
Kahvehaneler bir 
siyaset okuludur!

Betonlaşan asfalt 
bakım bekliyor!

Türk kültürünün önemli bir parçası olan kahvehanelerin öne-
mine vurgu yapan Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Odası 

Başkanı Cemal Çınardalı,  “Kahvehaneler, Osmanlı döneminde 
kurulup günümüze kadar süre gelen bir siyaset okuludur” dedi. 

n HABERİ SAYFA 17’DE

Ankara Yolu’ndan Adana Çevre Yolu’na dönüşte kullanılan 
üst geçit dönüşü betonla kaplanmış durumda. Beton 

mikserlerinden dökülen ve zamanla yol üzerini kaplayan 
harçlar, sürücülere zor anlar yaşatıyor. n HABERİ SAYFA 3’TE
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Geçmişi yaşatalım!
Hz. Mevlana’nın, 744. Vuslat 
Yıldönümü’ne kısa süre kala, 
uzmanlar önemli önerilerde 

bulundu. Etkinliklerin daha çok 
ilgi çekmesi için görüş alışverişine 
dikkat çeken uzmanlar, törenlerle 
Hz. Mevlana’nın yaşadığı dönemi 

yaşatmak gerektiğini belirtti

TÖRENLER HİCRİ TAKVİME 
GÖRE YAPILABİLİR

Konya TÜRSAB BYK İkinci Başkanı Cengiz 
Dağdeviren, “Mevlana için gelen turistlerimi-
zi şehrimizin diğer ilgi çekici noktalarına da 
yönlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda tanıtım 
noktasında geçtiğimiz etkinliklere göre bu 
sene daha farklı bir çalışma yapılması gerek-
tiğine inanıyorum” dedi. Ayrıca Dağdeviren, 
törenlerin miladi değil hicri takvime göre ya-
pılabileceğini söyledi. 

MEVLANA FELSEFESİNİ 
YAŞATMAK GEREKİYOR

NÜ Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Abdurrahman Dinç ise, Şeb-i Arus tören-
lerinin gölgelenmemesi için aynı tarihlerde 
başka program yapılmaması gerektiğini dile 
getirdi. Ayrıca Dinç, “Alışkanlar üzerinden 
yapılan etkinlikler bizim hedef noktasında zor-
lanmamıza neden olur. Hz. Mevlana felsefesi-
ni tanıtım ve bilinç anlamında anlayıp, yaşat-
mamız gerekiyor” dedi.   n HABERİ SAYFA 7’DE

Aydınlatırken 
süse dönüştü!

Dernek sayısında 
Konya 7. sırada 

Sınav’da 29 
Ekim coşkusu!

Geçmiş yıllarda aydınlanma 
amacıyla üretilen mumlar, bu-
gün süsleme ve aksesuar ürünü 
olarak karşımıza çıkıyor. Genç 
nesil ise en çok figürleri yapılan 
mumları tercih ederken, her tür-
lü figür mumlarla yapılabiliyor. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Konya’da derneklerin sayısı her 
yıl artıyor. Buna göre şehirde 
toplam 2 bin 2811 dernek bu-
lunuyor. Konya, ülkede 111 bin 
442 aktif derneğin bulunduğu 
ülkemizde dernek sayısı ile 7. 
sırada yer alıyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

LARENDE KAPISI 
AYAĞA KALKACAK

‘NİTELİKLİ MESLEKİ
EĞİTİM ÜLKE İÇİN ŞART’

Başkan Toru yeni hayalini açıkladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem:

Şükran Mahallesi’n-
deki kentsel dönü-
şüm projesi kap-
samında Geçmişi 
İhya, Geleceği İnşa 
sloganı ile çıktığı 
yoldaki yeni hayalini 
açıkladı. Toru, tarihi 
sur içi bölgesinde 
kalan bu bölgedeki 
dış surları ve Laren-
de Kapısı’nı yeniden 
ayağa kaldırmayı 
hedifliyor.

Mehmet Tuza 
Pakben Mesleki 
ve Teknik Anado-
lu Lisesi’ne kazan-
dırılan sosyal tesis 
ve atölye düzenle-
nen törenle açıldı. 
Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan 
Erdem, “Nitelikli 
mesleki eğitim bu 
ülke için şarttır” 
dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 5’TE

Sarhoşlar parkları 
meyhaneye çeviriyor!

Kamuya açık piknik 
alanlarına, parklara 
içkilerin kutu ve 
şişelerinin atılması 
vatandaşların 
tepkisine yol açıyor. 
Kamuya açık 
alanlarda içilen 
içkilerin çöplerinin 
çevreye atılması 
duyarsızlığı ortaya 
koyuyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Altınbaşak yarışması ile
tarımsal hayat canlanacak
Uluslararası Tarım 
Şehirleri Birliği 
tarafından “Altınbaşak” 
Tarım Şehirleri 
Yarışması düzenlenecek.  
Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Konya’da 
yapılacak yarışma 
ile tarımsal hayatın 
canlandırılmasının 
amaçlandığı söyledi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Sınav Eğitim Kurumları’n-
da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
törenle kutlandı. Okul öğret-
menleri tarafından hazırlanan 
programda öğrenciler perfor-
mansları ile dikkat çekti.
n HABERİ SAYFA 7’DE

02 Karatay imar ile 
hızlı gelişiyor 09 KSO Meclis Başkanı 

Yılmaz oldu 11 ‘Konya kalkınmada
Türkiye’ye model’



Karatay Belediyesi, İlçe sınırları 
içerisinde Revizyon İmar Planı yap-
mış olduğu 12 milyon 850 bin met-
rekarelik alanda 3194 sayılı İmar 
Kanununun 18. maddesine istina-
den imar uygulama çalışmaları yo-
ğun bir şekilde devam ediyor.  Ger-
çekleştirilen çalışmalarla 6360 sayılı 
Büyükşehir Kanunu kapsamında 
İlçeye yeni bağlanan mahallelerdeki 
yatırımlar da hız kesmeden devam 
ediyor.  İlçe merkezine yaklaşık 82 
km uzaklıktaki Yenikent Mahalle-
sinde Karatay Belediyesi tarafın-
dan 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. 
maddesine istinaden imar uygula-
ma çalışmaları yapıldı ve 381 bin 
278 metrekarelik alanda çalışmalar 
tamamlandı.  Tamamlanan imar 
uygulama çalışmaları Karatay Tapu 
Müdürlüğü’nce tescil edildi.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Yenikent Mahalle-
sine yapılan uygulama ile 35.372 
m2 park ve yeşil alan, 11 bin 236 
metrekare eğitim tesisleri(ilkokul) 
alanı, 8 bin 234 metrekare dini tesis 
alanı, 5 bin 484 metrekare belediye 
hizmet alanı ve 282 bin 247 met-
rekare konut alanı kazandırıldığını 
belirtti. Başkan Hançerli, Karatay 
Belediyesi’nin İlçe sınırları içerisin-
de gerçekleştirdiği Revizyon İmar 

Planı’nda 12 milyon 850 bin met-
rekarelik alanda 3194 Sayılı İmar 
Kanunu’nun 18. Maddesine istina-
den imar uygulama çalışmalarının 
yoğun bir şekilde sürdüğünü dile 
getirdi.

Merkez mahallelerde hangi im-
kanlar varsa yeni bağlanan mahal-
lelerde de o imkanlar olacak.   

Başkan Hançerli  yeni bağlanan 
mahallelerde sosyal tesisler, düğün 
salonları, kapalı pazar marketler,  
basketbol ve futbol sahaları, kauçuk 
tabanlı çocuk oyun grupları, açık 
hava fitnes aletleri, yeşil alan çalış-
maları, ağaçlandırma çalışmaları, 
tatlı su depoları gibi hizmetlerinde 
götürüldüğünü vurguladı. Başkan 
Hançerli yapılan çalışmalarla mer-
kez mahallelerde hangi imkanlar 
varsa yeni bağlanan mahallelerde 
de aynı hizmetlerin ulaştırılmasının 
için çalışmaların aralıksız sürdüğü-
nü vurguladı. Karatay’ın daha da 
modern bir yapıya kavuşması için, 
yeni bağlanan mahallelerin ve İlçe 
merkezinin bütünlük içerisinde ele 
alınarak planlamalar, projeler ve ça-
lışmalar gerçekleştirdiklerini söyle-
yen Başkan Hançerli; Karatay’ın ve 
Karataylının hizmetin en güzeline 
layık olduğunu belirtti.
n HABER MERKEZİ
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Şükran Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında Geçmişi İhya, Geleceği İnşa sloganı ile çıktığı yoldaki yeni 
hayalini açıkladı. Toru, tarihi sur içi bölgesinde kalan bu bölgedeki dış surları ve Larende Kapısı’nı yeniden ayağa kaldıracak

Başkan Toru’dan tarihi hedef!
Selçuklu Başkenti Konya, bu 

özelliği ile önemli bir tarihi dokuyu 
içerisinde barındırıyor. Bu nedenle 
Konya’nın bir çok noktasında tarih 
yatıyor. Selçuklular döneminde Kon-
ya’nın iç kale ve dış kaleden oluştu-
ğu tarih kitaplarında yer alıyor. Ala-
eddin Tepesi’ni çevreleyen iç kale 
saray gibi kamu binalarının ve yöne-
ticilerinin olduğu biliniyor. Dış kale 
olarak çevrelenen ve daha geniş bir 
alanı kapsayan kale surları içerisinde 
ise; halkın yaşadığı biliniyor. Böylece 
şehrin surlarla çevrili olması dikkat 
çekiyor. Şehri çevreleyen bu dış kale 
surlarının nereden geçtiği ise araş-
tırmalar sonucu ortaya konmuş du-
rumda. Bu kapsamda Kalenin güney 
kısmından geçen dış kale surlarının 
Larende bölgesinden geçtiği de yine 
araştırmalar sonu ortaya konuldu. 
Ayrıca dış kale giriş kapılarından biri 
olan Larende Kapısı da bu bölgede 
yer alıyordu. 

TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru, bölgenin tarihi yapısına uygun 
olarak bu bölgedeki Şükran Mahal-
lesi’nde kentsel dönüşüm çalışma-
larını başlatmıştı. Çalışmalar kapsa-
mında 1 etap yıkımları neredeyse 
tamamlanırken, bölgeye yapılacak 

projeler de tamamlandı. Kentsel 
dönüşüm çalışmasını Geçmişi İhya, 
Geleceği İnşa sloganı ve Miras konu-
lu programla tanıtan Başkan Toru, 
bu projesiyle büyük ses getirmiş, be-
ğeni toplamıştı. 

LARENDE KAPISI’NI 
YAPMAK HAYALİM’

Başkan Toru bölgeyle ilgili yeni 

hayalini de açıkladı. 
Şükran Mahallesi’nin 
tarihi önemine dikkat 
çeken Başkan Toru, bu-
radaki çalışmaların Sur 
İçi İhya Projesi olarak 
nitelendirdiklerini söy-
ledi. Bu nedenle burada 
kentsel dönüşüm yapı-

lırken, tarihi mirasın 
da gün yüzüne çıka-
rıldığının altını çizen 
Başkan Toru, şunları 
söyledi, “Bu alanda 
yapılan proje sur içi 
projesi. Tarihi kale 
surlarının içerisinde. 
Kale surlarını çıka-

rırsak o zaman daha güzel olacak. 
Hayalimde o var. 

Kale surlarını çıkarmak, Larende 
Kapısı’nı oraya inşa etmek. Paris’te 
Şanzelize Kapısı var. Bizim Larende 
Kapımız daha tarihi, daha güzel. La-
rende Kapısı dünya mimari literatü-
rüne girmiş bir kapı. 

Dünyadaki ünlü mimarlar bili-

yorlar Larende Kapısı’nı. Larende 
Kapısı şuanda Larende Yokuşu’nun 
girişinde. Buraya o kapının inşa edil-
diğini ve sağdan soldan da surlarla 
çevrelendiğini düşünün.  İçerisinde-
ki yapılarla birlikte bir bütün olarak 
gayet güzel bir hale gelecek. İnşallah 
bunu yapacağız.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Tarihi kale surları içerisinde kalan Şükran Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
Selçuklular dönemindeki Larende Kapısı’nı ve surları yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor.

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru

ASKON, Kayserili işadamlarını ağırladı

ASKON Konya Şubesi, ASKON 
Kayseri Şubesi’nden 50’nin üzerinde 
firma temsilcisini misafir etti. Ana-
dolu Aslanları İş Adamları Derneği 
(ASKON) Konya Şubesi, ASKON 
Kayseri Şubesi’nden firma temsil-
cilerini ağırladı. Kayseri heyeti ile 
Konya da bulunan Gana Bakanlık 
yetilileriyle ticari görüşmeler yapıldı, 
Konya Şeker Genel Müdürü eşliğin-
de çikolata fabrikası, yem fabrikası, 
Torku üretim tesisleri gezildi, Konya 
Çimento Genel Müdürü ile ikili gö-
rüşmeler yapıldı, Konya Cumra OSB 
Başkanı ile kentin sanayisi hakkında 
fikir alışverişlerinde bulunuldu. Kon-
ya Belediye Başkanı ile makamında 
temasa geçildi. Ayrıca temaslar kap-
samında ASKON binasında Konyalı 
işadamlarıyla ikili görüşmeler yapı-
lırken, Konya Spor Tesisleri de ziya-
ret edildi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmeler-
de bulunan ASKON Kayseri Şube 

Başkanı Ali Özcan, Konya ve Kayse-
ri’nin konumları bakımından önem-
li iki şehir olduğunu ifade ederek, 
“Geçmişten günümüze tarihi, sos-
yal, ekonomik ortak noktaları bulu-
nan Anadolu’nun güçlü medeniyeti 

Selçuklu şehirleri olan Konya ve 
Kayseri, geçmişte kurulan pek çok 
medeniyetin de önemli merkezleri 
arasında yer almışlardır. Orta Ana-
dolu’da yer alan bu iki önemli kardeş 
şehrin konumları ve kadim gelenek-

leri itibarıyla günümüzde de önem-
leri devam etmektedir. Mevlana’nın 
şehrine üstadı Seyyid Burhaneddin 
Hazretlerinin şehri olan Kayseri’den 
gönül dolusu sevgi ve muhabbetle-
rimizi getirdik. “Konya şubemizin 
gerçekten mevcut dinamik yapısı ve 
üye sayısı çokluğu itibariyle ASKON 
camiasında örnek bir şube. Kon-
ya’nın en büyük sivil toplum örgütü 
ile üyelerimizin karşılıklı görüşmeler 
dahilinde ticari hacmimizi artıracağı-
mıza inancımız tamdır” dedi. 

ASKON Konya Şube Başkanı Ya-
kup Yıldırım da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “Kayseri 
şubemizin ziyareti bizleri mutlu etti. 
Çok verimli ziyaret ve görüşmeler 
yaptık. Birlikte güzel işler yapılacağı-
na inanıyorum. Ortak amaç ülkemi-
zin kalkınması. Bu noktada Kayseri 
ve Konya şubeleri güzel işlere imza 
atacaktır” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

İmar uygulamaları ile 
Karatay hızlı gelişiyor

Bir ömür mutluluğa ‘evet’ dediler
Topak ve Çetin ailelerinin 

evlatları Hatice Topak ve Adı-
güzel Çetin düzenlenen düğün 
töreninin ardından mutluluğa 
giden yolda ilk adımı attı. Hafta-
sonu düzenlenen nikah törenin-
de genç çiftler kendilerini yalnız 
bırakmayan dostlarının alkışları 
arasında birbirlerine ‘Evet’ di-
yerek mutlulukların en güzelini 
yaşarken davetliler ise nikahın 
ardından düzenlenen düğün 
töreninde gönüllerince eğlendi. 
Yenigün Gazetesi olarak hayatla-
rını birleştiren Hatice ve Adıgü-
zel’e kurdukları yuvada bir ömür 
boyu mutluluklar diler Topak ve 
Çetin ailelerini tebrik ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Mehmet Hançerli
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Sarhoşlar parkları 
meyhaneye çeviriyor!

Kamuya açık piknik alanlarına, park-
lara içkilerin kutu ve şişelerinin atılması 
vatandaşların tepkisine yol açıyor. Kamu-
ya açık alanlarda içilen içkilerin çöplerinin 
çevreye atılması duyarsızlığı ortaya koyu-
yor. Diğer yandan parklarda içilip, çevreye 
atılan içki şişeleri aynı zamanda çocuklar 
için de kötü örnek oluyor. Bu nedenle de 
vatandaşlar sarhoşlara karşı parklarda ön-
lem alınmasını istiyor. Alkol şişelerinin, 
kutularının oluşturduğu görüntü kirliliği 
ve sağlıksız ortamdan rahatsızlık duyan 
vatandaşlar yetkililerden destek bekliyor. 

Konu ile ilgili gazetemize başvuran 
vatandaşlar, tepkilerini şu şekilde dile ge-
tiriyor: “Sarhoşlar parkları ve yeşil alanları 
meyhaneye çeviriyor. Bu durum gençleri-
mizi de tehdit ediyor. Vatandaşlar olarak 
park ve piknik alanlarının içki içilmemesi 
ve çevrenin kirletilmemesi konusunda 
yetkililerin ikazda bulunulması amacıyla 
levha asılmasını ve sıkı denetimlerin ya-
pılmasını istiyoruz.  Alkol şişeleri gelece-
ğimiz teminatı gençlerimize kötü örnek 
olması ile beraber çevre kirliliğine neden 

oluyor. Emniyet’ten, belediyelerden özel-
likle tekel ürünleri satılan bayilerin bölge-
sinde gece sıkı denetimlerin yapılmasını 
ve gereken cezai işlemlerinin yapılmasını 
istiyoruz”  dedi.   n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dernek sayısında 
Konya 7. sırada

Konya’da derneklerin sayısı her 
yıl artıyor. Buna göre şehirde top-
lam 2 bin 2811 dernek bulunuyor. 
Dernekler arasında yaklaşık 2 bin 
dernek faaliyetlerine aktif devam 
ediyor. Faal dernekler arasında en 
eski dernek ise 02.01.1973 yılında 
kurulan Merkez Küçük Aymanas 
Valide Camii ve Kuran Kursu Yap-
tırma ve Yaşatma Derneği. 1980 
yılındaki darbenin ardından darbe 
öncesi kurulan derneklerin bazıla-
rı faaliyetlerine devam edememiş 
ve kapatılmışlardı. Ancak Merkez 
Küçük Aymanas Valide Camii ve 
Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği, 1973 yılında kurulmasına 
karşın darbe sonrasında da faaliyet-
lerine devam etmede herhangi bir 
sakınca görülmediği için çalışmala-
rına devam edilmesine izin verildi. 
Böylece dernek Konya’nın kurulan 
en eski derneği olarak kayıtlara geç-
ti. Kayıtlara geçen en güncel dernek 
ise 11.10.2017 tarihinde kurulan 
Hadim Oduncu Mahallesi Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği. Diğer 
yandan Konya, ülkede 111 bin 442 
aktif derneğin bulunduğu ülkemiz-
de dernek sayısı ile 7. sırada yer alı-
yor. Kişi başına düşen dernek oranı 
ise 0, yüzde 2.52. 

BİRİNCİ SIRADA DİNİ HİZMETLER 
VEREN DERNEKLER BULUNUYOR

İl Dernekler Müdürlüğü’nden 
derlenen bilgilere göre faal der-
nekler içerisinde dini hizmetlerin 
gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet 
amacıyla kurulan dernekler ilk sıra-
da yer alıyor. Son yıllarda ise en çok 
yeni dernek, yardımlaşmaya yönelik 
açılıyor, bunu spora yönelik dernek-
ler takip ediyor. Bu iki ayrı ama-
ca yönelik derneklerin yeni açılan 
dernekler arasındaki ağırlığı, yüzde 
40’ları buluyor. Derneklerin kuruluş 
amacına göre dağılımına bakıldığın-
da, yardım faaliyetleri, üyeler arası 

toplumsal dayanışma ile üyelerin 
sosyal ve kültürel ihtiyaçları, ön pla-
na çıkıyor. Bu üç amaç, her iki der-
nekten birinin kuruluş amacı olarak 
görülüyor. Hemşeri derneklerinde 
ise en fazla İç Anadolu, Ege ve Ak-
deniz bölgelerinde yer alıyor.

Dernek kuruluşu için gerekli 
belgeler ise şu şekilde; 

1-Gerçek veya tüzel en az yedi 
kurucu tarafından doldurulmuş ve 
imzalanmış Kuruluş Bildirimi For-
mu. 

2-Dernek kurucuları tarafından 
her sayfası imzalanmış Dernek Tü-
züğü,

3-Dernek kurucuları arasında 
tüzel kişiliklerin bulunması halinde; 
bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim 
yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel ki-
şiliklerin organları tarafından yetki-
lendirilen gerçek kişi de belirtilmek 
kaydıyla bu konuda alınmış kararın 
fotokopisi,

3-Kurucular arasında yabancı 
dernek veya dernek ve vakıf dışında 
kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu-
lunması halinde, bu tüzel kişilerin 
derneklere kurucu olabilmesine dair 
İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini 
belirten dernek kurucuları tarafın-
dan imzalanmış yazılı beyan,

4-Kurucular arasında yabancı 
uyruklular varsa, bunların Türki-
ye’de yerleşme hakkına sahip ol-
duklarını gösterir belgelerin fotoko-
pileri,

5-Yazışma ve tebligatı almaya 
yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, 
yerleşim yerlerini ve imzalarını be-
lirten liste,

6-Dernek merkezinin (ikamet-
gah) tapu kütüğünde mesken ola-
rak gösterilen yerlerde bulunacak 
olması halinde kat malikleri kurulu-
nun oybirliği ile alacağı karar örneği 
(muvafakatname)
n UFUK KENDİRCİ

Ankara Yolu’ndan Adana Çevre Yolu’na dönüşte kullanılan üst geçit dönüşü betonla kaplanmış durumda. 
Beton mikserlerinden dökülen ve zamanla yol üzerini kaplayan harçlar, sürücülere zor anlar yaşatıyor 

Betonlaşan asfalt!
Beton mikserleri yolları kirletme-

ye, bozmaya devam ediyor.  Gereğin-
den fazla beton yüklenmesi sonucu 
yollarda çökmeye neden olmasının 
yanında dökülen harçlar kirliliğe ne-
den oluyor, araç sürücülerine zor an-
lar yaşatıyor. 

Bu durum ise en fazla Ankara 
Yolu’nda yaşanıyor.  Hazır Beton fir-
malarının da yol güzergahında olması 
nedeniyle günde onlarca beton mik-
seri Ankara Yolu’nu kullanıyor. Hâl 
böyle olunca da şehrin prestij cadde-
lerinden biri olan Ankara Yolu, beton 
mikserleri dahil ağır tonajlı araçların 
verdiği zarar nedeniyle sık sık yeni-
lenmek zorunda kalıyor.  Ancak yol-
da çökmeler yanında dökülen harçlar 
hem kirliliğe hem de yol üzerinde 
tümsekler oluşturuyor. 

Beton mikserlerinin verdiği za-
rarı Adana Çevre Yolu Üstgeçidinde 
görmek mümkün. Ankara Yolu’ndan 
Adana Çevre Yolu’na dönüşte kulla-
nılan üst geçit virajı betonla kaplan-
mış durumda.  Virajı kaplayan harç-
lar, tümsekler oluşturmuş ve yolda 
dalgalanmaya yol açmış. Sürücüler 
ise bozulan yolda dikkatli gitmenin 
gayreti içinde. Yolun sağ tarafındaki 
tümsekler ve harçlardan dolayı orta-
ya çıkan mucur parçaları nedeniyle 
sürücüler sol taraftan gitmeyi tercih 
ediyor. 

Virajda adeta beton kaplama ya-
pılmış görüntüsü veren duruma sü-
rücüler de tepki gösteriyor. “Yollarda 
bozulmalara yol açan beton mikserle-
rine karşı önlem alınsın” diyen sürü-
cüler, yolda oluşan tahribatın kazalara 
davetiye çıkardığını dikkat çekiyor. 

Sürücüler, “Bu yollar sadece be-
ton şirketleri için yapılmıyor. Tüm 
vatandaşlar için yapılıyor. Bu düşün-
ce doğrultusunda beton firmaları da 
mikserlere aşırı harç yüklemek yerine 
kanunun gerektiği ölçülerde hareket 

etmelidir. Aşırı şekilde beton yükle-
dikleri için mikserde taşmalar oluyor 
ve yollara dökülüyor, yollarda çök-
meler oluyor. Yetkililer denetimlerini 
artırmalı, çevreye zarar veren beton 
mikseri sürücülerine ve firmalarına 
cezai işlem uygulamalıdır. Aksi tak-

dirde yaşanan bu durum oluşmaya 
devam edecektir” ifadelerini kullandı. 

Diğer yandan yollarda harç dö-
külmelerine karşı mikser sürücüleri 
de dikkat olmalı. Beton mikserlerinin 
arka kısmında bulunan ve harcın bo-
şaltılmasını sağlayan bölümü, mikser 

doluyken açık bırakıldığında yola harç 
bırakıyor. Bunu engellemek için ise 
mikser şoförlerinin daha duyarlı ol-
ması gerekiyor.  Ancak bazı mikser 
şoförleri buna dikkat etmediği için 
yolların tahrip olması da kaçınılmaz 
hale geliyor.   n TEVFİK EFE 

Virajda adeta beton kaplama yapılmış görüntüsü veren duruma sürücüler de tepki gösteriyor.
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Büyükşehir’den ‘Altınbaşak’ yarışması!
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

öncülüğünde kurulmakta olan Ulus-
lararası Tarım Şehirleri Birliği tara-
fından “Altınbaşak” Tarım Şehirleri 
Yarışması düzenlenecek.  Konya 
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 
kurulmakta olan Uluslararası Tarım 
Şehirleri Birliği tarafından “Altın-
başak” Tarım Şehirleri Yarışması 
düzenlenecek. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ta-
rım Şehirleri Birliği tarafından 2018 
Mart ayı içerisinde Konya’da yapı-
lacak yarışma ile tarımsal hayatın 
canlandırılması, tarımsal altyapının 
iyileştirilmesi, tarıma dayalı ekono-
minin güçlendirilmesi ve tarımsal 
kimliğin korunmasının hedeflen-
diğini söyledi. ‘Türkiye’de Tarımın 
En’leri’ ve ‘En İyi Proje’ başlıklarıyla 
2 ana kategoride düzenlenecek ya-
rışmaya bütün Büyükşehir beledi-
yelerinin katılabileceğini kaydeden 
Başkan Akyürek, uygulanmış veya 

uygulanmakta olan projelerden de-
receye girenlerin jüri tarafından be-
lirleneceğini ifade etti.

Altınbaşak” Tarım Şehirleri Ya-
rışması “Türkiye’de Tarımın En’leri” 
kategorisinde, 6360 sayılı Büyükşe-

hir Yasasının yürürlüğe girmesinden 
itibaren TÜİK resmi verilerine göre 
2016 yılında bitkisel ve hayvansal 
üretimi, Tarımsal Gayrisafi Yurt İçi 
Hasıla ile ekonomiye katkısı en faz-
la olan, 2013-2016 yılları arasında 

bitkisel ve hayvansal üretimi ile kişi 
başı düşen milli gelirini en fazla ar-
tıran 30 büyükşehir sıralamasında 
birinciler ödüllendirilecek. “En İyi 
Proje” kategorisinde ise; Tarımsal 
Eğitim ve Yayım Faaliyetleri, Tarım-

sal Destekleme Faaliyetleri, Tarımsal 
Altyapı Yatırımları, Pazar Oluşturma 
Faaliyetleri, Tarımsal İnovasyon ve 
diğer konularda yarışma şartname-
sine göre başvuru yapanlar arasın-
dan belirlenen projeler ödüllendirile-

cek. 6360 sayılı kanun kapsamında 
faaliyet gösteren Büyükşehir Bele-
diyeleri tarımsal alandaki çalışma-
larını “Büyükşehir Belediyelerinde 
Tarımsal Dönüşüm” ana temalı En 
İyi Proje Yarışmasında en fazla 2’şer 
projeyle yarışabilecek.

Yarışma ile tarım konusunda 
belediyelerin daha fazla dikkatini 
çekmeyi, tarımsal faaliyetleri yaygın-
laştırmayı, halkta ve tarım alanında 
çalışanlarda farkındalık oluşturmak 
için yenilikçi ve girişimci proje/fikir/
çözümler üretmelerini sağlamayı ve 
bu doğrultuda bilgi ve becerilerin 
geliştirilmesi amaçlanıyor. Başvuran 
projelerde, tarımı ekonominin mer-
kezine koyan şehirlerde tarımla uğ-
raşan kesimlerin yaşam standartla-
rını ve refah düzeylerini yükseltmesi 
bekleniyor. Konuyla ilgili detaylı bil-
giye www.konya.bel.tr adresinden 
ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Hz. Mevlana’nın, 744. Vuslat Yıldönümü’ne yaklaşık 1 ay kala, turizm uzmanları önemli önerilerde bulundu. Etkinliklerin daha çok ilgi 
çekmesi için görüş alışverişine dikkat çeken uzmanlar törenlerin miladi değil,  hicri takvime göre yapılması gerektiğine dikkat çekti 

‘Mevlana’nın yaşadığı 
dönemi yaşatmalıyız!’

 Hz. Mevlana’nın  “Düğün Ge-
cem” olarak adlandırdığı 744. Vuslat 
Yıldönümü  Anma Etkinlikleri için ça-
lışmalar hızlandı. Her yıl milyonlarca 
insanın ziyaret ettiği Hz. Mevlana, bu 
yıl da manevi bir coşku içinde anıla-
cak. Peki, vuslat yıldönümü etkinlikle-
ri daha farklı nasıl ele alınabilir veya 
daha çok insanın Konya’ya gelmesi 
sağlanabilir? Konu ile ilgili değerlen-
dirmede bulunan, Konya TÜRSAB 
BYK İkinci Başkanı Cengiz Dağdevi-
ren ve Necmettin Erbakan (NÜ) Tu-
rizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Abdurrahman Dinç, Hz. Mevla-
na’nın anma törenleri için geçtiğimiz 
senelere göre daha farklı çalışmaların 
yapılabileceğine vurgu yaparak, tanı-
tım konusunda yeni çalışmaların ol-
ması gerektiğini söyledi. 
“GÖRÜŞ ALIŞVERİŞLERİ YAPILMALI”

Düğün Gecesi ile ilgili etkinliklerin 
tanıtımı aşamasında İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü ve Büyükşehir Beledi-
yesi’ne katkı verebileceklerini ifade 
eden Cengiz Dağdeviren,  “Şeb-i Arus 
17 Aralık tarihinde yoğun bir katılım-
la gerçekleşiyor. Ancak diğer günler-
de bu katılımın olmadığını görüyoruz. 
Mevlana için gelen turistlerimizi şeh-
rimizin diğer ilgi çekici noktalarına 
da yönlendirmemiz gerekiyor. Şeh-
rimizin tanıtılacak başka yerleri de 
bulunuyor. Bu konuda tanıtım nokta-
sında geçtiğimiz etkinliklere göre bu 
sene daha farklı bir çalışma yapılması 
gerektiğine inanıyorum. Etkinlikler 
profesyonel ajanslarla birlikte işbirliği 
şeklinde yapılabilir. TÜRSAB olarak 
bizlerle, turizm fakültesi öğretim üye-
leri ile ve sektörün içindeki kurumlar-
la görüş alışverişleri gerçekleştirile-
rek, daha önce yapılan faaliyetlerdeki 
eksiklikler istişare edilip, farklı neler 
yapılabilir hususunda görüş alınabi-
lir. Örneğin eurovision yarışmalarına 
baktığımızda ses, görüntü ve am-
biyans konusunda özel çalışmaların 
yapıldığını görebiliriz. Bizler görüş bil-
dirme ve tanıtım noktasında elimiz-
den gelen desteği vermeye hazırız. 
Şehir olarak önce bizim bu festivale 
hazır olmamız gerekiyor. Konyalı her 
vatandaşın Mevlana’yı bir başkasına 
akıcı bir şekilde anlatabilmeli ve me-
raklandırabilmeli. Daha sonra şeh-
rimizin dışına bu etkinliği doğru bir 
şekilde aktarabiliriz” diye konuştu.

“TÖRENLER MİLADİ DEĞİL,  HİCRİ 
TAKVİME GÖRE OLMALI”

Şeb-i Arus kutlamalarının mev-
sim olarak dezavantajlı bir tarihe 
denk geldiğini söyleyen Başkan Dağ-
deviren, etkinliklerin Hicri takvime 
göre yapılabileceğini dile getirerek, 
“Mevlana ihtifalleri(tören) 7-17 Aralık 
tarihleri arasında yapılıyor. Baktığı-
mızda Aralık ayı şehrimiz için deza-
vantajlı bir tarih olduğunu belirtebili-
riz. Şehrimiz için bu tarihler arasında 
soğuk oluyor ve kar yağışı gözükebi-
liyor. Geçtiğimiz sene 300 civarında 
uçağın sefer yapamadığını biliyoruz. 
Bu konuda ne yapılabilir diye dü-

şündüğümüzde ihtifallerin Miladi 
takvime göre değil Hicri takvime 
göre düzenlenebilir. Çünkü o tarihler 
arasında çalışma dönemi olduğu için 
özellikle Avrupa’dan farklı turistlerin 
gelmediğini görüyoruz. Eğer her yıl 
kutlamalar 10 gün geri çekilirse, yaz 
dönemine gelen törenlerin ne kadar 
büyük rağbet göstereceklerini anla-
yabiliriz. Tanıtım demek sektörel kay-
gı demek değil. Mevlana felsefesinin 
doğru ve amacına uygun yapılması 
buraya gelen misafirlerimizi mem-
nun eder. Törenler yaklaşırken top-
lantı salonlarımızda ve okullarımızda 
Mevlana ile ilgili farkındalık çalışma-
ları yapılabilir” dedi.  

“ŞEB-İ ARUS TÖRENİ 
GÖLGELENMEMELİ”

NÜ Turizm Rehberliği Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Dinç 
ise Konya’nın anma törenlerine hazır 
olması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. 
Abdurrahman Dinç, “Yapılan bazı 
araştırmalarda şehirde Mevlana ile 
ilgili bilgilerin eksik olduğu sonucu 
ortaya çıktı. Şehir olarak tanıtım ve 
bilinmek istiyorsak önce kendi değer-
lerimizi anlamamız gerekiyor. Eğer 

bizler bilgi sahibi olursak doğru bil-
giler paylaşabiliriz. Şehir olarak önce 
kendimiz bu törene hazırlanmalıyız. 
Akademisyenler, Sivil Toplum Ku-
ruluşları, TÜRSAB, İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, 
Valilik ve vatandaşlar yani topyekun 
birliktelik gerekiyor. Gözden kaçırdı-
ğımız bir şey var. Aralık ayındaki bu 
törenin hazırlıkları kısa sürede yapıla-
maz. Aslında çok kısa bir süre kaldı. 
Şimdiden çalışmalar yapmalıyız. ‘Sür-
dürülebilir Turizm’ denilen kavramı 
doğru uygulayabilirsek, törenlerden 
daha fazla verim alabiliriz. Bu verim 
elbette Mevlana’yı anlamak üzerine. 
Bir de kişisel olarak Aralık ayında baş-
ka büyük bir  etkinliğin yapılmaması 
görüşündeyim. Geçtiğimiz senelerde 
Şeb-i Arus döneminde başka etkinlik-
lerin de olduğunu gördük. Törenimizi 
gölgelememeliyiz. Değerlerimizi yurt 
dışına tanıtmak istiyorsak ülke olarak 
birlikte hareket etmek zorundayız” 
diye konuştu. 

“DÖNEMİ ANLATAN 
PLATOLAR KURULABİLİR”

Doç. Dr. Dinç, Şeb-i Arus için şeh-
re gelen bir misafirin Konya’nın diğer 

zenginliklerini de tanıması gerektiğini 
dile getirerek, “Şeb-i Arus’un kenti-
mizin tanıtımı için değerini biliyoruz. 
Ancak anma töreni için Konya’yı ziya-
ret eden bir turistin 1-2 gün sonra şe-
hirden ayrılmaması gerekiyor. Konu-
ğun burada sadece Mevlana ziyareti 
değil, kentin diğer noktalarındaki kül-
türel ve tarihsel değerlerini de bilme-
si lazım. Turizm çeşitliği bizim zen-
ginliğimizi gösterir. Bir misafirimiz 
Şeb-i Arus’a gelip- gittiyse başarısız 
olmuşuz demektir. Ama buraya gelen 
turist Çatalhöyük’e görüp, Kilistra’yı 
tanıdıysa, Tuz Gölü’nü bilip, Beyşe-
hir’de gün batımını seyretti ise işte o 
zaman başarılı bir faaliyet gerçekleş-
tirdiğimizi anlarız. Çünkü bizim zen-
ginliğimiz bir tane değil.  Konuklama 
kapasitemiz yeterli ama doluluğumu-
zun sürdürebilirliği konusunda yan-
lışlık yapıyoruz. Sille Barajı, 80 Binde 
Devri Alem, Kelebekler Vadisi vb gibi 
diğer şehirlerde olmayan alanlarımızı 
neden en iyi şekilde tanıtmayalım ki? 
Diğer yandan Şeb-i Arus törenleri ile 
ilgili de bazı eksiklerimiz var. Konya’yı 
tanımayan ve Mevlana’yı bilmek, ta-
nımak isteyen bir kişi sadece anma 
törenleriyle Mevlana felsefesini kav-
rayamaz. Bizim Mevlana’nın yaşadığı 
dönemi yaşatmamız gerekiyor. Özel 
platolar kurarak 1200’lü yılları gös-
termeliyiz. Yurt dışında özel ortamlar 
oluşturularak cüzi bir ücret karşılığın-
da yüzyıllar öncesinin şartları gelen 
turiste yaşatılıp memnun olması sağ-
lanıyor. Biz de Mevlana için aynısını 
düzenlemeliyiz. Mevlana belgeselle-
rinin yanı sıra Mevlana’nın yaşadığı 
dönemi, kimliği, felsefesini gösteren 
bir Mevlana filmi yapmalıyız. Alış-
kanlar üzerinden yapılan etkinlikler 
bizim hedef noktasında zorlanmamı-
za neden olur. Hz. Mevlana felsefesini 
tanıtım ve bilinç anlamında anlayıp, 
yaşatmamız gerekiyor” dedi.
n UFUK KENDİRCİ   

‘Silikon Vadisi’ndeki 
firmalarla görüştük’

Baro Başkanı Aladağ, 
öğrencilerle buluştu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolo-
ji Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
“Silikon Vadisi’ndeki firmalarla Tür-
kiye’de Ar-Ge merkezleri açma ko-
nusunda önemli temaslarımız oldu. 
İlk temaslarımızda hiçbir olumsuz-
luk yok. Türkiye’de onların istediği 
şartların ötesinde imkanlar var” 
dedi.

Altunyaldız, Türkiye’nin tek-
noloji ve üretime dayalı büyümeyi 
hedeflediğini, bunun da hükümet 
politikalarının merkezine yerleştiril-
diğini söyledi.

Türkiye’nin; üretimi bilen, istih-
damı oluşturan ve dünyanın dört 
bir yanında ürünlerini satabilen bir 
ülke haline geldiğini vurgulayan 
Altunyaldız, ülkenin sanayinin yanı 
sıra teknolojiyi de üretme yolunda 
ilerlediğini dile getirdi.

Altunyaldız, Komisyonun hükü-
metin gönderdiği tasarılara ilişkin 
önemli çalışmalar yürüttüğüne işa-
ret ederek, şöyle konuştu: “Ar-Ge 
reform paketini geçirdik. Bu pake-
ti geçirmeden önce 240 civarında 
olan Ar-Ge merkezi sayısı şu anda 
600’e yaklaştı. Bunun yanı sıra 
50’nin üzerinde de tasarım merkezi 
açıldı. Tasarım, Ar-Ge, inovasyonla 
üretimi birleştiren, katma değeri 
oluşturan bir yapıya doğru evrilme-
yi hızlandırıyoruz. Öte yandan genç 
girişimciler ve fikir sahibi olanların 
finansmana erişimine kolaylık sağ-
lıyoruz.”

Eylül ayında Komisyon üyele-
riyle, ABD’nin California eyaletinde 
bulunan San Francisco kentini ve bu 
bölgedeki Silikon Vadisi’ni ziyaret 
ettiklerini anlatan Altunyaldız, bu-
radaki başarılı uygulamaları yerinde 
incelediklerini dile getirdi.

Altunyaldız, yeni nesil teknoloji-
lerde merkez olarak bilinen firmaları 
tek tek ziyaret ettiklerini belirterek, 
şunları kaydetti: “Silikon Vadisi’n-
deki tüm firmaların çalışma, etkile-
şim süreçleri ve ekonomik yapısını 
yerinde analiz ettik. Buradaki büyük 
markalar, ürünlerini dünyanın her 
yerinde satan Apple, Microsoft, HP 
ve diğer firmalar. Vadideki firma-
larla Türkiye’de Ar-Ge merkezleri 
açma konusunda önemli temasları-
mız oldu. İlk temaslarımızda hiçbir 
olumsuzluk yok. Türkiye’de onların 
istediği şartların ötesinde imkan-
lar var. Bir liralık Ar-Ge merkezi 
harcamasına 2,30 lira destek veri-
yoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde 
yok. Mühendisliğimiz ve üretimimiz 
var. Türkiye ile yakın etkileşim on-
ların Ar-Ge merkezi açmasını temin 
edecektir. Bunun yakından takipçisi 
olacağız. Bu açıldıktan sonra ülke-
mizde bu alandaki kabiliyetin geliş-
tirilmesi, mühendislik faaliyetlerinin 
ilerlemesi ve ekosisteme katkı ver-
mesiyle ülkemizin toplam bilgi ve 
teknoloji kabiliyetini artırmış olaca-
ğız.”
n AA

Konya Baro Başkanı Mustafa 
Aladağ, Derbent ilçesinde düzen-
lenen “kariyer günleri” etkinliği-
ne konuşmacı olarak davet edildi. 
Derbent Kaymakamlığı ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede 
öğrenim gören öğrenciler için dü-
zenlenen “Derbent Kariyer Progra-
mı” çerçevesinde Derbent Beledi-
yesi Kültür Merkezi’nde öğrencilerle 
bir araya gelen Aladağ, tecrübeleri-
ni anlattı. Öğrencilerle sohbetinde 
kendisinin de Derbent ilçesinde 
doğup büyüdüğünü, birçok imkan-
sızlıklar içerisinde eğitim hayatını 
devam ettirdiğini belirten Aladağ, 
çok çalışarak bugünkü durumuna 
geldiğini söyledi.

Aladağ, öğrencilere hiç yorul-
madan, bıkmadan, çok çalışarak, 
dürüstlük ve doğruluktan ayrılma-
dan eğitim yaşamına devam etme-
leri halinde hayatlarında mesleki 
anlamda istedikleri tüm hedeflere 
ulaşabileceklerini belirtti. Progra-
mın sonunda Kaymakam Aziz Ka-
yabaşı, Aladağ’a Halk Eğitim Mer-
kezi’nin ahşap atölyesindeki bayan 
kursiyerlerin yaptığı ahşap ev ma-
ketini hediye etti.

Programa, Kaymakam Aziz 
Kayabaşı, İlçe Mili Eğitim Müdürü 
Adem Yaldız, Şube Müdürü Ebu-
bekir Akçakaya, daire amirleri, okul 
müdürleri, öğretmenler ve öğrenci-
ler katıldı.  n HABER MERKEZİ 

Ziya Altunyaldız

Cengiz Dağdeviren Doç. Dr. Abdurrahman Dinç
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Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kazandırılan sosyal tesis ve atölye düzenlenen törenle açıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem, “Nitelikli mesleki eğitim bu ülke için şarttır. Mesleki eğitim meselesinin memleket meselesi olarak çok ayrı yerde tutuyoruz” dedi

‘Mesleki eğitim memleket meselesi’

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrenciler eğitimleri hakkında katılımcılara bilgi verdi, yaptıkları çalışmaları gösterdi. 

Açılışın ardından okula katkılarından dolayı hayırsever Mehmet Tuza’ya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem tarafından plaket takdim edildi. Yine katılımlarından dolayı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’e de plaket verildi.

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi kazandıran 
sosyal tesis ve atölye  açılışı düzen-
lenen program ile yapıldı. Programa 
Vali Yardımcısı Mehmet Usta, Milli 
Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Er-
dem, Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, Selçuklu Kayma-
kamı Sabit Kaya, mi, Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, 
Konya Sanayi Odası Başkanı, Memiş 
Kütükcü, hayırsever Mehmet Tuza ile 
öğretmenler ve öğrenciler ile çok sa-
yıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını ya-
pan Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükcü, Mehmet Tuza Pakpen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
Konya Organize Sanayi Bölgesi için 
önemine değindi.  Başkan Kütükcü, 
“Bu okul bizim gözbebeğimiz. Bu-
nun için Konya Organize Sanayi Böl-
gesi olarak okulumuza, dolasıyla da 
öğrencilerimize daha iyi bir eğitim 
hayatı için sürekli yatırım yapıyoruz. 
Bu yıl Mayıs ayında proje okulu ilan 
edilen ve Türkiye’nin 8. proje okulu 
olan lisemizde temel hedefimiz, her 
öğrencimizi şehrine ve ülkesine değer 
katan, üreten nesiller olarak mezun 
etmek. 600 öğrenci kapasiteli ve 20 
derslikli lisemize, 4 atölye kazandı-
rarak öğrencilerimizin pratik ağırlık-
lı bir eğitim sürecinden geçmesini 
sağladık. 200 kişi kapasiteli öğrenci 
yurdu ile  öğrencilerimizin barınma 
ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyoruz. Her 
öğrencimize ücretsiz servis imkanı 
sunuyoruz. Burs ve istihdam garantisi 
veriyoruz” dedi

BUGÜNÜ DEĞİL GELECEĞİ 
KURGULUYORUZ

Okulu kazanan her öğrenciye kar-
şılıksız burs verdiklerini ifade eden 
Başkan Memiş Kütükcü, “Bu yıl TE-
OG’dan 375 puan üstü alan ve yeni 
kayıt yaptıran her öğrencimize 300 
TL karşılıksız burs verdik. Vermeye 
de devam edeceğiz. Ayrıca bugün 
hep birlikte açılışını yapacağımız 
sosyal tesis alanları ile, okulumuzu 
son derece modern bir yapıya kavuş-
turduk. Okulumuzun sadece sosyal 
tesislerine bir milyon 750 bin lira ya-
tırım yaptık. Bu yıl öğrencilerimizin 

hizmetine sunulan bu sosyal tesis ala-
nında oluşturduğumuz santranç kö-
şesi, masa tenisleri, kitap okuma bö-
lümleri, bilgisayar köşeleri ve söyleşi 
köşesi ile, öğrencilerimizin eğitim ha-
yatının yanı sıra sosyal hayatlarına da 
yatırım yaptık. Yine sosyal tesisimizin 
üst katında 400 kişilik yemekhanemiz 
bulunuyor. Burada tüm öğrencileri-
mize ücretsiz öğle yemeği veriyoruz. 
Tüm bu yatırımların yanı sıra, şu anda 
3 bölümde eğitim verilen okulumuz-
da iki bölüm daha kazandırılacak in-
şallah. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulu’ndan, okulumuzda Metal 
Teknolojileri Alanı Kaynakçılık Dalı 
ile Otomotasyon Teknolojileri kurul-
ması ile ilgili karar geçti. Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 
onayının ardından bu bölümlerimizi 

de açacağız. Biz okulumuzda, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz, Bakanlığımız 
ve sanayicilerimizle birlikte sadece 
bugünü değil, aynı zamanda geleceği 
de kurguluyoruz. Biliyorsunuz artık 4. 
Sanayi Devrimi Süreci fiilen başladı. 
Sanayinin hızla dijitalleşmeye başla-
dığı bu dönemde, insan kaynağımızın 
niteliğinin de değişeceği, gelişeceği 
çok açık.  Bu doğrultuda okulumuza 
mevcut atölyelere ek olarak bir de 
Dijital Laboratuar kurma çalışmaları 
yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜRSOY: MİLLET VE SANAYİ 
İŞBİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ 
 İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 

Gürsoy, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz 
sosyal tesislerimiz ve atölye Konya 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu tarafından Milli Eğitim Mü-

dürlüğümüze kazandırıldı. Burada 
devlet, millet ve sanayinin işbirliğinin 
en güzel örneklerini burada birlikte 
ve beraberce yaşıyoruz. Okulumuza 
maddi ve manevi emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum. Burada eğitim 
gören siz öğrenci kardeşlerimiz gele-
ceğe buradan iyi hazırlanarak devle-
timize ve milletimize en güzel şekilde 
hizmet edeceksiniz. Ayrıca bu okulun 
ve okul bünyesindeki diğer tesislerin 
yapımında desteği olan Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’e, 
Hayırsever Mehmet Tuza’ya, Konya 
Organize Sanayisi Yönetim Kurulu 
Başkanı Memiş Kütükçü’ye ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.   

USTA: MESLEKİ EĞİTİM 
HAK ETTİĞİ KONUMA GELİYOR 

Vali Yardımcısı Mehmet Usta da 
konuşmasında M. Kemal’in İzmir İk-
tisat Kongresinde çok önemli kararlar 
aldığını, daha sonra devlet ve özel 
sektör eliyle pek çok sanayi kuruluş-
ları kurulduğunu söyledi. 28 Şubat 
döneminde meslek liselerin önlerinin 
kapatıldığına da değinen Usta, sanayi 
ve eğitim işbirliği ile mesleki eğitimin 
tekrar hak ettiği konuma çıkmakta ol-
duğunu ifade ederek bu okulun ve te-
sisin yapımında emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

ERDEM: HÜKÜMETLERİMİZ 
EĞİTİMLERİ HEP ÖN PLANA ALDI
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Or-

han Erdem teknolojik hayatta yaşa-
nan değişimlerin değişimlere sebep 
olduğunu belirterek, “Dünyamızın 
akıl almaz bir hızla değiştiği teknolo-

jik gelişmelerin ve iletişim araçlarının 
sınır tanımadığı bir çağdayız. Tekno-
lojik gelişmeler hayatımızın her alanı-
nı etkiliyor ve bizi değişime zorluyor. 
Değişim ve gelişimin en fazla hisse-
dildiği alanların biriside eğitimdir.  İyi 
bir eğitim iş, kariyer, doğru seçilmiş 
bir meslekle başarılı bir çalışma ya-
şamı bütün gençlerimizin hakkıdır. 
Onların önünü açmak, onların destek 
olmak doğru ve etkili politikalar ile iş 
alanlarını geliştirmek Milli Eğitim Ba-
kanlığı’nın sorumluluğudur.  2002 yı-
lından itibaren eğitimin her alanında 
ve kademesinde AK Parti hükümet-
leri olarak ciddi mesafeler aldık. Öze-
likle eğitimde cumhuriyet alanında ne 
yapıldı ise 15 yılda onu ikiye katladık. 
Hükümetlerimiz eğitimleri hep ön 
plana aldı. Eğitimi ve mesleki eğiti-
mi her alanda ileriye götürüyoruz.  
Özellikle mesleki ve teknik eğitimde 
son dönemde çıkardığımız kanunlar 
ile çok iyi bir yol aldık. Eğitimde bu-
gün düne kadar oldukça güçlüyüz. 
Mesleki eğitimde atılacak her adım 
ve adımlar sektörle ilgili paydaşlar 
ile işbirliği içerisinde yapılmakta ve 
yapılmaya devam edecektir. Nitelik-
li mesleki eğitim bu ülke için şarttır. 
Mesleki eğitim meselesi memleket 
meselesi olarak çok ayrı yerde tutu-
yoruz. Gelişmiş toplumların en büyük 
göstergesi nitelikli  insan kaynağıdır. 
İnsan kaynağımızı  gelişmiş ülkeler 
seviyesine çıkarmanın yolu  mesleki 
ve teknik eğitimden  geçmektedir. 
Hem sektörün arzuladığı nitelikli iş 
gücünü yetiştirmek , hem de gençle-
rimizin istihdam edilebilirlerini kolay-
laştırmak  için son yıllarda mesleki ve 
teknik eğitimde gerçekleştirdiğimiz 
yeniliklerle eğitim kalitemizin artma-
sına imkan sağlanmış ve daha yuka-
rılara çıkarmak için hep birlikte gayret 
ediyoruz” dedi.

Erdem, bu okulun ve okul bün-
yesindeki diğer tesislerin yapılmasın-
da emeği geçen Hayırsever Mehmet 
Tuza’ya, Konya Organize Sanayisi 
Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kü-
tükçü’ye ve Konya İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğüne teşekkür ederek sözlerini 
noktaladı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kazandırılan 
sosyal tesis ve atölyenin açılışı yapıldı.  Açılışa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de katıldı. 
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
1 Kasım 2017 Çarşamba  • Yıl: 10 • Sayı: 3177

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 

Otogazcılar Derneği (ODER) Ge-
nel Başkan Yardımcısı Abdullah Al-
tuntaş, son günlerde LPG’li otomobil-
lerin denetimleri konusunda yapılan 
spekülasyonların vatandaşı tedirgin 
ettiğini belirterek, “LPG kullanıcıları-
nın yanlış bilgilendirilmeleri bizleri ve 
üyelerimizi üzmektedir” dedi. 

Altuntaş, yaptığı yazılı açıklama-
da, LPG sızdırmazlık uygulamasının 
TÜVTÜRK tarafından titiz şekilde ya-
pıldığını belirtti.  LPG kullanıcıların bu 
konuda yanlış bilgilendirildiğini ak-
tararak, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz 
yıllarda Makine Mühendisleri Odası 
tarafından muayne öncesi ücretli ola-
rak yapılan ve zaman kaybına sebe-
biyet veren sızdırmazlık işlemlerinin 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 

bağlı Sanayi Genel Müdürlüğünce 
değiştirilen AİTM doğrultusunda zo-
runluluktan çıkarılmış ve kontrolsüz-
lük sorunu gündeme gelmişti. Ne var 
ki bakanlığın talimatı ile Sanayi Genel 
Müdürlüğü 27 Eylül’de yaptığı mev-
zuat değişikliği ile konuyu gündeme 
getirip sızdırmazlık belge düzenleme 
yetkisini montaj yapan bayilere ve 
bunların sızdırmazlık belgeleri doğ-
rultusunda kontrolü de TÜVTÜRK 
istasyonlarına bedelsiz olarak yapmak 
üzere verdi ancak bazı kurumların bu 
denetimlerin yapılmadığını söyleme-
leri gerçeği yansıtmamaktadır. LPG 
kullanıcılarının yanlış bilgilendirilme-
leri bizleri ve üyelerimizi üzmekte-
dir.”  
n AA

Park halindeki otomobil 
alevler içinde kaldı

Park halindeki otomobil, he-
nüz bilinmeyen bir nedenle çıkan 
yangın sonrası alevler içinde kaldı. 
Yangına vatandaşlar yangın tüp-
leriyle müdahale etmeye çalıştı. 
Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Ni-
şantaş Mahallesi’nde bulunan bir iş 
merkezinin yakınında çıktı. Edinilen 
bilgiye göre, park halindeki 42 FLS 
10 plakalı otomobil, henüz bilinme-
yen bir nedenle yanmaya başladı. 
Motor kısmında yükselen alevleri 

fark eden çevredeki vatandaşlar, 
yangın tüplerini alarak müdahale-
de bulundu. Çok sayıda yangın tü-
püyle söndürülmeye çalışılan yan-
gın, daha sonra itfaiyenin soğutma 
çalışmalarının ardından tamamen 
söndürüldü. Otomobilin alev alev 
yanması ve vatandaşların yangın 
tüpleriyle müdahalesi doktor olan 
Ali Ateş tarafından cep telefonuyla 
saniye saniye kaydedildi.
n İHA

Medicana Konya Hastanesi meme kanserine farkındalık için dilek fenerlerini yakarak gökyüzüne 
gönderdi. Hastane Genel Müdürü Lütfi Şimşek, “Kanserden korkma geç kalmaktan kork” dedi 

Meme kanserine karşı
dilek fenerleri yaktılar

Medicana Konya Hastanesi ta-
rafından meme kanserine farkın-
dalık için etkinlik düzenlendi. Has-
tanenin kafeteryasında düzenlenen 
etkinlikte konuşan Medicana Kon-
ya Hastanesi Genel Müdürü Lütfi 
Şimşek, “Malumunuz bu ay meme 
kanseriyle etkin mücadele ayı ve biz 
de hem sosyal sorumluluk gereği 
hem de hastanemizin yine meme 
kanserinin teşhisinden cerrahisine 
daha sonra kemoterapisine kadar 
giren tüm alanlarında etkin tedavi 
hizmeti veren kurum olmamız se-
bebiyle bugün böyle bir farkındalık 
etkinliği oluşturduk. Bugüne özel 
dilek fenerleriyle biraz gökyüzü şen-
lendireceğiz. Bugünün bir hatırası 
olsun birlikte fotoğraf çekileceğiz. 
Bu anlamda ben sözlerimi şöyle bir 
mesajla bitirmek istiyorum ‘Kanser-
den korkma geç kalmaktan kork’” 
şeklinde konuştu.

Yaşı belli bir yaşın üzerinde olan 
kişiler periyodik olarak meme kanseri 
açısından muayenelerini ve tarama-
larının yapılması gerektiğini söyle-
yen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. 
Ahmet Okuş, “Burada önemli olan 
kanser olmamak değil kanseri tedavi 
edilebilecek safhada yakalamak ve bu 
şekliyle tamamen kanserden kurtul-
mak veya kür sağlayarak mümkün 
olmaktadır. Tedavi şekilleri de za-

manla değişti. Eskiden yapılan organ 
kayıpları artık yerini organ koruyucu 
cerrahiye doğru değişti. Bizim hasta-
nemizde organ koruyucu cerrahi veya 
onkoplastik cerrahi dediğimiz uygula-
malar rahatlıkla yapılabilmekte cer-
rahi sonrası da takip edip tedavileri 
onkoloji tarafından yapılabilmekte” 
ifadelerini kullandı.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. 
Dr. Tunç Güler ise, “Kanser tedavi 
edilebilir bir hastalıktır. Kendi mer-
kezimizde onkolojik tedaviler yü-
rütülmekle beraber diğer branştaki 
arkadaşlarımızla özellikle cerrahi 
branşındaki arkadaşlarımızla birlikte 
hastayı ele alarak hastaların tedavi-
sini planlamaktayız. Bu da onkolojik 

tedavilerin artık güncel yaklaşımını 
oluşturan bir süreçtir” şeklinde ko-
nuştu.

Program sonrası Medicana Konya 
Hastanesi Genel Müdürü Lütfi Şim-
şek ve beraberindeki hekimler has-
tane terasından dilek feneri yakarak 
gökyüzüne gönderdi.
n İHA

Otogazcılar’dan LPG’li araç açıklaması

Ereğli ilçesinde cipin çarptığı 64 yaşın-
daki kadın hayatını kaybetti. Remzi E’nin 
kullandığı 42 ERL 73 plakalı cip, Anafartalar 
Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye 
çalışan Şerife Menteş’e çarptı. Çevredekilerin 
bildirmesi üzerine Ereğli Devlet Hastane-
si’ne kaldırılan Menteş, yapılan müdahaleye 
rağmen kurtarılamadı. Sürücü Remzi E. ise 
gözaltına alındı. Menteş’in, yeğeni Cansu 
Menteş’in nişan merasiminden döndüğü öğ-
renilirken, mutlu günlerinde acı haberi alan 
Menteş ve nişanlısı Mesut Sarkın kaza yerine 
gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. n AA

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde gene-
linde yarından itibaren 3 gün boyunca zirai 
don beklendiği bildirildi. Meteoroloji 8’inci 
Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklama-
da, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava 
dalgası nedeniyle salı günü gece saatlerin-
den cuma gününe kadar Konya, Karaman, 
Aksaray ile Niğde genelinde hafif ve yer yer 
orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi. 
Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan 
vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara 
karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
n AA

Cipin çarptığı 
yaşlı kadın öldü

3 gün boyunca
zirai don uyarısı!

Derebucak ilçesinde faaliyet gösteren öğrenci servis araç-
ları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından denet-
lendi.  Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay ve 
beraberindeki yetkililer, taşımalı eğitim kapsamında faaliyet 
gösteren öğrenci servis araçlarını şehir merkezinde bazı nok-
talarda durdurarak kontrollerini yaptı. Akçay, denetimlerin 
ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimleri, öğ-

rencilerin okullarına daha güvenli bir şekilde gelip gitmelerini 
sağlamak amacıyla yaptıklarını belirtti. Denetimde herhangi 
bir aksaklık görülmemesinin kendilerini memnun ettiğini ak-
taran Akçay, öğrencileri araçlara binerken emniyet kemerle-
rini takmaları konusunda uyardığını, sürücülere ise kurallara 
uymalarından dolayı teşekkür ettiğini kaydetti. Öte yandan 
yapılan denetimlerin devam edeceği öğrenildi. n AA

Derebucak’ta okul servisleri denetlendi

Medicana Konya Hastanesi 
Genel Müdürü Lütfi Şimşek ve 

beraberindeki hekimler hastane 
terasından dilek feneri yakarak 

gökyüzüne gönderdi.



29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı 94. yıldönümü, Konya Sınav 
Eğitim Kurumlarında coşkuy-
la kutlandı. Meram Özel Sınav 
Anadolu Lisesi salonunda ger-
çekleşen törene tüm öğrenciler 
ve öğretmenler katıldı.  Cumhu-
riyet Bayramı kutlamasında Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere silah arkadaşları, şehitleri-
miz ve 15 Temmuz Şehitleri adı-
na bir dakikalık saygı duruşunda 
bulunuldu. 

Ardından İstiklal Marşı söyle-
nerek günün anlam ve önemini 
belirten konuşmayı Kurum Mü-
dürü Muhammed Yavuz Gürbü-
zer yaptı.  Gürbüzer konuşma-
sında;  ‘’Bağımsızlığı hayatta tek 
gaye olarak gören Aziz milletimiz 
Şanlı ve Yüce Tarihimizin her 
döneminde ve her zaman adeta 
kenetlenmiş ve büyük zaferlere 
imza atmıştır. Ancak milletimi-
ze göre bu zaferleri kazanmak 
kadar, onları daim kılmak ve ile-
lebet sahip çıkmakta hepimizin 
bundan sonraki görevi olacaktır. 

Bu görev Çanakkale’de, Sa-
karya’da, Büyük Taarruzda ol-
duğu gibi 15 Temmuz’da da 
demokrasiye sahip çıkan şe-
hitlerimiz, gazilerimiz ve aziz 
milletimizin göstermiş olduğu 
vatan, bayrak ve bağımsızlık 
aşkıdır. İşte bu zaferleri taçlan-
dıran Cumhuriyet en önem-
li erdemdir ve sahip çıkılması 
gereken en değerli emanettir’’  
Bu şuurla Sevgili Öğrencilerim,  
Türk İstiklâl ve Cumhuriyetinin 
sonsuz bekçileri;   ‘En kıymetli 
emanetimiz olan, Türk İstiklâl ve 

Cumhuriyeti, varlığımızın esası 
olarak, eğilmez başların, bükül-
mez kolların, yenilmez Türk ev-

latlarının elinde sonsuza dek ya-
şayacak ve nesillerden nesillere 
devredilecektir. 

Cumhuriyetimizin 94. Yılın-
da görev aldığınız kutlama etkin-
liklerinde göstermiş olduğunuz 
başarılı çalışmalarınızdan dolayı 
hepinizi ayrı ayrı tebrik ederim” 
ifadelerini kullandı.  Öğrencilerin 
okuduğu şiirler ve hazırladıkları 

oratoryo ve okul öğrencilerinden 
oluşan koronun seslendirdikleri 
şarkılar ile program sona erdi. 
Okul öğretmenleri tarafından 
hazırlanan programa, öğrenciler 
başarılı performansları ile imza 
atarken program törene katılan 
öğrenci ve öğretmenler tarafın-
dan büyük beğeni ile izlendi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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‘Yapılan işin odağında insan olmalı’
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-

ratay Üniversitesi Enerji ve Gelecek 
Topluluğu, gelenekselleşmesi bekle-
nen Energe Günleri’nin bu yıl ilkini 
düzenledi. KTO Karatay Üniversitesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleşen 
etkinliğe konuşmacı olarak Enerji SA 
Dağıtım İşleri Müdürü Murat Pınar 
ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü 
Işılay Yüksel katıldı. Programı ayrıca 
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Üyesi Lütfi Can Başaran ve 
KTO Karatay Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan 
da yakından takip etti.

Enerji SA Dağıtım İşleri Müdü-
rü Murat Pınar, çoğunluğunu üni-
versite öğrencilerinin oluşturduğu 
salondaki konuşmasına, öncelikle 
kendi tecrübelerini anlatarak başla-
dı. “Enerji sektöründe nereye gidi-
yoruz?”, “Bu gidişatta gençlerimize 
düşen görevler nelerdir?” sorularına 
cevap getiren Pınar’ın konuşması 
yoğun ilgi gördü.

Enerji SA Dağıtım İşleri Müdürü 
Murat Pınar, elektrik sektöründe bi-
rinci kuralın “tükettiğin yerde üret” 
olduğunu söyledi. Türkiye’nin Avru-
pa’ya göre 30 kat daha hızlı elektrik 
tükettiğini ancak üretim noktasında 
hâlâ üzerimize düşenlerin olduğunu 
belirten Pınar, bu esnada öğrencilere 
üç altın tavsiyede bulundu.“Yaptığı-
nız işin odağında insan yoksa, yaptı-
ğınız iş insana dokunmuyorsa orada 
bir problem var demektir. Hedefleri-
nizi belirlerken merkezinize öncelikle 
insanı koymalısınız. Burada, çalışma 
hayatınız başta olmak üzere bütün 
hayatınızda sizi bir adım öne taşıya-
cak üç şeyden bahsetmek istiyorum: 
Ters düşünün, bol bol okuyun ve 
daima pozitif olun. Böylece farkınızı 
ortaya koyabilirsiniz.” ifadelerini kul-
lanan Pınar, sonrasında sözü Enerji 
SA İnsan Kaynakları Grup Müdürü 
Işılay Yüksel’e devretti.

Enerji SA İnsan Kaynakları Grup 
Müdürü Işılay Yüksel, “Bizler artık 

fark yaratan bireyler istiyoruz. Kar-
şımıza hayalleriyle gelmektense, 
hayallerini hedeflerine dönüştürmüş 
ve bu hedeflerini de doğru kelimele-

ri seçerek iyi bir biçimde anlatabilen 
iş arkadaşları istiyoruz.” diyerek, iş 
hayatına yeni adım atacaklara kıy-
metli tavsiyelerde bulundu. 

Energe Söyleşi Günleri, konuş-
macılara hediye takdimiyle sona 
erdi.
n HABER MERKEZİ

Murat Pınar

Işılay Yüksel

Karataylı kadınlardan 
hastalara moral ziyareti

TED Konya Koleji’nde
94. yıl heyecanı yaşandı

Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Karatay’da yaşayan 
kanser hastası Mevlüt Altan, Arzu 
Uzun, şeker hastası Hatice Yardım-
cı’ya ve zihinsel engelli Elif ve Mus-
tafa Aksoy kardeşlere moral ziyaret-
leri gerçekleştirdi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi ev-
lerinde yatan hastaları ziyaret ede-
rek, geçmiş olsun dileklerinde bu-
lundu.  Kent Konseyi Kadın Meclisi 
Başkanı Aynur Avşar, gerçekleşen 
ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapa-
rak; “Biz hemşehrilerimizin iyi gün-
lerinde de kötü günlerinde de ya-
nındayız. Rabbim hastalarımıza en 
kısa zamanda şifa vererek sevdikle-
riyle birlikte olmalarını nasip etsin” 
dedi. Avşar, Karatay Belediyesi Ka-
dın Meclisi olarak her alanda olduğu 
gibi sağlık konusunda da vatandaş-
ların yanında olduklarını belirterek, 
“AK Parti iktidarında her alanda ol-
duğu gibi sağlık alanında da Türkiye 
çağ atlamıştır. Herkese eşit ve kali-
teli sağlık hizmet felsefesiyle reform 
niteliğinde düzenlemeler yapıldı 
yapılmaya da devam ediyor. Ülke-
miz tıp alanında dünyada yaşanan 
gelişmelerin gerisinde kalmadığı 
gibi hekim ve sağlık çalışanlarımız 
da sürekli kendilerini yenileyerek 
geliştirmektedir. AK Parti Hükü-
metleri sağlıkta da insanlarımızın 

kaliteli hizmete daha kolay ulaşa-
bilmesi için bir çok adım atmıştır 
ve atmaya devam edecektir. Biz de 
elimizden geleni bu doğrultuda yap-
maya çalışarak onlara moral olmaya 
çalışıyoruz” dedi. Başkan Aynur Av-
şar; İnsana fayda sağlayan tüm hiz-
metlerin öncülüğünü üstlendiklerini 
belirterek; Karatay Belediyesi olarak 
21 sağlık tesisini İlçeye kazandır-
dıklarını söyledi. Başkan Avşar “Bu 
ziyaretlerimizi meclis üyelerimizle 
birlikte sık sık gerçekleştireceğiz. 
Hastaların kendilerine gösteri-
len ilgiden ve yakınlıktan oldukça 
memnun kaldığını görüyoruz” dedi.  
Başkan Avşar, geçmişten bugüne 
Türkiye’deki Kent Konseyleri için-
de lokomotif rolü üstlenen Karatay 
Belediyesi Kent Konseyi’nin bundan 
sonraki süreçte de öncü olmaya de-
vam edeceğini dile getirdi. Ziyaret 
sonunda Kent Konseyi Kadın Meclis 
Üyeleri ailelere hediye takdim etti. 
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı 
Aynur Avşar, gerçekleştirilen hasta 
ziyaretlerinin devam edeceğini vur-
guladı.  Karatay Belediyesi Kadın 
Meclisi’nin gerçekleştirdiği ziyaret-
lerden duydukları memnuniyeti dile 
getiren hastalar ve hasta yakınları, 
kendilerini yalnız bırakmayan Kara-
tay Belediyesi’ne teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Sınav Eğitim Kurumları’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Okul 
öğretmenleri tarafından hazırlanan programda öğrenciler performansları ile dikkat çekti 

Sınav’da 29 Ekim 
coşkusu yaşandı

 TED Konya Kolejinde, Cumhu-
riyetin 94. yılı öğrenci, öğretmen, 
veli ve tüm okul yönetimi ile çalışa-
nının atılımıyla organize edilen bir 
muhteşem bir programla ile kut-
landı.

TED Konya Koleji Hatice ve 
Şükrü Bağrıaçık çok amaçlı salonun-
da organize edilen, Yaşasın Cumhu-
riyet isimli program saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı, Okul Müdürü Bahattin De-
mir’in konuşmasıyla devam etti. Ar-
dından 2/A sınıfı öğretmenleri Emi-
ne Aydöner eşliğinde hazırladıkları 
Atatürk oratoryosu sahne aldı. Daha 
sonra öğrencilerin hazırlayıp sundu-
ğu Cumhuriyet Defilesi gerçekleşti-
rildi. TED Konya Koleji Ortaokul ve 

lise grubundan oluşan çoksesli okul 
korosu, Cumhuriyet marşlarımızı 
söyledi. Bu esnada Kafkas dansına 
hazırlanan öğrenciler korosunun ar-
dından görsel bir şov gerçekleştirdi. 
Program tüm öğrencilerin sahneye 
davet edilerek alkışlanmasıyla sona 
erdi. 

TED Konya Koleji Genel müdü-
rü Gülören Kale, “TED Konya Koleji 
olarak tek yürek olan tüm çalışanla-
rımızla, velisi,  öğrencisi, öğretmeni 
ve yönetimiyle bayramımızı ilan 
edildiği gün olan 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramını coşkulu bir şekilde 
kutladık.  Bu onurlu günde bizi yal-
nız bırakmayan tüm davetlilerimize 
teşekkür ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Muhammed Yavuz Gürbüzer
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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.
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SATIŞ ELEMANI ARANAN NİTELİKLER 
1- 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
2- B SINIFI EHLİYETİ OLAN
3- SEYAHATE ENGELİ OLMAYAN
4- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

VASIFSIZ ELEMAN ARANAN NİTELİKLER
1- 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
2- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

GIDA TEKNİKERİ ARANAN NİTELİKLER
1- 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
2- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
3- LİSE VEYA ÜNİVERSİTE MEZUNU
4- TERCİHEN DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN

ÖN MUHASEBECİ ARANAN NİTELİKLER
1- 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
2- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR. 

ADRES : FEVZİ ÇAKMAK MAH.10437 SOK.NO:19 KARATAY / KONYA
0332 342 74 24



Mevlana Kal-
kınma Ajansı ta-
rafından yaklaşık 
bir yıldır belirli 
aralıklarla ve çe-
şitli konularda dü-
zenlenen Kalkın-
ma Söyleşileri’nde 
son olarak konu 
“Tarımsal Girişim-
cilik” konusu ele 
alındı. Programa 
konuşmacı olarak 
katılan tarla.io fir-
ma sahibi ve kuru-
cusu Kerem Erikçi, 
katılımcılara yöne-
lik olarak yapmış 
olduğu sunu eş-
liğinde, teknoloji 
ve bilişim odaklı 
tarımsal girişimci-
lik hakkında ayrın-
tılı bilgiler aktardı. 
Programa, konuyla 
ilgili kurum ve ku-
ruluş yöneticileri, üniversitelerden 
akademisyenler ve çok sayıda öğ-
renci katılım sağladı. 

Söyleşi programının açılış ko-
nuşmasını yapan Mevlana Kalkın-
ma Ajansı Genel Sekreter Vekili 
Savaş Ülger, “Yaklaşık bir yıldır 
düzenlemekte olduğumuz kalkın-
ma söyleşilerimizde bugüne kadar 
farklı alanlarda konusunda uzman, 
uluslararası vizyona sahip konukla-
rımızla ilgili paydaşlarımızı bir araya 
getirmeye ve yeni ufuklar açmaya 
çalıştık. Bugün de bölgemizi ve ül-
kemizi çok yakından ilgilendiren ta-
rımsal girişimcilik konusunu tekno-
loji ve bilimsel çalışmalar odağında 
inceleyeceğiz. Tarımsal çeşitliliğin 
ve tarımsal faaliyetlerin çok yoğun 
olarak görüldüğü bölgemizin aynı 
zamanda geniş bir üniversite ağına 
da sahip olması tarım konusunda 
bölgemizi bir adım öne çıkarmak-
tadır. Teknolojik imkânların son 
derece geliştiği günümüzde tarım 
alanında gelişmiş ülkelere baktı-
ğımızda tarımsal faaliyetlerin bu 
imkânlardan en üst düzeyde ya-
rarlanılarak yapıldığını görüyoruz. 
Bu noktada bizlere düşen, tarımsal 
faaliyetlerimizi teknoloji ve bilimin 
odağında yüksek katma değer üre-
tecek şekilde gerçekleştirmektir” 
şeklinde konuştu.

Ardından söz alan tarla.io firma 
sahibi ve kurucusu Kerem Erikçi ise 
“İklim değişikliği ve küresel ısın-
ma konusu Dünya üzerinde yaşa-
yan herkesi yakından ilgilendiren 
bir konu. Bu konu bugün üzerinde 
duracağımız tarımsal faaliyetler ko-
nusunu da direkt olarak etkiliyor. 
Günümüzde küremiz iki derece 
ısınsa, dört derece ısınsa neler olur? 
İnsanlık bundan nasıl etkilenir? bu 
projeksiyondan bakılmaya başlandı. 

Bizler de firma ola-
rak, küresel ısın-
ma devam ederse 
Konya’da şeker 
pancarı üretmeye 
devam edebilecek 
miyiz yoksa onun 
yerini başka bir 
ürün mü alacak 
sorusuna cevap 
bulmak üzere ça-
lışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Ama-
cımız başta tarım 
olmak üzere, sek-
törleri, değişen 
iklim koşullarına 
adapte etmektir. 
Bunu yaparken de 
bilgisayar tekno-
lojisi, robotlar ve 
bulut sistemleri 
aracılığı ile tekno-
lojinin ve bilimin 
tüm imkânların-
dan faydalanıyo-

ruz. Üzerinde yaşadığımız Anadolu 
coğrafyası, uygun iklim koşulları, 
verimli toprakları, bitkisel çeşitliliği 
ve havasıyla bugüne kadar bizlere 
sınırsız nimetler sundu ancak gel-
diğimiz noktada bilgi ayağının ek-
sik olduğu ortaya çıktı. Artık ülke 
olarak bilimi ve teknolojiyi tarımsal 
üretimimizde kullanmak zorunda-
yız ancak bu şekilde yüksek verim 
elde edebilir ve istediğimiz düzeye 
gelebiliriz. Millet olarak çok uzun 
yıllardır alışık olduğumuz ekim – di-
kim kısacası tarımsal faaliyetlerimi-
zi değiştirmek zorundayız. Bunun 
en büyük sebebi küresel ısınmaya 
bağlı olarak iklimlerin kaymasıdır. 
Geçmişte Nisan ayının ilk yarısında 
şeker pancarı ekimi rahatlıkla yapı-
labilirken günümüzde bu işlem son 
yıllarda yaşanan don olaylarından 
dolayı ayın sonuna doğru kaymış-
tır. Bunu gözlemlemeden yapılan 
ekimden hiçbir verim alınamaya-
caktır. Günümüzde bu durum inter-
net teknolojisi ile gözlemlenebilir ve 
yönetilebilir hale gelmiştir. Tekno-
lojinin sunduğu imkânlar sayesin-
de noktasal, bölgesel ve anlık hava 
durumları, don olayları, rüzgâr, top-
rağın nemi gibi tarımsal üretimin 
olmazsa olmaz verileri uydu üzerin-
den elde edilebilir ve ona göre po-
zisyon alınabilir durumdadır. Bu sa-
yede çiftçi doğru ekim zamanını ve 
atacağı gübre miktarını dahi kolayca 
hesap etme imkânına sahiptir. Ülke 
olarak tarımdan azami verimi elde 
etmek istiyorsak, her tarlayı yedi 
gün yirmi dört saat takip etmek, ka-
yıt altına almak ve üretimimizi bilgi 
ve teknolojiye entegre etmek zorun-
dayız” ifadelerini kullandı.  

Söyleşi, katılımcılardan gelen 
soruların cevaplanması ile son bul-
du.    n HABER MERKEZİ

1 KASIM 2017 9HABER - İLAN

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.

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

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

‘Tarımı teknoloji ve bilim 
odaklı yapmak zorundayız’

Kerem Erikçi

Savaş Ülger

Ereğli, kapalı sulama sistemine geçiyor!
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 

Özgüven’in 2006 yılında İlçe Tarım 
Müdürü iken temellerini attığı ve ilk 
kıvılcımını başlattığı 300 Milyonluk 
Kapalı Sulama Sistemi Projesi haya-
ta geçiyor.  Bu kapsamda DSİ Bölge 
Müdürü Birol Çınar, AK Parti Ereğli 
İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, 
DSİ Bölge Müdür Yard. Muhittin 
Özyalvaç, Ereğli Ticaret Borsası 
Başkanı Zekeriya Ünlü, Ereğli Ziraat 
Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli 
DSİ Müdürü Hüseyin Kürşat Civele-
koğlu, İvriz Sol Sahil Sulama Birliği 
Başkanı Mehmet Terzi, Sağ Sahil 
Sulama Birliği Başkanı Can Çelik, 
Akhüyük-Çiller Sulama Birlik Baş-
kanı Saim San Kapalı Sulama Siste-
minin startının verilmesi konusunda 
değerlendirme yapmak üzere Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in 
makamında bir araya geldiler.

Daha sonra Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılım-
larıyla gerçekleşecek programın de-
tayları konusunda incelemeler yapa-
rak vatandaşları bilgilendirdiler.

Bu proje Ereğli’miz için bir dö-
nüm noktası olacak diyen Başkan 
Özgüven: “Hem sudan tasarruf hem 
de ürün verimliliği artırmak adına 
çok önemli olan Kapalı Sulama Sis-
temi ile şehrimizi buluşturuyoruz. 

İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve 
Belediye Başkanlığı dönemimizde 
uzun uğraşlar verdiğimiz projenin 
startını veriyoruz. Yaklaşık 300 Mil-
yon Türk Lirası’na mal olacak bu 
proje Ereğli’mizin kaderini değişti-
recek. 

Bu konuda sizlerle bir araya ge-

lerek detayları değerlendirmek iste-
dik. DSİ Bölge Müdürümüzün teşrif-
leri de bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 

Bu projede başından sonuna 

kadar emeği olan Bakanlarımıza, 
Milletvekillerimize, İlçe teşkilat Baş-
kanlarımıza, Kurum Müdürlerimize, 
Oda Başkanlarımıza yürekten teşek-

kür ediyorum. Hayallerimizin proje-
si olan Kapalı Sulama Sistemi Ereğ-
li’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Şahin, görevinden de ayrıldı. Şahin’den boşalan meclis başkanlığı 
görevine KSO meclis üyelerinin oy birliğiyle Meclis Başkan Vekili Sevda Kayhan Yılmaz seçildi

KSO’nun yeni Meclis 
Başkanı Yılmaz oldu
Konya Sanayi Odası (KSO) Ekim 

Ayı Meclis Toplantısına katılan KSO 
Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Memiş Kütükcü, Konya ve ülke gün-
demine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. 

Dünya ekonomisinin 2007 yılın-
dan beri büyüme sorunu yaşadığına 
dikkat çeken Kütükcü, son yayımla-
nan raporların, küresel ekonominin 
toparlanma eğilimine girdiğine işaret 
ettiğini söyledi. ABD, Çin, Japonya ve 
Euro Bölgesi ekonomilerinin olumlu 
yönde büyüme seyrettiğini aktaran 
Kütükcü, “Türkiye büyümede pozitif 
ayrışmaya devam ederek, yılın ilk iki 
çeyreğinde de yüzde 5’in üzerinde 
büyüdü. Son 9 yılın zirvesine çıkan 
kapasite kullanım oranları, sanayi 
üretimi ve ihracattaki artışlar, Türki-
ye’nin 3. çeyrekte de büyüme trendi-
ni sürdüreceğini gösteriyor. Bu büyü-
meye en güçlü desteği de sanayimiz, 
iş dünyamız veriyor” dedi.

“KONYALI SANAYİCİLER GELECEK 
AYLARDAN UMUTLU”

Konuşmasında Konya ekono-
misine ilişkin de açıklamalarda bu-
lunan Kütükcü, Konya’nın 2017 
yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatının, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüz-
de 16 artarak 1 milyar 138 milyon 
dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. 
Konya’nın dış ticaret fazlası vermeye 
devam ettiğinin de altını çizen Kütük-
cü, “Ocak-Eylül döneminde ihracatta 
Türkiye ortalamasının üzerinde per-
formans gösterdik. Bu artış trendini 
önümüzdeki aylarda da devam ettirir-
sek 2017 yılında 1.5 milyar dolar ih-
racatı rahatlıkla yakalayabiliriz. Ayrıca 
yine dış ticaret fazlası vermeye de de-
vam ediyoruz. İlk 8 ayda 327 milyon 
doların üzerinde dış ticaret fazlası ver-
dik” diye konuştu.

Konya Sanayi Odası tarafından 
yaptırılan Konya İmalat Sanayi Güven 
Endeksi sonuçlarını da paylaşan Kü-
tükcü, “Bu yılın Eylül ayında Konya’da 
imalat sanayinde faaliyet gösterenle-
rin yüzde 32’si geçtiğimiz 3 aya göre 
üretimlerinin arttığını ifade etti. Önü-
müzdeki 3 ayda üretimlerinin artaca-
ğını belirtenlerin oranı da yüzde 31,3 
olarak gerçekleşti. Yine Eylül ayında 
Konyalı üreticilerin gelecek dönem si-
parişlerinden umudunun, geçtiğimiz 
dönemde gerçekleşen sipariş artışla-
rından daha fazla olduğu görülüyor. 

Konyalı üreticilerimizin yüzde 29,7’si 
önümüzdeki 3 ayda satış fiyatlarının 
artacağını ifade etti” diye konuştu.

KSO’DA TAHİR ŞAHİN 
GÖREVİNİ DEVRETTİ

Ayrıca odanın Ekim ayı meclis 
toplantısında, Konya Sanayi Odası 
Meclis Başkanlığı görevini yürüten 
Tahir Şahin, temsilcisi olduğu asan-
sör şirketinin ortaklığından ayrılması 
dolayısıyla, meclis başkanlığı göre-
vinden de ayrıldı. Şahin’den boşa-
lan meclis başkanlığı görevine KSO 
meclis üyelerinin oy birliğiyle Meclis 
Başkan Vekili Sevda Kayhan Yılmaz 
seçildi.

Meclis Başkanlığı görevini dev-
reden Şahin konuşmasında meclis 
üyelerine teşekkür ederek, “4 yıl iyi 
günde kötü günde meclis üyeleri-
mizle hep birlikte olduk. Hep beraber 
Konya sanayisi için iyi şeyler yapma-
ya, bu şehre hizmet etmeye gayret 
ettik. Ancak tercihimden dolayı ortağı 
olduğum firmadan ayrılarak, kendi 
şirketimi kurdum. Bunun için yasal 
olarak meclis başkanlığı görevini de 
bırakmam gerekiyordu. Ben sanayi 

odasındaki tüm çalışma arkadaşlarımı 
gönülden seviyorum. Dostluğumuz 
her zaman baki kalacak” ifadelerini 
kullandı.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Me-
miş Kütükcü de, Şahin’e verdiği hiz-
metlerden dolayı teşekkür ederek, bir 
tablo hediye etti. Kütükcü, konuşma-
sında Tahir Şahin’in uzun yıllar Konya 
iş dünyasına hizmet etmiş önemli bir 
isim olduğunun altını çizerek, “Tahir 
Şahin bey meclis başkanlığı görevin-

de odamızı ve şehrimizi en iyi şekilde 
temsil etmiştir. Biz kendisinden her 
zaman dostluk gördük, dost olduk. 
Tecrübelerinden hep yararlandık, ya-
rarlanmaya da devam edeceğiz” şek-
linde konuştu.

Kütükcü ayrıca yeni Meclis Baş-
kanı Sevda Kayhan Yılmaz ile Yıl-
maz’dan boşalan meclis başkan 
vekilliği görevine seçilen Mevlüt Mü-
sevitoğlu’nu da tebrik etti.
n HABER MERKEZİ 

KSO Başkanı, TOBB 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Memiş 
Kütükcü, görevleri 
için Tahir Şahin’e 
teşekkür etti. 

DSİ Bölge Müdürü Birol Çınar, Kapalı Sulama Sistemi’yle ilgili Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’le görüştü.
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Ahilik, temelleri 13 yüzyılda Kır-
şehir’de atılmış olan ve daha sonra 
tüm Anadolu, Balkanlar ve Kırım’a 
yayılan; toplumu, birçok yönden 
etkileyen Türk kültürüne özgü bir 
oluşumdur. Türk toplumunu ya-
pısında adeta kurumsallaşan ve 
önemli bir yer edinen, topluma yön 
veren ve etkileri günümüze kadar 
ulaşan Ahilik şüphesiz ki inceleme-
ye değer bir konudur.

Asıl adı Mahmud, takma adı 
ise Nimetullah olan Ahi Evran 
1236 yılında Horasan’da doğmuş-
tur. Yoksul bir ailenin çocuğu olan 
Ahi Evran ,başlangıçta bir demirci-
nin yanında çalışmaya başlamış, 
daha sonra ise debbağlık (deri-
cilik)sanatına girmiş ve bu sanat 
kolunun gelişmesinde önemli bir 

rol oynamıştır. Kayınpederi olan 
Evhaddin Kirmani ile Anadolu’ya 
gelerek Kayseri’ye yerleşen Ahi 
Evran, Moğol saldırısı yüzünden 
Anadolu’ya gelen esnaf, sanatkâr 
ve tüccarları, geniş bir teşkilat şek-
linde ve fütüvvet name adı verilen 
tüzüklerde yer alan kurallar çerçe-
vesinde birleştirmiştir.” Osmanlı 
Devletinin kuruluşunda da önemli 
hizmetleri olan Ahi Evran, 1329’da 
93 yaşında ölmüştür. Kabri Kırşe-
hir’dedir.

Ahiliğin kuruluş amaçları; 
Doğudan, Asya’daki büyük ve 

uygar Türk şehirlerinden gelen çok 
sayıdaki sanatkarlara kolayca iş 
bulmak, yerli Bizans sanatkarları ile 
rekabet edebilmek , tutunabilmek 
için yaptıkları malların kalitesini 

korumak, üretimi ihti-
yaca göre ayarlamak, 
sanatkarlarda sanat 
ahlakını yerleştirmek, 
Türk halkını ekonomik 
yönden bağımsız hale 
getirmek, ihtiyaç sahi-
bi olanlara her alanda 
yardım etmek, ülkeye 
yapılacak yabancı sal-
dırılarında devlet si-
lahlı kuvvetleri yanında savaşmak, 
Türklük şuurunu; sanatta, dilde 
edebiyatta, müzikte gelenek ve gö-
reneklerde milli heyecanı yaratıp 
ayakta tutmak

“İşte Ahi Evran Türk halkının 

ekonomik durumunu 
yükseltmek, Türk halkı-
na, başkasına el açma-
dan, alın teriyle, şerefle 
yaşamanın yollarını 
onları, sanat ve meslek 
sahibi yaparak gös-
termek aynı zamanda 
onları, dini hisler sö-
mürücüsü çıkarcıların 
sarkıntılıklarından da 

kurtarmak istiyordu. O, işe deb-
bağ, ayakkabıcı ve saraç esnafını 
toplayıp örgütlemekle başladı.

Üstün becerisi, ahlaki sağlam-
lığı ve hakseverliği ile büyük bir 
şöhret ve saygı topladı. Kurduğu 

örgütün başkanı “Ahi Babası” 
oldu. Bir süre sonra 32 kola ya-
rılan deri işçiliği, zamanla Ana-
dolu’da, Balkanlar’da ve Kırım’da 

gelişmiş, geniş bir örgüt haline 
gelmiştir.

Ahiliğin ortaya çıktığı dönemde 
Anadolu da, Moğol saldırılarının 
etkisi ile ortaya çıkan kaos ortamı, 
birbirleriyle sürekli çatışma halinde 
olan gruplar söz konusuydu. Ana-
doludaki bu karışık ortam aslında 
köklü bir toplumsal değişimin 
başladığının da göstergesiydi. 
“Sosyo–ekonomik ve kültürel açı-
dan toplumda köklü değişimle-
rin meydana gelmesi karşısında, 
toplum bireylerinin farklı tepkiler 
göstermesi doğaldır. Ahi birlikleri 

de böyle köklü toplumsal değişi-
min yaşandığı dönemde, çatışma 
halinde olan grupları uzlaştırmak, 
zayıflayan aşiret bağlarının yerine 
yerleşik hayat şekline uygun, koru-
yucu değerler koymak, Bizanslılara 
karşı Müslüman –Türk menfaatle-
rini korumak ve toplumun huzuru-
nun sağlanmasına yardımcı olmak 
amaçları ile kurulmuştur.

Bir başka açıdan ahiliğin amacı 
“insanların dünya ve ahrette hu-
zur içinde olmalarını sağlamak ve 
bunun yanı sıra anayurtlarından 
kopup gelen Türklerin, yeni yurtları 
olan Anadolu da farklı dil, din ve 
geleneklere bağlı yerli halk arasın-
da,sanat ve ticarette etkin faaliyet 
alanı kazandırmak olmuştur.

AHİLİK KÜLTÜRÜ

hmenekse@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE

Geçmiş yıllarda aydınlanma amacıyla üretilen mumlar, bugün süsleme ve aksesuar ürünü 
olarak karşımıza çıkıyor. Genç nesil ise en çok figürleri yapılan mumları tercih ediyor

Mum, dekorasyon
eşyasına dönüştü!

Yıllar öncesinde yalnızca aydın-
latma için kullandığımız ve ışığından 
faydalandığımız mumlar günümüzde 
farklı sektörlerde dekorasyon malze-
mesi olarak kullanılıyor. Çeşitli süs-
lemelerde yararlanılan mumlar, nos-
taljik anlamından farklı olarak türlü 
figürler verilerek özelikle genç neslin 
dikkatini çekiyor. Sille’de mum atöl-
yesi ve işletmesi olan Mustafa Kol-
cu atölye kapısını Yenigün’e açarak 
mum sektörü ve geleceği hakkında 
konuştu.

“HER FİGÜRÜ MUMDA 
KULLANABİLİYORUZ”

Mumdan farklı figürler yaptıkla-
rını dile getiren Mustafa Kolcu, mum 
imalatı hakkında bilgiler verdi. Kolcu, 
“Mumculuğun mantığı basittir ama 
figürün şekli ve ürünün sipariş sayı-
sı bazen mum üreticisini yorabiliyor. 
Mumculuk ile ilgili şartlar yıllar ön-
cesine göre değişti. Eskiden evlerin 
veya işyerlerinin aydınlatılmasında 
mumdan faydalanılıyordu. Mum şim-
di bir dekorasyon malzemesi oldu. 
Bizlerde değişen şartlara göre ayak 
uydurup, güncel dönemin koşullarına 
göre çalışıyoruz. İşlerimiz ne çok yo-
ğun ne de az diyebiliriz. Atölyede ve 
dükkanımızda çalışan arkadaşlarımız 
var geçimimizi şükür sağlayabiliyo-
ruz. En çok üzerinde çalıştığımız fi-
gür ise Konya denilince akla ilk gelen 
Mevlana oluyor. Şehir dışından bu-
raya gelen turistler Hz. Mevlana’nın 
mum figürlerini beğenip hediye alı-
yorlar. Diğer yandan türlü hayvan 
figürleri, çiçekler, kubbeler neredeyse 
her şeyin figürünü mumda kullanabi-
liyoruz. Mumda önce ham maddemi-
zi eritiyoruz, şekil alması için kalıpları 
kullanıyoruz ve kalıbın büyüklüğüne 
göre bekliyoruz. Örneğin silikon ka-
lıplarda 2.5-3 saat bekleyebiliyorken, 
bazı ürünler 5-6 saat sürüyor. Makine 
imalatında ise daha hızlı çalışıyoruz” 
dedi.

“TEA LİGHT GENÇLERİN 
YENİ GÖZDESİ”

Mustafa Kolcu 40 yıldır mum 
sektörünün içerisinde olduklarını 
söyledi. Yeni neslin beğendiği “tea 
light” isimli mum türünün maliyet-
lerden dolayı imalat edemediklerini 
dile getiren işletme sahibi, “1977 
yılından bu yana mum sektörünün 
içerisindeyiz. Baba mesleği olarak 
bu işte çalışıyoruz. Fiyatlarımıza ba-
karsak mum fiyatlarımız 1 TL’den 

bin 500 TL’ye kadar gidiyor. Aslına 
baktığımızda evlerimizde eskisi gibi 
mum almıyoruz. Fenerler ve çeşitli 
aydınlatılıcılar var. Mum sektörünü 
günümüze taşıyan ise dekorasyon 
malzemesi ve süs eşyası olarak fark-
lı farklı çeşitlerde üretilmesinden 
kaynaklanıyor. Ancak yeni nesil bu 
mumlar maalesef yurt dışından ithal 
olarak geliyor. Özellikle Çin piyasa-
sında maliyetin düşük olması nede-
niyle ülkemize oradan getirtiyoruz. 

Türkiye’de mumda kullanılan ham 
madde çok pahalı. Çünkü parafin pet-
rolden yapılıyor. Diğer yandan işçilik 
ücreti de eklenince ülkemizde mum 
pahalıya geliyor. Gençlerin şu anda 
daha çok süs maddesi olarak kullan-
dığı mum ise tea light.(çay uzunluğu/
ışığı) Başta çaydanlığın altında kulla-
nılıp çayın soğumaması için kullanıl-
ma amacı taşısa da bugün daha çok 
süsleme için kullanılıyor. Yaklaşık bu 
mumun 1-2 saat  yanma süresi var. 

Ürünün tutulması ile mumdan yeni 
aksesuarlar da yapıldı. Mesela alfabe-
tik mumlar üretilmeye başlandı. Şekil 
oluşturmak için de uygun bir ürün. 
Bu mumu sadece biz değil İstanbul, 
Ankara’daki bizden çok daha büyük 
mum atölyelerinde de bu ürün piyasa 
değerinin üstüne imalat edileceği için 
üretilmiyor. Eğer parafini ucuz bula-
bilirsek bu ürünü bizlerde üretip ithal 
etmeden kendi piyasamızı oluşturabi-
liriz” diye konuştu.   n UFUK KENDİRCİ

Kurum kültürü başarı 
ve verimliliği artırıyor

İpekyolu Sanayici ve İşadamları 
Derneği, Eğitim Komisyonunun or-
ganize ettiği ‘Kurum Kültürü ve Ai-
diyet’ eğitiminin birinci etabı dernek 
üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. 
Psikolog Emin Yıldırım’ın sunduğu 
eğitimler üç hafta boyunca Çarşam-
ba günleri derneğin konferans salo-
nun devam edecek. 

Kurum kültürü kavramının 
1980’li yıllardan itibaren literatüre 
girdiğini belirten Psikolog Emin Yıl-
dırım, özellikle Endüstri Psikolojinin 
gelişmesi ile endüstri alanında ken-
dini gösteren kurumsal kültür kav-
ramının bir kurumdaki/örgütteki/
firmadaki tüm çalışanlar tarafından 
paylaşılan inanç, anlayış ve kurallar 
bütünü olarak tanımlandığını söyle-
di. Yıldırım, “Kurum kültürünün, bir 
kurumda var olan ve yeni gelenlere 
öğretilen ortak kurallar ve değerler 
bütünüdür. Kısacası kurum kültürü 
kurumun organları ve çalışanları 
arasında bir yapıştırıcı görevi gör-
mektedir.  Firmadaki personelin 
iletişim ve ilişki biçimini, yönetim 
ve çalışan arasında nasıl bir iletişim 
modeli olması gerektiğini belirle-
yen, yeni gelen personele aktarılan 
ve kurumun dışardaki yansımasını 
belirleyen formal ve informal kural-
lar bütünü olarak kendini gösteren 
kurum kültürü artık firmaların ol-
mazsa olmazı haline gelmiştir.” diye 
konuştu. 

Uzun yıllar çalışmalarına devam 
etmek isteyen ve ayakta kalmak 
isteyen kurumların, 5 maymun de-
neyinde olduğu gibi kendi kendine 
oluşan ve geleneksel çalışma bi-
çimlerinden kurtulması gerektiğini 
vurgulayan Yıldırım,  daha profes-
yonel ve kurumsal kültürü oturmuş 
bir çalışma düzenine geçilmesinin 

önemine işaret etti. Yıldırım, şöyle 
konuştu: “Kurum kültürü kavramı 
kuruluş için neyin önemli olduğunu 
belirleyen, kişilerin birbirleriyle olan 
etkileşim biçimini belirleyen, ne için 
çaba gösterilmesi gerektiğini anla-
tan, çalışanlara organizasyonel aidi-
yet hissi veren, organizasyonel kim-
liği oluşturan, firma/kurum içinde 
oluşan inanç ve değerlere bağımlılık 
yaratan, günlük çalışmalarda rehber 
olan ve çalışanların davranış biçim-
lerini belirleyen bir etmendir. Bu 
durumlar çerçevesinde bakıldığın-
da, aslında kurum aidiyeti dediğimiz 
kavram kurum kültürüyle doğrudan 
ve birebir ilişkilidir. Zaten yapılan 
çalışmalar ve incelemeler, kurum 
aidiyeti yüksek olan firmaların ku-
rumsal kültürü oturmuş firmalar 
olduğunu göstermiştir.Kurumsal 
kültürü oluşturan kavramlar bütü-
nüne bakıldığında zaten, kurumsal 
kültürün kurum aidiyeti için ne den-
li önemli olduğu görülebilir.”

Kurumsal kültürü oluşturan 
ögeleri, temel değerler, normlar, 
inançlar, varsayımlar, hikayeler, 
mitler, liderler ve kahramanlar, 
semboller, törenler olarak sıralayan 
Yıldırım, bu öğelerin, kurumun bü-
yümesi ilerlemesi ve verimli olma-
sını sağlayan öğeler olduğu kadar 
çalışan ve personelin aidiyetini yük-
selten kavramlar olduğunu belirtti. 
Yıldırım, “Bununla birlikte kurum 
kültürünü oluşturan bu öğeler ku-
rumaayırt edici özellik kazandıran, 
çalışanları ve yönetimi bütünleş-
tiren,kurumsal bir kararlı yapıda 
olunmasını sağlayan,ifade edilme-
den de anlaşılabilen, üst yönetimin 
bir yansıması ve simgesel olma 
özelliklerini de etkiler.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Psikolog Emin Yıldırım

Sille’de mum atölyesi ve işletmesi olan Mustafa Kolcu, “Şehir dışından buraya gelen turistler Hz. Mevlana’nın mum 
figürlerini beğenip hediye alıyorlar” dedi.
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Turkuvaz Medya Grubu yazarları, Konya protokolü ve iş dünyası ile buluştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Geçmişin kurucu 
şehri Konya, yeni Türkiye’nin de kurucu şehirlerinden olacak” dedi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da katıldı 

Meram Belediyesi ve Diltaş AŞ iş birliğiyle yapılacak ve yaşlı bakım evi olarak hizmet verecek Çınarlar Evi Projesi’nin protokolü imzalandı. 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “İş birliği içerisinde bu projenin güzel bir seviyeye geleceğine inanıyorum” dedi 

‘Konya kalkınmada model’

‘Yaşlılarımız çok kıymetli’

Konya’ya gelen Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 
Konya’nın Anadolu’nun kalkınma-
sında Türkiye’ye model olduğunu 
belirterek, dünyada asimetrik bir güç 
mücadelesi ve küresel terörizm yaşa-
nırken Hz. Mevlana’nın birlikte yaşa-
ma mesajının çok önemli olduğunu 
söyledi. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın 20. 
yüzyılda görkemli ve başarılı geçmişi-
ni geleceğe taşıyarak tekrar büyük bir 
yürüyüşü başlattığını söyledi. Başkan 
Akyürek, geçmişin kurucu şehri Kon-
ya’nın 21. yüzyılın yeni Türkiye’sinin 
kurucu şehirlerinden birisi olacağını 
dile getirdi.Turkuvaz Medya Grubu 
yazarları, Konya protokolü ve iş dün-
yası ile buluştu. 

Programın açılışında konuşan 
Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Ke-
rem Alkin, Mevlana şehri Konya’da 
olmanın kendileri için son derece 
anlamlı olduğunu söyleyerek, “Bura-
daki kanaat önderlerinin, karar veri-
cilerin kendi aralarında oluşturdukları 
önemli sinerjinin Konya’nın başarısın-
da çok büyük etkisi olduğunu göz ardı 
etmemek lazım” dedi. 

Programa katılan Kültür ve Tu-
rizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yay-
man, Selçukluya 200 yıl başkentlik 
yapan, Anadolu’yu mayalayan kuru-
cu şehirde olmaktan dolayı mutluluk 

duyduklarını belirtti. 
KONYA ANADOLU 

KALKINMASININ MODEL ŞEHRİ 
Konya’nın tarif edilmesi güç bir 

şehir olduğunu kaydeden Yayman, 
“Konya aslında bizim Anadolu kal-
kınmamızın model şehri. Konya’nın 
daha fazla gündeme gelmesi gereki-
yor. Konya her zaman devletimizin 
ve milletimizin yanında yer almıştır. 
1950’de Demokrat Parti’de Adnan 
Menderes ve arkadaşları yola çıktık-
larında Konya yanında yer almıştır. 
Milletin adamı Turgut Özal yola çık-
tığında Konya yanında yer almıştır. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan yola çıktığında Konya yanın-
da yer almıştır ve almaya da devam 

etmektedir. Bu anlamda Konya örnek 
alınması gereken şehirlerden bir ta-
nesidir. Konya tarihi 10 bin yıllık bir 
geçmişe dayanmaktadır. Hz. Mevlana 
Türkiye’nin küresel markalarından, 
değerlerinden bir tanesidir. Ve bizim 
bunu daha iyi tanıtmamız lazım. Kon-
ya ile her zaman gurur duyuyoruz iyi 
ki Konya var” diye konuştu. 
HEDEFİMİZ KONYA’YA GELEN TURİST 

SAYISINI 5 MİLYONA ÇIKARMAK 
Konya’nın gelenek ve geleceği 

buluşturan, üreten, kuran ve inşa 
eden bir şehir olduğunu anlatan Ba-
kan Yardımcısı Yayman, konuşma-
sına şu sözlerle devam etti. “Konya 
sadece ekonomik anlamda değil, aynı 
zamanda gönüller inşa eden bir şehir. 

Konya’ya yerli ve yabancı 2 buçuk 
milyon misafir geliyor. Bizim hede-
fimiz bunu inşallah 5 milyona çıkar-
mak. Konya’ya 97 ülkeden misafir ge-
liyor. Bunun sebebi Hz. Mevlana’nın 
‘kim olursan ol gel’ çağrısıdır. Bizim 
muhakkak bu hoşgörü mesajını önce 
Türkiye’mize sonra dünyaya anlat-
mamız lazım. Dünyada asimetrik bir 
güç mücadelesi ve küresel terörizm 
yaşanırken Konya’dan Hz. Mevla-
na’nın hoşgörü mesajının, birlikte ya-
şama mesajının çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.” 

ŞEHRİMİZİ GEÇMİŞTEKİ 
KADAR GÖRKEMLİ VE BAŞARILI BİR 

GELECEĞE HAZIRLIYORUZ 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek, Konya’nın bir 
sanayi eğitim, tarih, turizm ve tarım 
şehri olmasının yanında bir mana 
ve sevgi şehri olduğunun altını çiz-
di. Konya’nın Türk- İslam medeni-
yetinin kurucu şehri olduğunu dile 
getiren Başkan Akyürek, “Konya 
1200’lü yılların en muhteşem Türk 
şehri konumunda. Konya hem siyasi 
merkez olmuş hem de tasavvufun, 
ilmin ve birçok alanın da merkezli-
ğini yapmış. Konya bu yönüyle tari-
himizin en önemli şehirlerinden bi-
risi. Konya hamdolsun 20. yüzyılda 
geçmişteki görkemli ve başarılı ge-
leceğine tekrar büyük bir yürüyüşü 
başlattı. Bunu sanayicisiyle, düşünce 
insanlarıyla, siyasileriyle hep birlik-

te gerçekleştirdi. Geçmişin kurucu 
şehri Konya inşallah 21. yüzyılın 
yeni Türkiye’sinin kurucu şehirlerin-
den birisi olmakta. O süreç şu anda 
devam ediyor. Şehrimizi geçmişteki 
kadar görkemli ve başarılı bir gele-
ceğe hazırlıyoruz” ifadelerini kullan-
dı. 

Vali Yakup Canbolat da, Kon-
ya’nın İslam medeniyetinin en mü-
him şehirleri arasına ismini yazdır-
dığını ifade ederek, Konya’nın tarih 
boyunca ulemasıyla, medreseleriyle, 
yazılı eserleriyle, camileri, kütüpha-
neleri, kervansaraylarıyla bir baş-
kentin asaletine yakışan varlığını 
daima sergileyen ve asırlardır temel 
değerlerine dayanarak ilim ve irfan 
üreten bir şehir olduğunu vurguladı. 
Vali Canbolat ayrıca Konya ekono-
misi ve tanıtım adına büyük önem 
arz eden programın Konya’da yapıl-
masının Konya’nın tanıtımına büyük 
katkı sağlayacağını dile getirdi. 

Programa AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Kon-
ya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin 
Çevik, Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Hasan Kılca, KOSKI Ge-
nel Müdürü Ercan Uslu, iş adamları, 
STK temsilcileri, yazarlar ve akade-
misyenler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi ve Diltaş AŞ iş 
birliğiyle yapılacak ve yaşlı bakım evi 
olarak hizmet verecek Çınarlar Evi 
Projesi’nin protokolü Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru ve Diltaş AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ataman 
tarafından imzalandı.  

Diltaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ataman ve Yönetim Kurulu Üye-
leri, Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’yu makamında ziyaret etti. Ziya-
rette Meram Belediyesi ve Diltaş AŞ iş 
birliğiyle Kozağaç Mahallesi’ne yapıla-
cak Çınarlar Evi Projesi’nin protokolü 
imza altına alındı. Yapılan protokol ile 
arsası Meram Belediyesi tarafından 
tahsis edilen tesisin inşaatını ise Diltaş 
AŞ üstleniyor.

“YAŞLILARIMIZIN ÇOK
 KIYMETLİ YERİ VAR”

Toplumda büyüklerimiz ve yaş-
lılarımızın çok kıymetli bir yerinin ol-
duğuna dikkat çeken Başkan Toru, 
“Günümüzde kadınların da çalışması 
ve ailelerin daha eğitimli hale gelme-

sinden dolayı yaşlılarımız yalnız ka-
lıyorlar. Bu tür ortamlara da ihtiyaç 
var. Böyle hayırlı bir yatırıma öncülük 
ettiği için özellikle Ali Ataman bey 
başta olmak üzere tüm Diltaş ailesine 
teşekkürlerimi sunuyorum. İş birliği 
içerisinde bu projenin güzel bir sevi-
yeye geleceğine inanıyorum. Benzer 
bir çalışmayı da Şükran Mahallemizde 
planlıyoruz” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI”

Önemli olanın, bu yatırımın sür-
dürülebilirliği olduğuna dikkat çeken 
Başkan Toru, “Bu hizmetin sürdü-
rülmesi çok önemli. Çünkü devamlı 
olarak burada çınarlarımıza, büyük-
lerimize ve yaşlılarımıza bir yatırım 
yapılacak. Bu bir yürek işi, hayır işi. 
Belediyemiz arsasını tahsis etti, siz de 

inşaatını yaptıracaksınız. Biz belediye 
olarak bu tür projelere her zaman des-
tek olmaya devam edeceğiz. Yaşlıları-
mız, gençlerimiz, çocuklarımız olsun 
her alanda böyle projelere ihtiyacımız 
var” ifadelerini kullandı.

“BU PROJE KONYA’DA İLK”
Çınarlar Evi Projesi’yle ilgili olarak 

Meram Belediye Başkanı Fatma To-
ru’yu tebrik eden Diltaş AŞ. Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Ataman da, “Böyle 
bir proje Konya’da ilk defa yapılıyor, 
ikincisini gösteremezsiniz. Yani beledi-
ye arsasını tahsis edecek, Diltaş ile an-
laşacak, herhangi bir ücret almadan in-
şaatını yaptıracak ve tamamen fakirlere 
yönelik güzel bir proje. Allah sizden razı 
olsun ve devamı da gelsin” dedi.
“HİZMETLERİNİZİ TAKDİR EDİYORUZ”

Şehrine aşkla hizmet edecek be-

lediye başkanlarına ihtiyaç duyuldu-
ğunu ifade eden Diltaş AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ataman, “Belediye 
başkanlarının ufukları sizin gibi açık 
olsun, gönlü geniş olsun, gerçekten 
şehrine aşkla hizmet etsin. Biz bunu 
arzu ederiz. Sizi çok yakından takip 
ediyorum ve hizmetlerinizi takdir edi-
yorum” şeklinde konuştu. Konuşma-
lardan sonra Çınarlar Evi Projesi’nin 
protokolü Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru ve Diltaş AŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Ataman tarafından 
imza altına alındı. Yaklaşık 4 bin 912 
metrekare arsa üzerine inşa edilecek 
Çınarlar Evi’nde; 40 yataklık 20 adet 
oda, kantin ve yemekhane, kütüphane, 
oturma salonu, bay bayan mescitleri, 
doktor odası, sosyal hizmet uzmanı 
odası, hemşire odası, hasta odası, işlet-
me müdürü odası, idari personel ofisi, 
gece yatılı kalacak personel için dinlen-
me odası, giriş danışma bekleme alan-
ları, bay-bayan-engelli WC yer alacağı 
belirtildi. n HABER MERKEZİ 

Meram Belediyesi ve Diltaş AŞ iş birliğiyle Kozağaç Mahallesi’ne yapılacak Çınarlar Evi Projesi’nin protokolü imza altına alındı. 
Yapılan protokol ile arsası Meram Belediyesi tarafından tahsis edilen tesisin inşaatını ise Diltaş AŞ üstleniyor.

Hüseyin Yayman Yakup Canbolat Tahir Akyürek Kerem Alkin



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, yaptığı yazılı açıkla-
mada, taşınmaz ticaretine ilişkin 
aracılık ve danışmanlık hizmetinin 
çerçevesini çizen Taşınmaz Ticare-
ti Yönetmelik Taslağı’nı bakanlığın 
internet sitesinde kamu kurum ve 
kuruluşları, meslek kuruluşları ile 
dernek ve federasyonların görüşü-
ne açtıklarını bildirdi. Yönetmelik 
taslağına son şeklinin gelecek gö-
rüşler doğrultusunda verileceğini 
belirten Tüfenkci, “Taslakla sözleş-
me şartları ve kuralları düzenleyip, 
taşınmaz ticareti bilgi sistemi ku-
ruyoruz, herkesin farklı bir komis-
yonla iş yapmasını önlemek için de 
komisyon oranlarını belirliyoruz” 
bilgisini paylaştı. Tüfenkci, taşınmaz 
ticaretiyle uğraşan tacirler ile esnaf 
ve sanatkarlara, her bir işletmesi 
için yetki belgesi alma kriteri geti-
rildiğini aktararak, “Bu yetki belgesi 
taşınmaz ticareti yapılan işletmenin 
bulunduğu yerdeki ticaret il müdür-
lükleri tarafından verilecek” ifadesi-
ni kullandı.

Taslakla emlakçı ile müşteri ara-
sında düzenlenecek belge ve sözleş-
me tiplerinin de belirlendiğini bildi-
ren Tüfenkci, şunları kaydetti: “Bu 
yolla hem emlakçıların farklı farklı 
sözleşmeler hazırlaması önleniyor 
hem de emlakçıyı aradan çıkarıp 

mülk sahibi ile anlaşma neticesinde 
emlakçıların hak kaybına uğrama-
sının önüne geçiliyor. Emlakçıların 
farklı farklı belgeler hazırlamasının 
önüne geçmek için hizmet sözleş-
mesi, alım satıma aracılık sözleş-
mesi, kiralamaya aracılık sözleşmesi 
ve hizmet ortaklığı sözleşmesi gibi 
dört farklı tür sözleşme standardı 
getiriliyor. Emlakçıların hak kaybına 
uğramasını engellemek için ise ‘ta-
şınmaz gösterme belgesi’ getiriyo-
ruz. Taşınmazın satışı ile ilgi bir süre 
yazılacak. Müşteri o süre içinde em-
lakçıyı devre dışı bırakamayacak.” 
n AA
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İngilizceyi şarkı ile öğreniyorlar Karaman’da Hatipoğlu’na yoğun ilgi
Karapınar Sazlıpınar 

anasınıfı öğrencileri İngi-
lizceyi “Yummy Yummy 
English With Games” adlı 
Twinning projesi kapsamın-
da, oyunlarla ve şarkılarla 
öğreniyorlar. 

Sazlıpınar İlkokulu okul 
öncesi öğretmeni Yasemin 
Cosgun’un koordinatörlü-
ğünde İngilizce öğretmeni 
Naciye Bütün ve okul ön-
cesi öğretmeni Özge Doğu 
öğretmenlerin uygulaması-
nı gerçekleştirdiği proje ile 
çocukların daha erken yaşta 
İngilizceyi öğrenmelerinin 
amaçlandığı kaydedildi.Yet-
kililer, proje ile okul öncesi çağında-
ki bireylere yabancı dili sevdirmeyi, 
okul öncesi eğitim programında yer 
alan temel kavramları oyunlarla, 
şarkılarla eğlendirerek İngilizce ola-

rak da öğretmeyi hedeflediklerini 
belirttiler.

Bu sayede bir köy okulu olarak 
kolejlerde, özel okullarda anasınıfı-
na devam eden öğrencilerle devlet 
okullarına devam eden anasınıfı öğ-

rencileri arasında fırsat eşitliği sağ-
lamaya çalıştıklarını kaydeden yet-
kililer, “Bu yöntem ile çocukla hem 
eğleniyor hem de İngilizceyi öğre-
niyor. Verilen tepkiler çok olumlu.” 
dediler.  n AA

Karaman Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve ünlü İlahiyatçı Prof. 
Dr. Nihat Hatipoğlu’nun konuşma-
cı olarak yer aldığı “El Metin” isimli 
programa, vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. 

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Mer-
kezinde gerçekleştirilen programı, 
Belediye Başkan Yardımcısı Hacı 
Osman Ünüvar ile belediye mecli-
si üyeleri ve yaklaşık bin kişi takip 
etti. Hatipoğlu’nu yakından gör-
mek isteyen vatandaşlar, program 
başlamadan bir saat önce salonu 
doldurdu. Ayakta kalan vatandaş-
lar da programı sahnede oturarak 
takip etti. Peygamber Efendimiz 23 
yıllık peygamberlik hayatında dün-
yanın haritasını, dünyanın denge-
sini değiştirdi diyerek konuşmasına 
başlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 
“Bugün dünyada 2 milyar Müslü-
man var. Batılıların ajan firmaları 
İslam aleminde değişik isimlerde 

örgütler kurduruyorlar ve insanla-
rı birbirlerine vurduruyorlar, kafa 
kestiriyorlar. Oda tekbir getiriyor, 
öbürü de tekbir getiriyor, sonrada 
birbirlerini öldürüyorlar. Bunlar hep 
kurgu, bunların hepsi birer tezgah, 
bu gece bunların hiçbirine değin-
meyeceğim” dedi.

Hatipoğlu, sohbetinde, İslam 

dininin hoşgörüsüne, İslamiyetin 
kız çocuklarına bakışına ve merha-
met konularına değinerek, salonda 
duygusal anlar yaşattı. Vatandaşın 
yoğun ilgisinden oldukça memnun 
kaldığını belirten ünlü ilahiyatçı, 
yaklaşık 1 buçuk saat süren prog-
ramın sonunda sevenleriyle hatıra 
fotoğrafı çektirdi.  n İHA

Sille Sanat Sarayı 6. Üyeler Buluşması, Alanya’da gerçekleştirildi. Fotoğraf sanatçılığının önde gelen isimlerinden 
Ozan Sağdıç ve İbrahim Zaman katıldı. İsmail Değirmenci 2017 Sille Sanat Sarayı yılın sanatçısı oldu

Sille Sanat Sarayı
üyeleriyle buluştu

SİLLE Sanat Sarayı 6. üyeler 
buluşması bu yıl Alanya’da ger-
çekleştirildi. Bu yıl yapılan toplan-
tıya Türkiye’deki üyelerinin yanı 
sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti, Çin ve Bosna Hersek’ten ge-
lenlerle birlikte toplam 127 üye 
katıldı.

Programın ilk gününde An-
talya üyelerinin sunumları ile 
başlayan etkinlik, Antalya üyele-
ri adına Cafer Gürsel Yaman ve 
topluluk kurucusu Reha Bilir’in 
açılış konuşmaları ile sürdü. An-
talya üyelerinin fotoğraflarının 
yer aldığı fotoğraf sunumunun 
ardından Sille Sanat Sarayı Seyit 
Ali Ak Kupasında tur atlayan üye-
lerin sunumları izlendi ve başarılı 
bulunan fotoğrafçılar için ödül tö-
reni yapıldı. 

İlk gün etkinliği Sille Sanat 
Sarayı unvanı alan üyelerin ser-
tifikalarının verilmesi ve yeni un-
van rozetlerinin takılması ile sona 
erdi.

Toplantının ikinci gününde 

ise Reha Bilir toplantıya katılan 
üyelere 2017 yılında yapılan et-
kinlikler hakkında bilgi verdi. 
Ayrıca Sille Sanat Sarayı Seyit Ali 
Ak Kupasını kazanan Mine Evren 
Ertuğrul ve Ergün Karadağ’ın 
ödülleri verildi. Toplantının son 
bölümünde bir gelenek haline 
gelen onur ödülleri verildi. 2017 
yılı Sille’de Yılın Fotoğrafçısı Onur 
Ödülü İsmail Değirmenci’ye, 
Türkiye’de Yılın Fotoğrafçısı Onur 
Ödülü Ozan Sağdıç’a ve Dünya-
da Yılın Fotoğrafçısı Onur Ödülü 
Umman’dan Ahmed Albusaidi’ye 
verildi. Toplantının bitiminden 
sonra Sille Sanat Sarayının orga-
nize ettiği 4. Uluslararası ILFIAP 
Kulüpler Fotoğraf Sergisi Alanya 
Kızılkule’de açıldı. Reha Bilir ser-
gi açılışında yaptığı konuşmada 
katkısı olanlara teşekkür ederek 
Alanya Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel’e, Alanya Kent Kon-
seyi Başkanı Nurhan Özcan’a ve 
Cafer Gürsel Yaman’a plaketler 
verdi.  n HABER MERKEZİ 

Oturduğu ev yandı, tek 
isteği kışlık kömür oldu

Emlak komisyonuna 
yüzde 3 sınırı geliyor

Karaman’da tek başına kiracı 
olarak oturduğu ahşap evde elektrik 
kontağından çıkan yangın sonucu 
tüm eşyaları kullanılamaz hale ge-
len kadının tek isteği kışlık kömür 
oldu.  Yangın, geçtiğimiz Cumartesi 
günü Abbas Mahallesi 328 Sokak’ta 
çıktı. Edinilen bilgiye göre, eşinden 
yıllar önce ayrılarak tek başına yaşa-
maya başlayan 45 yaşındaki Emine 
Bayır, mesai bitimi çalıştığı bisküvi 
fabrikasından evine döndüğünde 
evle birlikte tüm eşyalarının yandı-
ğını görerek şok geçirdi. Daha ön-
ceden aynı mahallede satın aldığı 
iki gözlü ahşap eve taşınmak için 
hazırlık yaptığı sırada tüm eşyaları-
nın yanması Emine Bayır’ı çok üzdü. 
Hiçbir yardımı kabul etmeyen Bayır, 
bu sabah yanan evine gelerek sağ-
lam eşya kalıp kalmadığını kontrol 
etti. 

Üç gündür elektriği olmayan ve 

komşularının verdiği birkaç eşyay-
la kendi evinde kalmaya başlayan 
Emine Bayır, “İşte olduğum için 
evin yandığından haberim yoktu. 
Mesai bitimi evime geldiğimde evi-
min tamamen yandığını göndüm. 
Ben hiçbir yardım istemiyorum. 
Bana sadece kömür yardımında 
bulunsunlar başka bir şey istemiyo-
rum” dedi. Emine Bayır’a ellerinden 
geldiğince yardımcı olmaya çalıştık-
larını söyleyen mahalle sakinlerin-
den Ahmet Altay, “Çıkan yangında 
kullanılacak hiçbir eşya kalmamış. 
Aynı mahallede biriktirdiği parayla 
bunun gibi iki göz ahşap bir ev al-
mıştı. O eve taşınabilmek için tadi-
latıyla uğraşıyordu. Burada yanınca 
böylece kaldı. Biz elimizden gelen 
yardımı yapmaya çalışıyoruz. Eğer 
hayırsever vatandaşlarımız da yar-
dım ederlerse seviniriz” diye konuş-
tu. n İHA

Bülent Tüfenkci



Kamuda sendika üyesi olabilecek 
2 milyon 431 bin 228 çalışandan, 1 
milyon 684 bin 323’ünün sendikaya 
üyeliği bulunurken, sendikalaşma 
oranı yaklaşık yüzde 70 düzeyinde 
seyrediyor. AA muhabirinin Devlet 
Personel Başkanlığının verilerinden 
derlediği bilgiye göre, bu yılın tem-
muz ayı itibarıyla kamu görevlilerinin 
11 hizmet kolunda üye olabileceği 
toplam 156 sendika bulunuyor. Ka-
muda sendika üyesi olabilecek 2 mil-
yon 431 bin 228 çalışan yer alırken, 
bunlardan 1 milyon 684 bin 323’ü 
sendika üyesi. Sendikalı kamu görev-
lilerinden 997 bin 89’u Memur-Sen, 
395 bin 250’si Türkiye Kamu-Sen, 
167 bin 403’ü KESK, 64 bin 248’i 
Birleşik Kamu-İş, 6 bin 531’i Tüm 
Memur-Sen, 4 bin 548’i Çalışan-Sen, 
4 bin 226’sı BASK, 3 bin 253’ü Hak-
Sen ve 840’ı Anadolu-Sen’e üye du-
rumda.

Kamuda 2002 yılında sendika 
üyesi olabilecek 1 milyon 357 bin 326 
çalışan bulunuyorken, bunların 650 
bin 770’i sendika üyesiydi. O dönem 
yaklaşık yüzde 48 olan sendikalaşma 

oranı, daha sonraki yıllarda sendika 
üyesi olabilecek kamu görevlisi sayı-
sının artışına paralel olarak yükseldi. 
Sendikalaşma oranında rekor seviye-
ye 1 milyon 756 bin 934 örgütlü çalı-

şan sayısıyla geçen yıl ulaşıldı. Geçen 
yıl yüzde 71,64 olan sendikalaşma 
oranı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla 
yüzde 70 olarak gerçekleşti.
n AA
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Beyşehir ilçesindeki Leylekler Tepesi’ne 
kurulan sistem sayesinde, ilkbahar mevsi-
miyle göç ederek gelen leylekler, internet 
üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. 
Kurulan sistem ile leyleklerin 24 saat süreyle 
canlı olarak tüm dünyaya izletme imkanı 
sağlanacak. Leylekler Tepesi, kuş severler 
ile fotoğraf severlerin ilgi odağı olan bir yer. 
İlkbaharın müjdeleyicisi olan göçmen kuşlar, 
her yıl aynı yuvaya binlerce kilometre uzak-
lıktan gelerek yerleşiyor ve yaz sonuna kadar 
burada kalıyor.  n AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, ertelenen sigorta 
primlerinin KDV mahsubuyla ödenebilece-
ğini duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumundan 
(SGK) yapılan yazılı açıklamada, 2016’nın 
Aralık, bu yılın Ocak ve Şubat aylarına ait 
prim borçlarının ekim, kasım ve aralık ayları-
na ertelendiği anımsatılarak, şunlar kayde-
dildi: “Ertelenmiş primlerin, KDV mahsubu 
yoluyla ödenmesi mümkündür. Ertelenen 
sigorta primlerini KDV mahsubuyla ödeye-
cek olan işverenler için ödemenin yasal süre 
içinde yapıldığı kabul edilecektir.”   n AA

Ertelenen primler
KDV ile ödenecek!

Leylekler Tepesi’ne
canlı yayın sistemi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından 
paylaşılan konsept tasarımlarda projelere ilişkin bazı bilgile-
re yer verildi. Buna göre, ATAK 2 Taarruz Helikopteri, T129 
ATAK Helikopteri’nde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve 
operasyonel tecrübeyle tamamen milli olarak, yerli imkan ve 
kabiliyetlerle tasarlanacak. T625 Genel Maksat Helikopteri 
Projesi kapsamında geliştirilen alt sistemlerin de kullanılaca-
ğı ATAK 2, artırılacak faydalı yük, modern aviyonik sistem-
ler ve düşürülmüş lojistik maliyetiyle yüksek performansa 
sahip olacak. 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri Projesi 

ile arama-kurtarma ve deniz üstü operasyonlara uygun, as-
keri konfigürasyona sahip 10 ton sınıfında bir genel maksat 
helikopterinin geliştirilmesi hedefleniyor.  Helikopter, ayakta 
durmaya elverişli geniş kabinli, arkadan rampa kapağı olan 
ve katlanabilir iniş takımları bulunacak şekilde operasyonel 
gereksinimler göz önünde bulundurularak tasarlanacak. 10 
Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri, 20’den fazla personel 
kapasitesine, 170 knot azami hıza ve bin kilometre menzile 
sahip olacak şekilde donatılacak.  Helikopter, gelişmiş tekno-
lojik görev ve uçuş sistemlerini barındıracak.  n AA

ATAK 2 Taarruz Helikopteri’nden ilk görüntü

Bakanlıktan kadınlar 
için stratejik adım

Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığınca, kadınların hayata eşit 
şartlarda atılabilmesi için en kap-
samlı tedbirleri içeren ve bu açıdan 
ilk olma özelliğini taşıyan “Kadının 
Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Ey-
lem Planı” taslağı hazırlandı. 

Bakanlığa bağlı Kadının Statü-
sü Genel Müdürlüğü öncülüğünde 
hazırlanan, 2018-2023 yıllarını kap-
sayan “Kadının Güçlenmesi Stra-
teji Belgesi ve Eylem Planı” taslağı 
kamu kurum ve kuruluşları, yerel 
yönetimler, özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları ve üniversitelere geniş 
sorumluluklar getiriyor. 

İlgili kurum ve kuruluşların 
görüşüne açılan planla, kadınların 
toplumsal yaşama tam ve eşit birey-
ler olarak katılımlarında yaşadıkları 
engellerin ortadan kaldırılmasını 
hedefleniyor. 

Kapsayıcılığı bakımından ilk 
olma özelliğini taşıyan strateji bel-
gesi ve eylem planında eğitim, 
ekonomi, sağlık, karar alma meka-
nizmalarına katılım, medya, göç ve 
mültecilik konularında tedbirler yer 
alıyor. Taslak plana son şekli, ilgili 
tüm paydaşların görüşleri doğrultu-
sunda verilecek. 
ŞİRKETLERE “EŞİTLİK” SERTİFİKASI 

“Kadının Güçlenmesi Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı” taslağının 
ekonomiyle ilgili bölümünde dikkat 
çekici tedbirler yer alıyor. 

Planda, şirketlerin kadın-erkek 
eşitliği ile ilgili sertifikalandırılması-
na ilişkin yeni bir sistemin de kurul-

ması öngörülüyor. Buna göre, ha-
yata geçirilecek sertifika sistemiyle 
özel sektörün işgücü piyasasında 
kadınların güçlenmesine yönelik 
duyarlılıklarının tespiti ve bu konu-
daki iyi uygulamaların yaygınlaştı-
rılması sağlanacak.

ENGELLİ KADINLARA “DESTEKLİ 
İSTİHDAM” MODELİ

Engelli kadınların işe yerleşti-
rilmesi ve çalışma hayatında karşı-
laştığı zorluklarla başa çıkabilmesi 
amacıyla “destekli istihdam” modeli 
geliştirilecek. Bu modelde yetişti-
rilecek iş koçları aracılığıyla engelli 
kadınlar, beceri ve yeteneklerine 
göre işe yerleştirilecek. Çalışan en-
gelli kadınlara ise iş hayatına adapte 
olması ve sosyal uyumunun gelişti-
rilmesi için destek sağlanacak. 
HEDEF BİNLERCE KADINI İŞ YAŞAMI-

NA KATMAK
Planda, 2023’e kadar konakla-

ma ve yiyecek hizmetleri faaliyet 
kolunda istihdam edilen kadın sa-
yısının 600 bine, insan sağlığı ve 
sosyal hizmetler faaliyet kolunda 
istihdam edilenlerin de 1,2 milyona 
yükseltilmesi hedefleniyor. 

Bilgi ve iletişim sektöründe 20 
bin kadının yetiştirilmesi, inşaat 
sektöründe de en az 30 bin kadına 
mesleki yeterlilik belgesi kazandı-
rılması amaçlanan planda, ücretsiz 
aile işçisi kadınların toplam kadın 
istihdamı içindeki oranının 2023’e 
kadar yüzde 20’nin altına indirilme-
si de öngörülüyor.  
n AA

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ihracatcılara yeşil pasaport uygulaması kapsamında, şimdiye kadar 5 bin 
civarında kişinin yeşil pasaport aldığını, ilk sırada 2 bin 628 kişiyle İstanbul’un bulunduğunu söyledi

Yeşil pasaportlu ihracatçı
sayısı 5 bine dayandı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık orta-
lama 1 milyon doların üzerinde ihra-
cat yapan firma temsilcilerine verilen 
yeşil pasaport sayılarına ilişkin bilgi 
verdi.

İhracatçıların, uzun yıllardan beri 
yeşil pasaport talep ettiğini anım-
satan Zeybekci, yapılan düzenleme 
sonrasında hali hazırda 11 bin 300 
firmanın, 14 bin 664 yeşil pasaport 
alma hakkına sahip olduğunu ifade 
etti. Zeybekci, bu kapsamda, 5 bin 
933 kişinin işlemlerinin tamamlan-
dığını ve yeşil pasaportlarını alabilir 
hale geldiklerini söyledi. Bu kişiler-
den, 4 bin 900- 5 bininin fiili olarak 
yeşil pasaportlarına kavuştuklarını 
dile getiren Zeybekci, yeşil pasaport 
sahibi ihracatçıların illere göre dağılı-
mı hakkında şu bilgileri verdi:

“YÜZDE 44’Ü İSTANBUL’DA”
“71 ilden firma temsilcileri bu 

haktan yararlandı. Bunların yüzde 
44’ü (2 bin 628 kişi) İstanbul’da, yüz-
de 6,7 (396 kişi) Bursa’da yer alıyor. 
Gaziantep, yüzde 6,5 ile 3. sırada ve 
383 kişi pasaport aldı. İzmir’de 373, 
Ankara’da 235 kişiye, Kocaeli ve De-
nizli’de 175’er kişiye yeşil pasaport 
verildi.”

Zeybekci, şu anda 5 bin olan yeşil 
pasaport almış kişi sayısının 15 bine 
yaklaşacağını ifade ederek, “Onları da 
bekliyoruz. Onlar da başvurdukça iş-
lemleri hızlı şekilde bitiriyoruz.” dedi.

Oda ve borsaların yöneticilerine 
de bu hakkın verilmesi taleplerini de 
değerlendiren Zeybekci, “Öyle bir şey 
düşünmüyoruz, olmaması da gerekir 
zaten. Daha fazla yeşil pasaport 
dağıtmak yerine, hedefimiz normal 
Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun 
itibarını, karşıdan gösterildiği anda 
‘geç’ denilen hale getirmek olmalı. 
Yoksa, bir süre sonra yeşil pasaport 
da normal hale döner ve vize uygula-
maları başlar.” diye konuştu. 
1 MİLYON DOLARLIK İHRACAT ŞARTI

Öte yandan, konuya ilişkin Ba-

kanlar Kurulu kararına göre, son 3 
takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ih-
racatı 1 milyon doların üzerinde olan 
mal ihracatçısı firmaların temsilcile-
rine, ihracat tutarlarına göre değişen 

sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport 
veriliyor. Son 3 takvim yılı itibarıyla 
yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon 
dolar olan firmaların bir, 10-25 mil-
yon dolar olan firmaların iki, 25-50 

milyon dolar olan firmaların üç, 50-
100 milyon dolar olan firmaların dört, 
100 milyon dolar üzerinde olanların 
ise beş yetkilisine hususi damgalı pa-
saport hakkı tanınıyor.   n AA

Kamu görevlilerinin yüzde 70’i sendikalı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama 
1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firma temsilcilerine verilen yeşil pasaport sayılarına ilişkin bilgi verdi.
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Bakü ile Ankara arasındaki ilişkiler “bir millet-iki devlet” anlayışı çerçevesinde ifade edilirken, iki ülke arasındaki 
kardeşlik bağları Güney Kafkasya stratejik dengesini değiştirecek bir askeri ittifak haline gelmiş durumda

Bir millet, iki devlet!
Türkiye ile Azerbaycan arasın-

daki ilişkilerin katı realist bir bakış 
açısıyla ve reelpolitik ile açıklanması 
mümkün değil. Türk Dışişleri’nin 
geleneksel olarak itidalli ve soğuk-
kanlı diplomatik retoriği ile dahi 
Bakü ile Ankara arasındaki ilişkiler 
“bir millet-iki devlet” anlayışı çerçe-
vesinde ifade ediliyor ve her iki ülke 
yönetimleri en üst düzeyde kardeş-
lik bağlarını vurguluyor.  Son on 
yılda, söz konusu kardeşlik bağları 
Güney Kafkasya stratejik dengesini 
değiştirecek bir askeri ittifak haline 
gelmiş durumda. Ulaşılan bu yük-
sek düzey, Azerbaycan Silahlı Kuv-
vetleri’nin son dönemde gösterdiği 
muharip başarılar ve Türkiye sa-
vunma sanayiinin atılımları ile bir-
likte değerlendirildiğinde, yeni bir 
bölgesel gerçekliği yansıtıyor.
STRATEJİK ORTAKLIK VE KARŞILIKLI 

YARDIM ANLAŞMASI
Türkiye ve Azerbaycan arasın-

daki savunma ilişkileri iki temel 
hukuki çerçeveye dayanmakta. 
Bunlardan ilki, 1990’larda yapılan 
düzenlemeler ile Azerbaycanlı as-
keri personelin Türkiye’de eğitim 
almasını da sağlayan iş birliği. İkin-
ci ve daha önemli çerçeve ise 2010 
yılında imzalanan Stratejik Ortaklık 
ve Karşılıklı Yardım Anlaşması ile 
teşkil edildi. Söz konusu uluslara-
rası hukuki zeminin Türkiye-Azer-
baycan ilişkilerini ikili askeri ittifak 
düzeyine yükselttiği söylenebilir. 
Zira, ilgili anlaşmanın ikinci mad-
desi, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 
meşru müdafaa hakkını düzenlediği 
51. maddesine de atıfta bulunarak, 
taraflardan (Türkiye ve Azerbaycan) 
birinin üçüncü ülke ya da ülkeler 
tarafından saldırıya maruz kalması 
halinde ortak bir güvenlik ve sa-
vunma perspektifi oluşturulacağını 
belirtiyor. Teknik olarak bu madde 
askeri ittifakların temel hukuki şar-
tı olan -tıpkı NATO kurucu antlaş-
masının ünlü 5. maddesi gibi- bir 
“casus foederis” yani hangi koşullar 
altında bir ittifakın yükümlülükleri-
nin savunma yetenekleri de kullanı-
larak harekete geçirileceğine ilişkin 
rehber niteliği taşıyor. Ayrıca, bah-
se konu anlaşmanın aynı maddesi, 
müttefiklerden birine saldırı duru-
munda yapılacak askeri yardımın 
biçimini ve kapsamını ayrıca belir-
lenmek üzere ucu-açık bırakmakta. 
Bu yönüyle bir anlamda stratejik 
belirsizliğe dayalı caydırıcılık da teş-
kil edilmiş oluyor. Stratejik Ortaklık 
ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın 
Azerbaycan-Türkiye ilişkileri açısın-
dan kritik önem taşıyan bir diğer dü-
zenlemesi de 7. madde kapsamında 
ifade edilmiştir. İlgili madde, her iki 
ülkenin silahlı kuvvetleri arasında 
komuta kontrol ve kuvvet yapısı ko-
ordinasyonu öngörmekte. Böyle bir 
koordinasyonun sağlanmasına iliş-
kin planlama, teorik olarak, stratejik 
seviyede müşterek harekat icrasının 
da önünü açıyor. Nitekim, son yıllar-
da profilleri yükselerek devam eden 
Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikat-
ları, müşterek harekat kapasitesinin 
taktik ve operasyonel seviyelerde 
kazanıldığını, stratejik seviyeye 
ulaşma konusunda da oldukça iyim-
ser bir tablo ile karşı karşıya olduğu-
muzu gösterdi.

İKİLİ TATBİKATLAR
Yukarıda belirtilen askeri etkin-

likler arasında, son yıllarda düzenle-
nen Tur-Az Kartalı ve Tur-Az Şahi-
ni hava kuvvetleri tatbikatları göze 
çarpıyor. Azerbaycan Hava Kuvvet-
leri’ne bağlı Mig-29 ve Su-25 gibi 
uçaklar ile Türk Hava Kuvvetleri’nin 

F-16’larının ve diğer platformlarının 
birlikte uçtukları bu etkileyici tatbi-
katlar, her iki ülkenin savunma ka-
pasitelerinin geliştirilmesi açısından 
çok kritik. Basına yansıyan haber-
ler, tatbikatların hava-hava ve ha-
va-kara görevlerini içeren kapsamlı 
senaryolar ile gerçekleştirildiğini 
gösteriyor. Azerbaycan ile Türki-
ye arasında önemli bir tatbikat da 
Mayıs 2017’de gerçekleştirildi. Söz 

konusu faaliyet, katılan kuvvetle-
rin profilleri nedeniyle dikkat çeki-
ci. Mekanize piyade, zırhlı birlikler, 
topçu unsurları ve kara havacılık 
birlikleri ile bu birliklerin manevra 
kabiliyetlerini destekleyen hava sa-

vunma platformlarının tatbikata ka-
tıldığı biliniyor. Açıkçası, sözü edilen 
kompozisyon, Azerbaycan Silahlı 
Kuvvetleri’nin Nisan 2016 çatış-
malarındaki muharebe düzenini ve 
müşterek birlik harekatı konseptini 
‘fazlasıyla’ anımsatır nitelikte.

Hatırlanacağı gibi, Azerbaycan 
kuvvetleri ilk defa Nisan 2016 çatış-
malarında işgal altında bulunan top-
raklarına ilişkin askeri kuvvet kulla-

narak inkar edilemez bir başarı elde 
etmişti. Nisan 2016 muharebeleri 
sonucunda coğrafi olarak Bakü’nün 
toprak kazanımı oldukça sınırlı olsa 
da, hem askeri seçeneğin retorik-
le sınırlı olmadığı anlaşılmış oldu 

hem de Azerbaycan Silahlı Kuvvet-
leri’nin ‘yüksek petrol gelirlerine 
dayanan pahalı oyuncaklara sahip 
ordu’ anlayışının çok ötesinde, üst 
düzey koordinasyon, etkin komu-
ta-kontrol ve yüksek birlik disiplini 
içinde savaşabilen bir askeri aktör 
olduğu görüldü. Ayrıca, Nisan 2016 
çatışmaları süresince Ankara’nın ta-
vizsiz olarak Bakü’nün yanında yer 
alması ve Türkiye kamuoyunun çok 

büyük bölümünün de Azerbaycan 
Silahlı Kuvvetleri’ne destek verme-
si, 2010 Stratejik İşbirliği Anlaşma-
sı’nın pratikteki karşılığının da altını 
çizmiş oldu.

Türkiye-Azerbaycan askeri itti-
fakını destekleyen bir diğer unsur 
da Türk Savunma Sanayisi’nin id-
dialı Azerbaycan portföyü. Bu kap-
samda göze çarpan unsurlardan 
belki de en önemlisi Türkiye’nin 
milli çok namlulu roketatar (ÇNRA) 
sistemlerini Azerbaycan’a ihraç et-
mesi. Hem 122 mm Sakarya hem 
de yakın zamanda teslim edilen 300 
mm Kasırga sistemleri, Azerbay-
can Silahlı Kuvvetleri’ne kritik ateş 
desteği yetenekleri kazandırılması 
anlamına geliyor. Nisan 2016 ça-
tışmalarında Azerbaycan’ın ÇNRA 
unsurlarını insansız hava araçları ile 
entegre biçimde kullanarak önemli 
bir taktik avantaj sağladığı gözlem-
lenmişti. Bu nedenle, birçok alanda 
olduğu gibi ÇNRA segmentinde de 
ikili iş birliği ciddi bir askeri kıymet 
taşıyor. Özellikle Fırat Kalkanı Hare-
katı’ndan elde edilen dersler ile Ro-
ketsan’ın ÇNRA sistemleri alanında 
önemli atılımlarını sürdüreceğini 
söylemek mümkün. Bu yükselen 
kapasite, Azerbaycan Silahlı Kuv-
vetleri açısından da kritik bir kaynak 
oluşturuyor.

3. ORDU VE NAHÇIVAN
Son olarak, Türk Kara Kuvvet-

leri’ne bağlı 3. Ordu’nun Nahçı-
van’daki Azerbaycan elit birlikleri-
ni destekleme faaliyetlerinden söz 
edilmesi gerekiyor. Askeri bilimler 
sahasındaki birçok uluslararası ça-
lışma, Azerbaycan Silahlı Kuvvetle-
ri’nin muharip düzeyi en yüksek bir-
liğinin Nahçıvan’da bulunan -daha 
önce 5. Kolordu olarak adlandırılan 
- ve müşterek harekat icra etmek 
üzere dizayn edilmiş özel ordu güç-
leri (Naxçıvan lahidd Ümumqoşun 
Ordusu) olduğunu ifade ediyor. 
Nahçıvan’daki birlikler Azerbaycan 
savunma planlamasında kritik bir 
fonksiyona da sahip. Zira, herhangi 
bir çatışma durumunda Ermenistan 
kuvvetlerini iki cepheli bir sava-
şa zorlayabilecek ve cephe gerisini 
baskı altında tutacak durumdalar. 
Bu da, askeri olarak, işgal altındaki 
Azerbaycan topraklarında ve temas 
hattında bulunan Ermeni unsurları 
destekleyecek gerekli ikmal hattının 
ve ihtiyat kuvvetlerinin aksaması 
anlamına gelecektir. 

Dolayısıyla Bakü açısından Nah-
çıvan’da konuşlu kuvvetlerin hayati 
bir önemi var. İşte bu bölgede söz 
konusu Azerbaycan birliklerinin eği-
timi, lojistik desteği ve diğer kritik 
ihtiyaçlarının karşılanmasında ise 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 3. 
Ordu yaşamsal bir görev yapmakta. 
Ayrıca, son olarak Haziran 2017’de 

yaklaşık 5 bin personelin katılımıyla 
gerçekleştirilen Türkiye-Azerbay-
can ortak Nahçıvan tatbikatı da hem 
siyasi mesaj verme kapasitesi hem 
de müşterek harekat yeteneklerinin 
yükseltilmesi açısından çok yararlı 
oldu.

CEPHE GERİSİNİ SAVUNMAK
Tüm gelişmelere karşın Azer-

baycan Silahlı Kuvvetleri’nin dik-
kat etmesi gereken bir handikapı 
var. Rusya Federasyonu’nun son 
dönemde Ermenistan’a SS-26 İs-
kender taktik balistik füzeleri satışı 
ile Erivan, Azerbaycan kritik ulusal 
altyapısını ve cephe gerisini vurma 
kapasitesine kavuştu. Bu noktada 
kritik ulusal altyapıdan anlamamız 
gereken birinci husus da Hazar kı-
yısındaki hidrokarbon tesisleri. Üs-
telik, Ermenistan kaynaklarının da 
belirttiği üzere, daha önce bu tip 
harp oyunlarının ve senaryoların 
çalışıldığı da biliniyor. Dahası, SS-
26 İskender taktik balistik füzeleri, 
teknik nitelikleri dolayısıyla füze sa-
vunma sistemlerine karşı oldukça 
zorlayıcı.

Dolayısıyla Azerbaycan’ın en-
vanterinde S-300 PMU-2 hava 
ve füze savunma sistemlerinin 
SS-26’lara karşı -Ermenistan’ın 
elinde bulunanlar SS-26’nın export 
versiyonu da olsa- ne ölçüde etkin 
bir çözüm olacağı tartışmalı. Bu ne-
denle Bakü’nün, son yıllardaki aske-
ri atılımlarına ek olarak, önümüzde-
ki dönemde stratejik silah sistemleri 
alanında yeni ilerlemeler yapması 
gerektiği söylenebilir. Azerbaycan 
için bir diğer düşündürücü husus 
ise son dönemde Moskova ile Erivan 
arasında atılan adımların sonucun-
da Rusya ve Ermenistan’ın ortak bir 
hava savunma şemsiyesi geliştirmiş 
olması. Yine de, Azerbaycan Silah-
lı Kuvvetleri’nin katettiği mesafe 
azımsanacak gibi değil. Savunma 
ekonomisi hidrokarbon gelirlerine 
dayanan birçok ülkenin aksine, Ali-
yev yönetimi son derece dengeli ve 
etkin bir askeri envanter oluştur-
mayı başardı. Daha da önemlisi, bir 
yandan savunma alanındaki teda-
rikçi ülkeleri çeşitlendirirken, diğer 
yandan da Ankara ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile olan iş birliğini somut 
ve sonuç alıcı bir zemine oturtmayı 
başardı. Belirtilen tüm yönleriyle, 
Azerbaycan savunma modernizas-
yonu Güney Kafkasya’da inkar edi-
lemez bir belirleyen düzeyine gel-
miştir. 

Türkiye-Azerbaycan askeri it-
tifakına gelince, açıkçası iyimser 
olmak için birçok neden var. Gü-
venlik, savunma ve askeri bilimler 
alanındaki tüm teknik parametreler 
ve stratejik mülahazaların ötesinde, 
iki ülke ilişkilerinin en önemli itici 
gücünü ise ortak milli kimlik algı-
sı oluşturuyor. Bu önemli, çünkü 
müşterek harekat ve ortak savunma 
planlamasında kültürel faktörlerin 
kritik rol oynadığı literatürde geniş 
kabul görüyor. Ayrıca, ikili tatbikat-
ların yüksek profilde hız kesmeden 
sürmesi de her iki ülkenin silahlı 
kuvvetleri arasında giderek artan 
bir uyum oluşturulduğunu gösteri-
yor. Dolayısıyla, iki devlet bir millet 
perspektifi, kendisine somut bir as-
keri gerçeklik oluşturmuş görünü-
yor.
n AA

Türkiye-Azerbaycan: Savunma iş birliğinden askeri ittifaka

Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi Savunma Analisti Dr. Can Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmesini ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri değerlendirdi. 

 İki ülke arasında son yıllarda askeri anlamda önemli adımlar atılıyor. 
Özelikle askeri etkinlikler arasında, Tur-Az Kartalı ve Tur-Az Şahini hava kuvvetleri tatbikatları göze çarpıyor. 
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AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Taşeron işçilerin beklediği müjdeyi verdi. Konuya ilişkin Yıldırım, “O iş bitti 
tamam, eli kulağında. Bugün yarın devreye girecek. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor” dedi

Taşeron işçiye kadro yolda!
AK Parti Genel Başkan Vekili ve 

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 
TBMM grup toplantısında gündeme 
ilişkin açıklamalarda bulundu. Baş-
bakan Yıldırım, gruptaki partililerin 
“Taşeron sizden kadro bekliyor.” 
sözleri üzerine “O iş bitti, tamam; eli 
kulağında. Bakanlarımız, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanımız, Maliye 
Bakanımız çalıştılar getirdiler, bugün 
yarın inşallah devreye girer, merak 
etme. Yeni seneden itibaren artık 
bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor.” 
açıklamasında bulundu.
“ŞEDDELİ DİKTATÖR’ ARIYORLARSA 

GEÇMİŞLERİNE BAKSINLAR”
Yıldırım, son zamanlarda Ana-

muhalefet partisi CHP’de ciddiyeti 
giderek artan bir üslup bozulması ya-
şandığını söyledi. “Sayın Kılıçdaroğ-
lu’nun ne dediğini anlayan varsa beri 
gelsin.” diyen Yıldırım, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Anamuhalefet partisi söz-
cülerini de böyle ayarı kaçmış bir dil 
kullanmaya atan sebebi de doğrusu 
merak ediyoruz. Bir parti sözcüsü, ge-
çen gün Cumhurbaşkanımız hakkın-
da münasebetsiz laflar etti. Bunu din-
leyince, adam parti sözcüsü mü, parti 
sövücüsü mü doğrusu anlayamadık. 
Bunlara, burada, terbiyem müsaade 
etmiyor, öyle bir cevap veririm ki al-
tından kalkamazlar. Ama şu kadarını 
söyleyeyim: Eğer ‘şeddeli diktatör’ 
arıyorlarsa geçmişlerine, gelenekleri-
ne baksınlar. 15 yıl alnının akıyla, hiz-
metleriyle, vatandaşın duası ve des-
teği ile kesintisiz iktidara gelen parti 
AK Parti’dir, lideri de Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Sizin bu hezeyanlarınız 
bu gerçeği değiştirmez, bunu vatan-
daşımız biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu sa-
dece Cumhurbaşkanımıza, partimize 
değil, aynı zamanda millete de haka-
ret etmekten geri durmuyor. Sandığa 
gidip serbest iradesiyle oy veren va-
tandaşlara yükleniyor, niye AK Par-
ti’ye oy veriyorsunuz diye hesap sor-
maya çalışıyor. Bu üslup ne siyasete 
ne de siyasetçiye yakışır. Sen ikide bir 
Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışık-
sız laflar edeceksin, saygısızlık yapa-
caksın, meşru siyaset dilinin dışına 

düşeceksin, meramını siyasi nezaket 
içinde ifade etmeyeceksin, sonra da 
saygı bekleyeceksin.”

“DÜNYADA BÜYÜYEN 2 ÜLKEDEN 
SONRA TÜRKİYE GELİYOR”

Yıldırım, “Dünyada bizden daha 
fazla büyüyen 2 ülke var. Biri Çin, 
biri Hindistan; üçüncü Türkiye ge-
liyor. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla 
büyümemiz 6’nın üzerinde, belki de 
7’ye yakın bir orana ulaşacak. Bunun 
gerçekleşmesi halinde Türkiye geliş-
miş 20 ülke içinde en fazla büyüyen 
birinci ülke olacak.” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA 
KARARLI ADIMLARLA YÜRÜYORUZ”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarında ise Anıtkabir’e gittik-
lerini, sonrasında Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın ev sahipliğindeki tebrikatla-
ra katıldıklarını ifade eden Yıldırım, 
“Bundan tam 94 yıl önce, destansı 
bir mücadelenin ardından Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran ecdadımızın 
emanetini, ‘insanı yaşat ki devlet ya-
şasın’ şiarıyla hep birlikte gözümüz 
gibi korumaya devam ediyoruz. Mil-
letimizle birlikte 2023 hedeflerimize, 
Cumhuriyetimizin 100. yılına kararlı 
adımlarla yürüyoruz.” dedi.

“MİLLETİN DESTEĞİNİ ALANLARIN 
SIRTI YERE GELMEZ”

İstiklal harbini zafere taşıyan baş-
ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ol-
mak üzere bütün şehitleri rahmetle 
anan, gazileri şükranla yad eden Yıl-
dırım, şunları kaydetti: “Cumhuriye-
timizin en büyük kazanımı şüphesiz 
demokrasi ve hukuk devletidir. Bizim 
birinci önceliğimiz Cumhuriyete, de-
mokrasiye sahip çıkmak, daha da 
geliştirmek, milletimizin hukukunu 
korumaktır. Bu vesileyle bir kez daha 
Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyo-
rum. Cumhuriyetin yüzüncü yılına 
sadece 6 yıl kaldı. Son yıllarda ülke-
mize, demokrasimize, millet iradesi-
ne yönelik birçok saldırıyla karşı kar-
şıya kaldık. Allah’a şükür tamamını 
püskürttük, bertaraf ettik. 

Bütün bu mücadeleyi verirken 
istikametimizi asla kaybetmedik, he-
deflerimizden hiç şaşmadık. Şükürler 

olsun ki 15 yıldır milletin desteğiyle, 
duasıyla dimdik ayaktayız. Milletin 
desteğini alanların sırtı yere gelmez. 
Diz çöktürmeye çalıştılar çökmedik, 
dizginlemeye çalıştılar inadına şaha 
kalktık. Cumhuriyetimizin 94. yılına 
daha da güçlenerek, Türkiye’yi daha 
da büyüterek ulaştık.”

“KOBİ’LERE YÜZDE 70’İ ÖDEMESİZ 
YÜZDE 30’U GERİ ÖDEMELİ DESTEK”

Esnaf ve sanatkara geçen hafta 
10 milyar liralık yeni kredi imkanın-
dan bahsettiğini anımsatan Yıldırım, 
bunun üzerine şimdi KOBİ’lere yeni 
bir kredi imkanı getirdiklerini ifade 
etti. 

Teknoloji düzeyi yüksek ürün ve 
yatarımlara yönelen KOBİ’lere yüzde 
70’i ödemesiz yüzde 30’u geri öde-
meli olmak üzere destek sağlanaca-

ğını dile getiren Yıldırım, “Amaç kat-
ma değeri yüksek ürünlere KOBİ’leri 
yöneltmek. Yani pahada ağır yükte 
hafif, akıl terinin içinde olduğu alın-
teriyle ürünleri üretmek ve daha çok 
kazanmak. Daha çok kazanınca ülke 
de daha çok kazanacak. Toplam des-
tek tutarı her bir KOBİ için 5 milyon 
TL. Özel bir ürün olursa bu iki katına 
kadar da çıkabilecek. Buna Teknolo-
jik Yatırım Destek Programı diyoruz. 
Başvurular geçen hafta itibariyle baş-
ladı.” bilgisini verdi.

“YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER AYRICA 
DESTEKLENECEK”

Geçen ay KOBİ’lerin teknoloji 
üretim altyapısını geliştirmek için 
KOSGEB ve KOBİ Geliştirme Prog-
ramını da başlattıklarını hatırlatan 
Yıldırım, toplamda şu ana kadar 8 

bin 355 başvuru aldıklarını, değer-
lendirmelerin sürdüğünü, kısa süre-
de sonuçlandırarak 500 milyon lira 
desteğin KOBİ’lere verilmiş olacağını 
kaydetti. Yeni destek sistemi olarak 
stratejik ürün desteği planladıklarını 
da söyleyen Yıldırım, “Bu program-
da da yerli ve milli ürünler ayrıca 
desteklenecek. Yerli katkısı ne kadar 
fazlaysa, patentiyle, mülki fikri hak-
larıyla tamamen milli bir ürün varsa, 
bunlara ayrı bir destek programını da 
hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.

“BAŞINDAN BERİ SÖYLEDİĞİMİZ 
BÜTÜN HUSUSLAR 

GERÇEKLEŞMİŞ OLDU”
Kuzey Irak’ta yapılan referandum 

hakkında görüşlerini açıklayan Yıldı-
rım, şu değerlendirmede bulundu: 
“Bu gayri meşru referandumun yan-

lış olduğunu söyledik, dinlemediler. 
Sonunda ne oldu, ‘bu referandum 
boştur, tanımıyoruz. Irak’ın Anayasa-
sı bizim için geçerlidir, Irak yönetimi 
bizim muhatabımızdır.

 Bütün sınır kapıları, havaliman-
ları merkezi yönetimin kontrolünde 
olmalıdır. Irak Anayasa’sına göre 
Irak’ın toprak bütünlüğü, hüküm-
ranlık hakları asla zedelenmemelidir. 
Bu referandumu yapanlar bunun be-
delini ödemelidir. Bunlar artık orada 
yöneticilik yapamaz’ dedik. Ne oldu, 
bırakmak zorunda kaldılar. Sınır Ka-
pısı, bu sabah itibarıyla Irak Merkezi 
Hükümeti’ne teslim edildi. Bundan 
böyle Habur geçişindeki bütün kont-
roller Irak Hükümeti tarafından ya-
pılacak. Türk tarafında Habur’da bi-
zim görevlilerimiz, öbür tarafta Halil 
İbrahim Sınır Kapısı’nda Bağdat’tan 
gelen görevliler olacak. Bu şekilde de 
başından beri söylediğimiz bütün hu-
suslar gerçekleşmiş oldu. 

“BİZİM YOL ARKADAŞLIĞIMIZ SON 
NEFESİ VERENE KADAR”

Başbakan Binali Yıldırım, bazı be-
lediye başkanlarının istifasına ilişkin, 
“Bunu millete hizmet yolunda bir nö-
bet değişimi olarak görüyoruz. Bizim 
yol arkadaşlığımız başka partiler gibi 
görev bitene kadar değil, son nefesi 
verene kadar.” dedi.

“E-KPSS’NİN GEÇERLİLİK SÜRESİNİ 
DE 2 YILDAN 4 YILA ÇIKARIYORUZ”

Engellilerle ilgili kapsamlı yasa-
nın da AK Parti döneminde çıktığı-
nı anımsatan Yıldırım, 2011 yılında 
kamu kurumlarına girişi, merkezi 
sınav sistemi ile yaptıklarını bu uygu-
lamanın da dünyanın hiçbir ülkesin-
de bulunmadığını söyledi. Yıldırım, 
engellilere yeni yılda bir de müjde 
vermek istediğini vurgulayarak, 
“Önümüzdeki sene 5 bin engelli kar-
deşimize iş vereceğiz. Hayırlı uğurlu 
olsun. 

Ayrıca engellilere yönelik düzen-
lenen E-KPSS’nin geçerlilik süresini 
de 2 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz. Onları 
bir daha zahmete sokmadan ellerin-
deki puanla bu yerleştirmeyi yapaca-
ğız.” diye konuştu.   n AA

Başbakan Binali Yıldırım

‘Biz NATO’ya değil, Kato’ya bakıyoruz’ 
MHP Genel Başkanı Devlet Bah-

çeli, partisinin TBMM Grup toplantı-
sında yaptığı konuştu.

MHP’ye yönelik saldırıların 1 Ka-
sım 2015’ten itibaren hızlandığını 
ifade eden Bahçeli, “partileri üzerin-
de hesap yapan, davasına sırt dön-
müş ve çıkar karşılığında devşirilmiş 
isimlerin, yattıkları pusudan başlarını 
kaldırarak zaman kaybetmeden hare-
kete geçtiklerini” söyledi.

“ASIL HEDEF TÜRKİYE
 VE TÜRK MİLLETİ”

Asıl hedefin ise Türkiye ve Türk 
milleti olduğunun altını çizen Devlet 
Bahçeli, şöyle devam etti: “MHP’yi 
içten içe çürütmek, iç hesaplaşma-
ya çivilemek için aldıkları talimatlara 
harfiyen uydular, taşıdıkları zehri pey-
derpey kustular. Kimliğimizi kullanıp, 
anılarımıza sığınıp tarihsel hükmü 
şahsiyetimize nifak kurşunu sıktılar. 
Türkiye karşıtlarından el aldılar ama 
bunu inkar ettiler. Türklüğe kin du-
yanlarla fiskos yaptılar, yanak yanağa 
verdiler ama bu utanmazlıklarını da 
kaşla göz arasında hasır altına ittiler. 
İmza toplayıp tarladan çıktılar, şehir 
şehir dolaşıp tezviratın hain çıkarma-
sını yaptılar. Özellikle 7 Haziran’dan 
beri devam edegelen Türkiye ve 
MHP hazımsızlığı şimdi ete kemiğe 
bürünmüş, kendisine yuvalanacağı 
hastalıklı bir vücut, tutunacağı çürük 
bir İP bulmuştur. Bu vücudun sonu 
siyasi mezarlık, İP’in sonu ise mezbe-
leliktir. ‘MHP diye bir parti artık yok’ 
diyebilecek kadar cüret ve küstahlık 
gösteren kripto simaların, karaktersiz 
fırıldakların, parti değiştirirken dilleri-
nin ayarını da kaçırmaları kendilerini 
kurtarmaya yetmeyecektir. Yeni ve 
ısmarlama koltuklarına ısınmaya çalı-
şan köhne, dönme ve siyasi tortuların 
çıra gibi yanacağı zaman elbet gele-
cektir.” Devlet Bahçeli, vazgeçilmez 
iradelerinin vatan ve millet sevgisi, 
terk edilemez ilkelerinin “Ne mutlu 
Türküm diyene” sözünü seslendir-
mek, üzerine titredikleri hassasiyet-
lerinin çağa ve insanlığa Türkçe ses-

lenebilmek olduğunun altını çizerek, 
“Emin olunuz ki biz istemeden, biz 
‘tamam’ demeden, biz boyun eğme-
den hiçbir kokuşmuş fani, hiçbir zelil 
fail bizi faka bastıramayacak, oyuna 
getiremeyecektir.” diye konuştu. 
“BARZANİ ISRARININ BEDELİNİ TAKSİT 

TAKSİT ÖDEMEYE BAŞLAMIŞTIR”
Bahçeli, Irak’ın kuzeyinde ger-

çekleştirilen 25 Eylül korsan refe-
randumunun, Barzani’ye pahalıya 
patladığını, sonuçlarının doğal ve 
beklendiği gibi ağır olduğunu belirt-
ti. Barzani’nin ısrarının bedelini taksit 
taksit ödemeye başladığını ifade eden 
Bahçeli, “Atalarımız boşuna söyle-
memiş; ‘aptal ata binerse bey oldum 
sanır, şalgam aşa girerse yağ oldum 
sanır’. Barzani’nin durumu da aynı-
sıyla budur.” diye konuştu. 

“ERDOĞAN İLE İBADİ ARASINDAKİ 
TEMASLAR BÖLGESEL DENGEYE 

HİZMET EDECEK”

Geçen hafta Türkiye’yi ziyaret 
eden Irak Başbakanı Haydar el-İba-
di’nin kararlı tutumunun, Türkiye’yle 
kurduğu dostane ve komşuluk hu-
kukuna yaraşır ilişkilerin, bölgesel 
huzur ve istikrar açısından önem-
li bir kazanç olduğunu vurgulayan 
Bahçeli, “Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile Irak Başbakanı İbadi arasındaki 
temasların bölgesel denge ve süku-
nete hizmet edeceğini düşünüyor, 
yapılan açıklamalardan bu sonucu 
çıkardığımızı da özellikle vurgulamak 
istiyorum.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Irak hükümetinin, havaalanı 
ve hudut kapılarının peşmergeden 
alınarak kendi kontrolüne geçmesi 
için başlattığı çalışmaların ve buna 
Türkiye’nin desteğinin, kayda değer 
önemde olduğunu vurgulayan Bah-
çeli, peşmergenin referandumu don-
durma teklifini, Bağdat yönetiminin 
“iptal et” çağrısıyla reddetmesinin de 

müspet gelişme olduğunu bildirdi. 
NATO Askeri Komite Başkanı 

Petr Pavel’in Türkiye’nin Rusya’dan 
hava savunma sistemi satın almasına 
ilişkin sözlerine de değinen Bahçeli, 
“Kimden ne alacağımızı NATO’ya mı 
soracaktık? Türkiye’nin milli güven-
liği korkunç saldırılarla kuşatmaya 
alınırken, bu NATO neredeydi, ne 
yapıyordu, hangi kumpasın peşin-
deydi?” sorularını yöneltti. Türki-
ye’nin, NATO’daki sorumluluklarını 
her zaman yerine getirdiğini hatırla-
tan Bahçeli, şunları kaydetti: “Ancak 
NATO bugüne kadar, huzur ve milli 
bekamız için hangi fedakarlık ve fa-
aliyetlerde bulunmuştur? NATO, 15 
Temmuz FETÖ işgal girişimine karşı 
hangi tedbirleri almış, hangi önleyici 
hamleleri hayata geçirmiştir? Nere-
de kirli ve örtülü bir ilişki ağı varsa 
altında NATO’nun parmağı olduğu 
yıllarca iddia edilmiştir. Nerede kapalı 
devre bir faaliyet varsa ucunda kıyı-
sında NATO’nun izi olduğu söylene-
gelmiştir. Askeri darbelerdeki payını 
ise sağır sultan bile duymuştur. Peki 
NATO, Türkiye’yi nasıl tehdit edebil-
mektedir? Türkiye kumdan, çakıldan, 
çadırdan, eften püften bir devlet mi-
dir ki bir NATO bürokratı çıkıp azar-
lamaya, tepeden bakmaya teşebbüs 
ve tevessül edebilecektir? NATO 
bürokratlarına soruyorum, nedir si-
zin zorunuz? Nedir asıl gayeniz? Ne 
yapmaya çalışıyor, Türkiye’de neyi 
hedefliyor, neyin alt yapısını kurmaya 
çalışıyorsunuz? Siz kendinizi ne zan-
nediyorsunuz?” Türkiye’nin bağımsız 
bir ülke olduğunu ve kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda istediği silahı, iste-
diği ülkelerden bedeli mukabilince 
alabileceğini belirten Bahçeli, “Biz 
NATO’ya değil, Kato’ya bakıyoruz, 
Kandil’i gözümüze kestiyoruz, akılla-
rınca katlimizin fermanını imzalayan 
katillerle ölüm kalım mücadelesi ve-
riyoruz. Canımız kimden isterse silahı 
ondan alırız, bunun hesabını da NA-
TO’ya matoya vermeyiz, veremeyiz.” 
dedi.   n AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

‘CHP’nin ayaklanma 
çağrısı tekrar depreşti’

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, yaptığı 
açıklamada, “CHP’nin sokak, isyan, 
ayaklanma çağrısı geçtiğimiz gün-
lerde Tekirdağ’da tekrar depreşti. 
Buna bir ilçe belediye başkanının 
hezeyanı olarak baktık iyi niyet-
le. Genel olarak tepkimizi koyduk. 
Ama CHP’nin sözcüsünün kalkıp 
Tekirdağ’a gidip bu ayaklanma, is-
yan çağrısını desteklemesi, görül-
mektedir ki 9 Temmuz’da Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun Maltepe mitingin-
de yaptığı sokak çağrısının, isyan 
çağrısının bir devamı niteliğinde-
dir.” ifadelerini kullandı. Ünal, “Ke-
mal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. 
Bugün kullandığın o çukur dilinle, 
söyleminle ve üslubunla ne kadar 
konuşursan konuş, Cumhurbaşka-
nımızın ailesine uzattığın o çirkin dil 

ve o çirkin söylemi sana iade ediyo-
ruz. AK Parti’ye karşı kullandığın o 
çirkin dili ve söylemi bin kere sana 
iade ediyoruz. Biz sükunetimizi boz-
madan, asla tahrik olmadan, gün-
demimizi ve Türkiye’ye dair hayal-
lerimizi muhafaza ederek yolumuza 
devam edeceğiz. Ama sen, Türkiye 
düşmanı güçlerle iş birliği yapmış 
siyasi bir aparat olarak siyasi tarihi-
mizin çöplüğündeki yerini alacak-
sın.” şeklinde konuştu. Yerel yöne-
timlerde yeni istifa talebi iddiaları ile 
ilgili olarak da Ünal, şunları kaydetti: 
“Şu an itibarıyla biz daha çok kong-
relerimize odaklanmış durumdayız. 
Dolayısıyla yerel yönetimlerle ilgili 
değerlendirmelerimiz şu an itibarıy-
la tamamlandı ama bundan sonra 
yeni değerlendirmeler olmayacağı 
anlamına gelmiyor.”  n AA



1 KASIM 201716 HABER

TSK sirenle Irak’a girdi, boy gösterdi!
Şırnak’ın Silopi ilçesinde tatbikat 

yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
ve Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri 
Irak’a ait Halil İbrahim Sınır Kapısı’na 
geçti. Irak sınırındaki Habur Sınır Ka-
pısı’na yaklaşık 3 kilometre mesafe-
de tır parkının karşısındaki alanda 18 
Eylül’de başlatılan, 7. Kolordu Komu-
tanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk 
ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay 
Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kuru-
mahmut emir komutasında yürütü-
len tatbikata katılan Türk askerleri 
ile Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri, 
sabah saatlerinde 172. Zırhlı Tugay 
Komutanlığı Şehit Ercüment Türk-
men Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış 
yaptı. Siren sesleri eşliğinde iki ülke 
askerleri zırhlı araçlarla Habur Sınır 
Kapısı’na doğru yöneldi.

IKBY BAYRAĞI İNDİRİLECEK, IRAK 
BAYRAĞI ÇEKİLECEK

Askerler, ilk olarak Türk ve Irak 
bayrakları ile Habur Gümrük Kapı-
sı’na geldi, kısa bir süre sonra Halil 
İbrahim Gümrük Kapısı’na geçti. Irak 
askerlerinin burada sevinç gösterile-

rinde bulunduğu görüldü. Halil İb-
rahim Gümrük Kapısı’ndaki IKBY’ye 
ait bayrağın indirilerek, Irak bayrağı-
nın göndere çekileceği öğrenildi.

SINIR KAPISI KAPATILDI
Öte yandan, yaşanan gelişmeler 

dolayısıyla sınır kapısı sabah saatle-
rinden itibaren geçişlere kapatıldı. 
Kapının kapatılması dolayısıyla Irak’a 

geçiş yapmak için gelen araçlar uzun 
süre bekledi. 

ASKERLER, TEMEL VE GANİMİ İLE 
BİR ARAYA GELDİ

Ellerindeki Türk ve Irak bayrakla-
rı ile araçlardan inen askerler, burada 
2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel 
ve Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut 
ile Irak Genelkurmay Başkanı Gani-

mi ve beraberindeki heyetle bir araya 
geldi. Korgeneral Temel ile bir süre 
görüşen Ganimi tercüman aracılığıy-
la yaptığı açıklamada, Türk askerine, 
Türkiye devletine teşekkür ettiklerini 
söyledi. “Türk askeri bize hiç sıkın-
tı yapmadı. Bilmem nasıl teşekkür 
ederim sizlere. 

Allah’ın izni ile beraber oldukça 

daha güçlü olacağız.” diyen Ganimi, 
böyle bir muamele göreceklerini hiç 
düşünmediğini dile getirdi. Korgene-
ral Temel de Irak askerleri Türkiye’ye 
geldiğinde onlara, “Hoş geldiniz.  Bi-
zim kardeşimizsiniz.” dediğini belir-
terek, şunları kaydetti: “Bu coğrafya-
da Türk, Arap, Acem, Kürt hepimiz 
kardeşiz. Bu coğrafyada inşallah barış 

ve huzur olur. Bunun da kan dökül-
meden alınması çok mutluluk verdi 
bizlere.” Daha sonra Korgeneral Te-
mel ve Ganimi, Türk ve Irak askerleri 
ile toplu fotoğraf çektirdi. Görüşme-
nin ardından Temel ile Türk ve Irak 
askerleri zırhlı araçlarla 172. Zırhlı 
Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment 
Türkmen Kışlasına döndü.  n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan temasları kapsamında iki ülke arasında çeşitli 
alanlarda 6 anlaşma imzalandı, iki ülke arasındaki dayanışmanın ne kadar güçlü olduğu vurgulandı

Kardeş ülke ile 
6 yeni anlaşma

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayı’nda 
gerçekleşen resmi tören sonrası baş 
başa görüştü, ardından Yüksek Dü-
zeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturu-
muna geçildi. Burada konuşan Erdo-
ğan, sözlerine Azerbaycan’a geldikleri 
andan itibaren gösterilen ev sahipli-
ğine şahsı ve heyeti adına teşekkür 
ederek başladı. Yapılan görüşmelerle 
Türkiye-Azerbaycan arasındaki kar-
deşliğin ve dostluğun ne denli ileri bir 
seviyeye taşındığını heyecanla mü-
şahede ettiklerini belirten Erdoğan, 
“Şimdi Kars-Tiflis-Bakü demiryo-
lunun hayata geçmiş olması, attığı-
mız adımın neticesini görmek bizleri 
ayrıca heyecanlandırıyor.” ifadesini 
kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
15 dakikalık demiryolu seyahatini de 
hatırlatarak, şunları söyledi: “Vatan-
daşlarımız, halklarımız artık Kars’tan 
Bakü’ye değil, inşallah Pekin’e, ordan 
Londra’ya kadar gittikleri günleri de 
hep beraber görürüz. Onların duaları-
na bizler de sahip oluruz. Bu vesileyle 
gerek siz değerli kardeşime, mima-
rından mühendisine, müteahhitine 
kadar bütün firmalara da, emeği ge-
çen tüm bakan arkadaşlarımıza hu-
zurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 
Bu vesileyle bugün yapacağımız Yük-
sek Düzeyli Strateji Konsey toplantı-
sının da hayırlı olmasını diliyorum.”  
Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma 
Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, MİT Müsteşarı Hakan 
Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcü-
sü İbrahim Kalın da hazır bulundu. 
Aliyev: İki ülke ilişkilerini en yüksek 
seviyede görmekten memnuniyet 
duyuyorum

Aliyev de Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konsey Toplantısına geçme-
den önce, Erdoğan’ın Azerbaycan’a 
yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu 
ifade etti. Baş başa görüşmede bir-
çok meseleyi ele aldıklarını anlatan 
Aliyev, iki ülke ilişkilerinin en yük-
sek seviyede olduğunu görmekten 
memnuniyet duyduğunu dile getirdi. 
Aliyev, “İlişkilerimizin gelişmesi için 
ortak fikirlere sahibiz. Bugünkü Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey 
Toplantısı da çok başarılı olacak. Bir-
çok mesele gündemimizde var. Siyasi 
ilişkiler, uluslararası teşkilatlardaki 
iş birliğimiz, iktisadi sahadaki emek-
taşlık, askeri ve enerji alanlarındaki iş 
birliğimiz gündemimizde olacak. Bu 
konularda çok iyi neticeler var. Bizim 

kabul ettiğimiz kararlar hükümetler 
arası komisyonlarda çok başarılı şe-
kilde uygulanır. Bugün geniş şekilde 
müzakere edilecek meseleler de iyi 
sonuçlara varacaktır.” dedi.

“TÜRKİYE-AZERBAYCAN 
DAYANIŞMASININ GÖSTERGESİ”
Toplantıların ardından Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ile basın toplantısı düzenledi.  
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun açılı-
şını gerçekleştirmenin, iki ülkeyi Asya 
Avrupa kıtalarının bağlanması konu-
sunda çok daha güçlü bir noktaya 
taşıdığını ifade eden Erdoğan, “Artık 
sadece belli alanlarda kıtaları birbirine 
bağlamıyoruz. Aynı zamanda enerji 
hatları noktasında da sürekli olarak 
birbirine bu tür bağlantıların kurul-
ması Türkiye-Azerbaycan arasındaki 
bu bağlılığın bu dayanışmanın ne ka-
dar güçlü olduğunu gösteriyor” dedi. 
Erdoğan, Trans Anadolu doğalgaz 
boru hattı (TANAP) projesinin iki ülke 
arasındaki dayanışmanın en güzel 
örneği olduğunu ifade ederek, “Şuan 
TANAP’la ilgili çalışmalar yoğun bir 
şekilde devam ediyor. İnşallah kısa bir 
süre sonra Azeri gazı buradan Avru-
pa’ya kadar akmaya başlayacak. Tabi 

bu birilerini rahatsız etmiyor değil. 
Ediyor. Aynı şekilde malum Bakü-Tif-
lis- Kars Demiryolu yapılırken de ‘Yok 
canım bunu nasıl yapacaksınız bunun 
olma ihtimali yoktur’ diyenler vardı. 
Ama İşte açılışını yaptık ve trenimizi 
yolcu ettik” diye konuştu. Gelecekte 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının 
Pekin’den Londra’ya kullanma imka-
nının olacağını söyleyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bunları İnşallah göre-
ceğiz. Sadece insanlar buradan sefer 
etmeyecek, aynı zamanda buradan 
çok ciddi yük taşımacılığı yapılacak ki 
bu da özellikle ekonominin kazanımı-
nı ortaya koyması bakımından ucuz 
maliyetle nasıl bu yükler taşınır bunu 
göstermesi bakımından çok büyük 
önemi haiz” şeklinde konuştu.
“5 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİNİ 

YAKALAMAYI UMUYORUZ”
Erdoğan, Türkiye Azerbaycan 

arasında 1,6 milyar dolarlık ticaret 
hacminin gelecek zamanda 5 mil-
yar doları yakalayacağı yönündeki 
umutlarını dile getirdi. Dün, bakanlar 
kuruluda da bir karar çıkartıldığını 
söyleyen Erdoğan, “Yılda 120 milyon 
dolar inşallah Naçıvan’dan Türkiye’ye 
ithalatta bulunma hedefini koyduk. 
Böyle bir hedefle de Nahçıvan’ı ha-

reketlendirmenin adımını da atmış 
olacağız” dedi. Siyasi, askeri, ekono-
mik, ticari kültürel tüm bu alanlarda 
Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının 
güçlenerek devam ettiğini dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek 
bizlerin karşılıklı gidiş gelişleri gerek 
bakanlarımızın sürekli irtibat halinde 
olmaları Türkiye Azerbaycan arasın-
daki dayanışmasının hangi konumda 
olduğunu gösteriyor” dedi. Erdoğan, 
“Türkiye Azerbaycan dayanışması 
kardeşliği yaşasın diyorum” sözleriyle 
konuşmasını sonlandırdı.
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE ARASINDA 

6 ANLAŞMA İMZALANDI. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Azerbaycan temasları 
kapsamında iki ülke arasında çeşitli 
alanlarda 6 anlaşma imzalandı. Azer-
baycan ve Türkiye arasında; yüksek 
eğitim alanında işbirliği protokolü, 
eğitim alanında işbirliği anlaşması, 
tercihli ticaret anlaşması imzalanma-
sına dair mutabakat zaptı, savunma 
sanayi alanında işbirliği anlaşması, 
yem bitkileri, tohum üretimi ve ser-
tifikalanması alanında işbirliği anlaş-
ması, yüksek düzeyli işbirliği konseyi 
altıncı toplantısı protokolü imzalandı. 
n AA-İHA

Esed rejimi okula saldırdı
5 sivil hayatını kaybetti

‘Bangladeş’teki Arakanlı 
sayısı 820 bine ulaştı’

Suriye’de Beşşar Esed rejimi-
ne bağlı güçlerin, başkent Şam’da 
‘’gerginliği azaltma’’ bölgeleri ara-
sında yer alan Doğu Guta’nın Cisrin 
beldesindeki bir okula düzenlediği 
saldırıda 3’ü çocuk 5 sivil öldü. Mu-
haliflerin kontrolündeki Doğu Guta 
bölgesinde Sivil Savunma (Beyaz 
Baretliler) yetkililerinden Mahmud 
Ethem, ‘’Rejim güçlerinin saldırısın-
da bir top mermisinin Cisrin okulu-
na düşmesi sonucu 3’ü çocuk 5 sivil 
yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.” 
dedi.

Yaralı öğrencilerin beldedeki 

sahra hastanelerine kaldırılarak 
tedavi altına alındığını ifade eden 
Ethem, rejimin Doğu Guta bölge-
sine yönelik saldırılarının devam 
ettiğini söyledi.

Doğu Guta bölgesindeki Cisrin 
beldesi, Kafr Batna beldesinin do-
ğusunda yer alıyor. Rejim güçleri, 
elektrik ve suyun kesik olduğu 
Cisrin beldesine zaman zaman 
ağır silahlarla saldırıyor. Gerginliği 
azaltma bölgeleri arasında yer alan 
Cisrin’de yaklaşık 4 bin ailenin 
yaşadığı tahmin ediliyor.
n AA

Birleşmiş Milletler (BM), 25 
Ağustos’tan bu yana Myanmar’daki 
şiddet olaylarından kaçarak Bangla-
deş’e sığınan Arakanlı Müslüman-
ların sayısında düşüş gözlenmesine 
rağmen sığınmacı akınının devam 
ettiğini bildirdi. Uluslararası Göç Ör-
gütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 
BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen 
basın toplantısında, 25 Ağustos’tan 
bu yana ise Myanmar ordusu ve 
fanatik Budistlerin saldırısından ka-
çan 607 bin Arakanlı Müslüman’ın 
Bangladeş’e ulaştığını kaydetti.
SAYILAR AZALDI FAKAT İNSANLAR 
HER GÜN GELMEYE DEVAM EDİYOR

Millman, “Sayı azalmasına 
rağmen insanlar, Cox’s Bazar’daki 
geçici yerleşim bölgelerine her gün 

gelmeye devam ediyor. Bölgede 
bulunan kamplardaki Arakanlı 
sayısı toplamda 820 bine ulaştı.” 
dedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK) Söz-
cüsü Babor Baloch da “Arakanlı sı-
ğınmacıları taşıyan teknenin sabah 
erken saatlerde Bengal Körfezi’nde 
batması sonucu 4 kişinin yaşamını 
yitirmesinden derin üzüntü duyu-
yoruz.” diye konuştu.

Baloch, 15 yaşında bir çocu-
ğun olay yerinde, 3 sığınmacının 
da hastaneye götürülürken yolda 
yaşamını yitirdiğini belirtti. Sözcü 
Baloch, yaralanan 19 kişinin de 
yerel hastanelerde tedavi altına 
alındığını bildirdi.
n AA

Şırnak’ın Silopi ilçesinde tatbikat yapan TSK ve 
Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Habur Sınır Kapısı 
üzerinden Irak’taki Halil İbrahim Sınır Kapısı’na geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, heyetler arası görüşmelere başkanlık 
etti. Yapılan görüşmeler sonrasında iki lider açıklamalarda bulunarak “dayanışma” mesajı verdi.

İki ülke arasında farklı alanlarda 6 yeni anlaşmaya imza atıldı.
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Türk kültürünün önemli bir parçası olan kahvehanelerin önemine vurgu yapan Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Odası 
Başkanı Cemal Çınardalı,  “Kahvehaneler, Osmanlı döneminde kurulup günümüze kadar süre gelen bir siyaset okuludur” dedi

Kahvehaneler bir 
siyaset okuludur!

Dertlerin paylaşıldığı, soh-
betlerin koyulaştığı, siyaset okulu 
olan kahvehaneler kapanma nok-
tasına geldi. Ülkemizde ve şehri-
mizde lokal adı altında kahvehane 
gibi çalışan dernekler çoğaldı. Bu 
kapsamda kahvehaneler, dernek-
lerden dolayı büyük bir darbeye 
maruz kaldı. Denetimlerin yapıl-
madığı lokallerde bütün oyunlar 
oynatılıyor. Gazetemize açıklama-
larda bulunan ve önemli bilgiler 
veren Kahveciler, Çay Ocakları ve 
Büfeciler Odası Başkanı Cemal Çı-
nardalı, lokal adı altında kahveha-
ne gibi çalışan derneklerde bütün 
gayrı meşru işlerin yapıldığını be-
lirterek, kahvehane kültürümüzün 
de kaybolduğunu belirtti. Çınar-
dalı, kahvehanelerin yıpratıldığını 
da belirterek; “lokal adı altında 
kahvehane gibi çalışan dernekler, 
bizim kahvehanelerimize büyük 
bir darbe vurmaktadır.  Bu konuda 
Valiliğimize bağlı dernekler masa-
sından, bunlara izin vermemelerini 
rica ediyoruz. Lokallerde her türlü 
oyunların oynanması yasaktır. An-
cak maalesef dernekler kahvehane 
gibi çalışıyor. Bu tür yerler amacının 
dışındadır. Birde bu derneklere polis 
girememektedir. Kahvehaneler, Os-
manlı döneminde kurulup günümü-
ze kadar süre gelen bir siyaset okul-
dur. Şartların değişmesi ve zamanın 
geçmesinden dolayı kahvehaneler 
yıpratılmıştır. Kahvehaneler ve kah-
vehaneciler toplumun gözünde kötü 
alışkanlığı olan, kumar oynatılan, gay-
rı meşru işlerin yapıldığı yerler olarak 
görülmektedir” diye konuştu. 

ODAMIZA KAYITLI ÜYE SAYISI 
BİN 200’ÜN ÜZERİNDE 

Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfe-
ciler Odası Başkanı Cemal Çınardalı, 
odaya kayıtlı üye sayısının bin 200’ün 
üzerinde olduğunu belirterek son bir 
dönemdir başkanlık yaptığını söyledi. 
Sorunlara çözümler üretmeye devam 
edeceklerini de sözlerine ekleyen Çı-
nardalı sözlerine şu şekilde devam 
etti;  “Son bir dönemdir odamızda 
başkanlık yapıyorum. Odamızda şu-
anda bin 200’ün üzerinde üye var. 
Kahvehaneler, büfeler, çay ocakları, 
kantinler ve internet kafeler üzeri-
ne kurulmuştur odamız. Her zaman 
üyelerimizin yanında olduk bundan 
sonraki dönemlerde inşallah olacağız. 
Onların sorunlarını çözümler ürettik, 
üretmeye de devam edeceğiz.”

KAHVEHANELERDE ÇOK 
HÜKÜMETLER KURULUP, 

ÇOK HÜKÜMETLER YIKILMIŞTIR
Kahvehanelerin Osmanlı döne-

minden bu yana süre gelen bir siyaset 
okulu olduğunu ifade eden Çınardalı, 
kahvehanelerin aynı zamanda kültür 
yuvası olduğunun da altını çizdi. Te-
levizyonları ve yeni açılan kafelerini 
kahve kültürünü ortadan kaldırdığını 
da söyleyen Çınardalı, “Kahvehane-
ler, Osmanlı döneminde kurulup gü-
nümüze kadar süre gelen bir siyaset 
okuludur. Şartların değişmesi ve za-
manın geçmesinden dolayı kahveha-
neler yıpratılmıştır. Kahvehaneler ve 
kahvehaneciler toplumun gözünde 
kötü alışkanlığı olan, kumar oynatılan, 

gayrı meşru işlerin yapıldığı yerler ola-
rak görülmektedir. Bunların hepsi bir 
suçlamadır. Kahvehanelerimiz ger-
çekten bir kültür yuvasıdır. Türkiye’de 
yetişmiş olan bütün siyasetçilerin 
yüzde 90’ı kahvehanelerimizde yetiş-
miştir. Kahvehaneler, televizyonlar ve 
basın araçları yokken halkın bir araya 
gelip dertleştikleri ve sorunlarını bir-
birlerine anlattıkları mekânlardı. Bizim 
kahvehanelerimizde çok hükümetler 
kurulup çok hükümetlerde yıkılmıştır. 
Kafelerin açılması, internetin çıkması 
kahvehanelere olan rağbeti azaltmış-
tır. Sigara yasağından dolayı da kahve-
haneler çok büyük kan kaybetmiştir. 

İşlerimiz neredeyse yüzde 20’lere 
düşmüştür. Bundan dolayı da esnafla-
rımız sıkıntı yaşıyor” diye konuştu.

LOKAL ADI ALTINDA AÇILAN 
DERNEKLERDE HERŞEY YAPILIYOR!

Konya’da çok fazla sayıda dernek 
ve lokallerin bulunduğunu belirten 
Çınardalı, derneklerin lokal adı altın-
da çalıştıklarını vurgulayarak kaçak 
ve suçlu olarak aranan kişilerin bu 
tür yerlerde barındığını söyledi. Bu 
tür yerlerde bütün oyunların oyna-
tıldığını da sözlerine ekleyen Başkan 
Çınardalı cümlelerine şu şekilde yer 
verdi; “5253 sayılı kanun ile Avrupa 
uyum yasaları gereğince Konya’mızda 
ve ülkemizde dernekler çoğaldı. Yasal 
olarak gerçek faaliyetlerine yürüten 
dernekleri tenzih ediyorum. Ama lo-
kal adı altında kahvehane gibi çalışan 
dernekler, bizim kahvehanelerimi-
ze büyük bir darbe vurmaktadır.  Bu 
konuda Valiliğimize bağlı dernekler 
masasından, bunlara izin vermeme-

lerini rica ediyoruz. Lokallerde her 
türlü oyunların oynanması yasaktır. 
Ancak maalesef dernekler kahvehane 
gibi çalışıyor. Bu tür yerler amacının 
dışındadır. Birde bu derneklere polis 
girememektedir. Dernekler masası 
haricinde denetimleri zor olan böl-
geler. Kaçak olan, aranan ve suçlu 
kimseler bu dernek ve lokallerde ba-
rınıyor. Biz buraların kahvehaneler 
gibi denetilmesini ve çeşitli oyunların 
oynatılmamasını istiyoruz. Zaten oyun 
oynatılması yasak. Okey, kağıt, tavla 
ve buna benzer oyun aletlerini kesin-
likle bulundurmamaları lazım. Herkes 
işini yaparsa sorun kalmaz. Biz der-
neklerinde kendi işlerini yapmalarını 
istiyoruz. Bizim kahvehanelerimizde 
kumar yoktur. Tertemiz ortamlarda 
kültürümüzü yaşatan bütün kahveha-
nelerimize kitaplık yapılıyor. Ama bu 

dernek ve lokaller bir batakhane halini 
aldı. Buralarında saat 12’de kapatıl-
masını istiyoruz.”

PROJE İLE 100 KAHVEHANEMİZ, 
KIRAATHANEYE DÖNÜŞECEK 

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
beraber yürüttükleri ‘kahvehanelerin 
kıraathaneye dönüşmesi’ projesi hak-
kında bilgiler veren Başkan Çınardalı 
yaklaşık olarak 100 kahvehanenin kı-
raathaneye dönüşeceğini bildirdi. Baş-
kan Çınardalı Büyükşehir Belediyesine 
de bu proje için teşekkür ederek ifade-
lerine şu şekilde yer verdi; “Yeni açı-
lan kahveler tasarım açısından daha 
güzeldir. 

Ancak fiyat açısından bizim kah-
vehanelerimizden kat kat yüksektir. 
Kahvehaneler haklın her kesiminin 

rahatça girip çıkabileceği en ucuz 
istirat yerleridir. Bu konuda Tür-
kiye Belediyeler Birliği ve Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Tahir 
Akyürek ve ekibi ile yaptığımız bazı 
görüşmeler neticesinde kahveha-
nelerimize yeni bir çehre kazan-
dırmak için bir proje başlattık. Bu 
proje ile halkımız kahvehanelerde 
kitap, gazete okuyarak temiz ve 
hijyenik ortamlarda çaylarını içerek 
sohbetlerini edeceklerdir. Yaptığı-
mız protokol ile de 100 tane kah-
vehanemiz kıraathaneye dönüşe-
cektir. Bu proje ile Konya ülkemize 
örnek olmuştur. İlk düzenlenen 
kahvemizi Tahir Akyürek açmış-
tır. Bu proje ile Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Tahir Akyürek 
ve ekibine teşekkür ediyoruz. Her 
zamanda yanlarında olduğumuzu 
belirterek, bundan sonraki destek-
lerini de inşallah bekliyoruz.” 

TELEVİZYONLAR EV HALKINI 
BİRBİRYLE KÜSTÜRDÜ

Televizyonların evlere girme-
si ile birlikte ev halkının birbirine 
küstüğünü ifade eden Başkan Çı-
nardalı televizyonların güzel bir ya-

yın organı olduğunu ancak bizi kültü-
rümüzden uzaklaştırdığını belirterek, 
“Televizyonların evlerimize girmesin-
den sonra ev halkı birbirine küsmüş 
vaziyettedir. Çocuklar ayrı bir dizi, 
hanımlar ayrı bir dizi, beylerde haber 
izlemek istiyor… Bunlardan dolayı 
evlerde insanlar birbiriyle konuşmaz 
hale gelmiştir. Herkes bir televizyon-
kolik oldu. Ama kahvehanelerimize 
gelen insanları birbiriyle konuşarak 
dertlerini ve sorunlarını çay eşliğinde 
paylaşabiliyorlardı. Televizyonlar gü-
zel bir yayın organı ama bizi kültürü-
müzden uzaklaştırdı” dedi. 

ÇAY OCAKLARININ MASA VE 
SANDALYE KOYMASINA 

İZİN VERİLMİYOR
Çay ocaklarını işleten esnafların 

kapılarının önüne masa ve sandal-
ye koydukları halde belediyenin izin 
vermediğini dile getiren Başkan Çı-
nardalı, bu konuda belediyelerden 
destek istedi. Çay ocaklarının esnafa 
hizmet verdiğini de sözlerine ekle-
yen Çınardalı cümlelerini şu şekilde 
altardı; “Oyun oynanmayan insan-
larımızın dinlenip çay içeceği yerler 
vardır. Buralar çay ocaklarıdır. Bunlar 
genellikleri iş merkezlerinde, esnafla-
rımızın içerisinde ve camilerin çevre-
sinde bulunmaktadır. Yeşil alanlara 
giden halkımız bu çay ocaklarında 
çay içmektedirler. Halkımıza hizmet 
vermektedirler. Çay ocakları zaman 
zaman kapılarının önüne vatandaş-
ların oturması için masa ve sandalye 
koymaktadırlar. 

Ancak belediyelerimiz bu kardeş-
lerimize masa ve sandalye atmamala-
rı konusunda uyarılarda bulunmakta-
dır. Belediyelerimizden, çay ocakları 
işleten kardeşlerimize yardımcı olma-
larını istiyoruz. Bir suyun 1 TL olduğu 
şehirde biz bardak çayı 1 TL’ye veri-
yoruz. Kendi yağımızla kendimiz kav-
ruluyoruz. Onun için kahvecimize ve 
çaycılarımıza belediyelerden destekler 
bekliyoruz.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

“Maalesef dernekler kahvehane gibi çalışıyor. Bu 
tür yerler amacının dışındadır. Birde bu derneklere 
polis girememektedir. Dernekler masası haricinde 

denetimleri zor olan bölgeler. Kaçak olan, aranan ve 
suçlu kimseler bu dernek ve lokallerde barınıyor.”

Osmanlı döneminde kurulan kahvehaneler, tarihten 
bu yana önemli mekanlar olarak dikkat çekiyor.

Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Odası Başkanı 
Cemal Çınardalı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile beraber yürüttükleri ‘kahvehanelerin kıraathaneye dönüşmesi’ projesi ile ilgili olarak Başkan Çınardalı, yaklaşık olarak 100 
kahvehanenin kıraathaneye dönüşeceğini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e projeden dolayı teşekkür etti. 
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Akhisar Belediye seriyi sürdürmek istiyor
Süper Lig’de mücadele veren Te-

leset Mobilya Akhisarspor, 5 Kasım 
Pazar günü oynayacakları Aytemiz 
Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürü-
yor. Teknik Direktör Okan Buruk, Alan-
yaspor maçı öncesinde açıklamalarda 
bulundu. Süper Lig’de mücadele veren 
Akhisarspor, Yılmaz Atabarut Tesis-
lerindeki bakım çalışması nedeniyle 
Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdü-
rüyor. Yeşil-Siyahlılarda diz bölgesin-
deki sakatlığı süren Olcan Adın takımla 
çalışmalara katılmadı. İdman öncesi 
basın mensuplarının sorularını yanıtla-
yan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan 
Buruk, zorlu bir ekiple mücadele ede-
ceklerini ancak evlerindeki seriyi de 
sürdürmek istediklerini ifade etti. Geçti-
ğimiz hafta oynanan Başakşehir maçını 
değerlendiren Buruk, “Başakşehir’de 
oyuna baktığımızda maç içinde özellik-
le ikinci devre oyun bize de dönmüştü. 

Yani sahadan galibiyetle ayrılabilece-
ğimiz fırsatlar geldi. Hem de oyunun 
son bölümüne baktığımızda yani ra-
kibin aldığı risklerden sonra bizim ka-
zandığımız toplarla rakip kaleye daha 
doğru gidebilseydik, sonlandırmayı 
daha iyi yapabilseydik, belki maçı ka-
zanma şansımız da vardı. Aslında son 
bölümde çok pozisyon da vermedik. 
Yani rakibin aldığı risklerin karşısında 
rakibe pozisyon da vermedik ama son 
dakika tabii ki ceza sahasının içine ge-
len bir top kalabalık alanda gole döndü. 
Tabii ki bu üzücü. Oynadığımız oyunun 
karşılığını alamadığımızı düşünüyo-
rum. En son Trabzon deplasmanında 
attığımız 6 gol ve kazanmamız, deplas-
mandaki oyunumuzun şekillenmesine 
yol açmıştı. Bu maçta da gördük ki hem 
iyi bir takımımız var, hem cesur yürekli, 
sahada her şeyi yapan bir oyuncu gru-
bumuz var. Maça iyi başlamasak da 

sonraki bölümde Başakşehir gibi bir 
takımı özellikle ikinci yarıda zaman za-

man kendi sahasından çıkartmadık, gol 
pozisyonuna girdik” dedi.

“EVİMİZDEKİ SERİYİ 
SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ”

Sahalarında 4 galibiyet ve 1 be-
raberlik aldıklarını hatırlatan Buruk, 
“Ligin iyi bir takımı ile oynayacağız. 
Yani özellikle attığı gol sayısı, oyuncu 
kalitesi, özellikle hücum hattındaki 
oyuncuların kalitesi ligin belki en iyi 
hücum hatlarından birine sahip bir ta-
kımla oynayacağız. Burada kendi sa-
hamızda oynamanın bir avantajı var. 
Taraftarımızla birlikte burada aldığımız 
4 galibiyet ve 1 beraberlik var. Bu seriyi 
sürdürmek istiyoruz. Yani kendi saha-
mızda tekrar kazanıp hem puanımızı 
20’ye yükseltmek hem de sıralamadaki 
yerimizi yukarıya çekmek istiyoruz. Bu-
rada ilk hedefimiz kendi sahamızda ka-
zanmak. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Kendi 
doğrularımızı tekrar sahaya yansıtıp bu 
haftaki maçı kazanıp inşallah son iki 
haftaki beraberlik ve deplasmandaki 

mağlubiyet tekrar kazandığımız tak-
dirde üst sıralara tekrar yükseleceğiz” 
diye konuştu.

“İLK YARIDAKİ PUANLARIMIZ 
İKİNCİ YARIDAKİ HEDEFİMİZİ 

BELİRLEYECEK”
Ligde zorlu bir periyota girdiklerini 

işaret eden Buruk, “Lige her hafta maç 
maç bakıyoruz. Zorlu bir periyottayız. 
Özellikle Başakşehir maçını da koydu-
ğumuzda 5 deplasman 3 iç saha maçı-
mız vardı. Birini geçirdik ve zorlu peri-
yot ve zorlu deplasmanlar var. Burada 
biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. 
O yüzden maç maç gideceğiz. Açıkçası 
kafamda oluşan bir puan tahmini yok. 
Tek amacımız tüm maçları kazanmak 
olacaktır. Zorlu bir fikstür var. İlk yarının 
sonuna kadar toplayacağımız yüksek 
puanlar bizim aşağı yukarı yani ikinci 
yarıdaki hedeflerimizi de daha net orta-
ya çıkartacaktır” dedi. n İHA

Bursaspor’da 
izin sona erdi

Bursaspor, 1 günlük iznin ardından ligin 11. haftasın-
da oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. 
Antrenmanın son bölümlerinde Merter Yüce’nin, girdiği 
ikili mücadele sonrası kırılan dişini bulmak için takım ar-
kadaşları adeta seferber oldu.Süper Lig’in 10. haftasında 
Antalyaspor’a karşı aldığı 4-0’lık galibiyetin ardından moral 
bulan yeşil-beyazlı ekip, 1 günlük iznin ardından dün sabah 
saatlerinde yaptığı çalışmayla Kasımpaşa maçının hazırlık-
larına başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde 
gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. 
Isınma koşularıyla başlayan idman topla koordinasyon ve 
pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol 
pas oyunu oynayan Bursasporlu oyuncular, son bölümde 
ise iki farklı sahada amaca yönelik çift kale maç yaptı. n İHA

Yeni Malatyaspor’da 
Başakşehir hazırlıkları

Süper Lig’in ilk 10 haftalık bölümünde topladığı 14 pu-
anla taraftarını memnun eden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 
11. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı 
Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sa-
londa güçlendirme çalışmaları yapan orta saha oyuncusu 
Azubuike’nin yanı sıra sakatlığı süren Aytaç Kara, Rahman 
Buğra ve Eren Tozlu antrenmana katılmadı.

Tedavisine İstanbul’da devam edilen Eren Tozlu ve 
Rahman Buğra’nın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak-
ları açıklandı. Antrenman öncesi kısa bir toplantı yapan 
Teknik Direktör Erol Bulut, Başakşehir maçının oldukça zor 
geçeceği uyarısını yaparak, müsabakaya hem fiziksel hem 
de zihinsel olarak hazırlanmaları yönünde futbolcularına 
uyarılarda bulundu. n İHA

Hugo Rodellega’ya 
3 maç ceza verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trab-
zonsporlu oyuncu Hugo Rodellega’ya 3 maç ceza ver-
di. PFDK, Çorum Belediyespor ile oynanan kupa maçında 
kırmızı kart gören Hugo Rodellega’ya 3 maç ceza verdi. 
Federasyonun internet sitesinden açıklanan PFDK kararları 
şöyle: “Trabzonspor Kulübü sporcusu Hugo Rodallega Mar-
tinez’in, 25.10.2017 tarihinde oynanan Çorum Belediyespor 
- Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip 
takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdi-
ren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi. n İHA

Fenerbahçe’de kötü gidişat sürüyor
Süper Lig’in 10. haftasında dün akşam 

oynanan karşılaşmada sahasında Kayse-
rispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, 
Galatasaray’ın da puan kaybettiği bu haf-
tada puan farkını azaltma şansını iyi değer-
lendiremedi ve kötü gidişatını sürdürdü. 

Yeni sezona Teknik Direktör Aykut Ko-
caman ile başlayan Fenerbahçe, 4. yıldızı 
takma hedefiyle çıktığı bu yolda ilk 10 haf-
tada beklenenin altında kaldı. Sezonun ilk 2 
haftasına Göztepe ve Trabzonspor karşısın-

da alınan 2-2’lik beraberliklerle başlayan 
sarı-lacivertliler, 3. haftada ise ilk galibiyeti-
ni aldı ve deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 
mağlup etti. Toparlanma sürecine gireceği 
düşünülen Kanarya, beklentileri karşılaya-
madı ve ligin 4. haftasında evinde Medipol 
Başakşehir’e son dakikalarda yediği golle 
3-2 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından 
sırasıyla Alanyaspor’u deplasmanda 4-1, 
Ülker Stadı’nda da Beşiktaş’ı 2-1 mağlup 
eden Kanarya, galibiyet serisini 3’e çıkar-

ma şansını 7. haftada deplasmanda oyna-
dığı Akhisarspor maçında kaybetti. 2 kırmızı 
kart gördüğü karşılaşmada rakibine 1-0 
mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki hafta 
evinde oynadığı Yeni Malatyaspor maçını 
3-1 mağlup ederek moral tazeledi. Dalgalı 
sonuçlar aldığı Süper Lig’in 8. haftasında 
deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile 
0-0 berabere kalan Aykut Kocaman’ın ta-
kımı, son olarak da dün akşam oynanan 
mücadelede 3-1 öne geçtiği maçta skoru 

koruyamadı ve Kayserispor ile 3-3 berabere 
kaldı.

Bu 10 haftalık periyotta 4 galibiyet, 4 
beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli 
ekip, 16 puanla 8. sırada yer alıyor. Daha 
önce 2012-2013 sezonunda yine Aykut Ko-
caman yönetiminde ilk 10 haftayı 16 puanla 
kapayan Fenerbahçe, o sezonu şampiyon 
olan Galatasaray’ın 10 puan gerisinde 61 
puanla 2. sırada tamamlamıştı.
n İHA

Kartal rekor peşinde
Beşiktaş, Devler Ligi G Grubu dördüncü maçında bugün 20.00’de Fransız ekibi Monaco’yu ağırlayacak. 

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonuna üçte üç yaparak başlayan siyah-beyazlılar, 
Vodafone Park’ta Monaco’yu da mağlup ederek gruplarda en yüksek puana ulaşan Türk takımı olma peşinde

Beşiktaş’ın Monaco karşısındaki en 
önemli kozlarından biri UEFA Şampiyon-
lar Ligi’nde oynanan üç maçta üç gol atan 
Cenk Tosun olacak. 26 yaşındaki futbolcu, 
bu sezon görev aldığı 14 resmi maçta 8 kez 
fileleri sarstı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 
üçte üç yaparak bunu başaran ilk Türk takımı 
unvanını elde eden Beşiktaş, şimdi de puan 
rekorunun peşinde. UEFA Şampiyonlar Ligi 
G Grubu’nda yarın Monaco’yu konuk edecek 
Beşiktaş, mücadeleden galibiyetle ayrılma-
sı durumunda puan rekoru kıracak. Grupta 
Monaco, Porto ve RB Leipzig ile mücadele 
eden siyah-beyazlılar, ilk üç maçından galip 
ayrılarak Devler Ligi’nde grup aşamasında 
en yüksek puanına ulaştı. Şenol Güneş’in 
öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk 
kez 3 galibiyet elde etti. Beşiktaş, bugün 
saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanacak 
Monaco maçından gelip ayrılırsa Şampi-
yonlar Ligi gruplarında en yüksek puana ula-
şan Türk takımı olacak. Kartal, Monaco’yu 
mağlup edemese dahi bu unvana ulaşmak 
için Porto ve RB Leipzig karşılaşmalarında 
şans arayacak.

REKOR FENERBAHÇE’DE
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en 

çok puan toplayan Türk takımı, 2007-2008 
sezonundaki performansıyla Fenerbahçe 
olmuştu. O sezon G Grubu’nda Inter, CSKA 
Moskova ve PSV Eindhoven ile mücadele 
eden sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 2 bera-
berlik ve 1 mağlubiyetle 11 puana ulaşmış 
ve ikinci olarak üst tura yükselmişti. Fener-
bahçe, söz konusu sezonda Devler Ligi’n-
de çeyrek final oynamış, Kadıköy’de 2-1 
mağlup ettiği Chelsea’ye deplasmanda 2-0 
mağlup olarak elenmişti.

CENK TOSUN TAKIMINI SIRTLIYOR
Beşiktaş’ta bu sezon sergilediği perfor-

mansla dikkat çeken Cenk Tosun, yarınki 
mücadelede de Şenol Güneş’in en büyük koz-

larından biri olacak. Siyah-beyazlı takımın bu 
sezon oynadığı 14 maçın 12’sinde ilk on birde 
sahaya çıkan Cenk Tosun, 8 gole imza attı. 
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan üç maçta da 
11’de yer alan Cenk, Porto ağlarını 1, Mona-
co ağlarını ise 2 kez sarsarak 3 gol kaydetti ve 

toplanan 9 puanın mimarlarından oldu.
NEGREDO’YA FORMAYI UNUTTURDU
26 yaşındaki Cenk Tosun, sezon başın-

da kadroya katılan İspanyol golcü Alvaro 
Negredo’ya formayı unutturdu. İmza töre-
ninde bu sezon en az 35 gole imza atacağını 

belirterek iddialı açıklamalar yapan Negre-
do, Cenk Tosun’dan formayı kapamadı. 32 
yaşındaki forvet ligde sadece 3 maçta ilk on 
birde sahaya çıkarken, Şampiyonlar Ligi’n-
de ise sadece 21 dakika süre alabildi.
n İHA
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Pehlivanlar Cumhuriyet Kupası için mindere indi
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği faaliyet 
takviminde yer alan Cumhuriyet Kupası 
İl Birinciliği Müsabakaları Selçuklu Er-
tuğrul Gazi Ortaokulu Spor Salonu’nda 
yapıldı.

85’TE ALİ YILDIRIM LİDER
Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği 

Müsabakaları sonucunda; 2003-2004 
Doğumlularda 34-38 kilo 1.Ekrem Taş-
kınoğlu, 2.Musa Bezigancı, 3.Mustafa 
Günindi, 3.Ramazan Atgil, 41 kilo 1.Or-
çun Dolan, 2.Caner Sağlam, 3.Kemal 
Yaldır, 48 kilo 1.Yusuf Aksakal, 2.Burak 
Akbay, 3.Kamil Demir, 57 kilo 1.Serkan 
Dursun, 2.Serdar Dursun, 3.Ali Çimen, 
62 kilo 1.Alaattin Koçak, 2.Abdullah 
İnneler, 3.İbrahim Ceran, 68 kilo 1.Abi-
din Üstün, 2.Yasin Ak, 3.Yusuf Fırat, 
3.Mustafa Bülbül, 75 kiloda 1.Salih 
Adam, 2.Enes Tat, 3.Furkan Teksöğüt, 
85 kiloda 1.Burak Özcan, 2.Mehmet 
Yardımcı, 3.Kaan Erdem, 3.Atilla Kü-
çükdoğru, +85 kiloda 1.Ali Yıldırım, 
2.Melih Polat oldu.

68 KİLODA MEHMET 
AKDAŞ BİRİNCİ OLDU

2005-2006 Doğumlularda 30 kilo 
1.H.İbrahim Özkavak, 2.Gürkan Esen, 
3.Abdülbaki Doğru, 3.Buğra Yoldan, 
34 kilo 1.Abdullah Keskin, 2.Orman 
Akdoğan, 3.Cihat Dur, 3.Ahmet Aktan, 
38 kilo 1.Bilal Baydağ, 2.Ahmet Bilici, 
3.Mehmet Haskan, 3.A.Kadir Gültekin, 
41 kilo 1.Taha Aksakal, 2.Kadir Güzel, 
3.Abdullah Topak, 3.Kadir Gültekin, 
44 kilo 1.Emirhan Altan, 2.Emre Tus-
han, 3.Ramazan Ay, 3.Yaşar Bilgi, 48 
kilo 1.Enes Yılmaz, 2.Beytullah Üstün, 
3.Melih Düzgün, 3.İsmet Dağlı, 52 kilo 
1.Cezayir Erdem, 2.Ali Özcan, 3.Mustafa 
Özmen, 3.Ferhat Nergiz, 57 kilo 1.Ahmet 
Çetin, Furkan Öztürk, 3.Nurettin Altunel, 
3.Alaattin Yiğit, 62 kilo 1.Hamza Çetin, 
2.Yusuf Selimli, 3.Semih Karabaş, 68 
kilo 1.Mehmet Akdağ, 2.Mustfa Bozkurt, 
3.Emre Kumru, 3.Kaan Keçeci, 75 kilo 
1.Mert Vermes, 2.Umut Karabulut, 3.Se-
lim Taştekin, 85 kilo 1.Samet Bostancı, 
2.İlyas Helvacı oldu. n SPOR SERVİSİ

Satrançta Cumhuriyet 
Kupası heyecanı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası 28-29 
Ekim 2017 tarihlerinde Seydişehir’de yapıldı. Seydişehir Ilı-
ca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, ilkokul, ortaokul 
ve lise kategorilerinde 6 tur İsviçre sistemine göre oyuncu 
başına 45’+30” zaman temposu ile yapılan 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı Satranç Turnuvası sonucunda; İlkokul kate-
gorisinde; 1.Fatih Emre Uçar, 2. Osman Salih Doğu, 3.Alp-
tuğ Abdullahoğlu, Ortaokul kategorisinde; 1.Ahmet Selim 
Erdoğan, 2.Recep Değirmenci, 3.Yunus Emre Sarıkamış, 
Lise kategorisinde; 1.Ali Kaya, 2.Emirhan Polat, 3.Murat-
han Demirel oldu. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk
galibiyete hasret

Lige iyi başlamasına rağmen oynadığı son maçlarda 
istediği sonuçları alamayan TFF2. Lig temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor’da galibiyet hasreti sürüyor. Son olarak 
evinde Fethiyespor ile berabere kalan, Türkiye Kupası’nda 
da Boluspor’a mağlup olan yeşil beyazlı takımın ligdeki 
galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Konya Anadolu Selçukspor, 
ilk üç haftasında iki galibiyet aldığı ligin son 7 haftasında 
4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla 10 hafta so-
nunda 10 puanda kalan yeşil beyazlılar, 12.sırada kalarak 
üst sıralardan uzaklaştı. Yavru Kartal, ligdeki iki galibiyetini 
Pendikspor ve Zonguldak Kömürspor’a karşı aldı.

PUAN KAYBININ NEDENİ TECRÜBESİZLİK
Sezon başında gurbetçi oyunculara yönelen ve yaş or-

talaması 20.7 olan bir takım kuran Konya Anadolu Selçuks-
por, tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Konyaspor’a oyuncu ye-
tiştiren pilot takımın puan kaybı yaşadığı mücadelelerde bu 
eksiklik hissedildi. Yavru Kartal’ın Teknik Direktörü Mustafa 
Alper Avcı yaptığı açıklamalarda bu konuya değindi. Son 
olarak Fethiyespor maçının ardından konuşan Avcı, “Potan-
siyeli olan bir takımız. İnşallah en kısa sürede takım olmayı 
daha çabuk becerebilirsek, daha inanırsak, onlar kendile-
rinin farkına varırlarsa, kalıcı olacaklar ve ilerisi için daha 
büyük tecrübe sahibi olacaklar” ifadelerini kullanmıştı.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 10 6 3 1 23 9 14 21
2.ŞANLIURFASPOR 10 6 3 1 15 6 9 21
3.ALTAY 10 6 2 2 21 12 9 20
4.BANDIRMASPOR 10 6 1 3 14 10 4 19
5.KIRKLARELİSPOR 10 5 3 2 16 14 2 18
6.SAKARYASPOR 10 4 5 1 14 8 6 17
7.NİĞDE BELEDİYE 10 4 4 2 11 8 3 16
8.BUGSAŞ SPOR 10 4 3 3 14 12 2 15
9.ZONGULDAK 10 4 3 3 8 11 -3 15
10.HACETTEPE 10 3 4 3 13 12 1 13
11.KARAGÜMRÜK 10 4 1 5 12 11 1 13
12.A.SELÇUKSPOR 10 2 4 4 12 13 -1 10
13.FETHİYESPOR 10 2 4 4 10 15 -5 10
14.PENDİKSPOR 10 1 5 4 9 13 -4 8
15.K. MARAŞSPOR. 10 1 4 5 10 16 -6 7
16.NAZİLLİ BELEDİYE 10 1 3 6 7 19 -12 6
17.SİLİVRİSPOR 10 1 1 8 6 19 -13 4
18.KARŞIYAKA 10 1 5 4 9 16 -7 2

2017-2018
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PUAN DURUMU

Konyaspor Basketbol’a Selçuk Üniversitesi’nden takviye
Selçuk Üniversitesi Basketbol Altyapı 

Kulübü’nün 11 takımı ve antrenör kadrosu 
Konyaspor yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. 
Hakan Salim Çağlayan’ın girişimleri so-
nucu Konyaspor adı altında birleşti. 2 kız 
9 erkek takımından toplamda 100 lisanslı 
basketbolcu artık Konyaspor için parkeye 
çıkacak. Konyaspor Basketbol okullarındaki 
170 sporcu ile birlikte bu sayı 270’e ulaştı. 
Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi ve 
Meram Ticaret Lisesi Spor salonlarında 
çalışmalarına devam eden Konyaspor Bas-
ketbol takımları için Bosna Hersek Mahalle-
si’nde de üçüncü bir salon için girişimlere 
başlanıldı.

KONYASPOR BASKETBOL 
ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Konyaspor’da yapılan açıklamada 

ise, “Geleceğin Konyaspor’unu kendi alt 
yapımızdan yetişen oyunculardan kurmak 
ve liglerde oynayacak Konyalı oyuncuları 
yetiştirmek için harekete geçen kulübümüz 
aynı zamanda herkesin spor yapabilmesi 
adına yoğun çaba sarf ediyor. Aziz Bekir 
hocamızın gözetiminde gerçekleşen çalış-
malarda yetenekli sporcular bireysel olarak 
özel antrenmanlarla geliştiriliyor. Ayrıca her 
yaş grubu kendi kategorisinde çalışma fır-
satı buluyor. Selçuk Üniversitesi basketbol 
altyapı kulübünde faaliyet gösteren lisanslı 
basketbolcuların katılımıyla güçlenen Kon-
yaspor’umuzda bundan böyle 10 antrenör 
görev yapacak. Oyuncularımız antrenörleri-
mizin nezaretinde alt yapı liglerinde müca-
dele etmeye devam edecek” ifadelerine yer 
verildi. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu, Afyon’da 
galibiyet istiyor

Türkiye Basketbol 1. Lig’de namağlup yoluna devam eden temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, 
bugün ligdeki 6.maçına çıkacak. Afyon Belediyesi’ne konuk olacak olan mavi beyazlıların bu zorlu 

mücadelesi saat 19.00’da Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak
Ligin 5.hafta maçında Ankara DSİ ta-

kımın evinde mağlup ederek 5’te 5 yapan 
temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, bugün 
6.hafta maçında Afyon Belediyesi’ne konuk 
olacak. Ligin güçlü ekiplerinden Afyon’u 
yenerek yenilmezlik serisini sürdürmek 
isteyen mavi beyazlılarda hafif sakatlıları 
bulunan oyuncuların durumu maç saatinde 
belli olacak. Geçtiğimiz hafta sakat olan ve 
son hafta maçına yetişen İzzet Türkyılmaz 
ile Will Daniels’in bu maçta oynaması bek-
leniyor.

YENİLGİSİZ YOLUNA DEVAM EDİYOR
Bu sezon kısa sürede kurulmasına rağ-

men muhteşem bir başlangıç yapan Sel-
çuklu Belediyespor, bugün zorlu maçlardan 
bir tanesine çıkacak. Ligde bir yenilgisi olan 
Afyon’a konuk olacak olan temsilcimiz henüz 
yenilgi yüzü görmedi. Ligde mağlubiyet al-
mayan iki takımdan biri olan Selçuklu Beledi-
yespor, namağlup unvanını korumak istiyor. 
Selçuklu dışında Türkiye Basketbol 1. Lig’de 
Türk Telekom’un da yenilgisi bulunmuyor. 
Türk Telekom ligde averaj ile lider durumda. 

İZZET VE DANİELS OYNAYABİLECEK
Selçuklu Belediyespor, ligin 5.haftasında 

karşılaştığı Ankara DSİ’yi taraftarının da des-
teği ile mağlup etmişti. Bu karşılaşma önce-
sinde sakatlıkları bulunan İzzet Türkyılmaz ve 
William Daniels karşılaşmaya yetişmiş ve 
galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. Ankara 
DSİ maçının ardından başantrenör Serkan 
Erdoğan oyuncularının maça yetişmesinin 
sevindirici olduğunu ifade etti. Bu iki oyun-
cunun bugünkü Afyon Belediye maçında da 
oynaması bekleniyor.

RAKİP ÜST SIRALARI HEDEFLİYOR
Mavi beyazlı temsilcimiz Selçuklu Bele-

diyespor’un rakibi Afyon Belediyesi ligin güç-
lü ekiplerinden olarak dikkat çekiyor. Ligde 
oynanan 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlik 
ala Afyon, 4.sırada yer alıyor. Ligde oynanan 
ilk karşılaşmada Antalyaspor’a yenilen tem-
silcimizin rakibi, bu maçın ardından yenilgi 
yüzü görmedi. Afyon Belediyesi, daha sonra 
sırasıyla Bakırköy Basket, Karesispor, Akhi-
sar Belediye ve Başakşehir Koleji’ni mağlup 
etti.
n SPOR SERVİSİ



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

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Çok merak ediyorum, Türki-
ye Futbol Federasyonu ve ku-
rullarının Atiker Konyaspor ile 
alıp veremediği konu ne? Ya da 
bazı cezalar ve Anadolu kulüple-
rini ezmek için Atiker Konyaspor 
kobay mı?

Ciddi anlamda bu sorunun 
cevabını bilmek istiyorum. 

Tamam, beş maçlık ceza ver-
din. Onu bahane ettin bunu öne 
sürdün sahayı kapattın. Evet, boyun eğdik. 
Daha doğrusu eğmek zorunda kaldık. Çün-
kü Atiker Konyaspor kanadından çıkan her 
seste bir ceza daha verdin.

Yahu kardeşim sizin ceza skalanız ne-
dir? Kime neye göre ceza veriyorsunuz. Çı-
kın adam gibi açıklayın. Açıklayamıyorsanız 
da denge kurmayı bilin.

Galatasaray – Fenerbahçe maçında 
yaşanan olaylar sırasında, Türkiye Futbol 
Federasyonu ve kuruluşları neredeydi? 
Yoksa izlemediler mi maçı. Bence verilen 
cezalara bakarsak göz ucuyla bile bakma-

mışlar.
Hakem yerde iki büklüm ya-

tıyor, sahaya atılmayan malze-
me kalmamış, su şişeleri havada 
uçuşuyor ama biriside çıkıp Ga-
latasaray’a laf edemiyor. Çünkü 
Galatasaray bazıları için marka 
değeri.

Atiker Konyaspor beş maçlık 
idam cezasını Anadolu Kulübü 
olduğu için mi aldı? Takımı bu 

hale getiren, büyük bir vebal alan sorumlu-
lar Galatasaray - Fenerbahçe maçına kesilen 
faturayı gerçekten nasıl açıklayacaklar me-
rak ediyorum. Gerçi açıklamazlar. Açıklaya-
mazlar. Anadolu kulübü öyle ya da böyle 
susturulur.

İstanbul’un takımları yarın çıkıp birisini 
vursa biz görmedik mi diyeceksiniz. Ayıp 
kardeşim ayıp! Bu kadar ayrımcı olmayın. 
Sözde ayrıştırıcılığı ortadan kaldıran, herke-
se eşit mesafede olan bir mevkidesiniz. Ama 
tabi bunlar kitapta yazan konular. Sizin uzak-
tan yakından alakanız yok. 

AYRIMCI TFF! 

samikayalar@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg 
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında yarın dep-
lasmanda Salzburg ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, 
dün sabah Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman-
la hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mehmet 
Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçek-

leşen antrenmanda 1-0 kazanılan Osmanlıspor ma-
çında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenile-
me çalışması yaptı. Diğer futbolcular koşu ve ısınma 
hareketleri ile başlayan antrenmanı pas ve top kapma 
çalışması ile sürdürdü. Üç gruba ayrılan oyuncular 
dönüşümlü olarak çift kale maç ve koordinasyon ça-
lışması yaptı. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da hazırlıklar sürdü

‘Puan almak istiyoruz’
Yarın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4.maçında FC Salzburg’a konuk olacak olan Atiker 

Konyaspor’da Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, bu maçı Konya ve Türkiye için kazanmak istediklerini 
belirtti. Başkan Fatih Yılmaz, ligdeki Sivasspor maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu

Yeni Teknik Direk-
törü Mehmet Özdilek 
yönetiminde çıktığı ilk 
maçta Osmanlıspor’u 
kendi sahasında mağ-
lup eden Süper Lig 
temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da gözler 
Avrupa Ligi’ne çevril-
di. I Grubu 4.maçında 
Salzburg’a konuk ola-
cak olan yeşil beyazlı takımın Kulüp Başkanı Fatih 
Yılmaz, Konya Yenigün Gazetesi’ne açıklamalarda 
bulundu. Yeni hoca ile yeni bir heyecan yakala-
dıklarını belirten Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, 
Avusturya’da puanla dönerek gruptan çıkmak iste-
diklerini söyledi

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’
Yarın deplasmanda Avusturya’nın FC Salzburg 

takımı ile Avrupa Ligi maçına çıkacak olan Kon-
yaspor’un Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, bu maçı 
Konya ve Türkiye için kazanmak istediklerini belirt-
ti. Yılmaz konuşmasında, “Hem şehrimiz için hem 
Türkiye için önemli bir maça çıkacağız. Yeni hoca-
mız ile yeni heyecan yakaladık. Yeni bir çalışma 
süreci oldu. Salzburg ile yarın oynayacağımız maç-
tan puanlarla dönerek, gruptan çıkma şansımızı 
sürdürmek istiyoruz.  Elimizden gelenin en iyisini 
yapmak için sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı.

‘ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ’
Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, 

Süper Lig’in 11.haftasında deplasmanda oyna-
yacakları Sivasspor maçı ile ilgili de konuştu. Os-
manlıspor maçıyla beraber moral de kazandıklarını 
belirten Yılmaz, “Ligde iyi oynadığımız maçlar ol-
masına rağmen istediğimiz sonuçları alamamıştık. 
Bunda hakem hatalarının etkisi oldu. Verilmeyen 
penaltılar ve kırmızı kartlar var. Sivasspor maçını 
kazanarak üst sıralara doğru tırmanışımızı sür-
düreceğimizi düşünüyorum. Avrupa Ligi maçının 
ardından çok dinlenme fırsatımız olmayacak ama 
takımımıza güvenimiz tam” şeklinde konuştu.

İLK MAÇI EVİNDE YENİLDİ
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, ya-

rın Salzburg ile Avrupa Ligi I Grubu’ndaki 4.maçına 
çıkacak. Konyaspor grubun ilk maçında deplas-
manda Marsilya’ya 1-0 mağlup olmuş, ikinci ma-
çını evinde Vitoria’ya karşı kazanmıştı. Konyaspor, 
üçüncü maçta Salzburg’a evinde mağlup oldu ve 3 
puanı bulunuyor. Yeşil beyazlılar yarın oynayacağı 
maçı kazanarak avantaj sağlamak istiyor.
 n SPOR SERVİSİ

R
PS


