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250 TL’lik ölüm!
İnternet ortamında 

belgesiz ve ucuz şekilde 
satılan silahlar ve tüfekler 
hızlı bir şekilde yayılmaya 

başladı. Erişimi kolay 
silahlar magandaların 

elinde cinayetlere, 
yaralanmalara yol açıyor 

İNTERNET ÜZERİNDEN
SİLAHA ULAŞIM ARTTI

Türkiye’nin gündemi işgal eden konulardan biri 
de bireysel silahlanma. Ruhsatsız olarak alınan 
silahlar, insan canını da hiçe sayıyor. Silahla-
ra ulaşım ise son derece kolay. Sosyal medya 
üzerinden 250-500 lira arasında satılan pompalı 
tüfekler hızlı şekilde yayılıyor. Merdiven altında 
üretilerek ucuz şekilde piyasaya sürülen silahlar 
kullanıcısının da yaralanmasına veya ölmesine 
yol açabiliyor. 

‘SİLAHLAR GÜVENİLİR
YERDEN TEMİN EDİLMELİ’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Galeri Gü-
venlik  İşletmecisi Nazmi Tuncel, “Son zamanlar-
daki cinayetler genel olarak ruhsatsız ve internet 
üzerinden satın alınarak yapılan pompalı tüfek, av 
tüfeği ve tabancalardan kaynaklanıyor. Denetim-
ler bu konuda arttırılması gerektiğini düşünüyo-
rum. Kullanım belgesi alındıktan sonra, güvenilir 
yerlerden silahın temin edilmesi gerekiyor” dedi.   
n HABERİ SAYFA 2’DE

Erdoğan’a 
teşekkür etti

CHK İnşaat 
sektörde iddialı

Doğal mekanlar
stüdyoya döndü

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, geçtiği-
miz Cumartesi günü Konya’ya 
gelerek Büyükşehir Belediyesi 
ile kamu yatırımlarının açılışını 
yapan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a Konya adına 
teşekkür etti.   n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya’da kuru-
lan ve sektöre 
yeni bir soluk 
getirecek olan 
CHK İnşaat, 
Karatay’da 
insanların huzur 
ve güven içinde 

yaşayacağı konutlar yapmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda 20 
konutluk projenin temeli atıldı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

EMMİOĞLU 10. KEZ
UMREYE GÖTÜRÜYOR

‘KONYA’DA NİTELİKLİ 
KONUTLAR ÜRETİLİYOR’

30 kişi daha umreye götürülecek

Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Kaş:

Emmioğlu Giyim Mağazaları, 10. kampanya yılında da yine 
30 kişiyi kutsal topraklarla buluşturacak. Emmioğlu Giyim 
Genel Koordinatörü İbrahim Gökay, “Bu yıla kadar 215 ki-
şiyi umreye gönderdik. 10. kampanyamızla 30 kişiyi daha 
umreye uğurlayacağız” dedi.

Mimarlar Odası 
Konya Şube Baş-
kanı Mustafa Kaş, 
Konya’daki inşaat 
sektörünü değer-
lendirdi. Konya’da-
ki inşaat sektörünü 
beğendiğini dile 
getiren Başkan 
Kaş, “Özellikle son 
yıllarda nitelikli ko-
nutların yapıldığını 
görüyoruz” dedi. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE
06 44 terörist etkisiz 

hale getirildi 07 ‘Şehri imar ederken 
nesli ihmal edemeyiz’ 13 Ucuz et satışı 1 

Kasım’da başlıyor

Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honca, önemli açıklamalar yaptı

Sanatlar gençlerle yaşatılmalı!
Undaki kepek 
oranının 
artması ile 
birlikte hem 
israfın hem 
de obezitenin 
önüne 
geçildiğini 
belirten 
Konya 
Fırıncılar 
Odası 
Başkanı Vedat Honca, ‘Kalitesiz 
ekmek israfa neden oluyordu. 
Bugün ise ekmekte kalite var israf 
gün geçtikçe düşüyor” ifadelerini 
kullandı. 
Meslek dallarındaki yetişmiş 
eleman sorununu da değinen 
Honca, “Bütün gençlerin, 
öğrencilerin yeteneklerinin olduğu 
mesleklere yönlendirilmesi gerekir. 
Sanatın devamını getirmeliyiz. 
Evlatlarımıza en başından itibaren 
ahiliği öğretmeliyiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

Selçuklu’nun gençleri 
Kur’an’la buluşuyor!

Selçuklu Belediyesi 
gençler için , “Sel-
çuklu’nun Gençleri 
Kuran’la Buluşuyor” 
Projesini hayata 
geçiriyor. Selçuklu 
Belediyesi Başkan 
Vekili Faruk Ulular, 
Bu tür güzel projelerin 
her fırsatta destek-
çisi olmaya devam 
edeceğiz. Gençler 
önceliğimiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘İstiklal mücadelesinin
en önemli mirası’

Cumhuriyet resepsiyonunda konuşan Vali Yakup Canbolat, 
“Cumhuriyet milletimizin tarih sahnesinden yeniden 

dirilişinin adı, istiklal mücadelesinin bize bıraktığı en önemli 
miraslardan birisidir” dedi.  n HABERİ  SAYFA 15’TE

Günümüzde evlenecek çiftler, 
evlenmeden önce stüdyoda 
çekim yerine artık doğal mekân-
ları tercih ediyorlar. Konya’da 
ise Sille, Japon Parkı, Meram 
Dere, Alman Evleri sıklıkla tercih 
edilen mekanlar olarak dikkat 
çekiyor.  n HABERİ SAYFA 2’DE
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Stüdyoların yerini dış çekim aldı!
Günümüzde evlenecek çiftler, 

evlenmeden önce stüdyoda çekim 
yerine artık doğal mekânları tercih 
ediyorlar. Eskiden evlenecek çiftler 
evlenmeden önce anlaştıkları fotoğ-
raf stüdyosunda resim çektirerek, 
arkasına photo-shop işlemler ile de-
ğişik manzara ve ev resimleri koyu-
yorlardı. Şimdi ise artık buna gerek 
kalmadı çünkü evlenecek çiftler artık 
evlenmeden önce doğal güzellikleri 
ve tarihi mekânları tercih ediyorlar.

Önceden stüdyoda birkaç saat 
içerisinde halledilebilen fotoğraf 
çekimi, artık dış mekanlarda bütün 
bir güne yayıldı. Gelin ve damatlar 
doğal güzelliklerin yanı sıra 
tarihi mekanlara giderek fotoğraf 
çektiriyor. 

Evlenen çiftler, mutlu anlarını 
ölümsüzleştirmek için tarihi mekân-
ları tercih ediyor. 

Konya’da ise Sille, Japon Parkı, 
Meram Dere, Alman Evleri sıklıkla 
tercih edilen mekanlar. 

En çok tercih edilen mekânlar-
dan biri de Sille. Sille ile birlikte Kon-
ya’nın tarihi, turistlik mekânları ile 
parklar özellikle hafta sonları gelin 
ve damatlarla dolup taşıyor.

Tüm çiftlerin albümlerinde evli-
lik fotoğrafları ayrı bir önem taşıyor. 
Son dönemde stüdyoda bilgisayar 
programlarıyla oluşturulan fonların 
ve mekânların eşlik ettiği fotoğraf 
kareleri yenilikten hoşlanan genç 
çiftleri tatmin etmiyor. 

Özel günlerinin en önemli anı-
sını oluşturan fotoğraflar için ger-
çek mekânları tercih eden çiftlerin 
albümlerinde yer alan kareleri artık 
sadece gençlerin hayal güçleri sınır-
landırıyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İnternet ortamında belgesiz ve ucuz şekilde satılan silahlar ve tüfekler hızlı bir şekilde yayılmaya 
başladı. Erişimi kolay silahlar magandaların elinde cinayetlere, yaralanmalara yol açıyor 

İnternetteki tüfek ticareti
insanların canını yakıyor!

Türkiye’nin gündemi işgal eden 
konulardan biri de bireysel silahlan-
ma. Ruhsatsız olarak alınan silahlar, 
insan canını da hiçe sayıyor. Merakla 
alınan av tüfekleri, pompalı tüfekleri 
magandaların elinde tehlikeye dö-
nüşüyor. İnsanların en mutlu anları 
magandaların elindeki silahlardan, 
tüfeklerden çıkan kurşunlarla, saç-
malarla  hüzün oluyor. Silahlara ula-
şım ise son derece kolay. Sosyal med-
ya üzerinden 250-500 lira arasında 
satılan pompalı tüfekler hızlı şekilde 
yayılıyor. İnternet ortamında mafya 
dizilerinin fon müziği eşliğinde silah 
ticareti yapılmakta hatta kredi kartına 
taksit imkanı da sunularak. Silahları 
ise kimin aldığı, hangi maksatla aldığı 
belli değil. Bilinen ise işlenen cinayet-
ler ve kararan hayatlar. 

Diğer taraftan internet üzerin-
den alınan silahların güvenirliği ise 
tartışma konusu. Merdiven altında 
üretilerek ucuz şekilde piyasaya sürü-
len silahlar kullanıcısının da yaralan-
masına veya ölmesine yol açabiliyor. 
Piyasada bin TL karşılığında garan-
tili ve ruhsatlı silahların yerine, su 
borusundan namlu yapılan silahlar 
kullanılmasıyla silahlar çoğu zaman 
kullanıcıların elinde patladı.  Ayrıca 
belgesiz silahlar cinayetlerin artma-
sına, düğünlerde ise vatandaşların 
yaralanmaları hatta ölümlerine vara-
cak kadar vahim sonuçlara ulaşması-
na neden oldu.  Denetimlerin sosyal 
medya üzerinden yetersiz olması, in-
ternet platformlarında “tüfek ticareti” 
oluşturdu. Erişim kolaylığına kavuşan 
ve tehlikeli olan ucuz silahlara karşı 
Konya’daki tek Outdoor Store (açık 
hava spor malzemeleri) Galeri Gü-
venlik  İşletmecisi Nazmi Tuncel ile 
konuştuk.  

Son zamanlarda özellikle sosyal 
medya üzerinden piyasaya çok ucu-
za silah satılıyor. Belgesiz satılan bu 
silahların artması ile cinayetler de 
arttı. Silaha erişimin bu kadar kolay 
olmasını nasıl karşılıyorsunuz? 

Artık silahlara ulaşmak çok kolay 
hale geldi. Özellikle internet üzerin-
den silah temin edilebiliyor. Belgesiz 
olan bu silahlara ulaşımın kolay ol-
masını, güvenlik açısından doğru bul-
muyorum. Geçtiğimiz günlerde bir 
kişinin internet ortamında 9 taksitle 
silah aldığını, aldığı bu silahla da eşini 

vurduğunu okumuştum. Son zaman-
lardaki cinayetler genel olarak ruhsat-
sız ve internet üzerinden satın alına-
rak yapılan pompalı tüfek, av tüfeği 
ve tabancalardan kaynaklanıyor. De-
netimler bu konuda arttırılması ge-
rektiğini düşünüyorum. Sosyal med-
yada her şey çok açık. Türkiye’nin her 
yerinden ucuza silah getirtiliyor. Ama 
silah basit bir alet değil. Silah temini 
ve kullanımı hem kullanıcı hem de 
çevre için önemli. Kullanım belgesi 
alındıktan sonra, güvenilir yerlerden 
silahın temin edilmesi gerekiyor.

Silah ruhsatının yanında silaha 
sahip olmak isteyen kullanıcının da 
bazı şartları yerine getirmesi gereki-
yor. Tüfek satın almak için istenen 
belgeler nelerdir?

Aslında tüfek satın almak çok zor 
değil. Vatandaşlar gerekli belgeleri 
tamamladıktan sonra ruhsat alabilir. 
Belge şartlarına baktığımızda; yivsiz 
tüfek ruhsatı için sağlık raporu, nüfus 
cüzdanı fotokopisi, 4 adet vesikalık 
fotoğraf, 1 adet tam kapaklı telli kar-
ton dosya, adliyeden sabıka kaydı, 
Alaeddin Vergi Dairesi’ne 31 TL harç 

ücreti ve borcu yoktur kağıdı.
Sosyal medya üzerinden satılan 

silahlar genel olarak 300-400 TL 
arasında veriliyor. Sizde tüfek fiyat-
ları ne kadar, bu tüfeklerin bu kadar 
ucuz satılma sebebi sadece belgesiz 
olmaları mı?

“ İnternet ortamından 300-350 
TL’ye tüfek satılıyor. Bizde ise tüfek-
ler bin TL. Bu farkın oluşma sebebi 
silahların sadece belgesiz olması de-
ğil, aynı zaman kötü malzemeden ve 
kaçak olmalarından kaynaklanıyor. 
Ucuz tüfekler kullanıcı için de tehli-
ke saçıyor. Bazen haberlerde silahın 
sahibinin elinde patladığı ya da çev-
reye zarar verdiğine dair haberler 
yayınlanıyor. Su borusundan namlu 
yapan silah bile gördüm. Ruhsat-
lı ve iyi silahlarda nadir de olsa hata 
payı vardır. Ancak Sanayi ve Ticaret 
Bakanlıkları’ndan izinli, damgalı bu 
silahların garanti belgeleri var. Test 
edildikten sonra piyasaya satılıyor. 
Ucuz silahlarda ise test etme imkanı 
yok. Silahı alırsın ve sonucuna katlan-
mak zorunda kalırsın.

Sosyal medyanın haricinde bazı 
işletmelerden piyasaya kaçak silah 
temin eden kişilerin olduğu tespit 
edilmişti. Peki Konya’da kaçak silah 
temin edilen bir bölge var mı, varsa 
eğer neden önlem alınmıyor?

Konya Üzümlü İlçesi’nde silah 
fabrikası var. Bölgede ruhsatlı, res-
mi fabrikalar da çok bu işi ruhsatsız 
yapıp kaçak yollarla servis eden kişi-
lerde. Merdiven altı üretim yapan iş-
letmelere karşı emniyet bir zamanlar 
denetimini sıklaştırmıştı. Daha sonra 
silahlar kargo şirketleri ile değil şah-
si araçları ile pazarlanmaya başlandı. 
Bu suretle sektöre el atından silahlar 
satıldı.   Kısa pompalı diye bilenen 
tüfekler de düğünlerde kullanıldığını 
biliyoruz”  

Kaçak ve ruhsatsız silah satışının 
cezai müeyyidesi nedir, sizce cezala-
rın caydırıcılığı var mı?

Eğer bir kişi kurumdan değil şa-
hıstan kaçak tüfek veya belgesiz tüfek 
aldığında sadece para cezası verilip 
gönderiliyor. Vatandaş zaten bin lira-
lık tüfeği 300 TL’ye almış. 350 TL’de 
ceza görse ne olacak? Çözüm ise para 
cezasının arttırılması veya hapis ceza-
sının uygulanması gerekiyor. Dene-
timlerin de sıklaşması gerekiyor.
n UFUK KENDİRCİ     

‘İnşaat sektörü marka
konutlar oluşturuyor’

Değişen dünya şartları inşaat 
sektörüne de yansıdı. Yeni konut-
lar, klasik ev tipi ve oda sayılarından 
sıyrılarak mega büyüklüğe ve farklı 
konut şekillerine kavuştu. Mimarlar 
Odası Konya Şube Başkanı Musta-
fa Kaş, Konya’da marka konutların 
yapıldığı ifade ederek inşaat sektörü 
hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Mustafa Kaş, geçmiş 
10 yıl içerisinde vatandaşların fark-
lı konut tiplerine yöneldiği belirtti. 
Konya’daki inşaat sektörünü be-
ğendiğini dile getiren Başkan Kaş, 
“Konya’nın inşaat sektörünü başarı-
lı buluyorum. Özellikle son yıllarda 
nitelikli konutların yapıldığını görü-
yoruz. Bundan önceki eski konutlar 
biraz acemilik dönemi çalışmalarıy-
dı. Ancak şimdi baktığımızda marka 
değerinde konutların şehrimizde 
kolaylıkla yapılabildiğine şahit olu-
yoruz.  Aynı zamanda yapılan bu ni-
telikli konutların müşteri bulmakta 
zorluk çekmediğini düşünüyorum. 
Konutlarda da yeni tarzlar gelişti-
rildi. Eskisi gibi vatandaşlar 3+1 
daire tercih etmiyor. Yeni tarzlara 
baktığımızda, müstakil kullanım 
2+1  veya  4+1, 5+1 ve 6+1.  Ge-
nel olarak konut satışları hakkında 
direkt olarak bir bilgim yok. Ancak 
konutların satışı konusunda bir 
zorluk çekilmediğine inanıyorum. 
Hatta bazı inşaat firmalarının rek-
lam vermediğini biliyorum. Yani bir 
firma, daha önce yaptığı konutları 
emsal göstererek billboardlara veya 

medyaya reklam servis etmeden 
konutlarını rahatlıkla satabildiği-
ni görüyoruz.  Bu anlamda normal 
gelirin biraz daha üzerindeki zengin 
tabir edilen insanlar, 5+1’den aşağı 
ev almıyor. Tabi ki herkes bütçesine 
göre hareket ediyor. Bazı yapım-
cıların sektörde zorluk çektiklerini 
duyuyoruz.  Sektöre yeni giren fir-
malar,  daha önce sektöre atılmış ve 
marka konutlar inşa eden firmalara 
göre zorluk çekiyor” dedi. 
“YAŞAM ALANI OLUŞTURULUYOR”

Konutlardaki markalaşma kav-
ramı üzerinde konuşan Başkan Kaş, 
amacın sadece ev satmak olma-
dığını, vatandaşların aradığı tüm 
konfor şartlarının verilmeye yönelik 
çalışıldığını söyledi.  Mustafa Kaş, 
“Sektöre baktığımızda artık sadece 
ev satmak üzerine konutlar dizayn 
edilmiyor. Firmalar insanlara ya-
şam alanı oluşturulmaya çalışıyor. 
Reklamlarda en sık söylenen sözde 
yeni yaşam alanı kurmak üzerine. 
Markalaşma demek sadece ev sat-
mak değil, insanların dışarıda ara-
dığı tüm konforu vermek anlamına 
geliyor.  Baktığımızda artık büyük 
firmalar konutların yanında kafeter-
yalar, spor salonları, çocuk alanları, 
balo salonları yapıyorlar. Çünkü in-
sanlar dışarı çıkmasın ve aradığı her 
şeyi burada bulabilsin düşüncesi 
hakim. Bu konfor insanları rahat et-
tiriyor ve satışları da etkiliyor” diye 
konuştu.
n UFUK KENDİRCİ   

Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Mustafa Kaş
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Emmioğlu Giyim Mağazaları , 10. kampanya yılında da yine 30 kişiyi kutsal topraklarla buluşturacak. Emmioğlu Giyim Genel Koordinatörü 
İbrahim Gökay, “Bu yıla kadar 215 kişiyi umreye gönderdik. 10. kampanyamızla 30 kişiyi daha umreye uğurlayacağız” dedi

10. umre kampanyası!
Konya’nın hazır giyim sektörün-

deki markalarından Emmioğlu Giyim 
Mağazaları yeni Umre kampanyasının 
startını verdi. 10. Kampanya yılına 
özel 30 kişiyi daha umre’ye götürecek 
olan Emmioğlu Giyim Mağazaları, 
toplamda 245 kişiyi kutsal topraklarla 
buluşturacak. 

Emmioğlu Giyim Genel Koordi-
natörü İbrahim Gökay, “Emmioğlu 
Giyim olarak bu yıla kadar  215 kişiyi 
umre’ye gönderdik. 10’uncusunu dü-
zenleyeceğimiz bu kampanyayla top-
lam 245 kişiyi umre için kutsal top-
raklara göndermiş olacağız. 1 Kasım 
2017- 9 Mart 2018 tarihleri arasında 
4 ay boyunca devam edecek kampan-
yada Aziziye Mahallesi Piri Mehmet 
Paşa Çarşısı’ndaki mağazasından tek 

seferde 75  lira ve katlarında alışveriş 
yapan müşteriler kupon doldurarak 1 
çekiliş hakkı kazanacak.  Kampanya 
talihlileri noter huzurunda gerçekleş-
tirilecek kura çekimi ile belirlenecek. 
Çekilişimiz 16 Mart 2018 tarihinde 
Atiker De Luxe Karatay Toplantı Ve 
Düğün Merkezi’nde gerçekleştiri-
lecek. Toplam 30 kişinin 14 günlük 
umre ziyareti kazanacağı çekiliş son-
rası kazanan talihliler 2018 yılı Nisan 
ayı içerisinde Nasip Turizm güvence-
siyle huzurlu bir şekilde seyahat ve 
ibadet yapmaları için gayret göste-
receğiz. Aynı zamanda çekiliş günü 
Emmioğlu Giyim Mağazaları olarak 
10. Kampanyamıza özel sürprizler ya-
pacağız” dedi.

 ‘MAĞAZAMIZA BEKLİYORUZ’

Kampanyanın mağazanın tüm 
reyonlarında geçerli olduğunu hatır-
latan Emmioğlu Giyim Genel Koor-
dinatörü İbrahim Gökay, “ Peraken-
de mağazamızın tüm reyonlarında 
bay,bayan,çocuk giyim,iç giyim,ma-
nifatura ve mefruşat ürünlerinden 
alışveriş yaparak çekilişe katılmak 
mümkün. Bu yıl toplamda 245 kişi ile 
Konya’da en çok umre’ye gönderen 
firma olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. 
Emmioğlu Giyim  Mağazaları olarak 
yenilikleri yakından takip ediyoruz. 
Mağaza olarak zengin ürün gamına 
sahibiz. Kalitemiz ve fiyatlarımız ile 
insanların huzurlu bir şekilde alışve-
riş yapmalarını sağlıyoruz. Konya ve 
çevre illerden mağazalarımıza gelen 
müşterilerimizin ilgisinden oldukça 

memnunuz. Umre kampanyamızda-
ki amacımız değerli müşterilerimiz 
ile kazancımızı en anlamlı şekilde 
paylaşmak. 10 yılda firmamız vesile-
si ile umre’ye gitmiş müşterilerimi-
zin dualarını almak bizlerin heyecan 
ve gayretini artırıyor. Kampanyadan 
faydalanmak isteyen tüm müşterile-
rimizi mağazamıza bekliyoruz” ifade-
lerini kullandı. Nasip Turizm Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Yenişenol ise, 
“ Emmioğlu Giyim ile beraber böyle 
bir hayırlı organizasyonda  3. Kez in-
şallah Emmioğlu Giyimin 30 şanslı 
müşterisini kutsal topraklarda misafir 
edeceğiz. Kâbe’ye yakın otellerde en 
güzel hizmetleri sunarak misafirleri-
mizi ağırlayacağız” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Emmioğlu Giyim Genel Koordinatörü 
İbrahim Gökay

Nasip Turizm Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Yenişenol

CHK İnşaat sektöre yeni soluk getirecek 

Konya’da kurulan ve sektöre yeni 
bir soluk getirecek olan CHK İnşaat, 
Karatay’da insanların huzur ve güven 
içinde yaşayacağı konutlar yapmaya 
devam ediyor.

CHK inşaatın Karatay ilçesi Ke-
çeciler Mahallesinde yaptıracağı 20 
konut ve üç dükkânın temel atma 
törenine CHK İnşaat İç ve Dış Tica-
ret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı 
Celalettin Hakan Katırcı, Babası ve İş 

adamı Mehmet Katırcı, Katırcı ailesi,  
iş dünyasının önde gelen isimleriyle 
STK temsilcileriyle davetliler katıldı.  

Temel atma törenine gelenlere 
teşekkür eden CHK İnşaat İç ve Dış 
Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Celalettin Hakan Katırcı, “İnşaat 
sektörünün içinde bir aile olarak bu 
alanda büyümek istiyoruz. Şuanda 
Karatay ilçemizde temelini attığımız 
20 daire ve üç dükkânın inşaatına 

başlayacağız. Ev sahibi olmak isteyen 
vatandaşlarımızın bizden talepleri 
olan 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde dai-
reler yapacağız.  Amacımız insanların 
huzur ve güven içinde yaşayacağı ko-
nutlar üretmek ve sektöre bir hareket 
ve kalite getirmektir. İddialı olduğu-
muz bu sektörde Karatay ilçemizde-
ki ikinci projemizde inşaat sektörüne 
yeni bir ivme kazandıracağız.  Teme-
lini attığımız konutları ve dükkânları 

en kısa sürede tamamlamayı planlı-
yoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Temel 
atma törenimize gelip destek verdiği-
niz içinde sizlere ve emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum”  dedi.  

Yapılan duadan sonra CHK İnşa-
atın yapacağı konut ve dükkânların 
temeli atıldı. Daha sonra temel atma 
törenine katılanlara kavurma ve tatlı 
ikram edildi.
n HABER MERKEZİ

Celalettin Hakan Katırcı

AK Parti İl Gençlik Kolları 
Başkanı Çelik görevini bıraktı

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti 
İl Başkanlığı’nda yaşanan değişimin 
ardından, Kadın Kolları ve Gençlik 
Kolları’nda da değişim olacağı be-
lirtilmişti. Konuşulan bu değişiklik 
İl Gençlik Kolları’ndan başladı. İsti-
fasının istendiği belirtilen AK Parti İl 
Gençlik Kolları Başkanı Muhammed 
Said Çelik, dün itibari ile görevini 
bıraktı. Konuyla ilgili yazılı bir açık-
lama yapan Çelik, şunları söyledi, “7 
Haziran seçimleri öncesi büyük bir 
inanç ile devraldığım Ak Parti Konya 
İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevi-
mi ilk günkü heyecan ve inancım-
dan hiç bir kayıp yaşamadan bugün 
itibari ile devrediyorum. Bu süreç 
lise yıllarımdan bu yana çeşitli kade-
melerinde görev aldığım teşkilatla-
rımızdan veya davamdan bir kopuş 
değil, bayrak yarışında bir görev de-
ğişimi olacaktır. 

İl başkanlığım sürecinde son gö-
rev olarak Cumhurbaşkanımızı en 
iyi şekilde şehrimizde ağırlamanın 
mutluluğu içerisindeyim. Bu güne 
kadar gerçekleştirdiğimiz tüm ça-
lışmalarımızı, Konya gibi kadim bir 

şehrin tüm gençliğinin sorumluluğu 
olduğu bilinciyle Halkın ve Hakk’ın 
rızasını kazanabilmek çabasıyla yap-
tık.

Bu günden sonrada yine dava 
şuuru içerisinde ülkemiz ve şehri-
miz için çalışmaya, taşın altına tüm 
gövdemizi koyup davaya yakışır bir 
gençlik olmaya gayret edeceğiz.

Yaptığımız tüm gençlik kamp-
larımızda, salon çalışmalarımızda, 
seçim çalışmalarımızda, üniversite 
ve lise faaliyetlerimizde ve görev 
süremizin tamamında her an ya-
nımızda olan başta Genel Başkan 
Yardımcımız olmak üzere tüm Kon-
ya Milletvekillerimize, İl Başkanla-
rımıza, Büyükşehir Belediye Başka-
nımıza, Kadın Kolları Başkanımıza, 
İlçe Belediye Başkanlarımıza, İlçe 
Başkanlarımıza, İl Yönetim Kuru-
lu Üyelerimize, İlçe Gençlik Kolları 
Başkanlarımıza ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine, tüm teşkilat mensupla-
rımıza ve bu davaya gönül veren 
gecesini gündüzüne katan tüm 
dava arkadaşlarımıza teşekkür edi-
yorum.”   n HABER MERKEZİ 

Muhammed Said Çelik
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AK Parti eski Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ak’ın oğlu Zahid 
evlendi. Zahid ve İrem bir ömür mutluluk için hayatlarını birleştirdi 

Akbuğa ve Ak aileleri
düğün mutluluğu yaşadı

Eyüp Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çakar’ın torunu Ali Çakar hayatını 
Gülbahar Çökekoğlu ile birleştirdi.Gülbahar ve Ali çifti düğün mutluluğu yaşadı

Ali ve Gülbahar bir ömür
mutluluk için ‘evet’ dedi 

AK Parti eski Selçuk-
lu İlçe Başkanı Mustafa 
Ak’ın oğlu Zahid dünya 
evine girdi. Ayşe-Muh-
sin Akbuğa çiftinin kızı 
İrem ile Gülsel-Mustafa 
Ak çiftinin oğlu Zahid 
ömür boyu mutluluk 
için evlendi. Genç çiftin 
nikahını ise Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Tahir 
Akyürek kıydı. 

Umman Düğün Sa-
lonunda gerçekleştirilen 
düğüne Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Mustafa 
Akış, Selçuklu Belediye 
Başka Uğur İbrahim Al-
tay, Konya Sanayi Odası 
Başkanı MemişKütükcü 

ve çok sayıda kişi katıldı. 
Gelen davetlileri kapıda 
karşılayan Akbuğa ve 
Ak aileleri ise misafirle-
rin ‘hayırlı olsun’ dilek-
lerini kabul etti. Davet-
lilere geleneksel düğün 
pilavı ikramı edildi. 

Mutlulukları gözle-
rinden okunan genç çift 
ise sevenleri, yakınla-
rı ve aileleri ile birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Yenigün Gazetesi ola-
rak Zahid ve İrem çiftine 
ömür boyu mutluluk, 
Akbuğa ve Ak ailelerine 
ise hayırlı olsun dilekle-
rimizi iletiyoruz.  
n HÜSEYİN MENEKŞE

Eyüp Şekerleme Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali 
Çakar’ın torunu Ali Çakar 
dünya evine girdi. Gülba-
har  veAli çifti evlenme 
kararı alarak hayatlarını 
birleştirdi. Havva-Ömer 
Çökekoğlu çiftinin kızı 
Gülbahar ile Şerife-Kadir 
Çakar   çiftinin oğlu Ali   
mutluluğa ‘evet’ diyerek 
dünya evine girdi. Baran-
lar Tesislerinde düzenle-
nen düğün töreninde 
Çökekoğlu ve Çakar ai-
lelerinin, sevenleri, dost-

ları ve akrabaları yalnız 
bırakmadı. Çökekoğlu 
veÇakar  aileleri ise ge-
len davetliler ile tek tek 
ilgilenerek ‘hayırlı olsun’ 
dileklerini kabul ettiler. 
Misafirlere geleneksel 
Konya pilavı ikram edildi. 
Yenigün Gazetesi olarak 
Gülbahar ve Ali   çiftine 
ömür boyu mutluluklar 
dileyerek, Çökekoğlu  ve 
Çakar ailelerine ise ha-
yırlı olsun dileklerimizi 
iletiyoruz.  
n HÜSEYİN MENEKŞE

Berna ve Volkan düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi.  Gelin 
ve damadı bu mutlu günlerinde yakınları ve dostları yalnız bırakmadı 

Aliye-İsmail Özkan   çiftinin kızı Fatma Zeliha  ile Ayşe-Ahmet Demir 
çiftinin oğlu Şemşeddin ‘evet’ diyerek dünya evine girdi

Karaoğlu ve Demir 
aileleri akraba oldu

Bir ömür mutluluk için
hayatlarını birleştirdiler

Zuhal-Veli Bü-
lent Karaoğlu   çif-
tinin kızı Berna   ile 
Eşe–Kemal Demir 
çiftinin oğlu Volkan   
mutluluğa ‘evet’ di-
yerek dünya evine 
girdi. Düğün töre-
ninde gelin ve da-
madın mutlulukları 
yüzlerine yansırken 
onları bu mutlu gün-
lerinde sevenleri, 
dostları, akrabaları 
ve aileleri yalnız bı-
rakmadı. Misafirlere 
geleneksel Konya 
pilavı ikram edildiği 
düğünde Karaoğlu  
ve Demir aileleri ise 

gelen davetliler ile 
tek tek ilgilenerek 
‘hayırlı olsun’ dilek-
lerini kabul ettiler. 
Çift mutlu günlerini 
ölümsüzleştirmek 
için de sevenleri, 
dostları ve akrabala-
rı ile birlikte bol bol  
hatıra fotoğrafı çek-
tirdi. Yenigün Gaze-
tesi olarak Berna ve 
Volkan  çiftine ömür 
boyu mutluluklar 
dileyerek, Karaoğlu  
ve Demir ailelerine 
ise hayırlı olsun di-
leklerimizi iletiyoruz.  
n MUHAMMED 
ESAD ÇAĞLA

Fatma Zeliha 
ve Şemşeddin çifti 
evlenme kararı ala-
rak hayatlarını bir-
leştirdi. Aliye- İs-
mail Özkan çiftinin 
kızı Fatma Zeliha 
ile Ayşe –Ahmet 
Demir çiftinin oğlu 
Şemşeddin mutlu-
luğa ‘evet’ diyerek 
dünya evine girdi. 
Özkan ve Demir 
aileleri ise gelen 
davetliler ile tek 
tek ilgilenerek ‘ha-
yırlı olsun’ dilek-
lerini kabul ettiler. 
Düğünde gelen 
misafirlere ise ge-

leneksel düğün 
pilavı ikramında 
bulunuldu. Genç 
çift mutlu günlerini 
ölümsüzleştirmek 
için de sevenleri, 
dostları ve akraba-
ları ile birlikte hatı-
ra fotoğrafı çektirdi. 
Yenigün Gazetesi 
olarak Fatma Zeli-
ha ve Şemşeddin-
çiftine ömür boyu 
mutluluklar dile-
yerek, Özkan ve 
Demir ailelerine ise 
hayırlı olsun dilek-
lerimizi iletiyoruz. 
n MUHAMMED 
ESAD ÇAĞLA
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Başkan Akyürek’ten Cumhurbaşkanı’na teşekkür
Konya Büyükşehir Belediye Başka-

nı Tahir Akyürek, geçtiğimiz Cumartesi 
günü Konya’ya gelerek Büyükşehir Be-
lediyesi ile kamu yatırımlarının açılışını 
yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a Konya adına teşekkür etti.  
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Ta-
hir Akyürek, Konya’da belediye yatırım-
larını da kapsayan toplu açılış törenine 
katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a teşekkür etti.  Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın geçtiğimiz Cumartesi 
günü gerçekleştirdiği Konya ziyaretinde 
Büyükşehir Belediyesi’nin 513 milyon 
lira tutarındaki yatırımları ile çok sayıda 
kurum ve kuruluşa ait yatırımların açılı-
şını gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan 
Akyürek, açılışı yapılan toplam yatırım 
tutarının 1.4 milyar lira olduğunu ifade 
etti. 

Açılışı yapılan Büyükşehir yatırım-
ları arasında bulunan Kalehan - Ecdat 
Bahçesi’nin 30 milyon liralık bir yatırım 
olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, 

Selçuklu ve Osmanlı mimari örnekleri 
taşıyan yatırımın hayırlı olmasını diledi. 
Başkan Akyürek, törende Kalehan - Ec-
dat Bahçesi dışında tamamladıkları su 
ve kanal şebekesi, mahalle yolu, prestij 
cadde yatırımlarının da açılışının yapıldı-
ğını dile getirdi.  Konya’ya verdiği değer 

nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, ba-
kanlar ve milletvekillerine Konya adına 
teşekkür eden Başkan Akyürek, Şeb-i 
Arus’ta yeni yatırımların açılışları için ha-
zırlık yaptıklarını da sözlerine ekledi.  
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi gençler için , “ Selçuklu’nun Gençleri Kuran’la Buluşuyor” Projesini 
hayata geçiriyor. Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular, “Gençler önceliğimiz” dedi

Selçuklu’nun gençleri 
Kur’an’la buluşuyor!

“Selçuklu’nun Gençleri Kuran’la 
Buluşuyor” projesi tanıtım toplantısı 
gerçekleşti. 

 Selçuklu Belediyesi ve Ahlak, 
Kültür ve Çevre Derneği Kuran’ın 
Anlamıyla Buluşma Platformu tara-
fından düzenlenen ve Konya İl Müf-
tülüğü ile Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından da destekle-
nen Selçuklu’nun Gençleri Kuran’la 
Buluşuyor” projesinin tanıtım prog-
ramı gerçekleştirildi. Selçuklu Beledi-
yesi, Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen 
programa Selçuklu Belediyesi Başkan 
Vekili Faruk Ulular, Konya İl Müftüsü 
Ali Akpınar, Selçuklu Müftüsü Nusret 
Karabiber, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar, Ahlak Kül-
tür ve Çevre Derneği Başkanı Hasan 
Ahat, çeşitli sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, okul idarecileri, öğret-
men ve öğrenciler katıldı. Kuran-ı Ke-
rim tilaveti ile başlayan program slayt 
gösterisi ve protokol konuşmaları ile 
devam etti.  

“GENÇLER PROJELERDE 
ÖNCELİĞİMİZ” 

Selçuklu Belediyesi olarak böyle 
güzel bir projenin destekçisi olmak-
tan büyük mutluluk duyuyoruz diyen 
Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Fa-
ruk Ulular, “Bu tür güzel projelerin 
her fırsatta destekçisi olmaya devam 
edeceğiz.  Bizim dinimiz hiç ölmeye-
cekmiş gibi dünya için yarın ölecek-
miş gibi ahiret için çalışmayı emre-
der. Siz değerli gençleri bu bilinçle 
hareket eden gençler olarak görüyor, 
projenin hayırlı olmasını temenni edi-
yorum” dedi.

 Selçuklu’nun Gençleri Kuran’la 
Buluşuyor projesinin çıkış noktası ve 
temel hedefleri konusunda bilgi ve-
ren Ahlak Kültür ve Çevre Derneği 
Başkanı Hasan Ahat,”Kuran’ın Anla-
mıyla Buluşma Platformu  tarafından 
yapılan anketler ülkemizde kişilerin 
yüzde 94’ünün evinde Kuran-ı Ke-
rim olduğunu, yüzde 78’inin evinde 
meal ve tefsirlerin bulunduğunu, 
yüzde 37’sinin Arapçası’ndan Ku-
ran-ı Kerim’i okumayı bildiğini fakat 
yüzde 5’lik bir kesiminin düzenli bir 
şekilde anlamıyla buluştuğunu ortaya 
koymaktadır. Bu anket sonuçlarından 
yola çıkarak Selçuklu İlçesi’nde 30 
okulumuzda yaklaşık 10 bin öğren-

ci ve ailesine yüce kitabımız Kuran-ı 
Kerim’in tanıtılması, anlatılması, 
anlaşılması ve yaşaması konusunda 
farkındalık oluşturmak ve bu anket 
verilerini daha da yukarıya çıkarmayı 
hedefliyoruz” dedi. 

“KURAN’I ÖĞRENMEK RABBİMİZLE 
BULUŞMAK DEMEKTİR”

Selçuklu’nun Gençleri Kuran’la 
Buluşuyor mesajının çok güzel ve an-
lamlı bir mesaj olduğunu ifade eden 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tu-
ran Kayacılar,”Kuran’la buluşmak de-
mek onu bize gönderen Rabbimiz ile 
buluşmak demek,O’nun mesajlarını 
öğrenmek ve O’nun rızasına ulaşmak 

demektir. Rabbim hepimizi O’nun 
Rızasına ulaşanlardan ve imtihanı ka-
zananlardan eylesin” dedi.  

 Gençlere Kuran’ı Kerim-i hayat 
rehberi edinmeleri konusunda tavsi-
yelerde bulunan Konya İl Müftüsü Ali 
Akpınar,” Biz istediğimiz kadar oku-
ma oranımızı yüzde 100’lere yaklaş-
tırdık diye okuma bayramları kutlaya-
lım. Kuran’a yabancı olan ve Kuran’a 
uzak olan, Kuran’la yolları ayrı bir 
toplumun içersinde yaşıyoruz. Mü-
kellef çağına gelmiş ve akıllı olan her 
insan suale tabi tutulacak. O sınavın 
temel sorularından birisi de senin ki-
tabın ne? olacaktır. Adama demezler 

mi kitabım Kuran diyorsun, Kuran’ı 
daha yüzünden okumasını bilmiyor-
sun. Kitabım Kuran diyorsun ama 
Kuran-ı Kerim baştan sona ne diyor 
anlamıyla buluşmamışsın. Bu kitap 
okunmak, anlamak ve yaşamak için 
indi ama senin hayatına bu Kuran’ın 
hiçbir ayeti neredeyse yansımamış. 
Onun için gençler bu programlar siz-
ler için çok önemli fırsatlar sunuyor” 
dedi.

Günümüz dünyasında Kura’n 
Kerim-i öğrenmenin çok daha kolay 
olduğunu ifade eden Akpınar, “Bu 
işin önemini kavrar, kıymetini bilir-
seniz  bugün size ilkokuldan itibaren  
ortaokul ve liselerimizde seçmeli ders 
olarak Kuran eğitimi imkanı sunul-
makta. Gençler Kuran okumak sizin 
zamanınızı bereketlendirecek ve size 
zihin açıklığı kazandıracaktır. Yine 
Kuran okumak göz sağlığınıza katkı 
sağlayacak, sizi stresten, buhrandan 
ve bir takım psikolojik rahatsızlıklar-
dan uzak tutacak ve Allah’ın izniyle 
sizi bir takım maddi ve manevi ka-
zalardan, belalardan koruyacaktır. 
Onun için Kuran’a zaman ayırın ve 
Kuranla buluşmaya gayret edin. Ku-
ran okuma işi sadece ihtiyarlara ve 
sadece din görevlilerine bırakılacak 
bir iş değildir. Kuran’ı Kerim yüce 
Rabbimizin bütün insanlığa indirildi-
ği, hayatı kuran ve inşa eden bir ki-
taptır” dedi.  n HABER MERKEZİ 

Programın sonunda Konya Ahlak, Kültür ve Çevre Derneği tarafından proje paydaşlarına katkılarından dolayı dikilen fidanların  sertifikası takdim etti. 

Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular

“Millet padişaha 
sesini duyurabiliyor, 
lâkin paşalara sesini 
duyuramıyor!”

Geçtiğimiz hafta 
cuma günü evde otur-
dum Payitaht Abdül-
hamid dizisini seyredi-
yorum. Dizinin her anı 
ayrı mesajlarla dolu, 
her anı ayrı heyecanlı. 
Tarihimize biraz meraklı 
olanlara tavsiye ederim.

Dizide dikkatimi çeken sahne-
lerden biri şuydu; Duyun-i Umu-
miye (deyimi yerindeyse bu günkü 
IMF) halkı Abdülhamid Han’a karşı 
kışkırtmak için ekmekçileri tehdit 
yoluyla ekmek fiyatını iki katına 
çıkarmak için zorlar. Halk ekmek 
almakta zorlanmaya başlar. Duru-
mu öğrenen Padişah tebdili kıyafet 
yapar halkın içine iner ve durumu 
yakinen takip eder. Sarayın aşçısı-
na emir verir sabaha kadar ekmek 
yapmaları sonrada sabah ezanı 
okunmadan o ekmekleri her kapıya 
asmaları için. Daha sonra paşala-
rını toplar. Durumdan haberlerini 
ve ekmeğin fiyatını sorar paşalara 
ama kimseden tık yok.

Kendi kendime şöyle söylen-
dim: “Aha Reis burada net mesaj 
veriyor. Kesinlikle Bakanlara ve 
yakın çalışma arkadaşlarına fırça 
attı halkla daha fazla içiçe olun 
ve onların sorunlarını dinleyip 
çözüm bulun.” gibisinden.

Ertesi günü birtakım program-
lar ve toplu açılış töreni vesilesiyle 
Ak Parti Genel Başkanı ve Cum-
hurbaşkanı Erdoğan Konya’da idi. 
Şimdiye kadarki bir çok  Konya 
programını yakinen takip ettim. Ne 
var ki bu sefer başka idi. Diziden 
aldığım mesaj doğruydu. Mevlana 
Meydanı’ndaki program boyunca 
başta Sayın Başbakan olmak üzere 
tüm Bakanlar, Milletvekilleri ve teş-
kilât yöneticileri deyimi yerindeyse 
protokoldeki yerlerinde oturmayıp 
en ufak bir göz kırpan dahi olsa 
bizzat yanlarına gittiler, sorunlarını 
dinlediler. Hepsine ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum nezaketlerinden 
dolayı. Bu hareketler kendini yeni-
lemenin, silkelenişin göstergesiydi 
adeta. 

AK PARTİ kurulduğu günden 
bugüne başarısının artmasını halk-
la hep iç içe yakın olmasından aldı. 
Tayyip Bey halka hep kulak verdi. 
Zaman zaman bir takım hatalar ya-
pılsa da bunu çabuk telafi etmeyi 
başardı. Hiç rehavete kapılmadı. 
Hedeflerini hep yüksek tuttu. Ni-
tekim halkın % 50+1 oyunu almak 
suretiyle Başkanını seçmesi için 
yapılan anayasa değişikliğinin biz-
zat kendisi tarafından teklif edilme-
si çıtayı sürekli yükselttiğinin gös-
tergesi değil mi? “İki günü eşit olan 
ziyandadır.” buyuruyor Sevgililer 
sevgilisi Efendimiz. Ben kendisinin 
bu hadis-i şerifi sık sık tekrarladı-
ğını ve gereğini yapmak için tüm 
gayretini sarf ettiğine inanıyorum.

İhsan Şenocak olayı
Halkın sorunlarına kulak ver-

mek demişken bu konuya da 

değinmemek olmaz. 
İhsan Şenocak Hoca 
yalpa yapmayan, ta-
biri caizse kıvırmayan 
ender alimlerimizden 
biridir. Tamamen Kur-
an ve Sünnet ışığında 
hareket eder. Bir kaç 
gün önce Diyanet ta-
rafından açığa alındı ve 
nedeni bilinmiyor. Halk 

tarafından tepki çoğa-
lıyor. Umarım bu hatadan acilen 
dönülür.

Yenilenen Konya il yönetimi
Uzun süren istişareler sonunda 

Ak Parti Konya İl Başkanlığı!na 22. 
Ve 23. Dönem 

Milletvekilliği yapan aynı za-
manda Ak Parti’nin kurucularından 
Hasan Angı 

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından atandı. Kendisine ve yö-
netim kuruluna görevlerinde mu-
vaffakiyetler diliyorum. Zira önü-
müzdeki dönemde işleri çok zor ve 
kendilerine ağır bir yük yüklendi.

Yenilenen il teşkilatına baktı-
ğımda, teşkilatçılıkta tecrübeli, sivil 
toplum ve toplumun farklı kesimle-
rinde kendisini ispat etmiş kişilerin 
olması halk ve teşkilât arasındaki 
bağı güçlendireceğine inanıyorum. 
Ayrıca kadın yönetici sayısının es-
kiye nazaran artması da yerinde bi 
karar olmuş. Rabbim yar ve yar-
dımcıları olsun.

Bu süreçte birçok şeyler söy-
lendi, birçok yorumlar ve dedi-
kodular yapıldı. Bazen kaynağı 
olmadan yapılan yorumlar kişi ve 
kurumlara leke getirebiliyor. Me-
selâ en dikkatimi çeken yorumlar-
dan bir tanesini sizinle paylaşayım.

Daha önce Konya il Başkanlığı 
yapan Ak Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun’un duruşu, kişiliği ve 
Tayyip Bey’e yakın olması nedeniy-
le Konya’nın abisi lakabıyla anılıyor.

Ahmet Sorgun daha önce be-
raber hizmet ettiği kendisine yakın 
ekip arkadaşlarının il başkanlığı için 
ismi geçmesine rağmen Tayyip 
Bey’in takdiriyle Hasan Angı’nın 
il Başkanı olması neticesinde 
“Ahmet Sorgun’un partide sözü 
geçmiyor, ağırlığını koyamadı.” 
türünden dedikoduları beraberinde 
getirdi.

Şunun bilinmesini isterim. 
Ben şahsen kendisini yakinen 
tanırım. Ahmet Sorgun bey Şahıs 
değil, dava adamıdır. Davasına 
ve liderine oldukça sadıktır. 
Daha önce birilerinin yaptığı gibi 
paralel örgütlenme yapmak ve sırf 
kendisine yakın isimlere makam 
dağıtmak için değil, bu davayı en 
iyi yere nasıl çıkarırız, neler yaparız 
düşüncesinde olan biridir. Bu 
davanın lideri Tayyip Erdoğan›dır 
ve son noktayı her zaman O koyar.

 
Günün sözü; Küçük kafalar ki-

şileri, orta kafalar hadiseleri, büyük 
kafalar ise fikirleri konuşur.

  Selâm ve dua ile...

REİS’İN ARDINDAN KALANLAR

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI
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Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
31 Ekim 2017 Salı  • Yıl: 10 • Sayı: 3176

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Seydişehir’de meydana gelen trafik kazasın-
da 2 kişi yaralandı. Vahdet Duru idaresindeki 
42 FLS 77 plakalı otomobil, Gevrekli Ma-
hallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 
sürücü ile Fadimana Duru yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesi’n-
de tedavi altına alındılar.
n AA

Karapınar ilçesinde seyir halindeki bir 
otomobilde çıkan yangın çevredeki esnaf ve 
itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yusuf Y’nin 
kullandığı 42 L 7202 plakalı otomobil, Tur-
gut Özal parkı önünde seyir halindeyken alev 
aldı. Aracından dumanların çıktığını fark 
eden Yusuf Y. aracını durdurdu.  Çevrede 
bulunan esnaf yanan araca, yangın tüpleriyle 
müdahale etti.
Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri 
yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomo-
bilde maddi hasar meydana geldi.
n HABER MERKEZİ

Seyir halindeki
otomobil yandı

Seydişehir’de
kaza: 2 yaralı 

31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılan-
ması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 
muvazzaf askerlerin sayısı 58’e yükseldi. Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakların-
da gözaltı kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerin yakalanma-
sına yönelik çalışmalar devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi 
ekiplerince 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı-
nın 58’e yükseldiği öğrenildi. Ekipler diğer şüphelilerin yaka-

lanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
 Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruştur-

ma kapsamında, daha önce yakalanan “mahrem imamlar”ın 
ifadeleri doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş kripto örgüt 
üyelerine yönelik 46’sı subay, 20’si astsubay ve 4’ü uzman 
erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıl-
mış, geçen hafta yapılan operasyonlarda şüphelilerden 52’si 
gözaltına alınmıştı.
n AA

58 muvazzaf asker gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı’ndan, ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 19’u ölü, 
12’si sağ, 13’ü teslim olmak üzere 44 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Bir haftada 44 terörist 
etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, 23-30 Ekim tarihleri 
arasında Jandarma Özel Harekat, Po-
lis Özel Harekat, Jandarma Komando 
Birlikleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hava ve kara unsurlarınca bin 570 
operasyon düzenlendi. 

Operasyonlarda örgüte yardım ve 
yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı 
olduğu belirlenen PKK/KCK, DEAŞ, 
FETÖ/PDY ve aşırı sol örgüt mensubu 
bin 256 şüpheli gözaltına alınırken, 
19’u ölü, 12’si sağ, 13’ü teslim olmak 
üzere 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık yaptığı 
iddia edilen 3 bin 525, düzensiz göç-
le mücadele kapsamında 148 kişinin 
yakalanmasıyla gözaltına alınan kişi 
sayısı 4 bin 929 oldu.

Muş, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, 
Tunceli ve Hakkari’de yürütülen ope-
rasyonlarda terör örgütü mensupla-
rınca kullanılan 17 sığınak, barınak 
ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Bu yerlerde yaklaşık 2 ton gıda 
maddesi, 22’si ağır ve uzun namlulu 
30 silah, 362 kilogram patlayıcı yapı-
mında kullanılan madde, 8 el bom-
bası, 6 bin 287 muhtelif mühimmat 
ele geçirildi, 104 el yapımı patlayıcı ile 
mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçı-

lara yönelik 76 ilde düzenlenen 2 bin 
542 operasyonda, 2 kilo 543 gram 
esrar, 710 kilogram eroin,17 kilog-
ram sentetik kannabinoid, 7 kilogram 
afyon sakızı, 4 kilogram metamfeta-
min, 3 kilogram kokain, 2 milyon 568 
bin 608 uyuşturucu hap, bin 5 kök 
kenevir bitkisi ile 847 bin 178 kaçak 
sigara ve 4 bin 658 litre akaryakıt ele 
geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 3 
bin 525 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik operas-
yonlar kapsamında ise 39 ilde 302 
şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsa-

mında 532’si denizlerde olmak üzere 
4 bin 822 düzensiz göçmen yaka-
lanırken, bu kişilere organizatörlük 
yaptıkları iddiasıyla 148 kişi gözaltına 
alındı.

Siber suçlarla mücadele
Terör örgütü propagandası ya-

pan, bu örgütleri öven, terör örgütleri 
ile iltisaklı olduğunu alenen beyan 
eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa 
sevk eden, devlet büyüklerine haka-
rette bulunan, devletin bölünmez 
bütünlüğüne ve toplumun can gü-
venliğine kast eden, nefret söylemleri 

içeren 446 sosyal medya hesabı ile 
ilgili çalışma yapıldı. 

Tespit edilen 158 kişi hakkında 
yasal işlem gerçekleştirildi.

Asayiş ve trafik denetimleri
Asayiş ve trafik denetimleri kap-

samında, ülke genelinde 23 Ekim’de 
12 bin 55 personelin katılımıyla “Ço-
cukların Korunmasına Yönelik Dene-
tim Uygulaması-5” gerçekleştirildi. 
Denetimlerde, 43 bin 938 kişi kontrol 
edildi, aranan 92 kişi yakalandı,169 
kişi hakkında adli ve idari işlem ya-
pıldı.  Uygulama kapsamında de-
netlenen 5 bin 720 servis aracınden 
255’ine cezai işlem uygulandı. De-
netlenen 9 bin 551 iş yerinden 130’u 
hakkında idari işlem yapıldı. 

Ülke genelinde özellikle cinayet 
suçlarından aranan kişilerin yakalan-
masına yönelik 28 Ekim’de 6 bin 308 
personelin katılımıyla 2 bin 176 ad-
rese operasyon düzenlendi. Operas-
yonda, çeşitli suçlardan aranan 872 
kişi yakalanarak adli mercilere sevk 
edildi.  n HABER MERKEZİ 

Aksaray’da polis ekipleri kuş uçurtmuyor!
Aksaray’da uzun namlulu silah-

larla geniş güvenlik önlemleri altında 
asayiş uygulaması yapan polis ekiple-
ri, gece gündüz adeta kuş uçurtmu-
yor. Aksaray’da İl Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 

Mücadele (KOM), Terörle Mücadele 
(TEM), Uyuşturucuyla Mücadele ve 
Bölge Trafik Şubesi ekipleri 24 saat 
boyunca karayollarında yaptıkları 
uygulamalarla adeta kuş uçurtmu-
yor. Aksaray-Ankara, Konya, Adana 

ve Nevşehir karayollarında 24 saat 
aralıksız görev yapan ekipler, hemen 
her aracı durdurarak kontrolden geçi-
riyor. Uzun namlulu silahlarla birlikte 
geniş güvenlik önlemleri çerçeve-
sinde yapılan uygulamalarda araçlar 

inceleniyor, sürücüler ve yolcular da 
didik didik aranıyor. Dönüşümlü ola-
rak gece gündüz sürekli uygulamalar 
yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
uygulamaların aralıksız devam ede-
ceğini bildirdi.  n İHA

Uyuşmazlık Büroları’nda 
mali müşavirlerde olmalı

Muhasebe Hukuk Eğitim ve 
Kültür Derneği Başkanı Celal Emi-
roğlu, işçi ile işveren arasındaki so-
runun mahkemeye gidilmeden çö-
zülmesi için kurulacak “Uyuşmazlık 
Bürolarında” mali müşavirlerin ol-
mamasına tepki gösterdi.

Konya Muhasebe Hukuk Eği-
tim ve Kültür Derneği Başkanı Celal 
Emiroğlu, 2018 yılında yürürlüğe 
girecek, İşçi ve işveren arasında 
uyuşmazlık olması durumunda iş 
mahkemelerine gitmeden “Uyuş-
mazlık bürolarına” gidilerek sorun-
ların çözümünün son derece önemli 
bir çalışma olduğunu söyledi. 

Uyuşmazlık bürolarında görev 
alacak kişilerin tam olarak tanım-
lanmadığını ve özellikle; “işçi veya 
işveren alacağı, tazminatı ile işe 
iade gibi konularda bilir kişilerin 
mali müşavirler olduğunun altını 
çizen Emiroğlu, “15 milyon işçi ve 
1.7 milyon işvereni ilgilendiren işçi 
işveren arasındaki alacak, tazminat 
ve işe iade davalarında yeni bir dö-
nem başlıyor. Yeni yıldan itibaren 
yürürlüğe girecek yeni kanun uya-
rınca, işçi veya işveren arabulucuya 
gitmeden dava açamayacak. Dava, 
arabulucuda anlaşma sağlanamaz-
sa açılabilecek. Fakat mali müşavir-
lere bu konuda herhangi bir görev 

verilmemesi ilginç. İşçi ile işveren 
arasındaki her türlü bilgiye sahip 
olan malimüşavirlerin bu konuda 
adının zikredilmemesi yapılacak 
çalışmanın yine eksik olacağını gös-
teriyor. Bu konuda yetkililere çağrı 
yapıyoruz. Mali müşavirler olmadan 
uyuşmazlık bürolarının eksik olaca-
ğı kanaatindeyiz” dedi.

Arabulucuların taraflara çözüm 
önerisi sunmadığını, sadece taraf-
lara uyuşmazlığı anlattığını, dile 
getiren Emiroğlu, şu ifadelere yer 
verdi. “Arabuluculuk mekanizma-
sı tarafların arasında uyuşmazlık 
çıktıktan sonra, kural olarak mah-
keme aşamasına gelinmeden önce 
başvurulabilecek bir mekanizmadır. 
Yani, mahkemeye gitmeden önce 
arabuluculuğa başvurulabilir.Fakat 
ücret, fazla mesai alacağı, kıdem 
tazminatı, ihbar tazminatı konuları 
tamamen muhasebe yani mali mü-
şavirlerin işi. Ama mali müşavirler 
bu yasanın neresinde belli değil. 
Bunun adının konulması gerekir. 
Bütün yükü üstlenen meslektaşları-
mızın bu konuda geri plana atılması 
son derece eksiklik ve düşündürü-
cü. Yetkililere tekrar çağrıda bulu-
nuyor. Bu eksikliğin giderilmesini 
istiyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Celal Emiroğlu

Bin 256 şüpheli gözaltına alınırken, 19’u ölü, 12’si sağ, 13’ü teslim olmak üzere 
44 terörist etkisiz hale getirildi.
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18. Yüzyıl da su ve buhar gücünü 
kullanarak mekanik üretim sistemleri ile 
ortaya çıkan sanayi devrimi; elektrik gü-
cünün kullanımı ile seri üretime geçilerek 
devam etti. 1.0 ve 2.0 olarak tanımlanan 
sanayi devrimlerini; dijital devrim, elekt-
roniklerin kullanımı ve bilgi teknolojile-
rinin yaygınlaşması takip etti. Endüstri 
4.0 ile de siber-fiziksel sistemlere dayalı 
üretim devreye girdi. Görünen o ki tek-
nolojik değişim hız kesmeden devam 
edecek. GoogleX in kurucusu Sebastian 
Thrun’un da dediği gibi insanoğlu icat 
edebileceklerinin sadece %1 ini icat etti. 
İcat edilmeyi bekleyen daha o kadar çok 
şey var ki. Sadece %1 lik kesimi oluştu-
ran icatlar ile ortaya çıkan devrime kısaca 
bir göz atalım. 

Öncelikle hayatımızda ki fiziksel de-
ğişime bir göz atalım. Şu anda dünyanın 

pek çok yerinde sürücüsüz araçlar dene-
niyor. Yakın zamanda UBER, 50.000 te-
neke kutu içeceği 180 km öteye sürücü-
süz kamyonlar ile taşıdı. Elektrikli araçlara 
tanışmamızın ardından yakın zaman da 
insanoğlu olarak sürücüsüz araçlar ile de 
tanışmış olacağız. Muhtemelen torunları-
mız da Drone’lar ile ulaşımlarını sağlaya-
caklar. Bu yılın sonunda Dubai de Drone 
Hava Taksileri devreye girecek. Yakından 
incelemenizi tavsiye ederim. Jetgilleri 
muhtemelen hatırlarsınız. Dubai de şahit 
olacaklarınız Jetgilleri anımsatacak ama 
izledikleriniz çizgi film olmayacak! Diğer 
bir değişim de 3 boyutlu yazıcılar ve ro-
botlar. Büyük firmalar artık mağazalar 
da bile ürün üretmeye başladı. 3 boyutlu 
yazıcılar ile artık “o modelden kalmadı” 
sözünü duyamayacaksınız çünkü 3 bo-
yutlu yazıcılar ile artık her şey mümkün. 

Robotlarda yavaş yavaş 
insanların yerini almaya 
başladı bile. Zaman kav-
ramı ve sınırı olmayan ro-
botlar. Robotlar ile üretim 
artık eskisinden çok daha 
kolay. Nano teknolojilerde 
hayatımıza epey kolaylık 
sağladı ve hayatımızın bir 
parçası olmaya başladı. 
Tabi bu saymış olduğu-
muz yeniliklerin tümünün 
çok uzun bir geçmişi yok ve icatlar hız 
kesmeden birbirini takip ediyor. Saymış 
olduğumuz tüm bu fiziksel değişimler 
sanayi devriminin sadece bir parçası. 

Sanayi devrimin diğer 
bir parçası da biyolojik 
değişim. Malumunuz in-
san sayısı çoğaldıkça ve 
üreten toplumlardan tüke-
ten toplumlara dönüşüm 
gerçekleştikçe, yiyecek 
kaynaklarının genetiği ile 
oynanmaya başlandı. Anne 
karnında çocukların genleri 
ile oynanıp, iyileştirmeler 
yapıldığını da duymuş-

sunuzdur. Crspr adı verilen bu müda-
haleleri yakından incelemenizi tavsiye 
ederim. Daha uzun süre yaşayabilmek 
için de insanların arayışlar ve denemeler 

içinde olduğunu muhtemelen biliyorsu-
nuzdur. Bu arayışlarında yakın zamanda 
yeni çiftlikler ortaya çıkarması muhte-
mel. Organ Çiftlikleri! Tabi 3 boyutlu 
yazıcılarda organlar üretilmez ise.

Ve son olarak dijital dönüşüm. Dijital 
dönüşüm dediğimiz şey 4. Sanayi Dev-
rimi’nin en önemli unsuru. Türkiye’de 
44,5 milyon insanın elinde mobil cihaz 
var. Günde ortalama 374 dakikalarını 
ekranlarda harcıyorlar. Görünür olmak 
istiyorsanız, bu ekranlarda olmanız ge-
rekiyor. Artık 24 saat o akılla yaşayan 
insanlar her şeyi orada görmek istiyor-
lar. Siz çalışanınıza geri bildirim vermek 
için bir yıl performans görüşmesini 
bekliyorsunuz, o ise saatinden nabzıyla 
ilgili, yaptıklarıyla ilgili dakikada bir geri 
bildirim alıyor. Buna alışmış birisine yıl-
da bir verdiğiniz geri bildirimin bir değeri 

var mı? Bir başka unsur dijital dünyada 
nesnelerin interneti. Hayatımızdaki bü-
tün eşyaların, kullandığımız her şeyin 
kendi aralarında konuşması. Evlerin, 
şehirlerin, enerji reaktörlerinin, meşrubat 
otomatlarının vb. lerinin. Bugün BLOCK-
CHAIN diye bir teknoloji aracıları ortadan 
kaldırıyor. Geçenlerde iki kişi Blockchain 
üzerinden evlendi. Evlendirme dairesini 
ortadan kaldırdı. Bankalar sigorta şirket-
leri kullanmaya başladılar bile. Sonsuz 
sayıda bilgisayara bırakılan kayıtlarla, 
kayıtlar birbirine güveniyor ve kayıtlar ar-
tık birbirine sadık, size değil. Ayrıca tüm 
bunların yanında yapay zeka, artırılmış 
gerçeklik, sanal gerçeklik ve daha nice-
leri var bu dijital değişimde.

Şimdide teknolojinin keşfedilmeyi 
bekleyen yüzde 99’luk bölümünü hayal 
edelim.

FİZİKSEL VE BİYOLOJİK DEĞİŞİM +
DİJİTAL DÖNÜŞÜM = ENDÜSTRİ 4.0

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, “MEB’in 
öğretmenlere performans değerlen-
dirmesi için 12 ilde pilot uygulama 
yapacağına dair bir yazıyı valiliklere 
gönderdiğini söyleyerek bunun kao-
sun ayak sesi olacağını ve öğretmen 
performansı sadece öğretmen bilgisi 
ya da sadece öğrenci başarısı ile öl-
çülebilecek bir şey değildir. Bu iddia 
dahi edilemez” dedi. Bir öğretmenin 
eğitim öğretim performansını ölçmek 
için önce bunu ölçebilecek donanıma 
sahip olmak gerektiğini belirten Baş-
kan Doğrul, “MEB tarafından 12 ilde 
performans değerlendirmesi için pilot 
uygulama yapılacağı belirtilmekte-
dir. Bu kaosun ayak sesidir. Güya bu 
yöntemle yöneticilerin, velilerin, öğ-
rencilerin ve öğretmenlerin birbirine 
not vermesiyle öğretmenlerin perfor-
mansı hesap edilecekmiş. MEB bunu, 
şuan pilot uygulama olarak başlatsa 
da, çıkarılan strateji belgesine daya-

nan sistem MEB bünyesinde ciddi 
sıkıntılar yaratacaktır. Bir öğretmenin 
eğitim öğretimdeki performansını 
ölçmek için önce bunu ölçebilecek do-
nanıma sahip olmak gerekir. Bu dona-
nım kimde var? Ayrıca öğretmenlerin 
başarısı ya da başarısızlığı bir tek pa-

rametreye bağlı değildir. Başarı çevre-
sel etkenlerle birlikte düşünülmelidir. 
Burada öğretmenin başarısı, öğrenci 
başarısı ile ölçülecekse, aile, kültürel 
çevre öğretmen etkisini doğrudan 
etkileyen önemdedir. Öğretmen per-
formansı sadece öğretmen bilgisi ya 

da sadece öğrenci başarısı ile ölçüle-
bilecek bir şey değildir. Bu iddia dahi 
edilemez. Kaldı ki, adam gibi bir yö-
netici atama sistemi kurgulayamayan, 
yurt sathında belli düzeyde bir eğitimi 
dahi başaramayanlar ne yapmaktadır-
lar? MEB öğretmenler arasında torpili 
dahi önlemekten uzak bir anlayışla 
öğretmenin hangi performansını ölç-
me iddiasında bulunabilir? Buradan 
tüm üyelerimize duyuruyorum, öğ-
retmeni birbirine hasım yapacak bu 
performans oyununu biz oynamaya-
cağız. Gerekirse eylem kararı alırız. 
Pilot uygulamanın genişlemesi halin-
de, meslektaşıma performans notu 
vermiyorum, ya da meslektaşımın 
performansı 100’dür eylemi yaparız. 
Bu anlamsız, Türk milli eğitimine hiç 
bir yararı olmayan, öğretmeni öğren-
ciye değerlendiren ucube performans 
sistemini kökünden reddediyoruz” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

‘Dünyadaki yeni 
gücün adı: Türkiye’

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
davetlisi olarak Ilgın’da “Yeni Asrın 
Şekillenmesinde Türkiye’nin Yeri” 
konulu konferans veren Murat Ba-
hadır Akkoyunlu, dünyada artık 
yeni bir güç doğduğunu, bu gücün 
adının da Türkiye olduğunu söyledi. 
Akkoyunlu, yeni dünya düzeni kur-
ma sorumluluğunun ise Türkiye’nin 
üzerinde olduğunu vurguladı.

Birlik Vakfı Konya Şubesi, “Her 
Cumartesi Birlikteyiz” toplantılarını 
bu hafta vakfın Ilgın temsilciliğinde 
gerçekleştirdi. Toplantıda ünlü si-
yaset bilimci Murat Bahadır Akko-
yunlu, “Yeni Asrın Şekillenmesinde 
Türkiye’nin Yeri” konulu konferans 
verdi.

Ilgın Sahipata Termal Otel 
Konferans Salonu’nda yoğun katı-
lımla gerçekleştirilen konferansın 
açılış konuşmasını Birlik Vakfı Ilgın 
Temsilcisi İbrahim Türkan yaptı. 
Daha sonra kürsüye gelen Birlik 
Vakfı Konya Şube Başkanı Orhan 
Gündüz, Turgut Cansever’in “Şehri 
imar ederken nesli ihya etmeyi ih-
mal ederseniz, ihmal ettiğiniz ne-
sil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder” 
sözünü hatırlatarak, “Biz de imar 
ettiğimiz şehirlerin tahrip edilme-
mesi için neslimizin ihyasını ya-
pabilmek adına Birlik Vakfı olarak 
çalışmalar yapmaktayız. Bu amaç 
doğrultusunda ilk çalışmasına Mu-
rat Bahadır Akkoyunlu konferansıy-
la başlayan Ilgın Temsilciliğimizin 
Ilgınımıza, milletimize ve ülkemize 
hayırlı hizmetler yapmasını temenni 
ederim” dedi.

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
davetlisi olarak konferans veren 
Murat Bahadır Akkoyunlu, 2500 
yıllık tarihi süreçten bahsederek, 
Türk tarihi ile ilgili analizler yaptı. 
2 Dünya Savaşı’ndan sonra insanlı-
ğın teslim alındığını, hediye edilmiş 
coğrafyalardan devletler oluşturul-
duğunu, dünyanın 2 güce ayrılmış 
gibi gösterildiğini dile getiren Ak-
koyunlu, “Oysa bu düşman kutup-
lar tiyatrosuydu. Amerika ve Rusya 
zannedildiği gibi düşman değildir.
Bu küresel çetenin bir oyunu ve tak-
tiğidir” diye konuştu.

Akkoyunlu, şunları söyledi: “Kü-
resel çete kendi senaryosu dışında 
hareket edenleri ya öldürmüş ya da 
düşürmüştür. Türkiye’ye de aynı 
işlemi uygulamak istemiş,ancak 
2500 yıllık devlet geleneğine inanan 
Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki güç-
ler ve bu milletin kahraman insanla-
rı da 15 Temmuz darbe görünümlü 
işgal girişimine izin vermemişler 
ve bu hain plan uygulanamamıştır. 
D-8 fikri bir küresel savaştı. Yenil-
dik, tepelendik, yenemedik, mağlup 
ettiler. Küresel çete, ‘Pentagon ilahı 
ne derse o olur’ diye inandırır mün-
tesiplerini. Buna inananlardada on-
ların kanatları altında hayatımızı de-
vam ettirelim anlayışı oluşur.Dünya 
böyle idare edilir.Türkiye 2007’ye 
kadar bir tiyatro oynadı. Ondan 
sonra durum değişti. Tam bağımsız 
olma düşüncesi doğdu. Buna‘Yeni 
Türkiye’ dendi. Bu düşünce milletin 
beka meselesini gündeme getirdi ve 
bu millet topyekûn bir var olma mü-
cadelesine mecburen girmiş oldu.
Yoksa yok edeceklerdi bu ülkeyi.
Dünyada yeni bir güç doğmaktadır. 
Bu ülkü Türkiye’dir. Dünyada mer-
kez ülkü Türkiye’dir. Devletlerin 
kendi paraları ile alış veriş yapma 
düşüncesi de bir savaş sebebidir. 
Dünya 5 den büyüktür söylemi de 
öyledir.Dünyada yeni ve farklı şey-
ler olmaktadır. Tüm dünya halkları 
Türkiye’ye imrenmektedirler. Tüm 
bu gelişmeler bize küresel çetenin 
gerilemeye başladığını göstermek-
tedir. Bundan sonra yenidünya 
düzenini kurmak Türkiye’nin so-
rumluluğundadır. Türk milleti bunu 
böyle bilmelidir.”

Program sonunda Birlik Vak-
fı Ilgın Temsilcisi İbrahim Türkan, 
Murat Bahadır Akkoyunlu’ya günün 
anısına bir hediye takdim etti.

Birlik Vakfı Konya Şubesi, Pazar 
günü ise 2017-2018 dönemi bursi-
yer öğrencileriyle tanışma toplantısı 
yaptı. Vakfın konferans salonunda 
düzenlenen toplantıda Birlik Vak-
fı Konya Şubesi Sanat Danışmanı 
Mustafa Öztürk, “Sanat Anlayışı-
mız” konulu bir sunum yaptı.
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Belediye olarak çocuklarımız, gençlerimiz ve aile-
lerimize yönelik pek çok projenin içinde yer aldık, almaya da devam edeceğiz” dedi

‘Şehri imar ederken 
nesli ihmal edemeyiz’

Meram Kadın Meclisi tarafından 
sosyal medyanın zararları, madde 
bağımlığı gibi konularda öğrencilere 
verilecek eğitimlerle ilgili okul aile 
birliği yöneticileriyle istişare toplan-
tısı düzenlendi. Toplantıya katılan 
Başkan Fatma Toru, “Şehri imar ve 
ihya ederken gençlerimizi de ihmal 
etmemeliyiz. Belediye olarak çocuk-
larımız, gençlerimiz ve ailelerimize 
yönelik pek çok projenin içinde yer 
aldık, almaya da devam edeceğiz” 
dedi. 

Meram Kadın Meclisi tarafından 
Altuncan Hatun Aile ve Yaşam Mer-
kezinde düzenlen programa Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, Me-
ram Kadın Meclisi Başkanı Feray Ci-
vcik, Meram Kadın Meclisi Üyeleri ile 
okul aile birliği başkanları katıldı. 

“MERAM KADIN MECLİSİ 
FARKINDALIK OLUŞTURUYOR”
Programın başında konuşan Me-

ram Kadın Meclisi Başkanı Feray 
Civcik, meclisin faaliyetleri hakkın-
da şu bilgileri verdi: “Meram Kadın 
Meclisimiz, Başkanımız Fatma To-
ru’nun destek ve çabalarıyla mayıs 
ayında çalışmaya başladı. Meclisi-
mizin amacı; milli ve manevi değer-
lerine, gelenek ve göreneklerine ve 
tüm toplumsal değerlerine sahip çı-
kacak ancak bir o kadar da eğitim-
li, çağdaş ve toplum için duyarlı bir 
kuşağın yetişmesi için çalışmalar 
yapmaktır. Bunun için de öncelikle 
kadınımızı; ilk olarak kendi eş ve ço-
cuklarını sahiplenerek ailenin huzur 
ve eğitimini sağlamak ve ardından 
kendi sokağında, mahallesinde ya 
da ilçesindeki kadın ve çocukların 
sorunlarının ve ihtiyaçlarının farkın-
da olabilmeleri, çözüm yolları ürete-
bilmeleri için bilinçlendirilmeleri ve 
desteklenmeleri gerektiğinin farkın-
dayız. Bu nedenle Meram ilçemiz-
deki kadınlarımızın sorunlarını öğ-
renebilmek ve onlarla birlikte çözüm 
yollarını geliştirebilmek için mahalle 
meclislerimizi oluşturmaya başladık. 
Şu anda 8 mahallemizde toplantıla-
rımız sürüyor. Gün geçtikçe daha da 
büyük bir aile olma yolundayız” 

“ŞEHRİ İMAR EDERKEN 
NESLİ İHMAL EDEMEYİZ”

Merhum Turgut Cansever’in 
“Şehri imar ederken nesli ihya et-

meyi ihmal ederseniz, ihmal ettiği-
niz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip 
eder” sözünü hatırlatan Başkan Toru 
ise, “Nasıl ki şehirlerimizi güzelleş-
tirmek için bir taraftan asfalt, yollar, 
yeni binalar, parklar, tesisler yapıp 
eğer ki çocuklarımızı, gençlerimizi 
ihmal ediyorsak şehri imar etmenin 
bir anlamı kalmıyor. Biz de bura-
dan hareketle göreve geldiğimiz ilk 
günden bugüne kadar gerek kadın-
larımız gerek çocuklarımız gerekse 
gençlerimizle ilgili pek çok projenin 
içerisinde yer almaya çalıştık.  İlk 

yaptığımız işlerden biri, kadınların 
aile ekonomisine katkı sağlayabile-
cekleri Bacıyan-ı Meram Kadın Gi-
rişimci Kooperatifi’ni kurmak oldu. 
Daha sonra gençlik ve kadın mec-
lislerimizi kurduk. Konya’da ilk kez 
Kadın ve Aile Müdürlüğü’nü kura-
rak Altuncan Hatun Aile ve Yaşam 
Merkezinde hizmet vermeye başla-
dı” diye konuştu. 

“ÇOCUKLARIMIZA VE 
GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Gençler için sosyal medyanın 
zararları, madde bağımlılığı gibi 

konularda farkındalık oluşturmanın 
önemine işaret eden Başkan Toru, 
“Onların eğitimi sadece okulların işi 
değil. Anne babalar, yerel yönetim-
ler ve toplum olarak çocuklarımıza 
ve gençlerimize sahip çıkmalıyız. 
Türkiye olarak son 4 yıldır çok bü-
yük saldırı altındayız. 1. Dünya Sa-
vaşı bitmedi halen devam ediyor. 15 
Temmuz da bitmedi, halen devam 
ediyor. Gerek fiili olarak gerek masa-
da Türkiye’yi işgal etmek isteyenler, 
esir almak isteyenler, diz çöktürmek 
isteyenler şu anda her alanda büyük 
bir saldırı gerçekleştiriyor. Çocukla-
rımız üzerinden, gençlerimiz üzerin-
den, kültürümüz ve tarih bilincimiz 
üzerinden, terör saldırıları üzerin-
den bunları planlıyorlar. Onun için 
devletimizin bekası adına biz de her 
alanda onlarla savaşmaya mecbu-
ruz. Kültürel saldırıysa kültürümü-
ze sahip çıkacağız, çocuklarımız ve 
gençlerimiz üzerinden saldırı varsa 
onlara sahip çıkacağız. Herkesin si-
yasi görüşü, bakış açısı ne olursa 
olsun memleketimize, devletimize 
sahip çıkmak zorundayız” dedi.  

Başkan Toru’nun konuşmasın-
dan sonra Program Yapımcısı Fatma 
Cankara Öztat, medya okuryazarlığı 
ile ilgili sunum yaptı. 
n HABER MERKEZİ

‘Öğretmen performansı öğrenciyle ölçülemez’

haber@konyayenigun.com
M. İSMAİL DİNÇER

Murat 
Bahadır
Akkoyunlu

Veli Doğrul

Fatma Toru Feray Civcik
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ZAYİ
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
26/07/2011 tarihinde 594932 nolu almış olduğum 
sanayi sicil belgemi kaybettim hükümsüzdür.   

SAYKOB ALÜMİNYUM İNŞAAT 
OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Selçuk V.D. 7560273593

Z-263
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

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

- Fabrikamızın 
alüminyum 

döküm birimine 
yetiştirilmek üzere 
dolgun maaşla 
vasıfsız  personel 
alımı yapılacaktır.

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

GÜVENLİK 
ELEMANI 

ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

Adres: Fetih Mahallesi Sönmez 
Sokak No: 8 Konya

Tel: 332 355 0 355
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.
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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.

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.

Karaman Valiliği’nden
yayla ve yazlık ev uyarısı

Karaman Valiliği, yayla ve 
yazlık evlerine yaşam malze-
meleri koyulmaması konu-
sunda vatandaşları uyardı. 
Valilikten yapılan açıklamada, 
“Ülkemizde son zamanlarda 
yaşanan bazı terör olaylarında, 
bölücü terör örgütü üyelerinin 
yaşam malzemelerini yayla 
evleri ile yerleşim yerlerinden 
uzak yazlık olarak kullanılan 
evlerden temin ettikleri anla-

şılmıştır. Vatandaşlarımızın gü-
venlikleri açısından, yayla evle-
ri ile yerleşim yerlerinden uzak 
yazlık olarak kullanılan evlerde, 
gıda, yiyecek, içecek türünden 
hiçbir yaşam malzemesi bırak-
maması ve vatandaşlarımızın 
konu ile ilgili olarak gerekli ted-
birleri alarak, dikkatli olmaları 
büyük önem arz etmektedir” 
denildi.
n İHA 

Meral Akşe-
ner’in merakla bek-
lenen partisi belli 
oldu. Buna göre 
partisinin adı “İyi 
Parti”. Bence kur-
nazca bir parti ismi 
bulmuşlar. İyi Par-
ti’nin adı her tekrar-
landığında, kendile-
ri içi “iyi” dedirtmiş olacaklar. 
Ancak seçmenlerin bu partiye 
iyi mi, kötü mü diyeceklerini 
ise vakti geldiğinde hep birlik-
te göreceğiz.

Bunun yanında partileri-
ne iyi dedirtemeyecekleri kim 
varsa, Akşener’in partisinin 
ismine şimdiden “İP” diye 
söylemeye başladılar ve çok 
güzel bir soru soruyorlar. Ak-
şener’in partisinin İP’leri kimin 
elinde? 

Sorunun cevabını bulmak 
iste güç değil. Başta Washing-
ton olmak üzere batılı başkent-
ler ile oralar bağlı Türkiye’de ki 
baronlar ve de Pensilvanya’da 
ki kesimler tarafından destek-

leniyor gibi gözük-
mekte. 

Özellikle ötelerde 
ki medya Meral 
Akşener için epeydir 
övgü dolu yayınlar 
yapmakta. ABD’nin 
dış politikasına yön 
veren Policy adlı 
dergi, Akşener’e 

dört sayfa methiye sıralamıştı. 
Bu derginin, 2008 yılında 
“Dünyanın ilk 100 entelektüeli” 
listesinde FETÖ’nün elebaşı da 
yer almıştı.

Ayrıca, “Hocaefendi’yi her-
kes anlayacak, ne mutlu onu 
şimdiden anlayana” şeklin-
de ki sözlerinde sahibi Meral 
Akşener’den başkası değildir. 
Bunun üzerine terörist başının 
Akşener’i koruma talimatı ver-
diği de kesin.

Şöyle biraz maziye 
gitmemiz gerekirse Fetullah 
Gülen’in, dönemin başbakanı 
Tansu Çiller’den bakan yap-
masını istediği DYP’li kadın 
milletvekillerinden birisi Me-

ral Akşener’dir. Bu konunun 
ardından Akşener, 8 Kasım 
1996’da İçişleri Bakanlığı’na 
getirilmiştir. 

Meral Akşener, geçtiğimiz 
yıl ise MHP’nin genel başka-
nı olmak için sahne almış ve 
“Başbakan olacağım” diye 
baya bir iddialı konuşmuştu. 

Yıllar önce “ülkücüydüm, 
demokrat oldu” derken, 
MHP’nin liderliğine talip oldu-
ğunda, aniden sözde “ülkücü-
lüğünü” hatırlatmıştı. 

15 Temmuz hain darbe gi-
rişiminin hemen öncesinde ki 
aylarda Meral Akşener’in eliy-
le MHP’yi ele geçiremeyenler 
2019 için yeni partisiyle B pla-
nına geçmiş gözüküyorlar. 

Şimdilerde ise Meral 
Akşener’in en iddialı sözü “ben 
cumhurbaşkanı olacağım”. 

Hadi bakalım kim iyi kim 
kötü hep birlikte göreceğiz. 
Son zamanların iddialı bir o 
kadarda hüsran dolu kadını 
neler yapacak göreceğiz.

İP’LER KİMİN ELİNDE? 

ibrahim@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Gönül Gözü Derneği, Cumhuriyet’in 94.yıldönümünü nedeniyle program gerçekleştirdi 

Gönül Gözü’nden 
Cumhuriyet etkinliği

Gönül Gözü Derneği, Cumhuri-
yet’in 94.yıldönümünü organize ettiği 
bir etkinlik ile coşkuyla kutladı. Kutla-
ma etkinliğinde ayrıca derneğe katkıda 
bulunan gazetecilere teşekkür belgesi 
takdim edildi Sosyal, kültürel etkinlik-
lerle kendisinde söz ettiren Gönül Gözü 
Derneği, Cumhuriyetin 94. yıl dönümü 
münasebetiyle Konya Ermenekliler der-
neğinin çok amaçlı salonunda organize 
ettiği bir etkinlikle Cumhuriyet bayra-
mını coşkuyla kutladı.

Çok sayıda misafirin katıldığı et-
kinlikte konuşan Gönül Gözü Derneği 
Başkanı Derviş Ahmet Şahin, “Bugün 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yı-
lını coşkuyla kutlamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
‘Bilhassa kimsesizlerin kimsesi’ olarak 
nitelendirdiği Cumhuriyetimiz, hakkı, 
hukuku ve adaleti temel alan bir ruhla 
kurulmuştu. Özgürlük ve bağımsızlık 
karakteri olmuş, Cumhuriyetimize aşık 
vatandaşlarımız kalıcı huzura demokra-

si, adalet ve huzur talebiyle ulaşacaktır. 
Bu duygu ve düşüncelerle 94. yaşını 
kutladığımız Cumhuriyetimizin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yol 
arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, 
gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, 
tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bay-

ramı’nı kutluyorum” dedi. Başkan Şa-
hin’den sonra söz alan CHP Konya İl 
Başkan Adayı Av. Tarkan Büyükoktar; 
“Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük 
eseri olan Cumhuriyeti bugün coşkuy-
la kutluyoruz. Cumhuriyetimizi ilelebet 
yaşayacak ve yaşatacağız. Mücadelemiz 

devam ediyor” dedi. Tarih araştırmacısı 
ve gazeteci Seyit Küçükbezirci, günün 
anlamıyla ilgili konuşmalarının ardın-
dan Gönül gözü Derneği’ne katkıda bu-
lunan CHP Konya İl Başkan Adayı Av. 
Tarkan Büyükoktar ile gazetecilere veri-
len teşekkür belgesiyle protokol konuş-
maları tamamlandı.   n HABER MERKEZİ 



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürü Sinan Güner, test basımları-
na başlanan yeni pasaportların kağıt 
değil kart olarak üretileceğini belirtti. 
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaş-
lık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen “İl Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Müdürleri Hizmet İçi Eğitim 
Semineri”, Antalya’nın Kemer ilçesi 
Göynük Mahallesi’nde bir otelde baş-
ladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürü Sinan Güner, seminerin açı-
lışında yaptığı konuşmada, yeni elekt-
ronik kimlik kartları, sürücü kartları 
ve yeni pasaportlarda yapılan ve ya-
pılması planlanan çalışmalar hakkın-
da konuların tartışılacağını ifade etti.

Kimlik kartları projesinin dünyaya 
örnek projelerden olduğunu belirten 
Güner, elektronik kimlik kartlarının 
yazılımının TÜBİTAK tarafından ya-
pıldığını hatırlattı. 

Bu yıl şimdiye kadar 13 milyon 
kimlik kartı bastıklarını anlatan Gü-

ner, “Yılın bitmesine 2 ay var. Aylık 1 
milyon ile 1 milyon 200 bin arasında 
kimlik kartı üretimimiz var. Yaz ay-
larında daha fazla basım yaptık. Yaz 
aylarında günde 72 bin civarında baş-
vuru, 62 bin civarında da üretimimiz 
vardı. Şu anki başvuru talebi günlük 
ise 55 binlerde. Bu yılki hedefimiz 15 
milyon kimlik kartı basımı. İnşallah 

gerçekleştireceğiz” dedi. 
Kendi kimlik kartını 3 ayda aldığı-

nı anlatan Güner, son yapılan hesap-
lamalarda kimlik kartlarının 7 günde 
teslim edildiğini kaydetti.

Yeni pasaportların polikarbondan 
yapılacağını ifade eden Güner, “Yeni 
pasaportlar şu anki kullanılan pasa-
portlardan farklı. Test basımlarına 

başladık. Kimlik kartlarında kullanılan 
malzemeler kullanılacak. Yeni pasa-
portlar kağıt olarak üretilmeyecek. 
Kart şeklinde üretilecek. Bu kartla 
seyahat yapma özgürlüğü de olacak. 
Eğer Avrupa Birliği ile vize serbest-
liği başlamış olsaydı bu pasaportlar 
gerekiyordu. Bu işin yazılım süreci de 
önemli. Emniyet Genel Müdürlüğü 
ile UYAP sorgulama sistemi gibi bir 
sistem kurmamız lazım.” diye konuş-
tu.  Güner, normal vatandaşlık işlem-
lerinin dışında Suriyeliler ve Ahıska 
Türklerine de vatandaşlık hakkı veril-
me işlemleri olduğunu belirterek, “En 
az 4 yıllık eğitimi olan, meslek sahibi 
nitelikli Suriyelilere kimlik verilme 
işlemleri var. Bu kriterlere Ahıska 
Türkleri de dahil. Ahıskalılar özellikle 
Antalya bölgesinde yoğunluk oluştu-
ruyor. Kurum olarak başka işlemler 
dışında böyle bir vatandaşlık konsep-
timiz de var. 180 günlük eylem pla-
nında 50 bin Suriyeliye kimlik kartı 
verilme hedefi var” dedi.  n AA
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Konya Şeker’in avansı ile üretici sevindi!
Tarlada bir taraftan pancar hasadı-

nın sürdüğü, bir taraftan ise hububat 
ekimlerinin yapıldığı bu günlerde Kon-
ya Şeker verdiği avans desteğiyle üre-
ticiyi yalnız bırakmıyor.  Çiftçinin hem 
pancar sökümü hem de arazinin hazır-
lanması ve ekim için zaman ile yarıştığı 
bu dönemde üreticilerin tarladaki işle-
rinin maddi imkânsızlıklar nedeniyle 
aksamaması için her sene olduğu gibi 
bu yıl da devreye giren Konya Şeker 27 
Milyon 970 Bin Lira tutarındaki moto-
rin avansını dağıtıyor. Konya Şeker’in 
31 Ekim 2017 tarihinde dağıtımını 
gerçekleştireceği motorin avansı ile 
birlikte 2017-18 Kampanya Dönemin-
de üreticilerine ödediği toplam ayni ve 
nakdi avans tutarı 297 Milyon 628 Bin 
TL olarak gerçekleşti. 

AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Ko-
misyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK 

Genel Başkanı Recep Konuk’un talima-
tıyla ekim ayı içinde 32 Milyon Liranın 
üzerinde nakdi avans dağıtan Konya 
Şeker, bir yandan pancar sökümünün 
devam ettiği, öte yandan tarlada yeni 
ürün ekiminin başladığı bu günlerde 
ekim ayı içinde üçüncü avans ödeme-
sini 27 Milyon 970 Bin Lira tutarındaki 
motorin avansı ile yaptı. 31 Ekim 2017 
Salı tarihinde dağıtımına başlanan mo-
torin avansı ile birlikte Konya Şeker’in 
bu sene üreticilerine verdiği ayni ve 
nakdi avans desteğinin toplam tutarı 
da 297 Milyon 628 Bin TL’ye ulaştı.
 “BİRİNCİ ÖNCELİK ÜRETİCİ VE ÜRETİM”

AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Ko-
misyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk, dağıtı-
mına başlanan motorin desteğiyle ilgili 
yaptığı açıklamada Konya Şeker’in bi-
rinci önceliğinin üreticinin ve üretimin 

desteklenmesi olduğunu vurguladı.  
Avans desteğini aksatmadan sür-

düren Konya Şeker’in, tarımsal üre-
timi olumsuz etkileyecek herhangi 
bir sorunun yaşanmaması için gayret 
gösterdiğini, tarlada alın teri döken 

çiftçinin namerde muhtaç olmaması 
için çalıştığını vurgulayan Başkan Re-
cep Konuk, “Bizim üretici ortaklarımıza 
karşı vazifemizi 4 kelime ile özetlemek 
mümkündür; ihtiyaç anında çitçinin 
yanında. Bu hem işlerin normal kendi 

mecrasında yürüdüğü olağan dönem-
ler için geçerlidir hem de afet, elverişsiz 
iklim koşulları, tarım zararlıları ile kap-
samlı mücadele gerektiren olağanüstü 
dönemler için geçerlidir. Biri fedakârlık 
gerektirir ve biz olağanüstü dönem-
lerde üreticimizin yükünün önemli bir 
kısmını almaktan bugüne kadar geri 
durmadık, Allah o zorlu günleri gös-
termesin ama Konya Şeker’in varlığı 
bile üretici için o günlerde teminattır. 
Olağanüstü dönemler kadar çiftçinin 
işlerinin olağan yürüdüğü dönemlerde 
de desteğe, tarladaki işlerini yaparken 
tarlada karşılaştığı zorlukların dışındaki 
diğer zorlukları aşmasını sağlayacak, 
zoru kolay edecek desteğe ihtiyacı var-
dır. Nedir bu işin tabiatı gereği olmayan 
zorluklar? En başta finansman. Konya 
Şeker olarak biz ekimden hasada ka-
dar üreticilerimizin yanında olmayı, 
onları desteksiz bırakmamayı öncelikli 

vazifemiz olarak görüyoruz. Mese-
la içinde bulunduğumuz şu günlerde 
tarlada iki tane öncelikli iş var. Üretici 
adeta zamanla yarışıyor. Bir taraftan 
pancar sökümü yapıyor, bir taraftan 
da pancarı söktüğü tarlayı yeni ürün 
ekimine hazırlıyor ve hazırladığı tarlaya 
ya tohum atıyor ya da tohum atmaya 
hazırlanıyor. 

Yani tarladan traktör sesinin eksik 
olmadığı bir dönemdeyiz. Üreticinin 
bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu 
girdi motorin. Biz de bugün dağıtımına 
başladığımız motorin avansı ile onların 
tarladaki işinin aksamaması için üzeri-
mize düşeni yaptık” dedi. 

 Konya Şeker, bugün (31 Ekim 
2017 Salı Günü) dağıttığı 27 Milyon 
970 Bin Lira motorin avansıyla birlikte 
bu dönem üreticiye toplamda 297 Mil-
yon 628 Bin Lira tutarında avans dağıt-
mış olacak.  n HABER MERKEZİ 

Türk Büro-Sen Konya 2 Nolu (adliye) Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.  Güven tazeleyen 
Başkan Arif Baştuğ, “Kamu çalışanları için her alan ve sahada mücadele ettik” dedi 

Türk Büro-Sen’de Arif 
Baştuğ güven tazeledi

Türk Büro-Sen Konya 2 Nolu 
(Adliye) Şubesi 3. Olağan Genel 
Kurulu, genel başkan Fahrettin Yo-
kuş’un katılımıyla gerçekleştirilirken, 
mevcut başkan Arif Baştuğ yeniden 
başkan seçilirken güven tazeledi.

Türkiye Kamu-Sen çatısı altında 
sendikal faaliyetini sürdüren Türk 
Büro-Sen Konya 2 nolu(Adliye) 
Şubesinin 3. olağan genel kurulu 
Konya Adliyesi kafeteryasında Türk 
Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin 
Yokuş, Kamu-Sen İl temsilcisi Hüsa-
mettin Şenel, konfederasyona bağlı 
sendikaların Konya Şube Başkan ve 
yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının 
okunmasının ardından divan kurulu 
oluşturuldu. Türk Büro-Sen Konya 
2 Nolu(Adliye) Şubesi Başkanı Arif 
Baştuğ, yaptığı açılış konuşmasında 
şu sözlere yer verdi: “Bugüne kadar 
yaptığı sendikal çalışmalarda dik du-
ruşu sergileyen Kamu-Sen ve Türk 
Büro-sen, her zaman kamu çalışan-
ları için her alan ve sahada mücade-
le etti. Toplu sözleşme de kazanımlar 
elde ettik diyenlere soruyoruz şimdi. 
Adliyelerin neredeyse bütün yükünü 
çeken icra müdürü, yazı işleri mü-
dürü, zabıt kâtibi, şoför, mübaşir, 
hizmetli, 4/c ve 4/b statüsünde ça-
lışan arkadaşların hangi sorunlarını 
masaya taşıdı ve çözüm bulundu. 
Teknik personel için ne yapıldı. Bun-
dan önce imzalanan 2013 ve 2015 
yılı toplu sözleşmeleri başarısız söz-
leşmelerdi ancak bu yılki kötünün 
de kötüsü bir toplu sözleşme olarak 
karşımıza çıkıyor. Malum sendika 
bu başarısızlıkları başarı olarak lanse 
etme çabasındadır” dedi. 

Başkan Baştuğ’un konuşmasın-
dan sonra kürsü çıkan Türk Büro-Sen 
Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, yap-
tığı konuşmasında şu sözlere yer 

verdi: “Türk Büro-Sen, bu yola 
çıkarken herkes için hak, hu-
kuk ve adalet diyerek yola çık-
tık. Biz yıllardır adaletten baş-
ka bir şey talep etmedik. Hak, 
hukuk ve adaleti savunurken 
bunu sadece kendimize değil, 
80 milyon vatandaşımız için 
istedik. Hakkı tutup kaldıra-
cağız diye yola çıktık, 25 yıldır 
bu sözümüzü tutuyoruz, bun-
dan sonra da tutmaya devam 
edeceğiz. Çıkan yasaları Dev-
let Memurları hayata geçirir. 
Kendi mesai arkadaşları ara-
sında ayrım yapan, liyakati, 
hakkı ve hukuku yok sayanla-
ra yazıklar olsun. Bu iktidarla 3 
tane toplu sözleşme yapan Ma-
lum Sendika, üçünde de memurları 
hayal kırıklığına uğrattı. Hükümet, 
memurumuzu enflasyona ezdirme-
yeceğiz diyor. Resmi enflasyon kadar 

yapılan zam, zaten sıfır zam demek-
tir. Memurların tamamına yakını 6. 
Aydan sonra bir üst vergi dilimine 
giriyor. Yapılan zamlar zaten vergi 
dilimi ile geri alınıyor. Devlet büt-

çe gelirlerinin yüzde 87’sini 
vergiler oluşturmaktadır. Bu 
nedenle özellikle dolaylı ver-
gilere ek vergiler konuluyor. 
Orta vadeli programda 2018 
yılı için açıklanan ek vergiler 
başta dar ve sabit gelirliler ol-
mak üzere vatandaşın canını 
yakacaktır” dedi.

Türk Büro-Sen Konya 2 
Nolu(Adliye) Şubesi 3. olağan 
genel kurulu protokol konuş-
maların ardından yönetim ve 
denetim kurulu raporlarının 
okunması ve ibrasından sonra 
seçime geçildi. Yapılan seçim 
sonunda delegelerin oyunun 
tamamını alan mevcut başkan 
Arif Baştuğ yeniden Türk Bü-

ro-Sen Konya 2 Nolu(Adliye) Şubesi 
Başkanlığına seçilirken, güven taze-
ledi.
n HABER MERKEZİ 

Güvenlik görevlisi ahşabı 
sanata dönüştürüyor

Güvenlik görev-
lisi Fuat Bitici, eğiti-
mini almadan öğren-
diği ahşap oymacılığı 
sanatında, Türk bay-
rağına işlediği Bes-
mele-i Şerif, Türkiye 
haritasına uyguladığı 
Ayetel Kürsi ve Es-
ma-ül Hüsna eserle-
riyle dikkati çekiyor. 
Konya’nın Sarayönü 
ilçesindeki tarım iş-
letmesinde güvenlik 
amiri olan 53 yaşın-
daki Fuat Bitici, 27 
yıl önce görerek etki-
lendiği ahşap işleme 
sanatına merak sardı.

Ahşaba el işçiliğiyle çeşitli mo-
tiflerin işlendiği nahhatlık sanatını 
icra etmeye başlayan Bitici, bugüne 
kadar 150’ye yakın esere imza attı.

Bitlis’in Ahlat ilçesi doğumlu Bi-
tici’nin Türk bayrağına işlediği Bes-
mele-i Şerif ile Türkiye haritasına 
uyguladığı Ayetel Kürsi eserleri en 
çok ilgi gören çalışmaları arasında 
yer alıyor.

Bitici, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, mesaisinden arta kalan 
zamanlarda icra ettiği sanatın ken-
disine huzur verdiğini söyledi.

Ceviz, gürgen, akasya ve 
MDF parçasına kendi çizdiği motif-
leri uyguladığını anlatan Bitici, sı-
rasıyla oyma, yakma, kabartma ve 
kezzap ile boyama yaptıktan sonra 
eserlerin ortaya çıktığını vurguladı. 

 Bitici, eserlerinde iki yazı biçi-
mini kullandığını belirterek, şöyle 
konuştu: “Arap harfleriyle sülüs ve 
kufi yazıyı işliyorum. Sabır ve zaman 
isteyen bir iş. Koleksiyonum içeri-
sinde filografi eserleri de var. Filog-
rafi sanatını ise videolarından izleye-

rek öğrendim. Burada 150’ye yakın 
ürün var ama verdiğim eserler de 
oldu. Bugüne kadar üç ilde sergi aç-
tım. İnsanlar eser bırakmak zorun-
da diye düşünüyorum. Ahlat’ta Sel-
çuklu mezarlarındaki motiflerden 
çok etkilendim. İlçedeki eski mezar 
taşları üzerindeki desenlerden ahşa-
ba uyguladıklarım oldu.”

OSMANLI DEVLET 
ARMASINI AHŞABA İŞLEDİ 

Kimseden yardım almadan öğ-
rendiği nahhatlığın unutulmaya 
yüz tuttuğunu aktaran Bitici, şunları 
kaydetti:

“El işçiliğiyle akasya ağacı üzeri-
ne Besmele-i Şerif’ten Türk bayrağı 
yaptım. Türkiye haritasına da Aye-
tel Kürsi yazdım. En çok ilgi gören 
diğer eserlerim ise Abdulkadir Gey-
lani’nin türbesinin bulunduğu cami, 
Osmanlı devlet arması, kufi yazıyla 
8 besmeleden yazılmış Selçuklu 
yıldızıdır. Bunun yanı sıra; sema-
zen, sürahi, oturan insan, Rabia ve 
Selçuklu motiflerinden 30’a yakın 
eserimi kezzap ile yakma tekniğiyle 
renklendirdim.”  n AA 

Yeni pasaportların test basımına başlandı

Arif Baştuğ yeniden Türk Büro-Sen Konya 
2 Nolu(Adliye) Şubesi Başkanlığına seçildi.
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Ucuz et satışı 1 Kasım’da başlıyor Endüstri 4.0 için model fabrika
Et ve Süt Kurumu (ESK), ucuz 

et satışına ilişkin çalışmalarını ta-
mamladı. Konuya ilişkin duyuru, 
kurumun internet sitesinde yayım-
landı. Et ve Süt Kurumu (ESK), KDV 
dahil kıymayı kilogramı 29 liradan 
ve kuşbaşını ise kilogramı 31 lira-
dan Türkiye’nin 81 ilinde kendi sa-
tış noktalarının tamamında satmayı 
taahhüt eden zincir marketlere, taze 
dana karkas et satışına 1 Kasım’dan 
itibaren başlayacak. ESK, ucuz et sa-
tışına ilişkin çalışmalarını tamamla-
dı. Konuya ilişkin duyuru, kurumun 
internet sitesinde yayımlandı. Duyu-
ruya göre, ESK, KDV dahil kıymayı 
kilogramı 29 liradan ve kuşbaşını 
ise kilogramı 31 liradan Türkiye’nin 
81 ilinde kendi satış noktalarının 
tamamında satmayı taahhüt eden 
zincir marketlere taze dana karkas 
et satacak.  İstekli olan marketlerden 
taze dana karkas et için fiyat teklifle-
ri yarın saat 17.00’ye kadar alınacak. 

ESK tarafından gerekli değerlendir-
me yapıldıktan sonra 1 Kasım’dan 
sonra marketlere et satışına başla-
nacak. Marketlerde satışı yapılacak 
ürünler, 0,5 kilogramlık ambalajlar-
da olacak. Ürünler taze olarak tüke-
time sunulacak olup şoklanmış veya 
donmuş halde satışı yapılmayacak.  
Talep etmeleri halinde istekliler 
sözleşme örneğini Kurumdan alabi-

lecek ve sözleşme imzalandığı tarih-
ten itibaren zincir marketlerde başka 
kıyma ve kuşbaşı ürün satılmayacak. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, hafta sonu 
yaptığı açıklamada, vatandaşların 
et ihtiyaçlarını ucuz ve uygun fiyatla 
karşılayabilmeleri için çalışmalarda 
son aşamaya gelindiğini belirtmişti.
n AA

Ankara’da, 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 5 milyon dolarlık yatı-
rımla inşa edilecek fabrikada yalın 
üretim ve Endüstri 4.0 eğitimleri 
verilecek.  Ankara’da 1. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde, Türkiye’nin En-
düstri 4.0’a hazırlanması açısından 
“model” olacak, makine imalatının 
yanı sıra tesislerinde işverenlerin 
eğitim de alacağı bir fabrika kuru-
lacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye 
göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından, Birleşmiş Millet-
ler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 
teknik iş birliği ve Ankara Sanayi 
Odasının (ASO) uygulama ortağı 
olarak katılımıyla inşa edilecek fab-
rika için bina hariç yaklaşık 5 milyon 
dolarlık yatırım yapılacak. ASO Baş-
kanı Nurettin Özdebir, Türkiye’de 
firmaların yüzde 98,3’ünün KOBİ 
olduğunu ve yaygın bir verimsizlik 
sorunu yaşandığını söyledi.  Özde-
bir, dünyada verimsizlik sorununun 

çözümüne yönelik olarak kurulan 
35 model fabrika bulunduğunu ve 
buralarda firmalara iş yapma şek-
line verimlilik açısından bakış ve 
Endüstri 4.0 eğitimleri verildiğini 
belirterek, “Türkiye’de de bu eğitim 
tesislerinden ilki Ankara’da, ASO, 
UNDP ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının ortaklaşa kurduğu bir 

yapı içinde faaliyet gösterecek. Bu-
rada yalın üretim ve Endüstri 4.0 
eğitimleri verilecek” dedi.

Özdebir, fabrikanın makine 
imalatı yanında, gıda, ilaç, nükle-
er teknoloji alanlarında malzeme 
üretecek imalat sanayi firmaları ile 
inşaat şirketlerine de hizmet vere-
ceğini anlattı. n AA

Tarım ürünleri ticaretinde
spekülasyon sona eriyor!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, Ürün İhtisas Borsa-
sı’nı ilerleyen günlerde fiilen hayata 
geçireceklerini belirterek, “Lisanslı 
depolara konulacak ürünler kar-
şılığında alınacak elektronik ürün 
senetleri, Ürün İhtisas Borsası’nda 
işlem görecek. Özellikle tarım ürün-
leri ticaretinde spekülasyonlara, 
birçok suiistimallere neden olan bir 
alanı, daha aktif hale getirmiş ola-
cağız” dedi. Tüfenkci, yaptığı açık-
lamada, bakanlığının yeni dönem 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“LİSANSLI DEPOLARA SON İKİ 
YILDIR BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Hukuki altyapısı hazırlanan 
Ürün İhtisas Borsası’nı ilerleyen 
günlerde fiilen hayata geçirecekle-
rini bildiren Tüfenkci, “Türkiye’ye 
derinliği olan yeni bir borsa kazan-
dırıyoruz. Bakanlık olarak lisanslı 
depolara son iki yıldır büyük önem 
veriyoruz. Tarım ürünleri ticaretin-
de lisanslı depolar çok önemli ve 
yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunlar 
5. bölge teşviklerinden yararlanıyor. 
Lisanslı depolara konulan ürünlerin 
kira bedelleri hükümet tarafından 
ödeniyor. Nakliye ücretlerinin bir 
kısmı devlet tarafından karşılanıyor. 
Lisanslı depolara konulacak ürün-
ler karşılığında alınacak elektronik 
ürün senetleri, kurulacak Ürün İhti-
sas Borsası’nda işlem görecek.” diye 
konuştu.

“DAHA AKTİF HALE GETİRECEĞİZ”
Aynen borsadaki hisse işlemle-

ri gibi Ürün İhtisas Borsası’nda da 

ürün senetlerinin işlem göreceğine 
işaret eden Tüfenkci, “Borsaya iliş-
kin şirketin ortaklık yapısında 33 
ticaret borsası,Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, Borsa İstanbul, Ta-
kasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, 3 
kamu bankası ve Toprak Mahsulleri 
Ofisi olacak. Çok güçlü bir borsayı, 
100 milyon lira sermayeli borsayı 
çok yakında yapılacak lansmanla 
hayata geçiriyoruz. Özellikle tarım 
ürünleri ticaretinde spekülasyonla-
ra, birçok suistimallere neden olan 
bir alanı, daha aktif hale getirmiş 
olacağız.” değerlendirmesinde bu-
lundu. 

“E-TİCARET GELİŞTİRİLECEK”
Tüfenkci, bakanlığın, 2018-

2022 dönemini kapsayan stratejik 
planına ilişkin çalışma yaptıklarını 
belirterek, şunları kaydetti: “Bakan-
lığımızın temel amaçlarını ve bunla-
rın da alt hedeflerini belirledik. Buna 
göre, bütünleşik gümrük ve ticaret 
politikaları geliştirilecek, gümrük iş-
lemlerinin kolay ve güvenli bir şekil-
de sunulması sağlanacak, ticaret er-
babı korunacak, güçlendirilecek, iş 
ve işlemleri hızlandırılacak. Tüketici 
güvenliği sağlanacak. Projelerimiz 
arasında da Konteyner ve Liman 
Takip Sistemi, Liman Tek Pencere 
Sistemi, Veri Sözlüğü, Türkiye-Gür-
cistan e-TIR Pilot Projesi ve Tek 
Durakta Kontrol Projesi yer alıyor. 
Bunun yanında, üretici örgütlerinin 
daha aktif roller üstlenmesi sağlana-
cak, e-ticaret geliştirilecek.”
n AA

ASKON’a misafir olan işadamı Nusret Argun, “Konya olarak siyasetiyle, odasıyla, STK’sıyla birlik 
olup Ankara’da gücümüzü hissettirmeliyiz. Konya’yı yatırımlara kavuşturmalıyız” dedi

‘Konya birlik olmalı’
Anadolu Aslanları İşadamları 

Derneği(ASKON) Konya Şubesi’nin 
tecrübe paylaşım toplantılarının bu 
haftaki konuğu Konya’nın tanınmış 
işadamlarından Nusret Argun oldu. 
Dedeman Otel’de gerçekleşen top-
lantıda, Argun, ASKON üyelerine iş 
dünyasındaki başarılarını anlattı. 

Programın açılış konuşmasını 
yapan ASKON Konya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım, “ASKON olarak bir 
birinden değerli isimleri ağırlamaya 
devam ediyoruz. Bugün de çok kıy-
metli işadamımız Nusret Argun bey 
konuğumuz. Kendisi hain terör örgü-
tü FETÖ tarafından çeşitli kumpasla-
ra maruz kalmış ama sonunda haklı 
olduğu ortaya çıkan bir iş adamımız. 
Konya’ya yaptığı yatırımlar ile bizim 
hep gurur kaynağımız oldu. Biz ken-
dilerine başarılar diliyoruz. Bugün 
bizleri kırmadığı için de ayrıca teşek-
kür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

FETÖ’YLE TOPYEKÜN 
MÜCADELE EDELİM

Konuşmalarına ASKON’a teşek-
kür ederek başlayan İşadamı Argun, 
zor günlerinde kendisine vefa göste-
ren tek kurumun ASKON olduğunu 
dile getirdi. Argun, “Zor günlerin ar-
dından şükür işim ve ailemin başın-

dayım. Biz o dönemde kimseye se-
simizi duyuramıyorduk. Ama hamd 
olsun herkes FETÖ’nün nasıl bir tehli-
ke olduğunu ve hain olduğunu gördü. 
Bunlara karşı halen teyakkuzda olma-
lıyız. Asla taviz vermemeliyiz. Sürek-
li mücadele etmeliyiz. Bu noktada 

sayın Cumhurbaşkanımıza büyük 
destek olmalıyız” ifadelerini kullandı. 
Yatırımlarından da bahseden Argun, 
“Çok şükür otel sektöründe iyi gidiyo-
ruz. Yeni bir AVM’miz daha yapılıyor. 
Yine birçok sektörde faaliyetlerimiz 
devam ediyor. Yakında yine sürpriz 

bir projeyi de Konya’ya açıklayaca-
ğım. İnşallah güzel olacak” diyerek, 
böyle bir etkinlikten dolayı ASKON 
Konya şube yönetimine teşekkür etti. 
Program sonunda günün asına işa-
damı Nusret Argun’a hediye takdim 
edildi. n HABER MERKEZİ

Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci 

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Konya Şubesi’nin tecrübe paylaşım toplantılarının 
bu haftaki konuğu Konya’nın tanınmış işadamlarından Nusret Argun oldu.
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Konya’nın değerli işadamlarından 
Bezirci İnşaat A.Ş 

Yönetim Kurulu Başkanı,
gönül adamı

Hasan 
BEZİRCİ’nin 
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 

yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Karatay’da yeni atanan 
memurlar göreve başladı

Karatay Belediyesi’ne ataması 
yapılan memurlar görevine başladı.
Göreve yeni başlayan memurlar için 
bilgilendirme ve tanışma toplantısı 
Karatay Belediyesi Encümen Salo-
nunda gerçekleştirildi. KPSS sonuçla-
rına göre atanan memurlar; büyüyen 
ve gelişen Karatay Belediyesi ailesine 
katılarak yeni çalışma hayatlarına 
başladı. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, göreve geldikle-
ri günden itibaren yaptıkları önemli 

hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi 
verdi. 

Yeni atanan memurlar ile bir ara-
ya gelen Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay Belediye-
sinin kendi kaynaklarıyla eğitim, sağ-
lık gibi alanlarda yatırım yapan güçlü 
bir belediye olduğunu söyledi. Yeni 
memurların saygı, sevgi ve huzurun 
hakim olduğu bir çalışma ortamın-
da görev yapacaklarına dikkat çeken 
Başkan Hançerli, “Hz. Mevlana’nın 

diyarına hoş geldiniz; manevi açıdan 
Türkiye’nin en zengin belediyesinde 
görev yapacaksınız. Yapacağınız hiz-
metleri hukuki zemin içerisinde en 
hızlı bir şekilde yapmaya gayret edin. 
Aktif bir şekilde göreve başlamanızı 
umut ediyorum. Hepinize yeni görev-
lerinizde başarılar diliyorum” dedi. 

 Yeni memurlar, Encümen salo-
nundaki toplantının ardından beledi-
yedeki hizmet birimlerini gezdiler.
n HABER MERKEZİ 

Bezirci İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bezirci vefat etti. Araplar Camii’nde 
kılınan öğlen namazının ardından merhum Bezirci, Araplar Mezarlığı’na defnedildi

Hasan Bezirci 
hayatını kaybetti

Bezirci ailesinin acı günü. Bezirci 
İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Bezirci, Hakk’a yürüdü. Bir 
süredir rahatsızlığı olduğu öğreni-
len Bezirci, evinde hayatını kaybetti. 
75 yaşında vefat eden merhumun 
Hamdi ve Hatice adında 1 erkek, 1 
kız evladı vardı.

Araplar Camii’nden öğle nama-
zına müteakip kılınan cenaze na-
mazı sonrası Araplar Mezarlığı’na 
defnedildi. Cenazeye AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Ahmet Sorgun da katıldı. 
Yenigün Gazetesi olarak acılı Bezirci 
ailesine başsağlığı, merhum Hasan 
Bezirciye Allah’tan rahmet diliyoruz.
n UFUK KENDİRCİ
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Cumhuriyet resepsiyonunda konuşan Vali Yakup Canbolat, “Cumhuriyet milletimizin tarih sahnesinden 
yeniden dirilişinin adı, istiklal mücadelesinin bize bıraktığı en önemli miraslardan birisidir” dedi

Milletin dirilişi
Cumhuriyet’in 94. yıl dönümü 

nedeniyle Vali Yakup Canbolat ile eşi 
Ayşegül Canbolat tarafından Cum-
huriyet Resepsiyonu verildi. Selçuk 
Üniversitesi Keykubat Köşkü’nde 
verilen resepsiyona; AK Parti Konya 
Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Ba-
baoğlu, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon 
Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Fidan 
Yüksel, Büyükşehir Belediye Başka-
nı Vekili Ethem Örge, Cumhuriyet 
Başsavcısı Bestami Tezcan, Bölge 
Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Baş-
savcısı Ali Gökpınar, Selçuk Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bayram Sade, KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, Helvacızade Yönetim 
Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacı-
gil, vali yardımcıları, kaymakamlar, 
İlimiz protokolünün diğer üyeleri, 
askeri erkan, basın temsilcileri, şehit 
yakınları ve gaziler katıldı. Vali Yakup 
Canbolat ve eşi Ayşegül Canbolat, 
davetlileri kapıda karşıladı. 

Programda konuşma yapan Vali 
Canbolat, Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti’nin kuruluşunda yaşanan zorlu 
şartlara dikkat çekti.  Buna rağmen, 
yokluk ve imkansızlıklar içerisinde 
bile Türk milletinin umutsuzluğa 
kapılmadığını belirten Vali Canbo-
lat, sözlerini şöyle sürdürdü, “Mus-
tafa Kemal’in önderliğinde, inançla, 
kurtuluş savaşını zaferle neticelen-
dirmiştir. İnsanlık tarihi bir milletin 
sarsılmaz ortak iradesiyle, kendi ka-
deriyle ve kanlarıyla yazdığına şahit 
olmuştur. Bu anlamda Cumhuriyet 
milletimizin tarih sahnesinden yeni-
den dirilişinin adı, istiklal mücadele-
sinin bize bıraktığı en önemli miras-
lardan birisidir. Sıkıntılı günlerden 
sonra, kanla, irfanla kurduğumuz 
Cumhuriyet sayesindedir ki, bugün 
haklı olarak büyük bir millet ve devlet 
olmanın gururunu yaşıyoruz. 

Türk milleti olarak, sahip oldu-
ğumuz misyon ve üzerinde yaşadı-
ğımız coğrafyanın, politik ve stratejik 
önemi, tarih boyunca karşımıza sü-
rekli iç ve dış düşmanları çıkarmış, 
çıkarmaya da devam edecektir. Kar-
şımızdaki düşman ne olursa olsun, 
Malazgirt’te, Mohaç’ta, Sarıkamış’ta, 
Çanakkale’de, Sakarya’da kurşun 
yağmurlarına bedeniyle kalkan olan 
bu millet, aynı ruh ve kararlılıkla 30 
yılı aşkın bir süredir dış mihrakların 
maşası PKK terör örgütüne ve yine 

15 Temmuz’da içimizdeki hainliğin, 
FETÖ ihanet kalkışmasına canlarını 
ortaya koyarak fırsat vermemiş, hiç-
bir zaman da fırsat vermeyecektir. 
Bu vatana, bu bayrağa atalarımızın 
sahip çıktığı gibi biz de sahip çıkaca-
ğız. Namerdin elini değdirmeyeceğiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi 
Mustafa Kemal olmak üzere, bu zafe-

ri bizlere armağan eden, İstiklal mü-
cadelemizin bütün kahramanlarını, 
ülkemizin ve milletimizin bölünmez 
bütünlüğü ve manevi değerlerimiz 
uğruna canlarını seve seve feda eden 
aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman 
gazilerimizi minnet ve şükranla anı-
yor, aziz milletimizin, Konyalı hem-
şehrilerimizin Cumhuriyet bayramını 

içtenlikle kutluyor, hepinize sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.” 

Konuşmanın ardından pasta ke-
sildi ve misafirlere müzik dinletisi 
sunuldu. Vali Yakup Canbolat ile eşi 
Ayşegül Canbolat, tek tek masaları 
gezerek davetlilere resepsiyona katı-
lımlarından dolayı teşekkür etti. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Vali Yakup Canbolat ile eşi Ayşegül Canbolat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
Cumhuriyet resepsiyonunda Vali Canbolat davetlilerle tek tek ilgilenerek teşekkür etti.

Vali Canbolat, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda yaşanan zorlu şartlara dikkat çekti.  
Canbolat, buna rağmen, yokluk ve imkansızlıklar içerisinde bile Türk milletinin umutsuzluğa kapılmadığını belirtti.
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Filistinli tutuklulara destek gösterisi Suriye’deki hak ihlalleri belgelendi
İsrail hapishanelerindeki Filis-

tinli tutuklulara destek için Gaz-
ze’de gösteri düzenlendi.

Gazze’deki Uluslararası Kızılhaç 
Komitesi binası önünde bir araya 
gelen göstericiler, İsrail hapishane-
lerindeki Filistinlilerin serbest bıra-
kılması için uluslararası insan hak-
ları kuruluşlarından destek istedi. 
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş 
Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro Üyesi 
Talal Ebu Zarife, yaptığı açıklama-
da, “İsrail Hapishaneler İdaresi’nin 
Filistinli tutuklulara yönelik tecrit 
ve hareket kısıtlaması gibi uygula-
malarına son vermesini istiyoruz. 
Filistinli tutuklulara karşı baskıcı 
adımlar atan hapishane idaresi, 
idari tutukluluk durumunun kaldı-
rılması taleplerini reddettiği gibi kış 
aylarının yaklaştığı şu günlerde tu-
tuklulara kışlık giysi gönderilmesine 
de izin vermiyor.” dedi. Ebu Zari-
fe, uluslararası topluma ve insan 

hakları kuruluşlarına da “Filistinli 
tutuklulara karşı uygulanan ihlal-
lerin son bulması için İsrail’e baskı 
yapmaları” çağrısında bulundu. Fi-
listin makamlarının resmi verilerine 
göre, İsrail hapishanelerinde 481’i 

işgal altındaki Doğu Kudüs’ten ol-
mak üzere, 12’si milletvekili, 450’si 
idari tutuklu, 62’si kadın, 300’ü ço-
cuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunu-
yor.
n AA

Kazakistan’ın başkenti Asta-
na’da düzenlenen Suriye konulu 7. 
toplantıya katılan askeri muhalifler, 
Birleşmiş Milletlere (BM) Beşşar 
Esed rejimi, terör örgütü PKK/PYD 
ve İran destekli yabancı terörist 
grupların işlediği insan hakları ih-
lallerine ilişkin deliller sundu.  As-
keri muhalefet heyeti, BM heyetine 
“Demografik Değişim”, “Karyateyn 
Katliamı: Rejim-DEAŞ İş Birliği”, 
“Humus Hapishanesi’ndeki Açlık 
Grevi” ve “İran Devrim Muhafızları 
ve Şii Milislerin Suriye’deki Katli-
amları” başlıklı dört belge ve bun-
lara ek görsel ve ses kayıtları içeren 
dosyalar verdi. “Demografik Deği-
şim” başlıklı ilk belgede, Esed reji-
minin, terör örgütü PKK/PYD ile iş 
birliği içinde sivilleri göçe zorlaması 
ve taşınmazlarına el koymasına iliş-
kin deliller bulunuyor. “Karyateyn 
Katliamı: Rejim-DEAŞ İş Birliği” 
başlıklı ikinci belgede, DEAŞ’ın 

Humus’un Karyateyn bölgesini re-
jime çatışmadan devrettiği ancak 
rejimin, burayı DEAŞ ile savaşarak 
ele geçirdiği propagandasını yaptığı 
bilgisine yer verildi. Belgede ayrıca 
rejim ile uzlaşmayı kabul etmeyen 
82 sivilin öldürüldüğü belirtildi. 
“Humus Hapishanesi’ndeki Açlık 

Grevi” başlıklı üçüncü belgede, re-
jimin cezaevi müdürünün, denetçi 
Kızılhaç ekibinin karşısına mah-
kumlar yerine gardiyanları çıkara-
rak cezaevinde koşulların olumlu 
olduğunu gösterme gayreti ifşa 
edildi. 
n AA

Kerkük’ten Erbil’e kaçan 
aileler yardım bekliyor

İspanya’daki Katalonya 
krizi, Belçika’yı karıştırdı

Irak ordusuna bağlı güçler ile 
Peşmerge arasında yaşanan askeri 
gerginlik ve çatışmalar nedeniyle 
başta Kerkük olmak üzere ülkedeki 
tartışmalı bölgelerden Erbil’e kaçan 
aileler kendilerine uzanacak yardım 
elini bekliyor. Irak ordusu, federal 
polis ve Haşdi Şabi’den oluşan güç-
lerin, Salahaddin vilayetine bağlı 
Tuzhurmatu ilçesi ile Kerkük vila-
yetinin tamamı ve diğer tartışmalı 
bölgelerde kontrolü sağlamasının 
ardından, olası çatışma ve intikam 
saldırıları endişesiyle Erbil’e kaçan 
çok sayıdaki Kürt aile, burada inşaat 
halindeki binalarda yaşam mücade-
lesi veriyor. Yaklaşık 3 yıldır devam 
eden ekonomik kriz nedeniyle pek 
çok emlak projesinin yarım kaldı-
ğı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde 
(IKBY), inşaat halinde iken kaderine 
terkedilmiş yapılara sıklıkla rastla-
nabiliyor. Yarım kalan söz konusu 
projeler arasında bir zamanlar bü-

yük ses getiren ve ortakları arasın-
da sanatçı İbrahim Tatlıses’in de 
bulunduğu Kürtçe “cennet ovası” 
anlamına gelen “Deşti Beheşt” de 
yer alıyor. Bir dönem terör örgütü 
DEAŞ’ın saldırılarından kaçanların 
barınağı olan bu proje, şimdi de 
Tuzhurmatu ve Kerkük’ten kaçan 
yaklaşık 100 iç göçmen ailenin ge-
çici evi olmuş durumda.

“IKBY EN KISA ZAMANDA UYGUN 
BİR YER TAHSİS ETMELİ”

Öte yandan Kürt aileler, Bağ-
dat hükümeti ve IKBY’den yardım 
beklediklerini ifade etti. Haşdi Şabi 
güçlerinin olası saldırılarından kork-
tukları için Kerkük’ten kaçtıklarını 
söyleyen Feride Hasan, geldikleri 
bu yerde yaşam mücadelesi ver-
diklerini belirterek, “Irak merkezi 
hükümeti ve IKBY’deki yetkililer, 
Kerkük’ten kaçan ailelerin durumu-
nu yakından takip etmeli.” dedi.
n AA

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı 
Theo Francken’ın Katalonya Özerk 
Yönetimi Başkanı Carles Puigde-
mont’a sığınma hakkı verilebile-
ceğine yönelik açıklaması, Belçika 
siyasi çevrelerinde tepkiye yol açtı. 
Belçika Başbakanı Charles Michel, 
resmi haber ajansı Belga’ya yap-
tığı açıklamada, Puigdemont’un 
Belçika’dan sığınma hakkının “ke-
sinlikle gündemde olmadığına” 
işaret ederek “Bakan Francken’den 
yangına körükle gitmemesini rica 
ediyorum.” ifadelerini kullandı. Li-
beral Demokrat Flaman Partisinden 
Başbakan Yardımcısı Alexander De 
Croo, “Bakan Francken’in açıklama-
ları hükümetin tutumunu yansıt-
mıyor. Bu tarz açıklamaların faydalı 
olduğunu düşünmüyorum.” diye 
konuştu. Flaman Hristiyan Demok-
ratlar Partisi üyesi Ekonomi Bakanı 
Kris Peeters da “Böyle bir dönem-
de Katalanların Belçika’ya iltica 
hakkına ilişkin açıklamalar yapmak 

mantıklı değil.” dedi. Katalonya’da-
ki bağımsızlık referandumunun ar-
dından Yeni Flaman İttifakı (N-VA) 
partisi üyesi Belçika İçişleri Bakanı 
Jan Jambon, “Benim kalbim Kata-
lanlarla. Ben Flaman milliyetçisiyim, 
o yüzden Katalonya’daki durumu iyi 
anlıyorum.” ifadesini kullanmıştı. 
Francken, “Carles Puigdemont’un 
henüz bir iltica talebi olmadı. Ancak 
olursa mevcut durum göz önünde 
bulundurulduğunda Puigdemont’a 
sığınma hakkı verilebilir.” açıklama-
sında bulunmuştu. Francken’in aşı-
rı sağcı N-VA partisi, uzun vadede 
Flamanya bölgesinin bağımsızlığını 
hedefliyor. Belçika, Fransızca konu-
şulan Valonya, Flamanca konuşulan 
Flamanya, her iki dilin konuşulduğu 
Brüksel ile Almanca konuşulan do-
ğudaki küçük bir bölgeden oluşu-
yor. Bu bölgeler arasındaki iş birliği 
eksikliği hatta rekabet ciddi sorun-
lara yol açarken halklar da birbirine 
karşı mesafeli duruyor. n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’den yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat 
Limanı’nda düzenlenen “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı”nın açılış törenine iştirak etti

‘Hepimizin başarısı!’

Törene, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ka-
zakistan Başbakanı Bakıtcan Sagin-
tayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla 
Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi 
Kvirikaşvili de katıldı. Burada bir ko-
nuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerine “Öncelikle aziz dostum 
Aliyev ile bu önemli etkinliğe ev sa-
hipliği yapan Azerbaycan makamla-
rına misafirperverlikleri için teşekkür 
ediyorum. Kazakistan, Gürcistan ve 
Özbekistan başbakanlarına da bugün 
bu heyecanımıza ortak oldukları için 
özellikle teşekkür ediyorum.” diyerek 
başladı.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun 
açılışı nedeniyle bu törende bulun-
maktan büyük bir memnuniyet duy-
duğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu-
gün içinde bulunduğumuz dönemin 
ötesinde istikbalimiz bakımından çok 
önemli bir adım atıyoruz. Bu törenle 
de Asya’yı, Avrupa’yı ve Afrika’yı bir-
birine bağlama hedefiyle başlatılan 
yeni İpek Yolu girişiminin halkaların-
dan birini hizmete alıyoruz. Bakü-Tif-
lis-Kars demiryolunun ilk seferinin 
gerçekleşmesiyle orta koridor proje-
sinin en önemli ayağı tamamlanmış 
oluyor. Böylece Londra’dan Çin’e 
kesintisiz demiryolu bağlantısı ku-
rulduğunu da ilan ediyoruz. Kararlılı-
ğımızın ve vizyonumuzun eseri olan 
bu proje hepimizin ortak başarısıdır.” 
ifadesini kullandı. 

“PROJENİN TAMAMLAYICISI BİRÇOK 
HİZMETİ HALKA SUNDUK”

Erdoğan, Türkiye olarak özellikle 
son 15 yıldır yapılan yatırımlarla bu 
potansiyeli hayata geçirmenin mü-
cadelesini verdiklerinin altını çizerek, 
şöyle devam etti:

“Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu projesinin tamamlayıcısı 
niteliğinde birçok hizmeti halka sun-
duk. Marmaray hızlı tren hatlarının 
inşası, mevcut tren hatlarının yeni-
lenmesi, İstanbul’a inşa ettiğimiz ve 
üzerinde raylı sistem geçişi de yer 
alan üçüncü köprü bunlardan bazıları-
dır. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin 
etkinlik ve cazibesini daha da arttı-
rır.  Azerbaycan’ın Alat limanıyla da 
sadece 3 ülkeyi değil tüm Orta Asya 
Cumhuriyetlerini, Batı ulaştırma gü-

zergahlarına bağlamış oluyoruz. Aynı 
şekilde Türkmenistan’ı Türkmenbaşı 
Limanı üzerinden, Kazakistan’ı da 
Aktau Limanı üzerinden Avrupa’ya 
bağlıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demir-
yolu projesi 1 milyon yolcu ve 6,5 
milyon ton yük taşıma kapasitesine 
sahip olacaktır.” Hattın kapasitesinin 
2034’te 3 milyon yolcu ve 17 milyon 
ton yüke ulaşacağını bildiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bunun yük taşı-
macılığında maliyetleri ciddi manada 
düşüreceğine işaret etti.

“24 MİLYON TON İLAVE 
YÜK TAŞINMIŞ OLACAK”

Erdoğan projenin, tarihi İpek 
Yolu üzerinde zaman ve mesafe 
olarak nakliyatçılar için en avantajlı 
imkanları sunacağını kaydetti.  Hızlı 
tren hatlarının tamamının devreye 
girmesinin ardından Çin’den gelen 

yükün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
projesi sayesinde orta koridor üze-
rinden 12-15 gün arasında Avrupa 
Birliği ülkelerine ulaşacağını ifade 
eden Erdoğan, “Şu anda Çin üzerin-
den Avrupa’ya giden yük miktarı 240 
milyon tonun üzerindedir. Ülkeleri-
mizden geçen orta koridordan bu yü-
kün yüzde 10’nun taşınması halinde 
bile 24 milyon ton ilave yük taşınmış 
olacaktır.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

“PROJE, BARIŞ, GÜVENLİK, 
İSTİKRAR VE REFAH GETİRECEK”
Erdoğan, elbette böyle bir hattın 

bölgeye getirisinin sadece ekonomik 
olmayacağına dikkati çekerek, şunla-
rı kaydetti: “Proje siyasi olarak, barış, 
güvenlik ve istikrar, sosyal olarak re-
fah getirecek, yük ve insan hareket-
liliği yanında bilgi hareketliliğiyle de 
ülkelerimizin beşeri gelişimine de 
katkı sağlayacaktır. Bölgenin kadim 
devletleri olarak bizler dayanışma ve 
iş birliği içinde hareket ettiğimiz sü-
rece çok daha büyük projelere imza 
atabiliriz. Bugüne kadar hayata ge-
çirdiğimiz Bakü-Tiflis-Kars, Bakü-Tif-
lis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve 
TABAP gibi projeler bundan sonra da 
yapacaklarımızın birer teminatıdır.”  
Konuşmalar sonrasında Bakü-Tif-
lis-Kars projesine ilişkin tanıtım filmi 
izlendi.  Liderler, raylara temsili çivi 
çakıp makas değiştirirken Kazakis-
tan’dan getirilen tahılların taşıyan 
trenle 12 dakika mesafedeki Alat İs-
tasyonu’na yolculuk yaptı. n AA

Cumhrubaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 

“Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu” hattının 

açılış töreni için gittiği 
Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü kentinde konuştu. 

Konuşmaların ardından Bakü-Tiflis-Kars projesi için liderler, raylara temsili çivi çaktı. 
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Undaki kepek oranının artması ile birlikte hem israfın hem de obezitenin önüne geçildi. Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honca, ‘Kalitesiz ekmek israfa 
neden oluyordu. Bugün ise ekmekte kalite var israf gün geçtikçe düşüyor” dedi. Honca ayrıca etliekmeğin tescillenmesinin Konya’ya değer kattığını söyledi

Kalite arttı, israf düştü!
Undaki kepek oranının artma-

sı ile birlikte ekmek israfı da azaldı. 
Bu kapsamda obezitenin de önüne 
geçilmesi planlandı. Fırıncı esnafları 
kepek oranının artması ile birlikte ka-
liteli hizmet vererek vazgeçilmezimiz 
‘ekmeği’ vatandaşlarımızın afiyetine 
sunuyor. Konu ile ilgili ve odaya bağ-
lı meslek kuruluşlarıyla ilgili bilgiler 
veren Konya Fırıncılar Odası Başkanı 
Vedat Honca gazetemize açıklama-
larda bulundu. Undaki kepek oranının 
artması ile birlikte israfın önüne ge-
çileceğini ifade eden Honca etkilek-
meğin tescillenmesinin de Konya’ya 
değer kattığını belirterek, “Undaki en 
büyük sorun beyaz olmasıydı. Ancak 
Cumhurbaşkanımızın destekleriyle 
undaki kalitenin artması sağlandı. Un-
daki kepek oranı biraz daha yükseldi. 
Mineral değerleri de arttı. Buda tabi 
ki ekmeğe yansıdı. Kaliteli un, kaliteli 
ekmek. Eski beyaz ekmeklerden zi-
yade artık halk tipi kepeği yoğun olan 
ekmekler üretiliyor. Çiftçimiz artık 
iyi buğday yetiştiriyor. Yani kalitesiz 
ekmek israfa neden oluyordu. Ama 
bugün artık ekmekte kalite var ve di-
ğer zamanlara göre israf gün geçtikçe 
düşüyor. Etliekmeğin tescillenmesi ise 
Konya’mıza değer kattı. Ek kuruluşu-
muz Lokantacılar odası tarafından tes-
cili yapıldı. Tescillenmesindeki amaç 
etliekmeğin ne kadar çok sevildiğini 
göstermekti” dedi. 

SANATI İCRA EDEREK 
HİZMET VERİYORUZ 

Fırıncılar Odası hakkında bilgiler 
veren Konya Fırıncılar Odası Başka-
nı Vedat Honca, geçmişte fırıncılar 
odasının kurulmasına vesile olanla-
ra teşekkür ederek, oda olarak hem 
sanat icra ettiklerini hem de hizmet 
verdiklerini ifade etti. Honca 20 yıl-
dır başkanlık görevini sürdürdüğünü 
de söyleyerek, “Fırıncılar Odası, 1973 
yılında fırıncılar, pideciler, simitçi-
ler, kadayıfçılar ve yufkacılar olarak 
5 meslek dalında kurulmuş odadır. 
Aktif olarak 660 pasif ise 900 civa-
rında üyemiz bulunmaktadır. 1973 
yılında kurucular kurulundaki abile-
rime saygılar sunuyorum. Fırıncılar 
Odasının kurulmasına vesile olan Hü-
seyin Menekşe’ye de teşekkürlerimi 
iletiyorum. 1977 yılında vefat eden 
Osman Doğan’ı da rahmet anıyorum. 
Başkanlığa 1977 yılında seçildim. 20 
yıldır oda başkanlığı yapmaktayım. 
Biz hem sanatımızı icra ediyoruz hem 
de hizmet ediyoruz. Amacımız önce 
hizmet daha sonra da kazancımızı 
evimize götürmek” diye konuştu. 

UNDAKİ KEPEK ORANININ ARTMASI 
KALİTENİN ARTMASINA NEDEN OLDU

Undaki kepek oranının artması ile 
birlikte hem kalitenin arttığını hem 
de obezitenin önüne biraz olsun ge-
çildiğinin altını çizen Başkan Honca 
ekmek israfından da bahsetti. Honca 
ekmek israfının daha da azalmasını 
gerektiğini belirterek düşünceleri-
ne şu şekilde yer verdi;  “Undaki en 
büyük sorun beyaz olmasıydı. Ancak 
Cumhurbaşkanımızın destekleriyle 
undaki kalitenin artması sağlandı. 
Undaki kepek oranı biraz daha yük-
seldi. Mineral değerleri de arttı. Buda 
tabi ki ekmeğe yansıdı. Kaliteli un, 
kaliteli ekmek. Eski beyaz ekmekler-
den ziyade artık halk tipi kepeği yo-
ğun olan ekmekler üretiliyor. İnsan 
karbonhidratın yüzde 55’ni ekmekten 
almaktadır. Gelecekte de savaşlar 
buğday ile ilgili olacak. Buğday ek-
meğe tekâmül eder. Bundan dolayı 
da ekmeğin yeri çöp değildir. Buna 

çok dikkat etmemiz gerekir. Artık eski 
çiftçilikte kalmadı bilinçli çiftçilik var. 
Çiftçimiz artık iyi buğday yetiştiriyor. 
Yani kalitesiz ekmek israfa neden olu-
yordu. Ama bugün artık ekmekte ka-
lite var ve diğer zamanlara göre israf 
gün geçtikçe düşüyor. Gıda üzerinden 
politika yapanlara da kızıyorum. Gıda-
nın maliyetinin altına düşürülmesi 
için uğraşılmaması lazım. Eğer ma-
liyetin altına düşerse kaliteden ödün 
verilir. Burada da paragözlere fırsat 
vermiş oluruz. Sağlık ve hijyen açısın-
dan denge kaybına neden olur.”

YETKİLER VERİLİRSE 
SORUNLAR KOLAYCA ÇÖZÜLÜR
Odaların yetkisinin artmasına da 

değinen Başkan Honca yetkilerin ve-
rildiği zaman sorunların kolayca çö-
züleceğini ifade ederek sözlerine şu 
şekilde devam etti; “Mesleklerde isti-

şare kurulları oluşturduk. Sorunlarını 
masaya yatırarak yetkili kurumlar ile 
istişareler yapıyoruz. Odaların görev-
leri sorunları ilgili kurumlarla istişare 
ederek çözmektir. Biz üyelerimizin 
sadece ticari değil ailevi sorunlarını 
da çözmek için gayret göstermek-
teyiz. Ama ne yazık ki yasalar bize 
yetki vermiyor. Yetkimiz olmadığı 
içinde bazı prosedürleri aşamıyoruz. 
Odaların yetkisini artırmaları gerekir.  
Yetkiler verildiği zaman sorunlar ko-
layca çözülecektir. Ben denetimleri 
yapamıyorum! Denetimi yapan belli 
kurumlar var. Kayıt dışı olanlar var 
onlara herhangi bir yaptırım uygula-
yamıyoruz. Bundan dolayı da meslek-
teki sorunlar bazen tekrardan sorun 
yaratıyor.”

ETLİEKMEĞİN TESCİLLENMESİ 
KONYA’YA DEĞER KATTI 

Etliekmeğin tescillenmesinin 

Konya’ya değer kattığını belirten Baş-
kan Honca, Konya’da da 1000’ e ya-
kın etliekmek fırınının bulunduğunu 
söyledi. Honca etliekmek malzeme-
lerinin standart hale geldiğini de söz-
lerine ekleyerek ifadelerine şu şekil-
de yer verdi; “Konya’da üyemiz olan 
veya olmayan 1000’e yakın etliekmek 
fırını bulunmaktadır. Etliekmeğin tes-
cillenmesi Konya’mıza değer kattı. Ek 
kuruluşumuz Lokantacılar odası tara-
fından tescili yapıldı. Tescillenmesin-
deki amaç etliekmeğin ne kadar çok 
sevildiğini göstermekti. Bugün Kon-
ya’da tüketilen etliekmeğin uzunluğu 
buradan İstanbul’a kadar gitmekte-
dir. Bazı standartlar geldi. 180 gram 
hamura 100 gram et 80 gramda iç 
koyuluyor. Maliyette buna göre belir-
leniyor. Etliekmeğin içerisinde ki mal-
zemenin ve etin kalitesi en iyi şekilde 

oluyor. Vitamin değerleri de çok yük-
sek bir yiyecek. Etliekmeğe; en ucuz, 
doyurucu ve kaliteli bir yiyecek diye-
biliriz. Aynı zamanda etliekmek ülke 
dışına da yayılmaktadır. Esnaflarımı 
oralara da paket şeklinde gönderiyor. 
Ancak biz etliekmeğin Konya’da ye-
nilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” 

KARA FIRIN SİMİTLERİNİN HATIRI 
VE LEZZETİ UNUTULMAZ…

Eski kara fırın simitlerinin artık 
azaldığını dile getiren Honca, yeni 
açılan simit saraylarının da hijyenik 
ortamlarda üretim yaptıklarını vurgu-
ladı. Kara fırın simidinden de vazge-
çilmeyeceğini belirten Honca, “Simit 
çok tüketilen bir besin kaynağıdır. Do-
yum hazzı da fazla olan bir üründür. 
Konya’da üretilen kara fırın simitleri-
ne doyum olmaz… Sabah çay, öğlen 
ise ayranla tüketilen bir yiyecektir. 
Eskiden simide ‘memur kebabı’ der-

lermiş. Şimdi ise simit herkesin can 
dostu oldu. Eskiye nazaran kara fırın-
larımız Konya’da artık çok yok. Şuan-
da ise simit saraylarımız açıldı. Orada 
da birçok simit çeşidi üretiliyor. Simit 
sarayları da simitleri ve ürünlerini te-
miz ve hijyenik ortamlarda üretiyor. 
Ama tabi ki Konya simidi demeden 
geçemeyiz… Çünkü onun hatırı ve 
lezzeti çok fazla… Kara fırın simitleri-
nin özelliği odun ateşinde pişmesi ve 
altın sarısı renginde olmasıdır. Ayrıca 
pekmez ile üretiliyor olması. Bir simit-
le insan karnını doyurabilir ama bir 
ekmeği tek başına yiyemezsin. İlla ki 
ekmeğin yanında bir şeylerin olması 
lazım. Simidin fiyatını çok görmemeli-
yiz. Onun tek başına doyurucu niteliği 
var” dedi. 

ÇOCUKLARIMIZI YETENEKLERİNE 
GÖRE MESLEKLERE 
YÖNLENDİRMELİYİZ

Esnafın sorunlarından birisinin 
yetişecek eleman olduğunu vurgu-
layan Honca, evlatlarımızın yetenek-
lerine göre meslek dallarına yönlen-
dirilmesi gerektiğini belirtti. Eğitim 
sisteminden dolayı eleman problemi-
nin doğduğuna da ifade eden Honca, 
cümlelerini şu şekilde aktardı; “Esnaf-
larımızın sorunlarından biriside ele-
man! Bugün yok olmuş mesleklerimiz 
var. Bunun nedeni ise eğitim sistemi-
dir. Biz elbette herkesin okumasını 
istiyoruz ama herkes de üniversite 
bitirecek diye bir durum yok! Bütün 
gençlerin, öğrencilerinin yetenekle-
rinin olduğu mesleklere yönlendiril-
mesi gerekir. Sanatın devamını ge-
tirmeliyiz. Herkes sanatkârda olamaz. 
Sanatı sanatkâr devam ettirecek. O 
sanat için yetişecek olanlarda bizim 
evlatlarımızdır. Üniversite mezunları 
bugün işsiz! O zaman ne yapmalıyız? 
Evlatlarımıza en başından itibaren 
ahiliği öğretmeliyiz. Ahiliği öğrettiği-
miz zaman eğitim, hoşgörü, saygı ve 
sevgi var. İlim ve bilimde şart ama 
çocuklarımızı biraz da mesleğe yön-
lendirmemiz gerekir. 25 yaşındaki 
çocuğu eğitemezsiniz. Ağaç yaşken 
eğilir. Eskiden çok güzel sanatkarlar 
yetişmiş.” n HÜSEYİN MENEKŞE

“Gıda üzerinden politika yapanlara da kızıyorum. 
Gıdanın maliyetinin altına düşürülmesi için 
uğraşılmaması lazım. Eğer maliyetin altına 
düşerse kaliteden ödün verilir. Burada da 

paragözlere fırsat vermiş oluruz. Sağlık ve hijyen 
açısından denge kaybına neden olur.”

Vedat Honca 

Konya’da etliekmeğin belli bir standarda getirildiğini ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu dile getiren Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honca, etliekmeğin tescillenmesinin de Konya’ya değer kattığını söyledi.
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Bursaspor, transferde başarı sağladı
Bursaspor’un sezon başında kadrosuna 

kattığı oyuncular ilk 10 haftalık periyotta 
toplam 11 gol, 4 asistlik katkı sağladı. 

Süper Lig’de dün sahasında Antal-
yaspor’u farklı mağlup eden yeşil-be-
yazlı ekip, ligdeki 5. galibiyetine de 
imza attı. 

Geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 1 
beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Tim-
sah, puanını 16’ya yükseltti. 

Ligdeki son iki maçında kalesini gole 
kapatmayı da başaran yeşil-beyazlı ekibe 
sezon başında kadroya katılan oyuncuların 
katkısı dikkat çekti.

YENİLER 11 GOL, 
4 ASİSTLİK KATKI SAĞLADI

Bursaspor’un sezon başında renklerine 
bağladığı Dzon Delarge, Mikel Agu, Jires 
Kembo, Ekong ve Badu, geride kalan hafta-
larda toplamda 11 gol, 4 asistlik katkı sağla-
dı. Yeşil-beyazlıların diğer gollerini ise Batal-
la, Stancu ve Aziz Behich kaydetti.

EN İYİ PAS YÜZDESİNİ YAKALADI
3-5-2 oyun sistemine geçtikten sonra 

hücumda daha etkili bir görüntü sergileyen 
Le Guen’in öğrencileri, dün oynanan Antal-
yaspor maçında bu sezonki en iyi pas yüz-
desini de yakaladı. Yüzde 84 pas yüzdesiyle 

geride kalan haftalardaki en iyi yüzdeyi yaka-
layan Timsah, 411 başarılı pas ile de yine 10 
haftalık periyottaki en çok başarılı pas yaptığı 
maçına imza attı.

‘CENK, GOMİS VE ETO’O’YU 
KADROMDA GÖRMEK İSTERDİM’ 

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le 
Guen, kulübün sosyal medya hesabı üzerin-
den taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Le 
Guen, bir taraftarın, “Rakip takımlardan han-
gi 3 oyuncuyu kadroda görmek isterdiniz?” 
sorusuna, “Cenk, Gomis ve Eto’o” yanıtını 
verdi. Yeşil-beyazlı ekibin Fransız çalıştırıcısı 
Paul Le Guen, kulübün resmi sponsorların-

dan Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Twit-
ter üzerinden taraftarlardan gelen soruları 
cevapladı. Bir taraftarın, “Rakip oyuncular 
içinde takımınızda olmasını istediğini 3 fut-
bolcu kimler olur?” sorusunu yanıtlayan Le 
Guen, şu ifadeleri kullandı:

“Kadromdan memnunum ama madem 
böyle bir soru gelmiş ben de cevap vereyim. 
Cenk iyi bir ek olabilirdi kadromuza. Onun 
yanında Gomis’i de kadromda görmek is-
teyebilirdim. Çok güçlü bir oyuncu. Samuel 
Eto’o’yu da bu kadroya ekleyebilirim. Çünkü 
daha önce çalıştığım için özel bir bağım oldu-
ğunu düşünüyorum kendisiyle.” n İHA

Medipol Başakşehir’e 
Avusturyalı hakem

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda mücadele eden Me-
dipol Başakşehir’in, Almanya’nın Hoffenheim takımıyla 
İstanbul’da oynayacağı maçı Avusturya Futbol Federasyo-
nu’nda Harald Lechner yönetecek. 

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 2 Kasım 
Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak 
karşılaşmada Harald Lechner’in yardımcılıklarını Andreas 
Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yaparken, maçın 4. 
hakemi Andreas Staudinger olacak. İlave yardımcı hakem 
olarak ise Alexander Harkam ve Julian Weinberger görev 
yapacak. n İHA

Beşiktaş maçını 
Paola yönetecek

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında 
yarın evinde oynayacağı Monaco maçında İtalyan hakem 
Paolo Tagliavento düdük çalacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 
G Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş’ın 4. haftada Fransa 
temsilcisi Monaco ile evinde oynayacağı karşılaşmayı İtal-
ya Futbol Federasyonu’ndan Paolo Tagliavento yönetecek. 
Vodafone Park Stadı’nda 1 Kasım Çarşamba günü oynana-
cak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakada Paolo Tagli-
avento’nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo 
Meli yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Riccardo Di 
Fiore olacak. n İHA

Cüneyt Çakır’a 
UEFA’dan dev maç

Bu sezon Devler Ligi’nde Chelsea’nin deplasmanda At-
letico Madrid’i 2-1 yendiği maçta görev alan Cüneyt Çakır’a 
UEFA’dan bir kritik görev daha geldi. UEFA Şampiyonlar 
Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Tottenham’ın İspan-
yol devi Real Madrid’i ağırlayacağı mücadeleyi Cüneyt Ça-
kır yönetecek. Wembley Stadyumu’nda 1 Kasım Çarşamba 
günü TSİ 21.45’te başlayacak maçta Çakır’ın yardımcılıkla-
rını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre 
Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin 
Göçek ile Barış Şimşek de ilave yardımcı hakem görevinde 
bulunacak. n İHA

Trabzonspor’da N’Doye
yine boş geçmedi

Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın sakat-
lığı, Rodallega’nın ise kırmızı kart cezalı 
olması nedeniyle Teknik Direktör Rıza Ça-
lımbay’ın zorlu Galatasaray maçında şans 
verdiği Dame N’Doye’e, sarı-kırmızılıları 
yine boş geçmedi.  Trabzonspor’da ilk se-
zonunda hayal kırıklığı yaşatan Senegalli 
futbolcu Dame N’Doye, geçtiğimiz sezonun 
son haftalarında kritik golleriyle takımına 
katkı sağlamıştı. Rodallega ve Burak Yılmaz 
transferlerinin ardından forma şansı bula-
mayarak yedek kulübesine mahkum olan 32 
yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig’de ilk 
kez Galatasaray maçında ilk on birde forma 
giydi. Bordo-mavili forvet, bu maçta da sa-
rı-kırmızılı takımı boş geçmedi.

Senegalli futbolcu, geçtiğimiz sezon 
ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 
olmak üzere toplamda 8 gole imza attı. 
N’Doye, 2016-2017 sezonunda toplam 2 bin 
351 dakika sahada kalmıştı. Golcü oyuncu, 
geçtiğimiz sezon Galatasaray ile oynanan 
iki maçta da gol atma başarısı gösterdi. 
Trabzonspor’un golcüsü, bordo-mavililerin 

İstanbul’da oynanan ve Trabzonspor’un 1-0 
üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada takı-
mının tek golünü atarken, bordo-mavililerin 
evinde 2-0’lık skorla kazandığı maçta da 
rakip fileleri havalandırmıştı. Dün akşam 
oynanan zorlu mücadelede de Galatasaray 
kalesini boş geçmeyen N’Doye, geçtiğimiz 
sezon olduğu gibi bu sezon da Yusuf Yazıcı 
ile birlikte sarı-kırmızılı takımın kalesini gol-
le havalandıran isimlerden oldu.

ŞANSSIZLIĞINI KIRDI
Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktö-

rü Rıza Çalımbay, yeni takımıyla Galatasa-
ray karşısındaki şansızlığını 7 yıllık bir aranın 
ardından kırdı. Süper Lig’de sarı-kırmızılı 
takıma karşı 13 maçtır kazanamayan Çalım-
bay, bordo-mavili takımın başında ligde ilk 
galibiyetini alarak çifte sevinç yaşadı. 

Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor 
ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu’nda 
karşılaştı. Sahasında Galatasaray ile kritik 
bir müsabaka oynayan bordo-mavililer raki-
bini 2-1 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine 
son vererek lig için yeniden umutlandı. n İHA

Derbi fakiri

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. 
haftasında, 21 Şubat 2016’da Trabzonspor’u 
2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takım-
lar karşısında galip gelmeyi başaramadı. 
Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, 
Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oy-
nadığı 13 müsabakada sahadan 9 mağlubi-
yet ve 4 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabaka-
larda sadece 7 gol kaydeden Galatasaray, 
kalesinde 21 gole engel olamadı.

TRABZONSPOR’A 3 MAÇTA DA YENİLDİ
Galatasaray, söz konusu dönemde lig-

de Fenerbahçe ile 4, Beşiktaş, Trabzonspor 
ve Medipol Başakşehir ile de üçer kez karşı 
karşıya geldi. Trabzonspor ile oynadığı 3 
maçı da yitiren sarı-kırmızılı takım, Fener-
bahçe karşısında ikişer mağlubiyet ve be-
raberlik, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile 
oynadığı maçlarda ise ikişer yenilgi ve birer 
beraberlik yaşadı.

DERBİ DE KAZANAMIYOR
Galatasaray, Süper Lig’de üst üste oy-

nadığı 9 derbi müsabakasında da galip ge-
lemedi.  Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve 
Beşiktaş ile oynadığı son 9 karşılaşmada 5 
yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. 

ZORLU VİRAJA KÖTÜ BAŞLADI
Süper Lig’de ilk 8 haftada aldığı 7 

galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 22 
puan toplayan Galatasaray, fikstüründe 

Fenerbahçe derbisiyle başlayan zorlu viraja 
kötü girdi. Türk Telekom Stadı’nda konuk 
ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan 
sarı-kırmızılı takım, ikinci zorlu maçında 
Trabzonspor’a 2-1 yenilerek son iki hafta-
da 5 puan kaybetti. Süper Lig’de bu hafta 
sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek 
Galatasaray, 12. haftada Medipol Başakşe-
hir, 14. haftada da Beşiktaş ile deplasman 
maçlarına çıkacak.  n AA

Süper Lig’de deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenilen lider Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle 
oynadığı maçları kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, 

Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi
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Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi bowling turnuvasında buluştu
Makina Mühendisleri Odası Konya 

Şubesi (MMO), makine mühendis-
lerini bowling turnuvasında bir araya 
getirdi. MMO Konya Şubesi üyeleri ve 
ailelerine yönelik sosyal etkinlikler dü-
zenlemeye devam ediyor. Bir alışveriş 
merkezinde oda üyeleri arasındaki da-
yanışmayı ve dostluğu geliştirme ama-
cıyla ailelerinin de katılımıyla bowling 
turnuvası gerçekleştirildi. 

‘FARKLI ETKİNLİKLER 
TERTİP EDİYORUZ’

Etkinlik hakkında bilgi veren MMO 
Konya Şubesi Başkanı Ö. Erdoğan Du-
ransoy, “Kuruluş amacı üyelerine ve 
topluma hizmet etmek olan odamız, 
üyelerimizin mesleki alanda kendileri-
ni geliştirmelerini, teknolojiyi ve teknik 
gelişmeleri takip etmelerini sağladığı 
gibi; üyelerimiz ve aileleri için kültürel 

geziler, sportif turnuvalar, geleneksel 
gece yemekleri, piknik organizasyonla-
rı gibi sosyal etkinlikler de tertip etmek-
tedir. Odamız tarafından devam eden 
bu çalışmalar kapsamında; üyelerimiz 
ve ailelerinin katılımı ile bowling turnu-
vası düzenlenmiştir” dedi. 

‘AMACIMIZ DAYANIŞMA 
VE DOSTLUK’

Üyelerin ve ailelerinin katılımıyla 

bir alışveriş merkezinde gerçekleş-
tirilen turnuvaya 145 oda üyesinin 
katıldığını ifade eden Duransoy, “Oda 
üyelerinin mücadelesi sonucunda 
Şükrü Çağlar birinci olmuştur. Bunun 
yanında; Mutlu Baş ikinci, Oğuzhan 
Pamukçu üçüncü olmuştur. Dereceye 
giren üyelerimizin kupaları ile turnuva-
ya katılan diğer üyelerin mansiyonları 
şube yönetim kurulumuz tarafından 

taktim edilmiştir. Oda üyeleri arasında-
ki dayanışma ve dostluğu geliştirmenin 
amaçlandığı bowling turnuvasında 
ayrıca, yoğun çalışma temposu içe-
risinde beyinsel yorgunluğun atılarak 
bedensel zindeliğin kazanılması, daha 
önceki yıllarda olduğu gibi muhabbet 
ve dostluk ortamının tesis edilmesi de 
hedeflenmiştir. Odamız, üyelerimize 
mesleğimizi ve toplumumuzu ilgilen-

diren her konuda destek olmaya dün 
olduğu gibi bugünden sonrada devam 
edecektir. Bütün meslektaşlarımızın 
Bowling Turnuvasına göstermiş olduk-
ları ilgileri bizi mutlu etmiştir. Gücünü 
üyelerinden alan Odamızın her türlü or-
ganizasyonuna yoğun katılım sağlayan 
üyelerimize teşekkür ederiz” ifadeleri-
ni kullandı. 
n İHA

Halterler Cumhuriyet Kupası İçin kalktı Selçuk Üniversitesi’nde Cumhuriyet 
Bayramı Bisiklet Turu yapıldıKonya Gençlik Hizmet-

leri ve Spor İl Müdürlüğü 
Halter İl Temsilciği faali-
yet programında yer alan 
Cumhuriyet Kupası Genç-
ler Kulüpler Halter İl Birin-
ciliği müsabakaları 28-29 
Ekim 2017 tarihlerinde 
Halter Salonu’nda yapıldı.

5 kulüpten 24 bayan, 
29 erkek toplamda 54 
sporcunun mücadele et-
tiği Cumhuriyet Kupası 
Gençler Kulüpler Halter İl 
Birinciliği müsabakaları 
sonucunda bayanlarda 
1.Kuyulusebil Halter İh-
tisas Kulübü, 2.Olympic 
Spor Kulübü, 3.Gençlik 
Spor Kulübü, erkeklerde 
ise 1.Taşkent Spor Kulü-
bü, 2. Kuyulusebil Halter 
İhtisas Kulübü, 3.Mevlana Gençlik 
Kulübü oldu.

Ferdi sonuçlarda ise Bayanlar 
48 kiloda Nida Karasakal, 53 kiloda 

Ayşe Çakmak, 58 kiloda Senanur 
Coşkun, 63 kiloda Leyla Bayram, 
69 kiloda Güzide Elveda Kaykaç, 75 
kiloda Semanur Yıldız, Erkekler 56 
kiloda Mustafa Solak, 62 kiloda Sa-
met Sevgi, 69 kiloda Can Öztürk, 77 

kiloda Muammer Bedercan Kuyulu, 
85 kiloda Yusuf Sezai Başa, 94 kilo-
da Mehmet Mert Topal, 105 kiloda 
Ekrem Kıymet, +105 kiloda ise Meh-
met Karaca birinci oldu.  
n SPOR SERVİSİ 

Selçuk Üniversitesi’nde 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu, 
Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğre-
tim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda 
vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Rektör Prof. Dr. Şahin, Selçuk Üniver-
sitesi Bisiklet Topluluğu ile beraber 
düzenlenen bisiklet turunda, yaklaşık 
4 kilometrelik bir parkuru kat ettiklerini 
belirterek, “Güzel bir bayram havası 
içerisinde bisiklet turunu gerçekleştir-
dik. Çok mutluyuz. Bu tür aktiviteleri 
çok sık tekrarlamamız gerekiyor” dedi.

Selçuk Üniversitesi Kılıçaraslan 
Kapısı’nda başlayan bisiklet turu, Rek-
törlük Binası önünde sona erdi.

‘BAYRAM HAVASI ŞEKLİNDE 
GERÇEKLEŞTİRDİK’

Rektör Prof. Dr. Şahin, yaptığı 
açıklamada, “Bugün Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümü-
nü kutluyoruz. Bu coğrafyada devlet 
olmak, güçlü olmak çok zor. Bunun da 
yolu milli birlik ve beraberlikten geçi-

yor. Tabi gençlerimiz, bizim gelece-
ğimiz. Geleceğimizi emanet edeceği-
miz, ülkemizi ve değerlerimizi emanet 
edeceğimiz hazinelerdir. Bisiklet Top-
luluğumuzla birlikte böyle bir aktiviteyi 
planladık. Hakikaten hem öğretim 
üyelerimizden, hem Konya’daki sivil 
vatandaşlarımızdan çok üst düzey bir 
katılım oldu. Yaklaşık 4 kilometrelik 
bir parkuru beraber kat ettik. Güzel bir 
bayram havası içerisinde bisiklet turu-
nu gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Bu 

tür aktiviteleri çok sık tekrarlamamız 
gerekiyor. Böylece ortadaki farklılıklar 
ortadan kalkıp, bir olabilmenin yol-
larını geliştirmiş oluyoruz. Etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen başta 
Bisiklet Topluluğumuza, katılım sağla-
yan tüm öğretim üyelerimize, öğren-
cilerimize, Konyalı hemşehrilerimize 
çok teşekkür ediyorum” şeklinde ko-
nuştu. Etkinlik, Rektörlük Binası önün-
de çekilen hatıra fotoğrafıyla sona 
erdi.  n SPOR SERVİSİ

Süper Amatör’de 
4.hafta tamamlandı

Konya Süper Amatör Küme’de 4.hafta maçları 
tamamlandı. 4.hafta sonunda Çumra Belediyespor 
liderliğini sürdürdü. Haftanın sonuçları şu şekilde; 
Selçukspor 1 – 2 Karapınar Belediyespor, Altıne-
kinspor 2 – 4 Selçuklu Belediyespor, Ç.Çumra Be-
lediyespor 2 – 1 Seydişehir Belediyespor, Beyşehir 
Belediyespor 1 – 1 Saiteli Kadınhanı Belediyespor, 
Ilgın Belediyespor 2 – 2 Yeni Emirgazi Belediyespor. 
Lider Çumra Belediyespor 5.hafta maçında Selçuklu 
Belediyespor’a konuk olacak.  n SPOR SERVİSİ

Trap Cumhuriyet 
Kupası düzenlendi

Türkiye Atıcılık Federasyonu faaliyet takvimin-
de yer alan Trap Cumhuriyet Kupası 27-28-29 Ekim 
2017 tarihleri arasında Konya’da yapıldı. Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu 
Spor Tesisleri Atış Poligonu’nda yapılan Trap Cum-
huriyet Kupasında Genç Erkekler Takım Sıralama-
sında 1.Kahramanmaraş, Büyük Erkekler Takım 
Sıralamasında 1.Adana, 2.İstanbul, 3.Kocaeli oldu. 
Büyük Erkeklerde 1.Ali İhsan Kaya, 2.Yavuz İlnam, 
3.Servet Sivrikaya, Veteran Erkeklerde 1.İbrahim Şe-
remet, 2.İlker Ergülen, 3.Suat Artan, Genç Erkekler-
de 1. Murat İl Bilgi, 2.Sami Berber, 3.Berat Ak, Yıldız 
Erkeklerde 1.Süleyman Güvercin, 2.Selahattin Özer, 
3.Efe Özaltun, Büyük Bayanlarda 1.Nihan Gürer, 
2.Safiye Sarıtürk, 3.Dilara Bedia Kızılsu oldu. 
n SPOR SERVİSİ

Alper Avcı: Kırılma 
anları yaşıyoruz

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 3-0 geride olduğu Fethiyespor maçında 3-3’ü 
yakalayarak evinde 1 puan almayı başarmıştı. Yeşil beyazlı takımın Teknik Direktörü Alper Avcı 

ve Basın Sözcüsü Hakan Salim Çağlayan, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu
Ligin 10.hafta maçında evinde Fethi-

yespor ile karşılaşan Konya Anadolu Sel-
çukspor, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı mü-
cadelenin ikinci yarısında 3 gol bularak 3-3 
berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı. 
Ancak yeşil beyazlılar ligde 7 maçtır galip 
gelemiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direk-
törü Mustafa Alper Avcı, maç içinde kırılma 
anları yaşadıklarını, bunun beklenmeyen so-
nuçlar doğurduğunu ifade etti. Basın Sözcüsü 
Hakan Salim Çağlayan ise tecrübesizlikten 
dolayı puan kaybettiklerini belirtti.

‘OYUNDAN KOPTUĞUMUZDA 
BEKLENMEYEN SONUÇLAR OLUYOR’ 
İç sahada oynanan ve 3-3 berabere kal-

dıkları Fethiyespor karşılaşmasının ardından 
yaptığı açıklamada Teknik Direktör Alper 
Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, “Bizlerle 
birlikte olan bu oyuncu grubunun her zaman 
yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.  
Son oynadığımız karşılaşmalarda sebebini 
bir türlü çözümleyemediğimiz, zaman zaman 
oyunda kırılma anları yaşıyoruz. Oyundan 
koptuğumuz anlarda da ne yazık ki beklen-
meyen sonuçlar oluyor. İşte ilk yarıda Fethi-
yespor bunu yaşadı ve 3-0 mağlup duruma 
geldik. İkinci yarıda gerekli çalışmayı yaptık 
ve 58. dakikada skoru 3-3 yaptık. 

Bu anlamda içerisinde konsantrasyon 
eksikliği olmasından kaynaklanan çok duy-
gusal bir yapıları var herhalde. Çözüm buldu-
ğumuz zaman zaten skora da yansıtacağımızı 
düşünüyorum. Potansiyeli olan bir takımız. 
İnşallah en kısa sürede takım olmayı daha 
çabuk becerebilirsek, daha inanırsak, onlar 

kendilerinin farkına varırlarsa, kalıcı olacak-
lar ve ilerisi için daha büyük tecrübe sahibi 
olacaklar” şeklinde konuştu.

‘GELECEKTE İYİ İŞLER YAPACAĞIZ’
Yavru Kartal’ın Basın Sözcüsü Doç. Dr. 

Hakan Salim Çağlayan ise yaptığı açıkla-
mada, “Sezonun başından bu yana sahada 
koşan ve mücadele eden bir takımız. Sadece 
hakkımızın korunması ve verdiğimiz müca-
delenin karşılığını almak istiyoruz. Ne yazık 
ki tecrübesizliğimizin sonucu birçok puan 

kaybı yaşadık. Ligimizin en genç kadrosuna 
sahibiz. Bu kadro ile gelecekte çok iyi işler 
yapacağımızın işaretlerini alıyoruz. Fethi-
yespor karşılaşmasında ilk yarıda yaptığımız 
bireysel hatalar ve ardından yaşadığımız 
konsantrasyon kayıpları sonunda soyunma 
odasına 3-0 geride gittik. 

Maçın genelinde rakibimize oranla daha 
fazla pozisyon bulurken ikinci yarının hemen 
başında teknik kadromuzunda oyuna müda-
halesi ile 7 dakikada üç gol birden bulduk. 

Son dakikalarda yakaladığımız pozisyonları 
değerlendirebilseydik farklı şekilde kazana-
bilirdik. Her şeye rağmen 3-0 geriden gelip 
maça yeniden ortak olabilmek güzeldi. An-
cak Fethiyespor gibi çok tecrübeli oyuncular-
dan kurulu bir takıma 7 dakikada 3 gol atabi-
lecek yetenek ve kapasiteye sahip olduklarını 
gösteren futbolcularımızın kısa sürede galibi-
yetler serisini yakalaması en büyük temenni-
mizdir” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Basın Sözcüsü 
Hakan Salim Çağlayan



Atiker Konyaspor’un yıldız 
oyuncusu Fofana Salzburg ve Si-
vasspor ile yüksek zorlukta iki maç 
oynayacaklarını söyledi. İki maça 
da iyi hazırlanmak ve iyi motive 
olmak zorunda olduklarını belirten 
Fofana, “Önce Avrupa Ligi’nde 
Salzburg ardından da Süper Lig’de 
Sivasspor olmak üzere çok zor iki 
maça çıkacağız. Salzburg maçı 
Avrupa Ligi serüvenimiz için en 
önemli maçımız. En son maçımı-
zı onlarla oynamıştık. İkinci maça 
çok iyi hazırlandık. Osmanlıspor galibiyetinin moral ve motivas-
yonu ile bu maça çıkacağız. Salzburg maçının hemen ardından 
yine çok fazla vaktimiz yok. Direk olarak Sivas’a gideceğiz. Bu iki 
maça da iyi hazırlanmalı, iyi motive olmalı ve bize verilen görev-
leri yerine getirmeliyiz. Futbolun içinde her şey var. İki maçtan da 
galibiyetle ayrılacak gücümüz var. Umarım istediğimiz sonuçları 
alabiliriz” dedi.  n SPOR SERVİSİ

Moryke Fofana: 
Zor maçlar oynayacağız

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’n-
da mücadele eden Atiker 
Konyaspor’un Avusturya’nın 
Salzburg takımıyla deplasmanda 
oynayacağı maçı, İtalya Futbol 
Federasyonu’nda Paolo Mazzo-
leni yönetecek. 

Stadion Salzburg’da 2 Kasım 
Perşembe günü oynanacak 
ve TSİ 23.05’te başlayacak karşı-
laşmada Paolo Mazzoleni’nin 
yardımcılıklarını Matteo Passeri 
ve Alessandro Costanzo yapacakken, maçın 4. hakemi ise Ciro 
Carbone olacak.  n İHA

Salzburg maçını 
Mazzoleni yönetecek

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi’nde Salzburg ile oynaya-
cağı maçın hazırlıklarına başladı.  UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. ma-
çında 2 Kasım Perşembe günü deplasmanda Salzburg ile karşıla-
şacak Atiker Konyaspor, dün öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde 
yapılan antrenmanla hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik 
Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde 
gerçekleşen antrenmanda 1-0 kazanılan Osmanlıspor maçında ilk 
11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Di-
ğer futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 
pas ve top kapma çalışması ile sürdürdü. Üç gruba ayrılan oyun-
cular dönüşümlü olarak çift kale maç ve koordinasyon çalışması 
yaptı.  n İHA

Anadolu Kartalı ara 
vermeden başladı

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 10 7 2 1 21 8 13 23
2.M.BAŞAKŞEHİR 10 6 2 2 16 13 3 20
3.BEŞİKTAŞ 10 5 3 2 16 11 5 18
4.KAYSERİSPOR 9 5 2 2 14 10 4 17
5.GÖZTEPE 10 5 2 3 21 18 3 17
6.TM AKHİSARSPOR 10 5 2 3 18 15 3 17
7.BURSASPOR 10 5 1 4 20 13 7 16
8.DG SİVASSPOR 10 5 1 4 15 14 1 16
9.FENERBAHÇE 9 4 3 2 17 12 5 15
10.YENİ MALATYASPOR 10 4 2 4 16 17 -1 14
11.TRABZONSPOR 10 3 3 4 19 23 -4 12
12.A.ALANYASPOR 10 3 2 5 20 22 -2 11
13.KASIMPAŞA 10 3 2 5 16 19 -3 11
14.ATİKER KONYASPOR 10 3 1 6 10 13 -3 10
15.ANTALYASPOR 10 2 3 5 11 19 -8 9
16.K.KARABÜKSPOR 10 2 2 6 11 17 -6 8
17.GENÇLERBİRLİĞİ 10 2 2 6 12 21 -9 8
18.OSMANLISPOR 10 2 1 7 13 21 -8 7

HENÜZ BİTMEDİ!
Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacakları Salzburg maçı ile 
ilgili iddialı konuştu. Hala oynanacak 3 maç ve alınacak 9 puanın olduğunu söyleyen Baydar, Avrupa 

Ligi’nde gruptan çıkma mücadelesini son maça kadar vermeye devam edeceklerini söyledi
TFF Süper Lig’in 10. Hafta-

sında evinde Osmanlıspor’u 1-0 
mağlup eden Atiker Konyaspor’da 
yüzler gülüyor. Yeşil beyazlılarda 
şimdiki hedef Perşembe günü 
oynanacak olan Salzburg maçı. 
UEFA Avrupa Ligi I Grubu dör-
düncü maçında deplasmanda 
Avusturya temsilcisi Salzburg ile 
karşılaşacak olan Anadolu Kar-
talı’nda basın  sözcüsü Ahmet 
Baydar önemli açıklamalarda 
bulundu. Avrupa Ligi’nde gruptan 
çıkmak için son maça kadar mü-
cadelelerini sürdüreceklerini be-
lirten Baydar, “Henüz hiçbir şey 
bitmedi. Daha oynanacak 3 maç 
alınacak 9 puan var” dedi.

NASIL KAZANDIĞINIZIN 
ÖNEMİ YOK

Atiker Konyaspor Başkan Yar-
dımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet 
Baydar, Osmanlıspor karşısın-
da alınan galibiyetin camiaya 
nefes aldırdığını söyledi. Basın 
Sözcüsü Ahmet Baydar “Bu tür 
zamanlarda maçı nasıl kazandı-
ğının önemi olmaz. Çünkü çıkışa 
geçmek ve üst sıralara doğru 
tırmanmak için önünüzdeki ilk 
maçtan üç puan almanız gerekir. 
Biz de Osmanlıspor karşısında 
elde ettiğimiz galibiyetle bu dü-
şüncenin ilk basamağını atlamış 
olduk. Oyunun genelinde mü-
cadele gücü yüksek bir Atiker 
Konyaspor izledik. Kazanmayı 
rakibimizden daha çok istedik ve 
kazandık. Bu karşılaşmada teknik 
direktörümüz Mehmet Özdilek’in 
takımın üzerindeki hâkimiyetini 
ve etkisini görmek camiamız adı-
na da ayrıca önemliydi. Biz kötü 
bir takım değiliz. Oynadığımız 
karşılaşmalara baktığımızda biri hariç 
tamamında istediğimiz puanlara çok 
yakındık ama konsantrasyon eksikliği ve 
takım oyunundan koptuğumuz anlarda 
kayıplar yaşadık. Bunun zihinsel olarak 
toplanması gerekiyordu. Sayın hocamız 
Atiker Konyaspor’umuz adına çıktığı ilk 
karşılaşmada kısa bir süre içinde bunu 
büyük ölçüde gerçekleştirdi. Önümüzde 
daha uzun bir zaman var. Her şey cami-
amız için çok daha güzel olacak. Şimdi 

yapmamız gereken tek şey takımımızın 
sonuna kadar desteklemek ve yanında 
olmaktır. Osmanlıspor maçı bize nefes 
aldırdı. Artık çok daha güçlü, kendine 
güvenen ve inanan bir takımla yolumuza 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

 ÜLKE PUANINA 
KATKI SUNMAK İSTİYORUZ

Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü 
Ahmet Baydar hafta içi Avusturya’da FC 
Salzburg ile oynayacağımız UEFA Avrupa 
Ligi maçı ve Demir Grup Sivasspor kar-

şılaşması hakkında da şunları söyledi: 
“Henüz UEFA Avrupa Liginde oynanma-
yan 3 maç ve karşımızda duran 9 puan 
var. Sıralamaya baktığımızda alınacak 
bir puan ya da üç puan bizi final maçları 
oynayacak duruma getirecektir. O yüz-
den mücadelemizi son maça kadar sür-
dürmek ve ülke puanına katkı sağlamak 
istiyoruz. Öte yandan hafta sonu oynaya-
cağımız Demir Grup Sivasspor karşısına 
moralli çıkıp deplasmandan istediğimizi 
alarak dönmek niyetindeyiz. Biz iyi bir 

takımız. Çeşitli nedenlerden ötürü gücü-
müzü tam olarak ortaya koyamadık. Ama 
önümüzde bunu ispat edebileceğimiz bir 
süreç var. Teknik heyetimize ve oyuncu 
grubumuza inanıyoruz. 5 maçlık ceza-
mızın tamamlanmasının ardından taraf-
tarımızın da bu çıkışa güçlü bir şekilde 
destek olacağını düşünüyoruz.Şimdi her 
zamankinden daha çok birlik ve beraber-
liğe ihtiyacımız var. İnşallah güç birliği 
yaparak takımımızı hak ettiği noktaya ta-
şıyacağız.”  n SPOR SERVİSİ
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