
AYD, yerli otomobil için çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımı ile yapılan yerli 

otomobil üretimi imza törenine 
Konya’dan davet edilen tek firma 

AYD oldu. AYD Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Aydın, “Yerli otomobil 
üretiminin bir parçası olmak için çok 

yoğun bir çalışma yaptık” dedi. 

Torba Yasa Tasarısı ile 
çalışanların ücretlerinin 

2017 yılı Eylül, Ekim, 
Kasım ve Aralık aylarında 

bin 404 liranın altına 
düşmemesi (net asgari 
ücret) için ilave asgari 

geçim indirimi sağlanacak.

Terör örgütlerine karşı 
amansız mücadele sürüyor. 
İçişleri Bakanlığı’ndan, son 
bir haftada ülke genelinde 

yürütülen operasyonlarda 68’i 
ölü, 6’sı sağ, 6’sı da teslim 

olmak üzere 80 teröristin 
etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son 1 haftada 68 terörist öldürüldü ‘İlave asgari geçim indirimi sağlanacak’
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03 İnek sütü üretiminde 
Konya birinci oldu 12 Başarılı postacıya

Venedik gezisi 13 Rakka sonrası 
yeni gelişmeler

‘Doğanlar ismi karalanmasın’
Geçtiğimiz Cuma akşamı Suriyeliler ile 
Doğanlar Mahallesi’nden bir grup arasın-
daki tartışma kavgaya dönüşmüş, yaşanan 
olayda çok sayıda iş yeri zarar görmüştü. 
Olayın ardından Şems Caddesi’nde tan-
siyon düşerken, bölge sakinleri ile esnaf 
polisin caddeyi sıkı bir şekilde korumasını 
istiyor. Doğanlar Mahallesi Muhtarı İsmail 
Nayernazlı da, olayın münferit bir hadise 
olduğunu ve mahallenin isminin bu olaya 
karışmaması gerektiğini söyledi.  
n HABERİ SAYFA 5’TE

Ali Küçük tekbirlerle uğurlandı
Konya’nın yetiştirdiği önemli din ve 
ilim adamlarından Ali Küçük, önceki 
gün Hakk’a yürüdü.  Merhum Küçük, 
dün kılınan cenaze namazı sonrası 
tekbir ve dualarla Üçler Mezarlığı’na 
defnedildi. Merhum Küçük’ün ce-
nazesi çok sayıda vatandaş katıldı.  
Besairul Kur’an ismiyle kaleme al-
mış olduğu Kur’an-ı Kerim tefsirinin 
yazarı olan Konyalı İlim adamı Ali 
Küçük, ilmi ve kişiliğiyle sevilen bir 
isimdi.  n HABERİ SAYFA 11’DE

Alan genişledi, 
yoğunluk azaldı

Selçuklu Belediyesi tarafından 
yapımına bir süredir devam 
eden Şair Seyfi Sokak-Şefikcan 
Caddesi noktasındaki kavşak 
çalışması ve Sille Yolu Üzerin-
de Rauf Denktaş Caddesi ile 
Şair Seyfi Sokak noktasındaki 
bölünmüş yol çalışmaları trafik 
sorununa çözüm olacak.
n HABERİ SAYFA 2’DE

YHT, 13 milyona
yakın yolcu taşıdı

Konya-Ankara ve Konya-İstanbul 
Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferle-
ri hem ulaşımda hızlılığı arttırdı 
hem de yolcu memnuniyetini 
beraberinde getirdi. TCDD’den 
alınan bilgilere Konya-İstan-
bul-Konya ve Ankara-Konya-An-
kara toplam yolcu sayısı 12 
milyon 700 bine ulaştı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Büyük Selçuklu
Mirası Moskova’da

Selçuklu Belediyesi’nin katkıla-
rıyla Moskova’da açılan “Büyük 
Selçuklu Mirası” fotoğraf sergisi 
büyük ilgi gördü. ‘Selçukluların 
Tarihi ve Kültürel Mirası’ konulu 
sempozyum da yapıldı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Ulaşım yatırımları
4-5 yıldır aksıyor’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Sekreter Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, Konya’nın ulaşım yatı-
rımlarında 4-5 yıldır aksamalar 
yaşandığını söyledi.
n HABERİ SAYFA 16’DA

Kıştan korunacak!
Alâeddin Tepesi’nde 

yürütülen II. Kılıçarslan 
Köşkü Arkeolojik Kazısı ve 

Kentsel Tasarım Projesi 
devam ediyor.  Tarihi 

kalıntının kış şartlarından 
etkilenmemesi için camla 

kapatılacağı öğrenildi 

KALINTININ YANLARI 
CAMLA KAPANACAK

2015 Ocak ayında başlanılan II. Kı-
lıçarslan Köşkü Arkeolojik Kazısı ve 
Kentsel Tasarım Projesi çalışmaları 
sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’n-
den alınan bilgilere göre kalıntı kış 
şartlarına karşın gerekli şartlarda 
muhafaza edilecek. Üst kısmı camla 
kapatılan kalıntının yan kısımlarının 
da camla kapatılması ile birlikte kış 
ayından etkilenmemesi sağlanacak.

ÇALIŞMALAR NE 
ZAMAN BİTECEK?

Büyükşehir Belediyesi’nden alınan 
bilgilere göre, tarihi eserlerin kazı-
sının bitiş tarihini çalışma sırasında 
çıkan yeni eserlerden dolayı kesti-
rilemeyeceği açıklandı. Çalışmalar 
sırasında sadece Kılıçaraslan Köş-
kü’nün koruma altına alınmadığı, 
köşkün yanında çıkan kale surları-
nın olduğu ve bu eserlerinde korun-
duğu öğrenildi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

İYİ BİR BAKLAVANIN 
KİLOSU 10 TL OLMAZ!

ÜNİVERSİTELER FUARLA 
ÖĞRENCİYE TANITILIYOR

Hammadde fiyatları piyasayı etkiledi

Yurt genelinde eğitim fuarı yapılıyor

Türk mutfağının dünyaca ünlü tatlısı olan baklava, hammad-
dedeki fiyat artışları nedeniyle zamlandı. Özellikle antep-
fıstığındaki fiyat artışı üreticileri derinden sarstı. Pastacılar 
Esnaf Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu iyi bir baklavanın 
kilosunun kesinlikle 10 TL olmayacağını belirtti.

Eğitim fuarları yurt genelinde devam ediyor. Boyut Fuarcılı-
ğın düzenlediği Educaturk Konya Yüksek Öğrenim Fuarı’na 
17 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı. Eğitim fuarında, stant-
ların başında bulunan yetkililer, öğrencilere üniversiteleri 
hakkında bilgi verdi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 15’TE

Yerli otomobil üretiminin Konya’da yapılıp 
yapılmayacağıyla ilgili olarak AK Parti Konya 

Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Milletvekille-
rimizle, teşkilatlarımızla, belediye başkanla-
rımız, odalarımız, kurum ve kuruluşlarımızla 

birlikte inşallah bu yatırımın Konya’ya alın-
ması için gerekeni yapmamız gerekiyor. Bu 
bir yarıştır. İnşallah ipi göğüsleyen şehrimiz 

olacaktır” dedi. n HABERİ SAYFA 7’DE

Yerli otomobilde yarışı
hep birlikte kazanalım!

Meram, Abdülhamid 
Han’ın izinden gidiyor

Abdülhamid Han’ın İzinden Meram 
Atiyye-i Seniyye Projesi’ni tanıtan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, “Ecdadımızın 
izinde giderek, Abdülhamit Han’ın geleneği 
olan mirasını yaşatmak üzere projemizi 
faaliyete geçiriyoruz. Bu anlamda bir ilke 
imza atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
‘Kudüs’e gidin” çağrısını hatırlatan Başkan 
Toru, bu çağrının ardından çalışmalara hız 
verdiklerini söyledi. Toru bu kapsamda, STK 
temsilcileri ve belirlenen çok sayıda kişinin 
Kudüs’e götürüleceğinin bilgisini verdi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Fatma Toru
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Abdülhamid Han’ın İzinden Meram Atiyye-i Seniyye Projesi’ni tanıtan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Ecdadımızın izinde giderek, 
Abdülhamit Han’ın geleneği olan mirasını yaşatmak üzere projemizi faaliyete geçiriyoruz. Bu anlamda bir ilke imza atacağız” dedi

‘Ecdadın izinden gidiyoruz’
Meram Belediyesi önemli bir pro-

jeye daha imza atıyor. “Abdülhamit 
Han’ın İzinden Meram Atiyye-i Seniy-
ye Projesi” projesini tanıtan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, Bayır 
Diamonds Hotel’de basın mensupları 
ile biraraya geldi. Basın toplantısında 
Başkan Toru’ya, 

AK Parti Konya İl Yönetim Kuru-
lu Üyeleri ve Meram Koordinatörleri 
Muzaffer Dinler, Bedriye Günaydın 
ve Hatice Şahin, Meclis Üyeleri ve çok 
sayıda basın mensubu katıldı.

Programda projeyi tanıtan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, geç-
mişten alınan birikimi geleceğe taşı-
mak için çalıştıklarını söyledi. Meram 
Belediyesi olarak sosyal ve kültürel 
belediyecilikte önemli projelere imza 
attıklarına dikkat çeken Başkan Toru, 
sözlerini şöyle sürdürdü,  “Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde Mekke, 
Medine ve Kudüs’te ilk belediyeci-
lik çalışmaları başladı. O dönemde 
Abdülhamit Han Hazretleri’nin tali-
matıyla bu kutsal beldelerde beledi-
yecilik faaliyetleri adı altında altyapı 
çalışmalarının yapılması, mukaddes 
mekânların temizliğinin yapılmasına 
da büyük bir önem ve itina gösteril-
di. Biz de ecdadımızın izinden giderek 
cennetmekân Abdülhamit Han’ın 
geleneği olan mirasını yaşatmak 
üzere Abdülhamit’in İzinde Atiyye-i 
Seniyye Projesi’ni faaliyete geçirelim 
istedik. Atiyye-i Seniyye; hayırlı ihsan, 
hayırlı işler demek.” 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 
ÇAĞRISINA KULAK VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ‘Kudüs’e gidin” çağrısını 
hatırlatan Başkan Toru, bu çağrının 
ardından çalışmalara hız verdiklerini 
söyledi. Başkan Toru,  “Kudüs Aka-
demi programıyla özellikle sivil halk-
tan ve gençlerimizden bir grubu da 
Kudüs’e götürmek üzere çalışmaları-
mızı başlattık. Esasen 100 kişilik bir 
gruptan 6 kişiyi Kudüs’e götürmeyi 
planlıyorduk. Ama Sayın Cumhur-
başkanımızın çağrısı üzerine gelince 
toplumda bir farkındalık oluştu ve 2 
günde 400 başvuru oldu. Akademi 
öğrencilerine Kudüs’ü anlatan 1,5 

aylık bir eğitim sürecimiz oldu. Prog-
ramda sadece Konya’dan değil Anka-
ra’dan, İstanbul’dan, Karaman’dan, 
ülkemizin dört bir yanından katılım-
cılarımız vardı. Akademi sonunda il-
ginin fazla olması nedeniyle 6 kişilik 
kontenjanı 20’ye çıkardık ve yapılan 
sınavla Kudüs’e gidecek kursiyerleri 
belirlemiş olduk. Ayrı-
ca meclis üyelerimiz, 
STK temsilcileri, basın 
mensupları, Abdül-
hamit Han Hazretle-
ri’nin Torunu Şehzade 
Orhan Osmanoğlu ve 
Nilhan Osmanoğlu, 
15 Temmuz gazimiz 
Şerife Boz ve eşi, Çev-
re Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğümüzden 
işçilerimizin yer aldığı 
heyeti buraya götüre-
rek büyük bir hizmete 
imza atmış olacağız” 
diye konuştu. 4 günlük 
Kudüs programı kap-
samında yapacakları 

faaliyetler hakkında bilgi veren Baş-
kan Toru, şöyle devam etti, “İlk olarak 
60 civarında Osmanlı eserinin bulun-
duğu Harem-i Şerif’teki mekânların 
iç ve dış temizliğini yapacağız. Bu 
ekipteki herkes kolları sıvayacak ve 
temizlik yapacak. İsrail hükümetinin 
işgal ettiği cadde ve sokaklarda te-

mizlik yaptığını biliyoruz. Ancak işgal 
edemediği, kontrol altına alamadığı, 
Müslümanların yaşadığı mahalleler-
de cadde ve sokak temizliği yok ma-
alesef. Bizim için kutsal olan Harem-i 
Şerif’in de temizliğiyle ilgilenmiyorlar. 
Yerel halk kendi imkanlarıyla Ha-
rem-i Şerif’in temizliği ve bakımını 

yapmaya çalışıyor. TİKA zaman za-
man bu eserlerin bakımını gerçekleş-
tiriyor. Özellikle temizlik noktasında 
biz de ecdadımızın izinden giderek 
bu bölgedeki temizliği; Isparta’dan 
getirttiğimiz gül suyu ve esanslarıyla 
birlikte yaparak mukaddes bir hizme-
te hep birlikte imza atacağız”

Kudüs’ün tüm se-
mavi dinlerde kutsal bir 
yer olduğuna işaret eden 
Toru, “Kudüs, bin yıldır 
kesilmeyen Haçlı seferle-
rine maruz kalan bir İs-
lam beldesidir. Dinimizin, 
maneviyatımızın, İslâm 
aleminin beka mevzusu. 
Biz ülke olarak 1. Dünya 
Savaşı’ndan bu yana pek 
çok badire atlattık ve özel-
likle son 4 yılda da büyük 
badireler atlattık. Bir beka 
savaşı veriyoruz. Kudüs 
çok daha uzun süredir 
beka savaşı veriyor. Biz 15 
Temmuz’da 27 gün hep 
birlikte direndik. Buradaki 

kardeşlerimiz 1948 yılından beri nö-
bet tutuyorlar” dedi.

“VEFA BORCUMUZ VAR”
Kudüs’te bulunan Burj Al Lak Lak 

Derneği ile birlikte bu projenin ça-
lışmalarını yürüttüklerini ifade eden 
Toru, “Ayrıca Harem-i Şerif’in yanın-
da bulunan yetimhanedeki yetimlerin 
giydirilmesi, ayni ve nakdi yardımın 
yapılması, ayrıca oradaki yetimlerle 
birlikte bir dostluk maçı yapılması da 
proje kapsamındadır. Harem-i Şerif’te 
bin kişilik bir yemek ikramı olacak. Ev 
ziyaretlerinin yapılması ve dostluğu-
muzu geliştirme adına farklı gruplarla 
bir araya geleceğiz. Bu projemizi hem 
tarihi olarak hem de kültürel olarak 
çok büyük anlam ifade ediyor. Tari-
he vefa borcumuz var, Abdülhamit 
Han’a vefa borcumuz var, İslam ale-
mine vefa borcumuz var, oradaki kar-
deşlerimize vefa borcumuz var. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuz 
var. Onun ‘Kudüs’e gidin, yalnız bı-
rakmayın’ sözleri hepimiz için yerine 
getirilmesi gereken bir emirdir” diye 
konuştu.     n ABDULLAH AKİF SOLAK

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Abdülhamit Han’ın İzinden Meram Atiyye-i Seniyye Projesi’ni tanıttı. Başkan Toru’ya, 
AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meram Koordinatörleri Muzaffer Dinler, Bedriye Günaydın ve Hatice Şahin ile meclis üyeleri de eşlik etti.

Alan genişledi, trafik yoğunluğu azaldı
Eski binalar yıkıldıkça oluşan alan-

lar, trafik açısından vatandaşları ve 
sürücüleri rahatlatıyor. Kentsel dönü-
şüm çalışmalarının hızlanması ile eski 
binalar yıkılmasıyla oluşan geniş alan-
lara kavşak düzenleme ve bölünmüş 
yol çalışması yapılıyor. Selçuklu Bele-
diyesi tarafından yapımına bir süre-
dir devam eden Şair Seyfi Sokak-Şe-
fikcan Caddesi noktasındaki kavşak 
çalışması ve Sille Yolu Üzerinde Rauf 
Denktaş Caddesi ile Şair Seyfi Sokak 
noktasındaki bölünmüş yol çalışmala-
rı trafik sorununa çözüm olacak. 

“TRAFİK AKIŞI HIZLANACAK”
Kentsel dönüşüm çalışmaları hak-

kında bilgi veren Hacıkaymak Mahal-
le Muhtarı Emir Güney, çalışmaların 
trafik yoğunluğunu çözmesini bekle-
diklerini dile getirdi. Muhtar Güney, 
“Kentsel dönüşüm kapsamında Sel-
çuklu Belediyesi bir süredir burada 
çalışmalar yapıyor. Bölgede eski bina-
ların çok olması ve artan insan sayısı 
çevrede trafik sorununu beraberinde 
getirmişti. Özellikle okul saatleri ve iş 
giriş-çıkışları burada oturan insanlar 
için eziyet oluyordu. Belediyemiz eski 
binaları yıktıktan sonra burada alan-
larda genişleme oldu. İlk olarak  Şair 
Seyfi Sokak-Şefikcan Caddesi nok-
tasındaki kavşak çalışması başladı. 
Kavşak çalışması bittikten sonra tra-
fik lambası yaklaşık 200 metre geriye 
çekilecek. Kısa sürede çalışmanın bit-
mesini bekliyoruz. Diğer yandan Sille 

Yolu Üzerinde Rauf Denktaş Caddesi 
ile Şair Seyfi Sokak noktasında üç 
katlı binaların yıkılmasıyla birlikte 
oluşan alanı daha iyi değerlendirmek 
için bölünmüş yol çalışması yapılıyor. 
Yol gelişli-gidişli olacak. Böylece trafik 
akış hızı artacak ve uzun süreli bekle-
meler olmayacak. Çalışmada eğer bir 
aksilik olmazsa haftaya tamamlanma-
sı bekleniyor. Şu anda KOSKİ ekipleri 
alanda çalışıyorlar. Bu çalışmaların 
bitmesiyle Anıt, eski stadyum bölgesi 
ve Kerkük Caddesi’nde de rahatlama 
olacağını düşünüyorum” diye konuş-
tu. 

“TRAFİK LAMBASI İSTİYORUZ”
Şair Seyfi Sokak üzerinde Rebii 

Karatekin Ortaokulu’nun önünde bir 

trafik lambası konulmasının güven-
lik açıdan  gerekli olduğunu belirten 
Muhtar Emir Güney, “Mahallemizde 
araç sayısı fazla olunca haliyle trafik 
güvenliğini sağlamada zaman zaman 
sorunlar oluyor. 

Rauf Denktaş Caddesi’ne giden 
yolda eğer trafik lambası konulursa 

hem okuldaki çocukların güvenliği 
sağlanır hem de sürücüler buradan 
daha yavaş gitmek durumunda ka-
lırlar. Ayrıca mahallemizdeki vatan-
daşların ulaşımını rahatlatmak adına 
otobüs seferlerinin arttırılması da böl-
ge halkımızın yüzünü güldürecektir” 
dedi.

“SABAH VE AKŞAM TRAFİĞİ BİZİ 
BUNALTMIŞTI”

Mahalle sakinlerinden İbrahim 
Garipçin, trafik yoğunluğunun bölge-
de azaldığını dile getirerek çalışma-
ların bitmesini istediklerini belirtti. 
Garipçin, “Bu çalışmalar bizim işimizi 
çok rahatlatacak. Çünkü burada sabah 

ve akşam saatlerinde oluşan trafik 
bizi bunaltmıştı. Trafik sorunun azal-
ması ile çevremizin güzelleşeceğini 
düşünüyorum. Şu anda Rauf Denktaş 
Caddesi’ndeki çalışmada sona gelindi. 
Geliş- gidişli yollarla trafik sıkışıklığı 
neredeyse bitti. Belediyemize teşek-
kür ediyoruz” dedi.  n UFUK KENDİRCİ  

Hacıkaymak Mahalle Muhtarı 
Emir Güney
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İnek sütü üretiminde 
Konya birinci oldu 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü, 2016 yılı Süt 
Üretimi hakkında bilgi verdi. 2016 yılı 
sonuçlarına göre Konya inek sütü üreti-
minde birinci oldu. TÜİK Bölge Müdürü 
İsmail Çapoğlu tarafından yapılan açıkla-
ma şöyle: “2016 yılında 971 bin396 ton 
inek sütü üretimi yapılan Konya ili Tür-
kiye’nin toplam üretimininyüzde 5,8’ini 
karşılayarak inek sütü üretiminde birin-
ci oldu. 2015 yılında da 930bin 548 ton 
inek sütü üretimi ile Türkiye birincisi olan 
Konya,2016 yılında üretimini yüzde 4,4 
artırdı. Türkiye’de ise 2016 yılında 16 
milyon 786 bin 263 ton inek sütü üreti-
mi yapılırken, üretim bir önceki yıla göre 
(16 milyon 933 bin 520 ton) yüzde 0,9 

oranında azaldı. Koyun sütü üretiminde 
ise Van birinci, Konya ikinci oldu. 2016 
yılında 76bin 859 ton koyun sütü üretimi 
yapılan Konya Türkiye’nin toplam koyun 
sütü üretiminin yüzde 6,6’sını karşıla-
yarak Türkiye ikincisi oldu. 2015 yılında 
77bin 852 ton koyun sütü üretimi ile yine 
Türkiye ikincisi olan Konya ilinde 2016 
yılında üretim yüzde 1,3 oranında azaldı. 
Ülkemizde ise 2016 yılında 1 milyon 160 
bin 413 ton koyun sütü üretimi yapılır-
ken, üretim bir önceki yıla göre (1 milyon 
177 bin 228 ton) yüzde 1,4 oranında azal-
dı. En az koyun sütü üretimi yapılan iller 
110 ton ile Bartın, 125 ton ile Rize ve 456 
ton ile Karabük ili oldu.”
n EMİNE ÖZDEMİR 

YHT, 13 milyona
yakın yolcu taşıdı

Konya-Ankara ve Konya-İstan-
bul Yüksek Hızlı Tren (YHT) sefer-
leri hem ulaşımda hızlılığı arttırdı 
hem de yolcu memnuniyetini bera-
berinde getirdi. 

TCDD’den alınan bilgilere Kon-
ya-İstanbul-Konya ve Ankara-Kon-
ya-Ankara toplam yolcu sayısı 12 
milyon 700 bine ulaştı.Konya’da 
2011 yılında Ankara-Konya-An-
kara, 2014 yılında Konya-İstan-
bul-Konya yüksek hızlı tren seferleri 
uzak mesafeleri yakınlaştırdı. Ka-
rayolu ulaşımına göre oldukça hızlı 
olan yüksek hızlı trenler, ilk günden 
itibaren vatandaşların beğenisini 
topladı. 

Ulaşım ve ticareti geliştiren hızlı 
tren seferleri aynı zamanda farklı bir 
ilde okuyan öğrencilerin gidiş-geliş 
sorununu da ortadan kaldırdı. Her 
yıl sefer sayıları artarken, bilet fiyat-
ları ise cebi yakmıyor. 

Konya-Ankara-Ankara, Kon-
ya-İstanbul-Konya destinasyonları 
yolcu sayıları  2017 yılı Ekim Ayı iti-
barıyla şu şekilde;

1)Konya-İstanbul-Konya (Hiz-
mete verilişi 2014): 
2.100.000

2)Ankara-Konya-Ankara (Hiz-
mete verilişi 2011): 
10.600.000

SEFER SAYISI ARTIYOR
2011 yılında Ankara-Konya-An-

kara yüksek hızlı tren seferleri baş-
ladı. Buna göre 2011 yılında 407, 
2012 yılında bin 371, 2013 yılında 
bin 745, 2014 yılında bin 890, 2015 

yılında bin 798, 2016 yılında bin 
775 ara toplam 8 bin 986 sefer ya-
pılmış olup 2017 yılına gelindiğinde 
ise bin 679 yüksek hızlı tren seferi 
yapıldı. Genel toplam sefer sayısı 10 
bin 665.

Konya-İstanbul-Konya yüksek 
hızlı tren seferleri ise 2014 yılında 
başladı. Buna göre 2014 yılında 31, 
2015 yılında 659, 2016 yılında 684 
ara toplam bin 374 sefer yapılmış 
olup 2017 yılına gelindiğinde ise 
727 yüksek hızlı tren seferi gerçek-
leşti. Genel toplam sefer sayısı 2 bin 
100.

 Bilet fiyatları ise Ankara-Konya 
ekonomi 30 TL, busines 43,5 TL, 
Konya-İstanbul ekonomi 85 TL, bu-
sines 123,5 TL.  Ayrıca TCDD’den 
alınan diğer  bir bilgiye göre düzenli 
olarak yüksek hızlı tren yolcularına  
yapılan ankette yüksek hızlı tren-
lerden memnuniyetin yüzde 97.4 
olduğu açıklandı.
KARAMAN DA HIZLI TREN SEFERLE-

RİNE HAZIR!
Mevlana Meydanı’ndaki top-

lu açılış töreni için Konya’ya gelen 
Başbakan Binali Yıldırım Konya-Ka-
raman yüksek hızlı tren seferlerinin 
2018’de faaliyete geçeceğini belir-
terek, “55 bin metrekare alana sa-
hip yüksek hızlı tren garı temelini 
ağustosta atmıştık, inşallah önü-
müzdeki sene tamamlamış olaca-
ğız. Konya-Karaman hızlı trenini de 
önümüzdeki sene açıyoruz” açıkla-
masında bulunmuştu.
n UFUK KENDİRCİ

Alâeddin Tepesi’nde yürütülen II. Kılıçarslan Köşkü Arkeolojik Kazısı ve Kentsel Tasarım Projesi 
devam ediyor.  Tarihi kalıntının kış şartlarından etkilenmemesi için camla kapatılacağı öğrenildi 

Tarihi kalıntı camla 
muhafaza edilecek

2015 Ocak ayında başlanılan II. 
Kılıçarslan Köşkü Arkeolojik Kazısı ve 
Kentsel Tasarım Projesi’nde son du-
rum ve yapılan çalışmalar hakkında 
yeni bilgiler edinildi. Büyükşehir Be-
lediyesi’nden alınan bilgilere göre ka-
lıntı kış şartlarına karşın gerekli şart-
larda muhafaza edilecek. Çalışmalar 
yapının zarar görmemesi için oluştu-
rulan koruyucu iskelenin sökümü ile 
devam edip, kurulacak olan kalıcı çe-
lik ayakların oturtulacağı alan ve ker-
piç yapının 4 cephesine beton zemin 
hazırlanıp çelik/cam konstrüksiyon 
için ayaklar oturtuldu.  Cam platform 
için kerpiç yapının üst kısmında oluş-
turulacak çelik konstrüksiyon yapıldı, 
camlar platforma yerleştirildi. Üst kı-
sımda yapılacak olan köşk replikasının 
atölyede yapım aşamasında olduğu 
öğrenildi. Ayrıca üst kısmı camla ka-
patılan kalıntının yan kısımlarının da 
camla kapatılması ile birlikte kış ayın-
dan etkilenmemesi sağlanacak. 

KTO Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ha-
şim Karpuz da, “Kılıçaraslan Köşkü 
kış şartlarından elbette etkilenecektir. 
O yüzden tarihi eserlerin üstü bir an 
önce kapatılması gerekiyor” dedi. 

 “ESER MUHAFAZA EDİLECEKTİR”
Köşkün büyük bir bölümünün 

kerpiçten olduğunu belirten KTO Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Haşim Karpuz, 
geçtiğimiz sene tarihi eserin muhafa-
za edildiğini, bu yıl da gerekli şartların 
geç kalınmadan yapılması gerektiği-
ni belirterek, “Kılıçaraslan Köşkü kış 
şartlarından elbette etkilenecektir. 
O yüzden tarihi eserlerin üstü bir an 
önce kapatılması gerekiyor. Yapının 
büyük bir kısmı kerpiç olduğu için 
eserin kış şartlarından etkilenmeme 
imkanı yok. Bu konuda çalışmaların 
olduğunu takip ediyorum.  Kılıçaras-
lan Köşkü çalışmaları 2015 yılında 
başladı. O yıldan bu yana eseri koru-
mak adına çalışmalar yapılmıştı. Bu 
yılda eserin gerekli şartlar sağlandık-
tan sonra muhafaza edilecektir” dedi.

PROJE MALİYETİ 4 MİLYON LİRA
Konya Büyükşehir Belediyesi ve 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan yapılan ortak protokol çerçeve-
sinde yürütülen “Alaaddin Tepesi 
2’nci Kılıçarslan Köşkü Koruma, Can-
landırma ve Kentsel Tasarım Projesi” 
kapsamında köşk orijinal haline en 
uygun şekilde restore edilerek, gerçek 
ölçülerine yakın görsel bir algı oluş-

turulması bekleniyor. Yaklaşık 4 mil-
yon liraya mal olacağı beklenen proje, 
köşk kalıntısı cam yüzeyle korunacak. 
Köşkü saran arkeolojik kazı alanının 
bir bölümünün üstü gezilebilir bir 
cam döşemeyle kapatılarak ziyaret-
çiler hem sur kalıntılarını, hem de 
köşkü izleme imkanı bulacak. Alan, 
Selçuklu arkeolojisi ve Alaaddin Te-
pesi bilgilendirme meydanı olarak da 
kullanılacak.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?
Büyükşehir Belediyesi’nden alı-

nan bilgilere göre, tarihi eserlerin ka-
zısının bitiş tarihini çalışma sırasında 
çıkan yeni eserlerden dolayı kestirile-
meyeceği açıklandı. Çalışmalar sıra-
sında sadece Kılıçaraslan Köşkü’nün 
koruma altına alınmadığı, köşkün ya-
nında çıkan kale surlarının olduğu ve 
bu eserlerinde korunduğu öğrenildi. 
Ayrıca kış şartları bastırmadan  gerek 
köşk gerek de diğer eserlerin muha-
fazasının en iyi şekilde yapılacağı bil-
dirildi.

KALINTININ YAN KISIMLARI 
DA  KAPATILACAK!

II. Kılıçarslan Köşkü Koruma Al-
tına Alınması Çevre Düzenlemesi 
ve Arkeolojik Kazı İşi’yle ilgili Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nden yapı-
lan açıklama şu şekilde: “2015 Ocak 
ayında başladığımız çalışmalar Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı ile Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
yaptığı ortak protokol doğrultusunda 
öncelikle çevre düzenlemesi yapılarak 
başlamış, ancak yapılacak olan kazı 
çalışmaları için uygun hava şartları 
ile kazı çalışmalarımız 2015 Mayıs 
ayında başlamıştır. Alâeddin Tepesi 
kuzey eteğinde bulunan II. Kılıçaslan 
kerpiç yapının selamlık bölümünün 
koruma altına alınmadan önce ge-
rekli çalışmaların yapılması için kazı 
çalışması bu alanda başlamıştır. Be-
tonarme şemsiyenin kaldırılması kazı 
çalışmalarının bitimiyle başlamıştır. 
Eşzamanlı olarak Alaaddin Tepesi batı 
kısmında kazı çalışmaları için ön ha-
zırlıklar yapılıp sur duvarları kalıntıla-
rından yola çıkılarak oluşturulan 5x5 
açmalarda 2015 yılı haziran ayında 
çalışmalara başlanmıştır. Kazı çalış-
malarına olumsuz hava şartlarından 

dolayı 2015 Kasım ayının ortalarında 
son verilmiştir.

Betonarme şemsiyenin kaldırma 
çalışması için kazı çalışmalarının bi-
timiyle ön hazırlıklar yapılmaya baş-
lanmıştır. Kerpiç yapının (selamlık) 
etrafında yapılan kazı alanlarının ça-
lışmalardan zarar görmemesi için içi 
kum çuvallarıyla doldurularak üzeri 
kapatılmıştır. Yıkımı yapılacak olan 
betonarme şemsiyenin kerpiç yapı-
ya zarar vermemesi için koruyucu 
iskele oluşturulmuştur.  02.05.2016 
tarihinde betonarme şemsiyenin kı-
rımına başlanmıştır. Kırım çalışması 
oldukça hassas ve titiz bir çalışmayla 
21.05.2016 tarihinde bitmiştir. Çalış-
malar yapının zarar görmemesi için 
oluşturulan koruyucu iskelenin sö-
kümü ile devam edip, kurulacak olan 
kalıcı çelik ayakların oturtulacağı alan 
ve kerpiç yapının 4 cephesine beton 
zemin hazırlanıp çelik/cam kons-
trüksiyon için ayaklar oturtulmuştur.  
Cam platform için kerpiç yapının üst 
kısmında oluşturulacak çelik kons-
trüksiyon yapılmış, camlar platforma 
yerleştirilmiştir. Üst kısımda yapılacak 
olan köşk replikası atölyede yapım 
aşamasındadır.

Kalıntının üst kısmı tamamen 
camla kapanmış, yan kısımların kapa-
tılması işlemi önümüzdeki günlerde 
tamamlanacaktır.”  n UFUK KENDİRCİ 

Prof. Dr. Haşim Karpuz



Karatay Belediyesi, Altınekinliler 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı 
değerlendirme toplantısına ev sahip-
liği yaptı. Toplantıya Karatay Beledi-
ye Başkanı Mehmet Hançerli, Altı-
nekin Belediye Başkanı Muharrem 
Dere, AK Parti Altınekin İlçe Başkanı 
Mustafa Hançerli, Altınekin ve Bü-
yükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, 
Altınekinliler Derneği Başkanı Veli 
Tekelioğlu ve Yönetim Kurulu Üyele-
ri, Altınekinli iş adamları, sivil toplum 
kuruluşları yöneticileri ve Altınekinli-
ler katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Altınekinliler Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği’nin 
eğitime destek vermek adına ger-

çekleştirdiği 180 öğrenciye sağlanan 
burs imkanının; hem Altınekin’in 
hem de Konya’nın geleceği için bü-
yük bir öneme sahip olduğunu dile 

getirdi.  Eğitimli insanın gelişme ve 
kalkınma için en önemli kaynak ol-
duğunu vurgulayan Başkan Hançerli, 
herkesin gücü yettiğince Altınekin’e 

hizmet verebilme gayreti içerisinde 
olması gerektiğini vurguladı. Emeği 
geçen herkese teşekkür eden Başkan 
Hançerli, Altınekinlileri güzel mevki-
lerde görmekten büyük memnuniyet 
duyduklarını, bunun yolunun ise eği-
timden geçtiğini belirtti.

  Başkan Hançerli’ye verdiği des-
tek için teşekkür eden Altınekinliler 
Derneği Başkanı Veli Tekelioğlu, Al-
tınekinliler Derneği olarak bütün ça-
bamız çocuklarımızın daha iyi eğitimli 
alabilmeleri sağlamak. Bu sene 118 
kız ve 62 erkek öğrenci olmak üzere 
180 öğrenciye burs vereceğiz.” dedi. 
Altınekinliler Derneği Başkanı Veli 
Tekelioğlu Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye ev sahipliği ve 
verdiği destekler için teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ
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Yerli otomobil için Konya’dan
davet edilen tek firma AYD

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştiri-
len yerli otomobil üretimi imza tö-
renine Konya’dan davet edilen tek 
firma AYD oldu. AYD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Harun Aydın Külliye’de 
gerçekleşen bu muhteşem tören da-
vetine katildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önderliğinde yerli oto-
mobili üretecek firmaların belirlen-
diği Türkiye’nin Otomobili Projesi 
Ortak Girişim Grubu İşbirliği Proto-
kolü İmza Töreni’ne Konya’dan Ay-
dınlar Yedek Parça A.Ş. davet edildi.

Tarihi ve stratejik toplantıya 
Aydınlar Yedek Parça A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Aydın katıl-
dı. AYD, toplantıya davet edilen tek 
Konya firması oldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü ve TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra işadam-
larının katıldığı protokol töreninde 
AYD Yönetim Kurulu Başkanı Ha-

run Aydın da, Konya’yı temsil etti. 
Direksiyon ve süspansiyon parça-
larında dünya lideri olan, dünya-
daki tüm binek otomobil ve ticari 
vasıtalara üretim yapan firma, yerli 
otomobil üretimi için de üzerine dü-
şenleri yapmaya hazır olduklarını ve 
projenin de önemli bir parçası ola-
caklarının mesajını verdi. 

Protokol sonrası alınan kararlar 
ve atılan imzaların heyecan verici 
ve tarihi olduğunun altını çizen AYD 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun Ay-
dın, “Son 1 yılda yüzde 45  civarın-
da istihdam artışı sağlayarak rekor 

kıran ve toplam çalışanı 2bin 55’e 
ulaşan AYD, Konya’nın da en çok 
ihracat yapan firması durumunda.
Türkiye otomotiv sektöründe en bü-
yük ilk 30 firma içerisinde yüzde yüz 
yerli ve milli olan tek firmadır. Ayrıca 
5 yıl önce faaliyete geçen 150’ye ya-
kın mühendis kadrosu ile Konya’nın 
ilk AR-GE merkezi olarak yerli oto-
mobil üretiminin bir parçası olmak 
için çok yoğun bir çalışma yaptık. 
Yine Konya’da ki bir çok firmaya bu 
konuda önderlik ve desteklerde bu-
lunduk dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi’nin katkılarıyla Moskova’da açılan “Büyük Selçuklu Mirası” fotoğraf 
sergisi büyük ilgi gördü. ‘Selçukluların Tarihi ve Kültürel Mirası’ konulu sempozyum da yapıldı

Selçuklu medeniyeti 
dünyaya tanıtılıyor

Selçuklu Belediyesi’nin katkıla-
rıyla Rusya’nın başkenti Moskova’da 
açılan “Büyük Selçuklu Mirası” fotoğ-
raf sergisi büyük ilgi gördü. 

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
Selçuklu Belediyesi ve Türkiye’nin 
Moskova Büyükelçiliği’nin katkıla-
rıyla Rusya Beşeri Bilimler Üniver-
sitesinde “Büyük Selçuklu Mirası” 
fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. 
Rusya’nın başkenti Moskova’da açı-
lan sergi Selçuklu Medeniyetinin 
tüm etkileyici güzelliklerini bir arada 
görme fırsatı sundu. Sergide Büyük 
Selçuklu Devleti medeniyetinden mi-
ras kalan eşya ve halen ayakta olan 
yapılara ait fotoğraflar yer aldı. Sergi-
ye katılan Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Ahmet Furkan Kuşdemir, 
serginin Türk ve Rus ilişkilerine katkı 
sunacağını ifade etti. 

Büyük Selçuklu Mirası fotoğraf 
serginin açılış törenine Türkiye’nin 
Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, 
Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcı-
sı Ahmet Furkan Kuşdemir, Selçuklu 

Belediyesi Meclis üyeleri, Rusya Sos-
yal Bilimler Üniversitesi (RSBÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Yefim Pivovar, Moskova 
Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ül-
keleri Enstitüsü Onursal Başkanı Prof. 
Dr. Mihail Meyer, RSBÜ Rus-Türk 
Bilim ve Eğitim Merkezi Başkanı Prof. 
Dr. Dmitriy Vasilyev ve çok sayıda 
Türkolog, akademisyen ve öğrenciler 
katıldı.

Serginin açılışında konuşan Tür-
kiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüse-
yin Diriöz,11. yüzyıl İslam dünyasının 

en büyük medeniyetlerinden biri olan 
Selçukluların etkisinin, Orta Asya, 
Orta Doğu ve Orta Anadolu’yu içine 
alan geniş bir coğrafyada yaklaşık 
300 yıl boyunca hissedildiğini söyledi. 
Selçukluların son derece zengin kül-
türel mirasının gelecek nesillere la-
yıkıyla aktarılması gerektiğine işaret 
eden Diriöz, “Dolayısıyla, bu değerli 
serginin Moskova’da açılmasına katkı 
sunan herkese bizzat teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Büyük Selçuklu Mirası fotoğraf 

sergisinin tüm dünyadaki ve Anado-
lu’daki Selçuklulara ait tüm eserlerin 
derlendiği ve arşivlendiği bir çalışma 
olduğunu ifade eden Selçuklu Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı Ahmet Fur-
kan Kuşdemir, “Selçuklu Belediyesi 
olarak tüm müzelerdeki eserleri fo-
toğraflayarak üç cildi mimari, iki cildi 
de müze eserler olmak üzere 5 ciltlik 
“Büyük Selçuklu Mirası” isimli eser 
meydana getirmiştik. Moskova’da 
bu eserlerden bir kısmını sergilemiş 
bulunmaktayız. Her biri çok değerli 
ve kıymetli eserler. Selçuklu Beledi-
yesi olarak Selçuklu Medeniyetinin 
tanıtması konusunda 3 yıldır organi-
zasyonlar yürütüyoruz. Bu kapsam-
da Moskova’dayız. Yoğun ilgi gören 
serginin Türk ve Rus ilişkilerine katkı 
sunacağını düşünüyoruz” dedi.   

Serginin açılış töreninden sonra 
Rus ve Türk araştırmacılarının su-
numla katıldığı ‘Selçukluların Tarihi 
ve Kültürel Mirası’ konulu sempoz-
yum yapıldı.
n HABER MERKEZİ 

 Karatay Belediyesi’nden 
Altınekin’e eğitim desteği

Türk Haber-Sen’de İsmail 
Çelik, güven tazeledi

Altınekin Şehit Adem Yıldırım 
Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin 
bahçesinde ve Altınekin’deki muh-
telif yollarında asfaltlama çalışmala-
rı gerçekleştiren Karatay Belediyesi 
hizmette sınırları kaldırarak okula 
bir de kütüphane kazandırdı.  Konu 
ile bir açıklama yapan Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli, fizi-
ki olarak okulun çevre düzenleme-
lerinin yapıldığını ve gençlerimizin 
ihtiyaç duydukları bilgi kaynakları-
na kolayca ulaşabilmeleri için Milli 
Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilen 
kitaplar ve etüt çalışmalarını ger-
çekleştirecekleri masa sandalye ve 
kitaplıkları ile faydalı bir kütüpha-
ne oluşturduklarını söyledi. Başkan 
Hançerli gençlerin geleceğimizin 
teminatı olduğunu vurgulayarak; 

eğitimlerini en iyi fiziki şartlarda 
alabilmeleri için çalışmaların aralık-
sız sürdüğünü dile getirdi. Başkan 
Hançerli 75 okula 75 kütüphane, 20 
okul, 5 kapalı spor salonu ve 16 suni 
çim sahayı belediye öz kaynakları ile 
eğitim camiasına kazandırdıklarını 
söyledi. 

Karatay’ın komşu belediyeler ile 
işbirliği içinde bir kalkınmayı kendi-
ne şiar edindiğini dile getiren Baş-
kan Hançerli, Altınekin’e 700 kişilik 
modern bir düğün salonu kazandı-
rıldığını, Hadim Belediyesi nikah 
salonunun iç tefrişatının gerçek-
leştirildiğini, Derbent, Ahırlı Pazar 
Marketlerin yapımının tamamlan-
dığını, Akşehir Kapalı Pazar Market 
inşaatının ise devam ettiğini belirtti.
n HABER MERKEZİ

Türk Haber-Sen Konya Şube-
si 6. Olağan Genel Kurul toplantısı 
geçtiğimiz hafta sonu Konya PTT 
Başmüdürlüğü üst katta bulunan 
sosyal tesislerinde yapıldı. İki lis-
tenin katıldığı seçim sonucunda 
mevcut başkan İsmail Çelik, 137 
delegenin oyunun alarak yeniden 
başkanlığa seçilirken, güven tazele-
di. Türkiye kamu-Sen Konfederas-
yonu çatısı altında sendikal faaliyeti-
ni sürdüren Türk Haber-Sen Konya 
Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu geç-
tiğimiz pazar günü gerçekleştirildi. 
Saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasıyla başlayan genel kurul-
da protokol konuşmalarında İsmail 
Çelik, Abdülkadir Toklu ve Türk 
Haber-Sen Genel Başkan Yardımcı-
sı İlhan Yaman birer konuşma yap-
tı. Daha sonra yönetim ve denetim 

kurulu raporları okundu ve ibrası 
gerçekleştirildi. Genel kurulda son 
olarak seçime geçildi.

Mevcut Başkan İsmail Çelik ve 
Abdülkadir Toklu’nun listelerinin 
katıldığı seçimde 201 delege oy kul-
lanırken, 137 delegenin oyunu alan 
mevcut başkan İsmail Çelik yeniden 
başkanlığa seçilirken, Abdülkadir 
Toklu ise 62 oy aldı. İki oy ise geçer-
siz sayıldı.

Seçim sonunda tebrikleri kabul 
eden Başkan İsmail Çelik, “Seçimi-
mize katılan tüm üyelerimize te-
şekkür ediyorum. Türk Haber-Sen 
Konya Şubesi olarak hizmetlerimize 
kaldığımız yerden itibaren devam 
edeceğiz. Üyelerimiz haklarını her 
sahada ve alanda hem savunacağız, 
hem de almak için mücadele edece-
ğiz” dedi.  n HABER MERKEZİ

Altınekinliler Karatay’da biraraya geldi

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli

Türk Haber-Sen Konya Şube Başkanı İsmail Çelik



7 KASIM 2017 5HABER

Milli silâh, milli tank, milli gemi, 
insansız hava araçlarımız derken, en 
son milli araba projesinde sona doğru 
yaklaşıldı. Geçen hafta Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan milli araba projesine sahip çıkacak 
5 babayiğit açıklandı. Bu 5 babayiğide 
Türk milleti olarak şükranlarımızı su-
nuyoruz. Ama en başta bu projenin 
başlamasına ve bu günlere gelmesine 
vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. Neden mi 
dersiniz?

Biraz geçmişe dönüp bakarsak, 
Aselsan’daki mühendislerin intihar adı 
altındaki şüpheli ölümleri, içinde büyük 
projeler hazırlayan bilim adamlarının 
olduğu uçağın düşmesi ve uçağın kara 
kutusunun bir türlü bulunamaması gibi 
olayları hatırlarsak sanırım ne demek 
istediğimi daha iyi anlarsınız.

Meselâ milli uçağımızın adını aldığı 
‘’HÜRKUŞ’’ u bi hatırlayalım:

Vecihi Hürkuş gönüllü olarak Bal-

kan savaşına katılarak uçak mühendisi 
olarak görev yapar. 1917 yılında Kaf-
kas cephesinde iken bir Rus uçağını 
düşürerek ilk Türk pilotu ünvanını alır. 
Daha sonra Yunan uçağını düşürmeyi 
başarır. Daha sonra İzmir havaalanına 
giderek burayı da düşman işgalinden 
kurtarır. Bu üstün başarılarından dolayı 
kendisine TBMM tarafından istiklal ma-
dalyası ve üç ayrı tasdikname verilir.

Bir müddet sonra ilk Türk uçağı-
nı imal ederek uçağın ilk uçuşunu 28 
Ocak 1925’te gerçekleştirir. M. Kemal 
Atatürk’ün yönlendirmesiyle kurulan 
Türk Tayyare Cemiyeti’ne (TTC) katı-
lır ve kurum adına ilk Türkiye turunu 
1931’de tamamlar.

21 Nisan 1932’de Sivil Tayyare 
Mektebini kurar. 1933’te Nuri Demi-
rağ tarafından finanse edilen Vecihi 
K-XVI adlı uçağı tasarlar. 1937’de THK 
Hürkuş’u mühendislik eğitimi alması 
için Almanya’daki mühendislik oku-
luna gönderir. 1939’da mezun olarak 

ülkesine dönen Hürkuş’a 
iki yılda mühendis olma-
sının imkânsız olduğu 
gerekçesiyle mühendislik 
ruhsatı verilmez. Daha 
sonra 29 Kasım 1954’te 
Türkiye’nin ilk sivil hava-
yolu şirketini THY’nin el-
den çıkarttığı uçakları alıp 
onarmak suretiyle kurar. 
Fakat burada da engelle-
meler devam etmektedir. 
Gereksiz yere uçuşlarının iptal edilme-
si, uçaklarına düzenlenen sabotajlar da 
bu projesini düzenli bir şekilde sürdü-
rememesine neden olur.

Son yıllarını büyük maddi sıkıntılar 
içerisinde geçiren Hürkuş 16 Temmuz 
1969’da geçirdiği beyin kanaması ne-
ticesinde Kaldırıldığı GATA’da vefat 
eder.

Bu yaşanmış hikâye-
den ve yakın tarihimizde 
yaşanan olaylardan alı-
nacak elbette birçok ders 
vardır.

Meselâ Gazi Musta-
fa Kemal o tarihte her ne 
kadar milli uçak projesi 
ve dolayısıyla Hürkuş’u 
desteklediyse de devletin 
o dönemde içine sızan 
ittihat ve terakkici hainler 

tarafından hep engellendiğini görüyo-
ruz. Hatta ve hatta o tarihte imal edilen 
uçakların gömüldüğü yerden geçti-
ğimiz yıl çıkarılmasına hepimiz şahit 
olmadık mı?

 Kutlu doğum sancılı olur
 Türkiye dört bir taraftan ateş çem-

berinin içine alındığı adeta bir savaşın 
içinde iç ve dış meselelerle uğraşırken, 

bir taraftan bu saldırılarla mücadele 
edip, diğer taraftan onlarca milli pro-
jenin hayata geçirilmesine vesile olan 
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan 

Bey’in yeri elbette tartışılmaz.
Lâkin tarihin tekerrür etmemesi 

ve Türkiye’nin daha güçlü ayağa kalk-
ması için, devletin içine sinsice sızan 
pislikleri acilen temizlemeli ve dahası 
milli projelerin yanısıra diğer yandan 
da dinine, vatanına ve milletine bağlı 
milli insan yetiştirilmesine ivedilikle 
önem verilmesi gerekmektedir diye 
düşünüyorum. Bu sebeplerden dolayı 
eğitim politikalarımız acilen gözden ge-
çirilmelidir. 

Mesela zorunlu eğitim 12 yıldan 
aşağı çekilmeli veyahut çıraklık okul-
ları veya meslek liselerinin kalitesi ar-
tırılmalı. Diğer yandan da okulla birlikte 
meslek erbabı olacak öğrenci bizzat 
işin içinde yoğurularak ağırlığın iş ye-
rine verildiği, fakat eğitimin de ihmal 
edilmediği tarzda bir yöntem meslek 

erbabı ustaların yok olmasını engelle-
yecektir. Bu konuya daha önce de de-
ğinmiştim. Lise çağını bitirmiş 17-18 
yaşında bir gence o saatten sonra ne 
ahlak ne de meslek öğretebilirsiniz. 

Bir diğer husus da Diyanet’teki 
zafiyetlerin giderilmesi. Sünnet inkâr-
cısı, oryantalist hocaların Diyanet’te 
veya ilahiyat fakültelerinde çok rahat 
görev alıp hadisleri inkâr etme cüretini 
rahatça bulmaları, ayetleri çarpıtmaları 
ve bunlara herhangi bir yaptırım olma-
ması durumu hala devam ediyor.  İh-
san Şenocak Hoca konusunda da hala 
somut bir adım atılmış değil. Bilâkis 
birileri hala çıkmış İhsan Hoca için ‘’ta-
liban yetiştiriyorlar’’ ifadesi kullanı-
yor. Bu millet ne çektiyse ılımlı İslâmcı 
geçinen hocalardan çekmedi mi?

Unutmamalı ki âlimin ölümü üm-
metin ölümü gibidir. Peki alimin sin-
dirilmesi ve engellenmesi ne kadar 
doğru?

YA MİLLİ KADRO?

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

‘Öğrencileri geleceğe en
iyi şekilde hazırlıyoruz’

Kaymakam Aydoğan
okulları denetledi

Yalçın Eğitim Kurumları Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Yalçın Özel 
Öğretim Kursları Kurucusu Meh-
met Yalçın, bünyelerindeki öğret-
menler arasında kaynaştırma ve 
motivasyonunu sağlamak amacıy-
la, “Birlik, beraberlik ve kaynaşma 
“gecesi organize ederek tüm öğret-
menlerini bir arayla getirdi. Geceye 
katılan öğretmenlere çiğköfte ikram 
edildi.

Yalçın Eğitim Kurumları mer-
kez binasında gerçekleştirilen Birlik, 
beraberlik ve Kaynaşma gecesine 
Merkez ve Zindankale Şubesinde 
görev yapan yönetici ve tüm öğret-
menler katıldı.

Birlik beraberliğimizin daim ol-
masını, yarınımızın bugünümüzden 
daha huzurlu geçmesini temenni 
ediyorum’ diyen Yalçın Eğitim Ku-
rumları Yönetim kurulu Başkanı ve 
Yalçın Özel Eğitim Kursları kuru-
cusu Mehmet Yalçın, amaçlarının 
öğrencileri geleceğe en iyi şekilde 
hazırlamak olduğunu söyledi

Güçlü bir kadro ile çalışmaktan 
ötürü duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Yalçın, “İdari kadromuzdan 

öğretmenimize, hizmetli kadro-
muzdan güvenlik görevlimize kadar 
özenle seçilen ve çocuklarımızın 
menfaatlerini her şeyin üstünde 
tutan güçlü bir kadro ile çalışmak-
tan gurur duyduğumu belirtmek 
isterim. Sizlerin huzurunda özveri 
ile çalışan, Yalçın Eğitim Kurum-
larının adını eğitim camiasına altın 
harflerle yazdıran mesai arkadaş-
larıma teşekkür ediyorum. Yalçın, 
sözlerine geleceğin teminatı olan 
çocukların ve gençlerin çağın gerek-
lerine uygun biçimde eğitimlerini 
tamamlamaları ve geleceğe eksiksiz 
hazırlanabilmeleri için Yalçın Eğitim 
Kurumları olarak tüm imkânlarını 
seferber ettiğini söyledi. 

Yalçın Eğitim Kurumları yö-
netimi tarafından organize edilen 
gecede birlik ve beraberlik mesaj-
larının verildi.  ”Birlik, beraberlik 
ve kaynaşma” gecesinde protokol 
konuşmalarının ardından öğretmen 
ve yöneticiler gönüllerince eğlenme 
fırsatı bulurken, öğretmenler tara-
fından yapılan çiğköfteler katılımcı-
lara ikram edildi.
n HABER MERKEZİ 

Geçtiğimiz gün Şems Caddesi’nde Suriyeliler ile yaşanan olayda çok sayıda iş yeri zarar görmüştü. 
Bölge sakinleri ve esnaf,  huzursuzluktan en çok kendilerinin etkilendiklerini dile getirdi

‘Huzur istiyoruz!’

Geçtiğimiz Cuma akşamı Suri-
yeliler ile Doğanlar Mahallesi’nden 
bir grup arasındaki tartışma kavgaya 
dönüşmüş, yaşanan olayda çok sayı-
da iş yeri zarar görmüştü. Olayın ar-
dından Şems Caddesi’nde tansiyon 
düşerken, bölge sakinleri ile esnaf 
polisin caddeyi sıkı bir şekilde koru-
masını istiyor. Diğer yandan gazete-
mize açıklamada bulunan Doğanlar 
Mahallesi Muhtarı İsmail Nayernazlı, 
olayın münferit bir hadise olduğunu 
ve mahallenin isminin bu olaya karış-
maması gerektiğini söyledi.  

“OLAYIN MEDYAYA YANSIMA ŞEKLİ 
DE ÜZÜNTÜ VERİCİ”

Olay anında kavgayı gördüğünü 
dile getiren Şems Otel Çalışanı Ra-
mazan Belkuyulu, “Akşam saatleri 
sırasında olay gerçekleşti. Bir anda 
gürültü duydum. Yolun sonunda-
ki dükkanlara saldırıldığını gördüm. 
Camlar ve çerçeveler aşağı indirilmiş-
ti, bağrışmalar vardı. Olay anı akşa-
müzeri olduğu için çok fazla turist mi-
safirimiz yoktu. Eğer öğle saatlerinde 
olay gerçekleşseydi durum daha va-
him olabilirdi. Olaydan sonra medya-
yı takip ettik. Şems Tebrizi’nin oldu-
ğu yerde bu durumun yaşanması ve 
televizyonlar bu şekilde verilmesi bizi 
bir daha üzdü. Sadece iş anlamında 
değil, bir vatandaş olarak da olaydan 

rahatsız olduk. Burası Konya’nın en 
çok gezilen yerlerinden birisi. Kimse 
tedirgin bir şekilde buradan geçme-
sini istemiyoruz. İnşallah bu olay son 
olur” diye konuştu.
“OLAN SUÇSUZ İNSANLARA OLUYOR”

Bölgede esnaflık yapan Akif Yıl-
maz, Şems Caddesi’nde kimliksiz hiç 
kimsenin geçmesine izin verilmeme-
si gerektiğini dile getirerek, “Burada 
kimliksiz gezen Suriyeliler var. Bazen 
buralarda huzursuzluk çıkartıyorlar. 
Hatta kendi aralarında bile gruplar 
halinde kavga ettiklerini duyuyoruz. 
Büyük kavgadan önce duyduğum ka-
darıyla bir kişi Suriyeli vatandaşı darp 
etmiş. Daha sonra bölgede toplanan 
Suriyeliler de o kişiyi darp etmiş-
ler. Ardından buraya bir sürü insan 
geldi ve olaylar çok büyüdü.  Olayın 
yaşandığı anda dükkanımız açıktı. Dı-
şarı çıktığımda olayların çok şiddetli 
olduğunu gördüm. Polis ekipleri he-
men olay yerine geldiler. Burada bu 
tarz olayların yaşanması hem esnaf 
olarak hem de vatandaş olarak bizleri 
tedirgin ediyor. Aynı olayın tekrarlan-
mamasını diliyoruz. Olan yine suçsuz 
insana oluyor. Polislerimizden burada 
gerekli asayişin sağlanmasını istiyo-
ruz” dedi.

“TEDİRGİN OLUYORUZ”
Şems Caddesi’nde esnaflık ya-

pan Suriyeli Ahmet Heysem,  20-30 
dükkanın saldırıdan zarar gördüğünü 
ve polis denetimlerinin arttırılma-
sı gerektiğini ifade ederek, “Burada 
daha önce gruplar arasında tartışma 
yaşanmış. Bu tartışma arka noktalar-
dan birisinde olmuş. Ama biz tartış-
mayı görmedik. Akşam saatlerinde 
bir anda öfkeli bir grubun camları 
kırdığına, taş attıklarına şahit olduk. 
Tartışmaya daha sonra karşı gruptan 
kadınlar da geldi. Olay çok büyüdü. 
Sokakta 20-30 dükkan ve evin cam-
ları kırıldı, maddi zararlar verildi. Bu 
olaydan sonra bizim polislerden iste-
ğimiz güvenliğin sağlanması. Çünkü 
aynı olayın tekrarlanması durumun-
da zararı karşılayacak çok gücümüz 
yok. 3-4 bin TL’ye yakın zararım var. 
Buna karşın ne buradan gidebilirim 
ne de dükkanı kapatabilirim. Çalış-
mak durumundayım” diye konuştu.

“10 BİN TL ZARARIM VAR”
Bir diğer Suriyeli esnaf Abdülka-

dir Abdulcuk ise bölgede tartışma ya-
şanmasını istemediklerini belirterek, 
“Yaklaşık bir yıldır burada yaşıyorum. 
İlk defa bölgede böyle bir kavga oldu. 
Olay sırasında bir çalışıyorduk. Küçük 
kardeşim o sıra dükkandaydı. Yakla-
şık 200-300 kişi gördük. Dükkanlar 
taşlanınca kardeşim kaçtı. Dükkanı-
mız inanılmaz bir zarara girdi. Kasap 

malzemelerinin bazıları çok pahalı. 
Yaklaşık 10 bin TL kaybımız var. O 
gün çalıştığımız tüm paralarda olay 
sırasında gitti. Paradan değil can gü-
venliği istiyoruz. Bir daha böyle bir 
tartışma yaşanması korkarım ki bü-
yük bir kriz çıkartır. Biz huzursuzluk 
olsun istemiyoruz. Kimse birbiriyle 
tartışmasın ve herkes rahatça yaşa-
sın” diye ifade etti.  
“DOĞANLAR İSMİ KARALANMASIN”

Son olarak olayın münferit bir 
hadise olduğunu savunan Doğanlar 
Mahallesi Muhtarı İsmail Nayernazlı, 
Doğanlar isminin komple karalanma-
ması gerektiğini söyledi. Muhtar Na-
yernazlı, “Cuma günü yaşanan olayın 
yeniden yaşanmasını kesinlikle iste-
miyoruz. Kavgaya karışanlar polisler 
tarafından alındılar. Bu kişiler kütükte 
bizim mahalleye bağlılar ancak bura-
da oturmuyorlar. Bizim ismimizin bu 
olayla sürekli anılmasını istemiyoruz. 
İki grup arasında münferit bir kavga 
yaşandı, istenilmeyen hadiseler ger-
çekleşti. Bizler oradaki insanlarla bir 
sorunumuz yok. Dediğim gibi gruplar 
arasında yaşanan olayı tamamen bize 
fatura edilmesini istemiyoruz. Konuy-
la ilgili polis ekiplerine de gerekli açık-
lamayı yaptık. Bizim bir sorunumuz 
veya kinimiz yok” dedi.   
n UFUK KENDİRCİ 

Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan başkanlığındaki komisyon 
üyeleri, “Güvenli Okul-Güvenli Eği-
tim” projesi kapsamında okul dene-
timleri yaptı. Kaymakam Erdoğan, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
projeyle ilçede bulunan okullarda 
öğrenim gören öğrencilerin güven-
li bir ortamda eğitim görmelerini 
sağlamayı amaçladıklarını söyledi. 
Çocukların korunmasına yöne-
lik denetim kapsamında inceleme 
yaptıklarını aktaran Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi, Enis Şanlıoğlu Anadolu 

Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Mahmut Esat Anadolu Lisesi’ni zi-
yaret ederek okul içi ve çevresinde 
güvenlik, tertip düzen konularında 
tespit ve değerlendirmelerde bu-
lunduk. Okul önlerinde öğrencilere 
ve ailelere okul çevrelerinde yaşa-
yabilecekleri olası tehlikelere karşı 
önlemleri inceledik.” Denetime, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, 
İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özde-
mir, okul idarecileri ve öğretmenler 
katıldı.
n AA

Olayın ardından Şems Caddesi’nde tansiyon düşerken, bölge sakinleri ile esnaf polisin caddeyi sıkı bir şekilde korumasını istiyor.
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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 
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Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 3 
yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı. 
Hasan Özkara (24) idaresindeki 42 FAH 
13 plakalı hafif ticari araç, Konya-Aksaray 
karayolunun 46. kilometresinde refüje çarptı.  
Kazada araçta bulunan 3 yaşındaki Sultan 
Yelli olay yerinde hayatını kaybetti.  Yara-
lanan sürücü Özkara ile kardeşi Ayşe Yelli, 
112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune 
Hastanesi’ne kaldırıldı.  Özkara ve Yelli’nin 
sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
n AA

Kulu’da meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi yaralandı. H.A yönetimindeki 42 DUH 
39 plakalı tır, Kulu-Kırıkkale karayolunun 
14. kilometresinde devrildi. Kazada sürücü 
yaralandı. Yaralı, Kulu Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı.  n AA

Kulu’da trafik
kazası: 1 yaralı

Refüje çarptı:
1 ölü, 2 yaralı

Park halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş açılması sonu-
cu bir kişi yaralandı. 

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, merkez 
Karatay ilçesi Çimenlik Caddesi’ndeki inşaatın önünde park 
halinde bulunan İrfan Zant’a ait 42 DCD 47 plakalı otomobile 
av tüfeğiyle ateş açtı.  Aracın bulunduğu alandaki inşaatın 

bekçisi Osman Uyar, vücuduna isabet eden saçmalarla yara-
landı.  Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırılan Uyar’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.  
Olay yerinde inceleme yapan polisin, kaçan şüpheli ya da 
şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
n AA

İçişleri Bakanlığı’ndan, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 68’i 
ölü, 6’sı sağ, 6’sı da teslim olmak üzere 80 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

68’i öldürüldü

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
yazılı açıklamaya göre, 30 Ekim-6 Ka-
sım tarihleri arasında Jandarma Özel 
Harekat, Polis Özel Harekat, Jandar-
ma Komando Birlikleri ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin hava ve kara unsurla-
rınca bin 476 operasyon düzenlendi. 

Operasyonlarda örgüte yardım 
ve yataklık yaptığı ve örgütlerle ir-
tibatlı olduğu belirlenen PKK/KCK, 
DEAŞ, FETÖ/PDY ve aşırı sol örgüt 
mensubu 974 kişi gözaltına alınır-
ken, 68’i ölü, 6’sı sağ, 6’sı da teslim 
olmak üzere 80 terörist etkisiz hale 
getirildi. Bu operasyonlar sonucunda 
Diyarbakır’da 26, Bitlis’te 10, Tunce-
li’de 8, Mardin’de 2 ve Erzincan’da bir 
olmak üzere 47 sığınak kullanılamaz 
hale getirildi.

Bu sığınak ve mağaralarda terö-
ristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 4 
ton gıda maddesi, 23’ü ağır ve uzun 
namlulu 36 silah, 637 kilogram patla-
yıcı yapımında kullanılan madde, 16 
el bombası, bin 572 muhtelif mühim-
mat ele geçirildi. Ayrıca 18 el yapımı 
patlayıcı ve mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA 
MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mü-
cadele kapsamında 77 ilde gerçek-
leştirilen 2 bin 508 operasyonda ise 
bin 263 kilogram esrar, 237 kilogram 
eroin, 2 kilogram bonzai, bir kilogram 

afyon sakızı, 3 kilogram metamfe-
tamin, 1,5 kilogram kokain, 24 bin 
254 uyuşturucu hap, 9 bin 612 kök 
kenevir bitkisine el konuldu.Ayrıca 
798 bin 979 kaçak sigara, 57 bin 430 

litre akaryakıt ele geçirildi, bu operas-
yonlar kapsamında 3 bin 350 şüpheli 
gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yö-
nelik projeli çalışma kapsamında 37 
ilde 360 şüpheli yakalandı.  n AA

İnşaat ustası 18 metre yükseklikten düştü
Otopark inşaatında ustabaşı ola-

rak çalışan 45 yaşındaki Cavit Ç., ça-
lışmaları kontrol ettiği sırada 18 met-
re yükseklikten düştü. Talihsiz işçi, 
düştüğü yerden itfaiye ekiplerinin 1 
saatlik çalışmasının ardından kurta-
rılabildi. Olay, 19.00 sıralarında mer-
kez Meram İlçesi Şükran Mahallesi 

Sahipata Caddesi üzerinde bulunan 
Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı inşaa-
tında meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, 45 yaşındaki Cavit Ç., usta başı 
olarak çalıştığı inşaatı kontrol ettiği 
sırada dengesini kaybederek 18 met-
reden aşağıya düştü. Yere düştükten 
sonra bağırarak yardım isteyen Cavit 

Ç.’yi gören inşaat bekçisi polisi ara-
yarak durumu bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil 
Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri-
ne gelen itfaiye ekipleri, Cavit Ç.’nin 
düştüğü yere makara kurdu. Kurulan 
makarayla yaralı ustabaşı yaklaşık bir 
saatlik bir çalışmanın ardından düş-

tüğü yerden çıkartıldı. Yaralı Cavit Ç., 
sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin 
ardından ambulansla Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bacaklarında kırıklar bulunan ya-
ralının sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi.
n İHA

Otomobile ateş açıldı, 1 kişi yaralandı

PKK/KCK, DEAŞ, FETÖ/PDY ve 
aşırı sol örgüt mensubu 974 kişi 
gözaltına alınırken, 68’i ölü, 6’sı 
sağ, 6’sı da teslim olmak üzere 
80 terörist etkisiz hale getirildi.

Kasım ayı geldi 
çattı. Üstadın dediği 
gibi “Beni bu havalar 
mahvetti.”

Genlerimize kod-
lanmışlığın kanıksa-
ması mı, gök kubbeyi 
siyah bir tül gibi kapla-
yan bulutların içimize 
sıçrattığı kasvet mi 
bilinmez evcil hüzün-
lerin depreşmesi; bir 
acayip muammadır içinden çıkabi-
lene aşk olsun.

Öte yandan hep İstanbul’da mı 
güzeldir sonbahar? Tabiat orada 
renkli diğer yerlerde siyah beyaz 
mı?

Tabii ki hayır belki neşriyatın 
çoğu orada yazan da yayımlayan 
da o manzara içinde sürdürmekte 
hayatını; keza bilumum şarkı sözü 
yazanlar aynı şekilde bir İstanbul 
portresi seyretmekte her mev-
sim. Ziyanı yok varsın seyreyleyip 
yaz(n)sınlar. 

Akşama doğru azalırsa yağ-
mur, kız kulesi ve adalar. Ah bura-
da olsan çok güzel hala İstanbul’da 
sonbahar… 

Dizeleri terennüm edilsin du-
daklarda s(g)özümüz yok. Fakat 
Güneş yeryüzündeki her zerreye 
cömertçe yaydığı gibi ışığını; iki 
bahar dahi esirgemez hükmünü 
diğer coğrafyalardan. Demem o ki 
baharı ayrı güzel hazanı ayrı canım 
şehrimin. 

Misal kızaran yapraklarıyla 
sarmaşıklar haykırır sonbaharın 
yalnızca sarıdan ibaret olmadığını. 
Sıra sıra ağaç kümeleri yol boyu 
sizi altın sarısı küpeleriyle karşılar-
ken aynı sırada boy vermiş başka 
bir ağaç kızıl kahve tonlarında do-
nuyla şaşırtır sizi. Havada ayaz, 
yağmur, ıslak yaprak ve bir miktar 
is kokusu haber verir sessizce yak-
laşmakta olan kışı. Kuşlar daha bir 
telaşlıdır sanki. 

Erkenden kararan 
havanın farkına var-
mış; bazı günler şöyle 
bir göz kırpıp geçen 
güneşin selamını ka-
çırmamak ister gibi. 
Bazılarını gruplar ha-
linde uzak ülkelere 
göçmeye hazırlanırken 
uçuş pozisyonu almış 
görürsünüz. Yanağını-

zı okşayan asırlık Anadolu bozkırı-
nın haşin rüzgârıdır. 

İnsan gökyüzünün gönüldeşi 
kesilir bazı bazı sebepli sebepsiz 
gözyaşı dökmeye hazırdır. Bu ağ-
layışa sebep ne hacet; yiten yazın 
kıyısına az biraz kaybettiklerinizin 
yasından eklediniz mi tamam alın 
size sulu sepken.

Yürek kanamayınca göz ya-
şarmaz. Taşıdığı yaranın derinli-
ğidir seni ağlatan. O yara ara sıra 
yeniden kanamaya başlayınca yü-
rekten coşar gözden taşar acının 
kekremsi tadı.  

Sonbahar hüznün, hazanın 
mevsimidir azizim ne dersen 
de.  Yağmuruyla ağlar ağaç-
lar bir bir döktükleri yaprağa. 
Yemyeşilken sararan sonra mat bir 
kahverengine bürünen yapraklar 
ömrün hazanını çağrıştırır da içini 
bir huş eder çoğu zaman.

Yalancı dünyâya aldanma yâ hû, 
Bu dernek dağılır dîvân eğlenmez. 
İki kapılı bir virânedir bu, 
Bunda konan göçer, konuk eğlen-
mez.

Aziz Mahmut Hüdai
Nereden nereye geldik.   Ana-

dolu’da sonbahar derken insanın 
sonbaharına kaydırdık mevzuyu. 
Fazla konudan sapmadan bitirmek 
zamanıdır. 

Gören göze, hisseden kalbe 
sonbahar nerede olursa olsun bir 
şeyler fısıldar.  Bunun için ille de 
“bir tepeden Aziz İstanbul’a” bak-
mak şart değildir kanaatindeyim 
ne dersiniz?   İyi hafta sonları.

HAZAN VE HÜZÜN ÜSTÜNE

haber@konyayenigun.com
FATMA TUTAK
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Özel öğrencilerle mutlu ettiler
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursları ile Selçuk 
Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorla-
rı Topluluğunun işbirliğiyle özel öğ-
rencilere yönelik sanatsal etkinlikler 
düzenlendi. Gönüllerince eğlenen 
özel öğrencilerin mutlulukları gözle-
rine yansıdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) öğretmenleri ile Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Genç Yeryüzü 
Doktorları Topluluğu öğrencileri, 
özel öğrencilerle bir araya geldi. 

Öğretmen Fatma Menekşe Özel 
Eğitim İş Uygulama Merkezi öğren-
cilerinin 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde açacakları sergiye kat-
kı sağlamak için KOMEK, Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık 
Fakültesi öğrencileri işbirliği içinde 
örnek bir çalışma yaptı. 

Özel Eğitim Uygulama Merke-
zinde eğitim gören 179 özel öğrenci 
hayatlarında ilk defa ebru, seramik 
ve origami sanatıyla tanıştı. Gönülle-
rince eğlenen özel öğrencilerin mut-

lulukları görülmeye değerdi. 
Geleceğin doktorları, meslek 

hayatlarında engelli hastaları yakın-
dan tanımak ve onların hayatımızın 
vazgeçilmezi olduğunu vurgulamak 

için böyle bir etkinlik yaptıklarını 
belirterek, bu etkinlikte kendilerine 
en büyük desteği veren KOMEK’e 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

‘En yüksek kaynak 2016
yılında tahsis edildi’

Sokak hayvanları için
barınak yapılıyor

Selçuk Üniversitesi Fen Fakül-
tesi 2017-2018 Akademik Kurul 
Toplantısı ve FEDEK Akreditasyon 
takdim töreni gerçekleştirildi. 

 Selçuk Üniversitesi Fen Fakül-
tesi 2017-2018 Akademik Kurul 
Toplantısı ve FEDEK Akreditasyon 
takdim töreni Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştiril-
di. Gerçekleştirilen toplantıya Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 
Kara, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Küçüködük, FEDEK Yöne-
tim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sadullah 
Sakallıoğlu ve akademisyenler katıl-
dı. Akademik Kurul toplantısı açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Fen 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Küçüködük, fakültenin “2018-2023 
Stratejik Plan” sunumunu gerçek-
leştirdi. Fen Fakültesi’nin hedefleri-
ni anlatan Dekan Prof. Dr. Mustafa 
Küçüködük şunları söyledi: “Araş-
tırma Görevlisi sayısının 2023 yılına 
kadar yeterli hale getirilmesi önce-
likli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 
Çünkü ihtiyacımız var. Rektörümüz 
Prof. Dr. Şahin’in de bu konuda elin-
de geleni yapacağına inanıyoruz. 
Bunların dışında ulusal-uluslararası 
işbirliği ve proje aktivitelerini yüzde 
10 artırmak, BAP dışı projelerle üni-
versite kaynaklarına 2018-2023 yıl-
ları arasında her yıl getirinin yüzde 
20 artırılması ve her yıl en az 1 tane 
ulusal-uluslararası kongre, çalıştay 
öncelikli amaçlarımız arasındadır”

Fen Fakültesi Akademik Kurul 

toplantısında konuşan Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, “Üniversite bir bütündür. 
Buradaki her birey var olduğu yer-
de büyük bir bütündür. Çünkü bü-
tünün bir parçası eksildiği zaman o 
parça düzgün çalışmaz. Bu bilinçle 
hareket ediyoruz. Üniversiteler-
de verilen kadrolar, hak edilen bir 
kısımdır. Bunlar Devletin verdiği 
imkânlardır. Dolayısıyla minnet 
duyulacaksa Devlete karşı duyul-
malıdır” dedi. Üniversitede kaynak 
isteyen herkese imkânın sağlandı-
ğının altını çizen Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, en yüksek kaynağın 
2016 yılında tahsis edildiğini belirt-
ti. Kaynakların verimli kullanıldığı-
nı söyleyen Rektör Prof. Dr. Şahin, 
“Kaynakları mümkün olduğu kadar 
verimli kullanmaya çalışıyoruz. Kay-
nak sıkıntımız yok. Bugün elimizde 
kullanacağımız ve önümüzdeki yıla 
aktaracağımız kaynağımız bulunu-
yor. Bundan sonraki süreçte kişilerin 
bizden aldığı kaynakları nasıl kul-
landığına bakacağız. Eğer katma de-
ğer üretecek bir projeyle karşımıza 
gelmişse bütün kaynak ve imkânları 
tahsis edeceğiz. Önümüzdeki sene 
içinde kadro sorunumuz inşallah ol-
mayacak. 96 profesörlük kadrosunu 
önümüzdeki sene için istedik” ifa-
delerini kullandı. Programın sonun-
da bu yıl FEDEK tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda akredite 
olan bölümlerin, bölüm başkanları-
na belgeleri FEDEK Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu 
tarafından takdim edildi.
n HABER MERKEZİ 

Yerli otomobil üretiminin Konya’da yapılıp yapılmayacağıyla ilgili olarak AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, “Bu bir yarıştır. Bu yarışta kim öndeyse kim istekli ve avantajlıysa yarışı o kazanır” dedi 

Yerli otomobili istekli
ve avantajlı olan alır!

AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, Konya ve ülke gündemi-
ni değerlendirdi. 

İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ali 
Cengiz Kürkçü ile Şeyda Boydak ile 
AK Parti İl Başkanlığı’nda basın top-
lantısı düzenleyen Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, “Geçtiğimiz hafta sonu 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Başba-
kanımız ve birçok bakan ile genel 
başkan yardımcılarımız, Konya’ya 
geldiler. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Konya’ya ve hemşehrilerimize atfetti-
ği değeri sevgiyi bir kez daha görmüş 
olduk. Bu ziyaretleri dolayısıyla Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanı-
mıza teşekkür ediyoruz” dedi. 

Yeni AK Parti İl Yönetimine de 
hayırlı olsun dileklerini ileten Altun-
yaldız, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haf-
ta yeni il yönetimimiz de belli oldu. 
Bu, bir bayrak değişimdir, nöbet de-
ğişimidir. Yenilenme, heyecan ve ta-
zelenmedir bu. Bu kapsamda önceki 
yönetimimize, İl Başkanımız Sayın 
Musa Arat’a teşekkür ediyorum. Yeni 
dönemde görev alan İl Başkanımız 
Sayın Hasan Angı ve ekibine hayırlı 
olsun dileklerimizi iletiyorum” ifade-
lerini kullandı. 

HELAL GIDA AKREDİTASYON 
KURUMU’NUN KURULMASI

“Helal Akreditasyon Kurumu’nun 
kurulması ile ilgili yasa Geçtiğimiz 

hafta TBMM Genel Kurulu’ndan geç-
ti” diyen Altunyaldız, “Helal Akredi-
tasyon Kurumu, ülkemiz ve dünya-
daki tüm Müslümanlarının önemli bir 
ihtiyacını karşılayacak. Dünyada 1,8 
milyar insan, Müslüman kimliği ile 
yaşıyor. Bu nüfusun tükettiğinin helal 
kriterlerine uygun olması gerekiyor. 
Bugüne kadar buna yönelik birçok ça-
lışma yapıldı. 1 trilyon 2 milyar dolar 
civarında gıda tüketen Müslümanla-
rın söz konusu helal gıda tüketimini 
ve 4 trilyon dolara ulaşan ekonomik 
büyüklük, Müslüman olmayan ül-
kelerin elinde. Bu tablodan hareket-
le İslam İşbirliği Teşkilatı, merkezi 
İstanbul’da olan bir İslam Ülkeleri 
Metroloji ve Standardizasyon Merkezi 
Enstitüsü’nü kurdu. 36 üyeli bu ens-
titü, özellikle helal konusunda çalış-
malar yaparak standart, akreditasyon 
sistem ve belgeleri ortaya koyuyor. 
Helal belgelendirmenin akreditasyo-
nu konusunda da 6 trilyon dolarlık bir 
hacim var. Dolayısıyla kurulan He-
lal Gıda Akreditasyon Kurumu, çok 
önemli. İnşallah hayırlı hizmetlere 
imza atacağız. 

Yine TBMM Sanayi Ticaret ve 
Enerji Komisyonu olarak ülkemizde 
değişik üretim alanlarını ziyaret et-
meye ve üreticimizle bir araya gel-
meye devam ediyoruz. Türkiye, yılın 
ilk yarısında yaklaşık yüzde 5 büyüdü. 

Büyümenin merkezinde üretim, ihra-
cat ve sürdürülebilirlik var. Bizler de 
üreten insanların sorunlarını öğren-
mek, yerinde görmek ve ihtiyaçlarını 
tespit ederek çözüm oluşturmak için 
bu ziyaretleri yapıyoruz. 3 gün süren 
Kocaeli ziyaretimizde birçok program 
yaptık. Şunu net bir şekilde ifade ede-
biliriz ki Türkiye, üretimi ile istihda-
mı ile yoluna emin adımlarla devam 
ediyor. İnşallah yılsonunda hedefimiz 
olan yüzde 5’in üzerinde bir büyüme 
ile yolumuza devam edeceğiz” bilgi-
sini verdi. 

İNSANİ YARDIM VE TÜRKİYE
Küresel bazda, en fazla insani yar-

dım yapan ülkenin Türkiye olduğuna 
dikkat çeken Altunyaldız, “Milli gelire 
oranla bakıldığında Türkiye dünyada 
birinci sırada. Son 10 yılda ülkemiz 
30 milyar doların üzerinde bir yardım 
yapmış. Ülkemiz kaynaklarını hiçbir 
ırk, din ya da millet ayrımı yapmaksı-
zın yapmaya devam ediyor” dedi. 

YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ
Yeri otomobilin yeriyle ilgili ise 

Altunyaldız, şunları kaydetti: “Bildi-
ğiniz gibi 2 Kasım’da yerli otomobi-
lin üretimine dair önemli bir gelişme 
yaşadık. Cumhurbaşkanımız, 5 kişilik 
konsorsiyumu kamuoyu ile paylaştı 
ve imzalar atıldı. Öncelikle otomotiv 
sektörü, sanayinin her alanını ilgi-
lendiren bir alan.  Gerçekten yıllardır 

hayalimiz olan bir markanın oluşumu 
için önemli bir adım atılmış oldu. Kü-
resel otomotiv endüstrisi bir değişim 
içinde. Yani fosil yakıtlarla çalışan 
otomotiv endüstrisi artık terk ediliyor. 
Ağırlıklı olarak elektrikli motor veya 
güç transferleri gözde. İşte bu bağ-
lamda bizler de elektrikli otomobilde 
varız diyebileceğimiz bir yerdeyiz. İn-
şallah yakın bir zamanda yerli marka 
otomobilimizi yakalamış olacağız. Ni-
telikli, örnek ve ileri bir konsorsiyum 
var. İnşallah 2021’de kendi yerli oto-
mobilimizi yollarda görmeye başlaya-
cağız ve küresel dünyaya da ihracatı-
mızı yapacağız. 

Bu bağlamda Konyamızın bu 
alanda sahip olduğu potansiyeli, yete-
neği, gücü, altyapısı ve tedarikçiliği ile 
söz sahibi olduğu, üretim konusunda 
da en güçlü iller arasında olduğunu 
söyleyebiliriz. 

 Dolayısıyla, milletvekillerimizle, 
teşkilatlarımızla, belediye başkanla-
rımız, odalarımız, kurum ve kuru-
luşlarımızla birlikte inşallah bu yatırı-
mın Konya’ya alınması için gerekeni 
yapmamız gerekiyor. Bu bir yarıştır. 
Bu yarışta kim öndeyse kim istekli 
ve avantajlıysa yarışı o kazanır. Kon-
ya’nın bu yarışta ben de varım diyor. 
İnşallah ipi göğüsleyen şehrimiz ola-
caktır.” 
n EMİNE ÖZDEMİR 

Seydişehir Belediyesi, sokak 
hayvanları için hayvan barınağı ya-
pımına başladı. 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, makine parkı hur-
dalık yanında bulunan 40 metreka-
relik alan üzerinde kurulacak olan 
hayvan barınağı çalışmalarını yerin-
de inceledi. Başkan Tutal, barınakla-
rın yan yana 20 adet olacağını ve en 
kısa sürede tamamlanacağını kay-
detti. Başkan Tutal, “Yapımına baş-

ladığımız hayvan barınağımızı en 
kısa sürede tamamlayarak hizme-
te sunacağız. Tamamladığımız 20 
adet hayvan barınağımızda bulunan 
hayvanlarımızın yanına 1 adet kon-
teyner yerleştirerek veteriner hekim 
kontrolünde kısırlaştırılacak, bu işle-
min ardından 10 gün hayvanların 
bakımı görevliler tarafından yapıla-
rak daha sonra doğal hayata bıraka-
cağız” dedi.
n İHA 

İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Cengiz Kürkçü ve Şeyda Boydak ile AK Parti İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen 
Milletvekili Ziya Altunyaldız, yerli otomobille ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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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.

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

SATIŞ ELEMANI 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• B SINIFI EHLİYETİ OLAN
• SEYAHATE ENGELİ OLMAYAN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

VASIFSIZ ELEMAN 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

GIDA TEKNİKERİ 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
• LİSE VEYA ÜNİVERSİTE MEZUNU
• TERCİHEN DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN

ÖN MUHASEBECİ
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR. 

ADRES : FEVZİ ÇAKMAK MAH.10437 SOK.NO:19 KARATAY / KONYA

0332 342 74 24
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

E SINIFI EHLİYETİ VE SRC 
PSİKOTEKNİK 

BELGESİNE SAHİP

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Un fabrikası laboratuvarında vardiyalı 
çalışabilecek askerliğini yapmış

Ön lisans mezunu(gıda, 
kimya bölümü) mezunu,
• Lise Mezunu
• Un fabrikasında bakım 
işlerinde çalışacak 
bakımcı alınacaktır.               

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

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE:
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Operatörleri,
• Torna Tezgahı Operatörleri,
• Balans Tezgahı Operatörleri;

KALİTE KONTROL BÖLÜMÜNE:
• Otomotiv sektöründe tecrübeli, ölçü aletlerini iyi kullanabilen ara 
kontrol, proses kontrol ve son kontrol elemanları;

BAKIM ONARIM BÖLÜMÜNE:
• Mekanik, Elektrik ve Elektronik Bakım-Onarım Personelleri
• Marangoz işlerinden anlayan personeller,

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNE:
• Tecrübeli Kalıpçılar ve Kalıpçı Yardımcıları
• Yüzey taşlama(flex taşlama) elemanları
• Maçacılar, Kumlama ve Isıl işlem elemanları,

İDARİ BÖLÜME:
• Satış Pazarlama Personelleri
• Satış Sonrası Teknik Servis Personelleri
 • Engelli temizlik personelleri, (en az %40 özürlü İŞKUR’a kayıtlı)

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr
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Bosna  Hersek Mahallesi’nde   
Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

SATILIK ARSA
Konya Meram Karadiğin Köyü Çay Mevkisinde 

2600 m2 yer Acil Satılıktır.Araçla Takas Olunur 
Ada 138 Parsel 98 

İrtibat: 0507 904 93 42

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
SELÇUKLU BELEDİYESİ 

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi Ek Bina Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2017/548406
1-İdarenin
a) Adresi  : ŞEYH ŞAMİL MAH. DOÇ. DR. HALİL ÜRÜN CAD. 19 42070 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322243600 - 3322243682
c) Elektronik Posta Adresi  : serdarsat42@hotmail.com
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 20 K 2 pafta 3185 ada 5 parsel de Yapılacak olan ek 
   1 adet bina yapım işi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : 20K2 Pafta 3185 Ada 5 Parsel
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu
b) Tarihi ve saati  : 29.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,  ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan  ticaret  sicil  memurlukları  veya  serbest  muhasebeci,  yeminli  mali  müşavir  ya  da  serbest 
muhasebeci mali müşavir  tarafından  ilk  ilan  tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği  tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif  edilen  bedelin % 10 dan az  olmamak üzere  istekli  tarafından belirlenecek  tutarda  bankalar 
nezdindeki  kullanılmamış  nakdi  veya  gayrinakdi  kredisini  ya  da  üzerinde  kısıtlama  bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 
suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a)  İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan  istekliler yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 
göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve 
bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler. Bu  takdirde belgeleri sunulan yılların parasal  tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin 
parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin  cirosunun  teklif  ettiği  bedelin  %  25  inden,  taahhüt  altında  devam  eden  yapım  işlerinin 
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 
yıldan başlamak üzere birbirini  takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, 
belgeleri  sunulan  yılların  parasal  tutarlarının  ortalaması  üzerinden  yeterlik  kriterlerinin  sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere  ihale konusu  iş veya benzer  işlere  ilişkin  iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde 
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan B / III gurubu işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü mezuniyet belgeleri ihale konusu iş veya 
benzer işe denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve  500 TRY (Türk Lirası)  karşılığı Selçuklu 
Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif verecek olanların  ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuklu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın 690493 - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

SERBEST PİYASADAN (1 OCAK 2018 - 31 ARALIK 
2018 TARİHLERİ ARASINDA OLMAK ÜZERE 1 YILLIK) 

ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ
KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Serbest Piyasadan (1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 Tarihleri Arasında Olmak Üzere 1 Yıllık)Elektrik 
Enerjisi Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/563355
1-İdarenin
a) Adresi  : Akabe Mah.Cemil Çiçek Cad No:63 Karatay/KONYA 
b) Telefon ve faks numarası  : 3322213100 - 3322213245
c) Elektronik Posta Adresi  : konyacbs@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Serbest Piyasadan (1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 Tarihleri 
   Arasında Olmak Üzere 1 Yıllık) 2.250.000 Kilowatt/saat 
   Elektrik Enerjisi Temini
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  : Teknik şartnamede belirtilen abone numarasına. (Akabe 
   Mah.Cemil Çiçek Cad No:63 Karatay/KONYA)
c) Teslim tarihi  : 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 Tarihleri Arasında Olmak 
   Üzere 1 Yıllık
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonu Cemil 
   Çiçek Cad. No:63 Karatay/ KONYA
b) Tarihi ve saati  : 30.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler EPDK’nın yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” hükümlerine göre 
düzenlenmiş “Elektrik Toptan Satış Lisansı” veya Üretim Lisansı” veya “Otoprodüktör Lisansı” 
veya “Otoprodüktör Grubu Lisansı” veya “Perakende Satış Lisansı”ndan birinin aslını veya 
noter onaylı suretini veya belge aslı idareye sunulup “aslı idarece görülmüştür” veya bu 
anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretini teklifleri ekinde vermek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla  hissesine  sahip  ortağına  ait  olması  halinde, Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliği  veya  serbest 
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son  beş  yıl  içinde  bedel  içeren  bir  sözleşme  kapsamında  kesin  kabul  işlemleri  tamamlanan  ve 
teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya Özel Sektör Firmalarına elektrik enerjisi satışı benzer iş 
olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve  100 TRY (Türk Lirası)  karşılığı  Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı Satınalma ve İhale Bürosu Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. No:63 
Karatay/ KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif verecek olanların  ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Satınalma ve İhale Bürosu 
Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. No:63 Karatay/ KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  mal  kalem-kalemleri  için  teklif  birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerine bırakılacaktır. 

Basın 694348 - www.bik.gov.tr
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40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız 
işçi alınacaktır.

Konya’nın önemli din ve ilim adamlarından Ali Küçük, Hakk’a yürüdü. Merhum Ali Küçük 
dün kılınan cenaze namazının ardından dualarla Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi

Müfessir Küçük 
Hakk’a yürüdü

Konya’nın yetiştirdiği önemli din 
ve ilim adamlarından Ali Küçük, ön-
ceki gün Hakk’a yürüdü.  Bir süredir 
lenf kanseri tedavisi gören Ali Küçük, 
hastalığına yenik düşerek hayatını 
kaybetti. Besairul Kur’an ismiyle kale-
me almış olduğu Kur’an-ı Kerim tef-
sirinin yazarı olan Konyalı İlim adamı 
Ali Küçük, ilmi ve kişiliğiyle sevilen 
bir isimdi. Merhum Ali Küçük, dün 
ikindi namazına müteakip Sultan Se-
lim Camii’nde kılınan cenaze namazı 
sonrası Üçler Mezarlığı’na defnedildi. 
Cenazeye AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, AK Parti Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız, AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, Büyükşehir Belediye Başkanve-
kili Mahmut Sami Şahin, Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl 
Müftüsü Ali Akpınar, çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi ile vatan-
daş katıldı. Çok sayıda kişinin katıl-
dığı cenaze namazı sonrası merhum 
Küçük’ün cenazesi tekbir ve dualar 
eşliğinde Üçler Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. Merhum Ali Küçük evli ve 6 
çocuk babasıydı. 

VASİYETİ ÜZERİNE...
Merhum Ali Küçük Hoca, daha 

önce cenazelerin tabutunun üstü 
örtülmediği için vefatından önce bu 
konuda vasiyet bıraktı. Ali Küçük’ün, 
cenazesinin üzerinin kapatılmasını 
istemediği için cenazesinin üzeri açık 
şekilde bırakıldı. Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Ali Küçük’e Allah’tan 
rahmet, ailesine ve sevenlerine baş 
sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 

ALİ KÜÇÜK KİMDİR?
Çumra’nın Apa köyünde doğdu. 

İlk tahsilini köyde tamamladıktan 
sonra, Konya İmam-Hatip okuluna 
kaydoldu. 1972 yılında İmam-Hatip 
okulundan mezun oldu. Üç yıl Çum-
ra Merkez Kur’an Kursu’nda Kur’an 
Kursu öğreticiliği yaptı. Daha sonra 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Bölümü’nden mezun olduktan son-
ra, aynı üniversitenin İlahiyat Fakül-
tesi’ni bitirdi. 6 yıl kadar Avrupa’da 
Din görevlisi olarak çalıştı. Daha son-
ra Konya’da pek çok vakıf, dernek ve 

sosyal gönüllü kuruluşlar bünyesinde 
çalışmalarına devam etti. Ribat, İlk 
Adım dergileri ve Vahdet gazetesin-
de yazıları yayınlandı. İyi derecede 
Almanca, Fransızca, Arapça bilen Ali 
Küçük hocaefendi evli ve 6 çocuk ba-
basıdır. 

Türkiye’nin hemen hemen bütün 
vahye duyarlı radyolarında, tefsir ve 
hadis dersleri yayınlanmaktadır. Bu 
arada sürekli Kur’an ve sünnet öğre-
nip insanlara ulaştırma çabası içinde 
olmuştur. İnsanlığın kurtuluşunun 
vahiyde olduğuna kesin inancı, Kon-

ya’da ve Türkiye’nin birçok şehrinde 
yaptığı dersler neticesinde toplumun 
vahiyden çok uzak olduğunu görme-
si, kendilerine vahiy ulaştırdığı in-
sanlardan aldığı, “Kur’an’ı ve Kur’an 
üzerine yazılmış eserleri anlayamıyo-
ruz” şeklindeki ifadeleri, Ali KÜÇÜK 
Hocaefendiyi Kur’an tefsiri yazmaya 
şevk etmiştir. Allah’ın inayetiyle  her 
kesimin, ilkokul seviyesinde öğrenim 
görmüş Müslümanların dahi zorlan-
madan anlayabileceği bir tefsir yaz-
mayı gerçekleştirmiştir.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Merhum Ali Küçük Hoca’nın cenazesine çok 
sayıda vatandaş katılırken, merhum Küçük’ün 
cenazesi tekbir ve dualarla omuzlarda taşındı.



CHP Konya İl Başkan Adayı Av. 
K.Tarkan Büyükoktar, “Merhum 
Bülent Ecevit’i ölümünün 11. yılın-
da saygı ve özlemle anıyorum” dedi. 
“Siyaset yaşamı boyunca dürüstlü-
ğü, halkın ve ülkenin çıkarlarını her 
şeyin üstünde tutmuş Karaoğlan la-
kaplı Cumhuriyet Halk Partisi üçün-
cü Genel Başkanı Bülent Ecevit’i 
saygı ve özlemle anıyorum” diyen 
CHP Konya İl Başkan Adayı Av. K.
Tarkan Büyükoktar, “Gerçek devlet 
adamı, siyasete bugünlerde mumla 
aradığımız nezaketi getiren CHP’nin 
üçüncü genel başkanı merhum Bü-
lent Ecevit’i vefatının 11. yıldönü-
münde; adını taşıyan Cumhuriyet 
Halk Partisi Bülent Ecevit Siyaset 
Okulunda anmanın ve bir mensubu 
olmanın onuruyla saygı ve özlemle 

anıyorum. Merhum Bülent Ecevit’in 
siyasi yaşamı boyunca vatanın ve 
milletin varlığı, halkın mutluluğu 
ve dünyada barış için siyaset yaptı” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şubesi, Adalet Bakan-
lığı tarafından yetkilendirilmesinin ar-
dından Bilirkişilik Temel Eğitimlerine 
devam ediyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan 
MMO Konya Şube Başkanı Ömer Er-

doğan Duransoy, “Adalet sistemimiz 
için oldukça önemli olan bilirkişilik iş-
lerinin uzman ve ehil insanlar tarafın-
dan gerçekleştirilmesinin sağlanması 
amacıyla düzenlenen Bilirkişilik Te-
mel Eğitimleri hızla devam etmekte 
olup, bugüne kadar 8 ayrı kurs açıl-

mış ve toplamda 192 adet kursiyer 
belgelendirilmiştir. Bilirkişilik yapmak 
isteyen tüm ilgililerin katılabileceği 
bu eğitimler odamıza yapılan müra-
caatlar kapsamında değerlendirilerek 
hafta içi gündüz grubu, hafta sonu 
grubu ve hafta içi akşam grubu ola-

rak programlandırılmaktadır. Odamız 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da kentimizde ve ülkemizde 
uzman ve ehil insanlar yetiştirilmesi 
için gerekli çalışmaları yapmaya de-
vam edecektir” dedi.
n İHA
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Özel Ekol Koleji’nde seçim heyecanı Şehir plancıları Beyşehir’i ziyaret etti
Özel ekol koleji Öğ-

rencilerinin demokratik 
haklarından biri olan oy 
verme ve kendilerini temsil 
edecek üyeleri seçme bece-
rilerini geliştirmek aynı za-
manda desteklemek ama-
cıyla gerçekleştirilen okul 
başkanlık seçimleri yapıldı.

Okulda düzenlenen 
töreninde heyecanla aday-
lıklarının ilk konuşması-
nı gerçekleştiren başkan 
adayları, öğrenci arkadaş-
larına çeşitli vaatlerde bu-
lundular. 

Yapılan seçim sonra-
sında İlkokulları temsil et-
mek hakkını Oğuzhan Ars-
lan Çığır,  Ortokulları temsil 
etmek üzere Önder Tekiş 
ve liseleri temsil etmek için Mustafa 
Özdemir seçildi.

Heyecanlı geçen seçimlerin 

ardından özel ekol koleji  Müdü-
rü Mehmet Birekul, öğrencilerin 
kendilerini temsil etmek için bu 
çabasına destek verdiklerini ve de-

mokratik bilinci aşılayabildiklerini 
görmenin oldukça gurur verici ol-
duğunu söylediler.  
n HABER MERKEZİ

Düzenlenen “Atölye, Kırsal 
Alanların Geleceği” çalıştayına 13 
farklı ilden katılan Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü öğrencileri Bey-
şehir ilçesini ziyaret etti. Konya Sel-
çuk Üniversitesi ve TMMOB Şehir 
Plancıları Odası tarafından 8 Kasım 
Dünya Şehircilik Günü kapsamında 

çalıştay düzenlendi. 4 gün süren 
çalıştay kapsamında Konya’ya ge-
len öğrenciler Beyşehir Belediye-
si’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
saha çalışmasına katıldı.

Akademisyenler ve öğrenciler, 
gezdikleri yerleşimlerdeki sokak-
lar ile taş evlerin mimari yapılarını 

inceledi, mahalle sakinleriyle de 
bölümleriyle ilgili konularda çeşitli 
söyleşiler gerçekleştirdi.  Konya Şe-
hir Plancılar Odası Başkanı Münir 
Günay, Beyşehir’deki organizasyo-
na katkı ve desteklerinden dolayı 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun’a teşekkür etti.  n AA

POSTDER Konya Şubesi, başarılı bir postacıyı İtalya/Venedik gezisiyle ödüllendirecek. 
POSTDER Konya Şube Başkanı Doğan Arısoy, “Amacımız performansın artırılması” dedi 

Başarılı postacıya
Venedik gezisi

Posta Çalışanları Derneği (POST-
DER) Konya Şubesi PTT Konya Baş-
müdürlüğü bünyesinde çalışan ve 
2017 yılı içerisinde en fazla iş ve işlem 
yapan bir postacıyı yılsonunda İtalya/
Venedik’e gönderecek.

POSTDER Konya Şubesi, Konya 
PTT Başmüdürlüğü bünyesinde mer-
kez ve ilçelerde çalışanlar arasında 
verimliliği ve motivasyonunu sağla-
mak adına Konya’da ve Türkiye’de 
PTT camiasında ilk olan 2017 yılı 
içerisinde en fazla iş ve işlem yapan 
başarılı bir posta(dağıtıcı)çalışanının 
İtalya/Venedik’e gönderme kararı 
aldı. POSTDER olarak PTT camiasın-
da Konya’da ve Türkiye’de bir ilk olan 
etkinliğe imza atacaklarını söyleyen 
Posta Çalışanları Derneği (POSTDER) 
Konya Şube Başkanı Doğan Arısoy, “ 
POSTDER Konya Şubesi olarak PTT 
Konya Başmüdürlüğü bünyesinde 
hizmet veren çalışanlarımız arasında-
ki verimliliği ve motivasyonunu sağ-

lamak amacıyla 2017 yılı içerisinde 
en fazla iş ve işlem yapan posta çalı-
şanları arasında İl Müdürlüğümüzün 
belirlediği bir kişiyi İtalya/Venedik ge-
zisi ile taçlandıracağız. Bilindiği üzere 
2016 yılı sonunda Konya PTT’de en 
başarılı bir personelimizi Umre ziya-
reti göndermiştik. 

Dernek olarak en büyük ama-
cımız bundan sonra olabilecek bu 
tip organizasyonlarda PTT personeli 
arasında performansın artırılması, 
müşteriye güler yüzlü bir şekilde en 
seri ve hızlı hizmeti sunarak müşteri 
memnuniyetini sağlamaktır. POST -
DER Konya Şubemizin bu büyük or-
ganizasyonu personelimiz arasında 
büyük bir memnuniyetle ve ilgiyle 
karşılanmıştır. 2017 Aralık sonu iti-
bariyle Konya PTT Başmüdürlüğünce 
performansına göre en başarılı posta 
çalışanı belirlenecek ve derneğimizce 
İtalya/Venedik gezisine gönderilecek-
tir” dedi.  n HABER MERKEZİ 

‘Serdengeçti, örnek 
olacak bir hayat yaşadı’

Av. Büyükoktar: Ecevit
barış için siyaset yaptı!

Birlik Vakfı Konya 
Şubesi’nin“Her Cumar-
tesi Birlikteyiz” toplantı-
larına bu hafta Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Mus-
tafa Güçlü konuk oldu. 
Güçlü, yoğun katılımla 
gerçekleştirilen kon-
feransta,vefatının 34. 
yılında siyasetçi,şair ve 
yazar kişiliğiyle Osman 
Yüksel Serdengeçti’yi-
anlattı. Güçlü, milliyetçi 
muhafazakar kimliğiyle 
tanıttığı Serdengeçti’yi 
“Yeni Serdengeçtilere 
ihtiyacımız var” cümle-
siyle özetledi.

Çocukluğu Cum-
huriyet’in kuruluş yıllarında geçen 
Osman Yüksel Serdengeçti’nin An-
kara Lisesi’ne başladığında ideolojik 
olayların içinde kaldığını dile getiren 
Dr. Mustafa Güçlü, Serdengeçti’nin 
lisedeki mücadeleye alışınca öğret-
men olarak kendi ideali ve inancı 
doğrultusunda öğrenci yetiştirmek 
üzere öğretmen olmaya karar ver-
diğini söyledi. Güçlü, konferansta, 
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi’nde okurken 3 
Mayıs 1944 yılında karıştığı siyasi 
olaylar nedeniyle okuldan atılan ve 
hapis yatan Serdengeçti’nin hayatı 
hakkında şunları anlattı:

“Osman Yüksel, Alparslan Tür-
keş, Nihal Adsız, Reha Oğuz Türk-
kan, Fethi Tevetoğlu ile birlikte 
tutuklanarak 26 gün‘tabutluklar’da 
işkence gördü ve 3 sene hapis yattı.
Amerika’nın bizi her yönden kıska-
ca aldığı Büyük Ortadoğu Projesi 
1945’li yıllara kadar uzanır. Kore sa-
vaşına ülkemiz bu kıskaç nedeniyle 
katıldı.BOP’unTürkiye’yi kıskaca 
almak için kullandığı terör grupla-
rı, FETÖ, PKK, DAEŞ, Amerika ve 
NATO ortak yapımı BOP Projesi 
gereğidir. 1945’li yıllar aynı zaman-
dademokratikleşme çalışmalarıyla 
Adnan Menderes’in iktidara geti-
rilme çabalarının başladığı yıllardı. 
Bu demokratikleşme çalışmaları 
sonucunda milliyetçiler serbest bı-
rakılıyor. Osman Yüksel de hapis 
sonrasında gazete ve dergilerde 
yazamadığı yazıları yayınlamak 

amacıyla Serdengeçti adında bir 
dergi çıkarıyor.Soyadı Yüksel olma-
sına rağmen ‘Serdengeçti’ soyadı 
da buradan geliyor. Ancak dergiyi 
basacak matbaa bulamıyor. 15 se-
nede yalnız 33 dergi çıkarabiliyor. 
Bütün dergileri birer birer toplatı-
lıyor, kapatılıyor. 1962’de dergisi-
nin son sayısını çıkarıyor. Dergicilik 
hayatı boyunca 7 kez hapis yatıyor. 
Konya Hapishanesinde de kalıyor. 
1954’te milletvekili adayı olmak is-
tiyor, fakat hiçbir parti kabul etmi-
yor. 60 ihtilalinden sonra Konya’dan 
milletvekili adayı oluyor. 1965’te 
Adalet Partisi’nden Antalya Millet-
vekili seçiliyor. Fakat sert söylemleri 
yüzünden Demirel partiden ihraç 
ediyor. 50 yaşında Parkinson hasta-
lığına yakalanıyor. Herşeye espriyle 
cevap veren, hastalığıyla bile dalga 
geçebilenbu nüktedan adam 10 Ka-
sım 1983’te Ankara’da vefat ediyor. 
Milliyetçi muhafazakar kimliğiyle 
öne çıkan Osman Yüksel, yeni nesle 
örnek olacak bir hayat yaşamıştır. 
Günümüzde de böyle yeni ‘Serden-
geçtiler’e ihtiyacımız vardır”

Konferans sonunda Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Orhan Gün-
düz, Dr. Mustafa Güçlü’ye günün 
anısına katılım belgesi verdi. Birlik 
Vakfı Konya Şubesi, 11 Kasım Cu-
martesi günü saat 15:00’teKonya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükçü’yü konuk edecek. Kütükçü, 
vakfın konferans salonunda “Konya 
Sanayisinin Dünü, Bugünü ve Yarı-
nı”nı anlatacak.  n HABER MERKEZİ 

MMO’da Bilirkişilik Temel Eğitimleri sürüyor

Konya Şube Başkanı Doğan Arısoy
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PKK/PYD, Münbiç’teki gençleri 
zorla silah altına alıyor, tutukluyor

Münbiç’te esnaf PKK/PYD’ye 
tepki gösterdi, kepenk indirdi

Terör örgütü PKK/PYD, Suri-
ye’nin Halep iline bağlı Münbiç il-
çesinde 18-31 yaşlarındaki gençleri 
zorla silah altına almak için tutukla-
malara başladı. Terör örgütü PKK/
PYD, Suriye’nin Halep ilinde işgal 
ettiği Münbiç ilçesinde gençleri zorla 
silah altına almak için toplu tutuk-
lamalara girişti.  Münbiç’teki yerel 
kaynaklardan edinen bilgiye göre, 
PKK/PYD, Halep’in Aynularab ilçe-
sinden (Kobani) yaklaşık 200 milita-
nı, gençleri zorla silah altına almaları 
için Münbiç’e gönderdi.  PKK/PYD 
unsurları sabah saatlerinde Münbiç 
merkezinin ana yollarına, kent giriş-
leri ve çıkışlarının olduğu noktalara 
onlarca kontrol noktası kurarak 18 ila 
31 yaşlarındaki erkekleri rastgele tu-
tuklamaya başladı.

Örgüt söz konusu kontrol nok-
talarını, Cerablus Yolu Mahallesi, 
Matahin Kavşağı, ilçe merkezinin gi-

rişindeki El Cezire Mahallesinin doğu 
tarafına ve ilçenin kuzey girişine kur-
du. 

PKK/PYD ayrıca, ilçeye yakın Fa-
rat ve el-Kersan köylerinde seyyar 
kontrol noktaları oluşturdu. Terör 
örgütü, tutukladığı gençleri işgal et-
tiği Aynularab kırsalındaki kamplara 
sevk etti. PKK/PYD’nin uygulamasına 
büyük tepki gösteren Münbiç esnafı, 

Bab askeri meclisinin çağrısı üzerine 
dün genel greve gitmişti. İlçe sakin-
leri tutuklamaların ardından dün ilçe 
merkezi ve bazı köylerde geniş katı-
lımlı gösteriler düzenlemişti.  Gös-
terilerin sürmesi bekleniyor.  Terör 
örgütü PKK/PYD, Fırat Nehri’nin ba-
tısındaki Münbiç’i Ağustos 2016’da 
ABD desteğiyle işgal etmişti.  n AA

Suriye’nin Halep ilinde terör ör-
gütü PKK/PYD’nin işgalindeki Mün-
biç’te ilçe merkezindeki esnaf, örgü-
tün gençleri zorla silah altına alma 
kararına tepki göstererek kepenk 
indirdi.

Münbiç’teki yerel kaynaklardan 
edinilen bilgiye göre, terör örgütü 
PKK/PYD’nin ilçedeki gençleri zorla 
silah altına alma kararı kentteki hal-
kın büyük tepkisine yol açtı.

PKK/PYD’nin geçen hafta aldığı 
söz konusu kararın ardından Bab as-
keri meclisi (muhaliflerin), Münbiç’in 
merkezindeki esnafa, iş yerlerini ka-
patmaları ve gösteriler düzenlemeleri 
çağrısında bulundu. Grev çağrısına 
yanıtsız kalmayan ilçe merkezindeki 
esnafın neredeyse tamamına yakını 
iş yerlerini kapatarak gösteriye des-
tek verdi.

Öte yandan terör örgütünün ele-
manlarının grevi destekleyen bazı iş 

yeri sahiplerini tutukladığı bildirildi. 
Ayrıca, muhaliflerin çağrısına uyan 
Münbiçliler, ilçe merkezi ve ilçeye 
bağlı bazı köylerde terör örgütü PKK/
PYD’nin kararlarını ve uygulamaları-
nı protesto etti.

Protestoya katılan çok sayıda va-
tandaş, örgüt aleyhine sloganlar ata-
rak gösterilerini sürdürdü.

Münbiç halkı örgütün bu kara-
rından geri dönmemesi durumunda 

gösterilerini farklı boyutlara taşıya-
caklarını bildirdi. Suriyeli Aşiretler 
ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan 
Yardımcısı Şeyh Rafi Ukla er-Raco, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Münbiç’in Sanayi Mahallesi ve kuzey 
kırsalındaki Hüdhüd, Ayn Ennahil, 
Ayyuş köylerinde terör örgütü PKK/
PYD kararlarına karşı protesto göste-
rileri yapıldığını ifade etti.  n AA

ABD’nin YPG ile taktiksel işbirliğinin zemini DEAŞ sonrası dönemde ortadan kalktı ve ABD üslerinin bulunduğu, Suriye doğal kaynaklarının üzerine 
oturan YPG bölgeleri, rejim için baş ağrısı oluşturmaya başladı. Türkiye’nin bu karmaşık denklemde baş etmesi gereken birçok zorluk olduğu görülüyor

Rakka sonrası yeni gelişmeler
ABD-YPG ittifakının Rakka’yı ele 

geçirmesi Suriye’de yeni bir döneme 
işaret ediyor. Bu gelişmeden sonra 
DEAŞ’ın Suriye topraklarında bazı sı-
nır yerleşimleri ve Ebu Kemal sınır ka-
pısı dışında önemli bir varlığı kalmadı. 
DEAŞ’ın Suriye’de alan kontrolünün 
sona ermesi ise sadece zaman mese-
lesi.

2014 yılından bu yana ABD’nin 
Suriye politikası büyük ölçüde DEAŞ 
ile mücadeleye indirgenmişti. ABD 
Savunma Bakanlığı da Suriye poli-
tikasının karar alıcısı ve uygulayıcısı 
haline geldi. ABD, DEAŞ sonrası dö-
nemde sadece askeri kaygılar dikkate 
alınarak uygulanan politikaların Suri-
ye sahasında ve ABD’nin dış ittifakla-
rında yarattığı tahribat ile uğraşmak 
ve YPG ile ittifakı gerekli kılan DEAŞ 
tehdidinin ortadan kalktığı bir ortam-
da söz konusu ittifakı sürdürüp sür-
dürmeyeceği konusunda karar ver-
mek durumunda kalacak.

ABD, DEAŞ sonrası dönemde 
dikkatini bölgedeki İran etkisini sınır-
lamaya doğru yönelteceğinin işaretle-
rini veriyor. İran gerçekten hem Irak 
hem de Suriye’de etki sahibi olmanın 
ötesinde kimi zaman karar alıcı olma 
gücüne ulaşmış durumda. İran bu 
etkisini Irak’ta Haşdi Şabi, Suriye’de 
ise başta Lübnan ve Irak olmak üze-
re dünyanın çeşitli bölgelerinden Su-
riye topraklarına taşıdığı milis güçler 
üzerinden sağlıyor. Yeni dönemde 
ABD’nin bu unsurlara dönük baskı 
uygulama ve güç kullanımına tanık 
olabiliriz.

Tarih, coğrafya, ekonomik güç ve 
askeri kapasite gibi unsurlar bölgede 
İran’ı dengeleyebilecek tek aktörün 
Türkiye olduğunu söylüyor. Ancak 
Türkiye-ABD ilişkileri YPG’ye destek 
başta olmak üzere diğer bazı neden-
lerle tarihinin en kötü dönemlerinden 
birini yaşıyor.

RAKKA SONRASI ABD’NİN 
SURİYE POLİTİKASI

ABD’nin Rakka sonrasında YPG 
ile ilişkisini nasıl sürdüreceğine ilişkin 
ilk işareti Trump verdi. ABD Başkanı, 
Rakka ile ilgili açıklamasında, Suri-
ye’de yerel güçlere destek verilmesini, 
çatışmaların azaltılmasını ve kalıcı ba-
rış koşullarının sağlanmasını öngören 
yeni bir aşamaya geçileceğini ifade 
etti. Bu açıklamalar ABD’nin yeni dö-
nemde YPG’nin kontrol ettiği alanlar-
da kurulan Yerel Meclisleri muhatap 
almak, desteklemek ve buralarda yeni 
bir yerel siyasi, askeri, sivil yapılanma 
kurmak yönünde bir politika takip 
edeceğini düşündürüyor. 

Ancak Türkiye nezdinde YPG/
PKK yapımı olan Yerel Meclislerin de 
hiçbir meşruiyeti bulunmuyor. Ayrı-
ca bu tarz yerel yapıların öne çıkarıl-
ması Suriye’nin toprak bütünlüğü ve 
birliğini esas alan Astana sürecinin 
temel mantığına aykırı ve Suriye’de 
federalizme zemin hazırlayacak adım-
lar olarak görülüyor. Dolayısıyla yeni 
dönemde ABD ile Türkiye arasındaki 
YPG sorununun halledilmesinin zor 
olduğu anlaşılıyor. Bu şartlar altında 
ABD’nin İran’ı dengeleme siyaseti için 
bölgede nasıl bir ittifak üzerinden ha-
reket edeceği sorusu önem kazanıyor.

SUUDİ BAKANIN RAKKA ZİYARETİ
Rakka’nın DEAŞ’tan kurtarılma-

sı sürecinde ABD’nin hava saldırıları 

sonucu şehrin neredeyse yüzde 80’i 
yıkıldı. Rusya Savunma Bakanlığı da 
Rakka’ya yönelik bombardımanı “bar-
barca” olarak nitelendirdi ve hava 
saldırılarının İkinci Dünya Savaşı’nda 
müttefiklerin Dresden’de yol açtık-
ları yıkıma benzetti. Dolayısıyla ABD 
Rakka’nın yeniden yapılandırılması-
na odaklanmak durumunda kalacak. 
ABD’nin bu süreçte Suudi Arabistan’ı 
öne çıkarmak istediği anlaşılıyor. 

Rakka’nın ele geçirilmesinden 
kısa süre sonra ABD’nin DEAŞ ile 
Mücadele Özel Temsilcisi Brett Mc-
Gurk Suudi Arabistan’ın Körfez İşleri 
Bakanı Samir es-Sebhan ile birlikte 
şehri ziyaret etti. ABD Rakka’nın ye-
niden inşasında Suudi Arabistan’ın fi-
nansal gücünden faydalanmak istiyor. 
ABD aynı zamanda Arap kimliği ağır 
basan, aşiretçiliğin çok güçlü olduğu 
Rakka ve Deyr ez-Zor gibi yerlerde 
Suudi Arabistan’ı sürece dahil ederek 
YPG’nin yaşayacağı meşruiyet zaafını 
kapatmak istiyor. Büyük resme ba-
kıldığında ise ABD İran’ı dengeleme 
siyaseti çerçevesinde Suudi Arabistan 
ile bu bölgelerdeki ittifakını artırmak 
istiyor. Başarı şansı neredeyse ol-
mayan bu siyasi tercih çerçevesinde 
YPG’nin ABD tarafından İran destekli 
Şii milislere karşı kullanılmak isten-
mesi de söz konusu olabilir. 

Rakka’nın DEAŞ’tan kurtarılması 
sonrasında uluslararası basına yan-
sıyan fotoğraflar iki büyük bölgesel 
gücün hassasiyetlerini kaşır nitelikte. 
Rakka’nın merkezinde PKK/YPG’li-
lerin arkalarında Öcalan posteri ile 
verdikleri poz Türkiye’nin yeni dönem 
Rakka algısını şekillendirecek. Mc-
Gurk’un Suudi Bakan ile birlikte şehir-
de yerel unsurlarla görüşürken verdiği 
poz da İran’ın Rakka’ya dönük tehdit 
algısını körükleyecek. Bu durumun 
Türkiye ile İran arasında gelecekte bir 
işbirliği veya en azından Irak’ta yaşan-
dığı üzere koordinasyonu beraberin-
de getirmesi kaçınılmaz. Dolayısıyla 
ABD’nin İran’ı dengeleme siyasetinin 
çelişkisi bunu başarma kapasitesine 
sahip tek gücü daha fazla İran ile iş-
birliğine iten adımlar atmasında ya-
tıyor. Tam da bu nedenle ABD’nin 
mevcut ittifak sistemi ile İran’ı Suriye 
ve Irak’ta dengeleme şansı zayıf gözü-
küyor.

PKK/YPG ise her şeyden önce 
Irak’ta bağımsızlık referandumu son-
rası yaşanan gelişmelerde ABD’nin 
aldığı pozisyonu muhtemelen kay-
gı ile izliyor. DEAŞ ile mücadelenin 
sona erdiği bir ortamda işe yarar bir 
araç olmaktan çıkabileceğini veya en 
azından eski önemini kaybedeceğini 
biliyor. 

YPG/PKK’nın mevcut coğrafyasına 
ulaşmak ve “ordusunu” kurabilmek 
için bugüne kadar ABD’ye ihtiyacı 
vardı. Ancak bundan sonra kazanım-
larını korumak, gücünü konsolide 
etmek, fiili durumu anayasal zemine 
taşımak gibi hedefler peşinde olacak-
tır. Bunun için iki şansı bulunuyor. Bi-
rincisi ABD’nin desteğini sürdürmesi 
ve YPG alanlarına dokunulmazlık 

sağlaması. İkincisi ise Rusya/İran ve 
rejim ile anlaşmak. Terör örgütü açı-
sından ilk seçenek tercih edilir olabilir 
zira bu şekilde fazla taviz vermeden 
konumunu koruyabilir. Ancak bu du-
rumda İran destekli milislere karşı ye-
rel ortak olarak kullanılmak istenebilir 
ve PKK bunun kendisi açısından ne 
kadar ağır maliyeti olacağını biliyor. 
Ayrıca ABD’nin bölgede geniş çaplı 
askeri angajmanlara girmesi de düşük 
ihtimal olarak görünüyor. Böyle bir 
ortamda YPG/PKK’nın Rakka sonra-
sı dönemde Rusya eksenine kayması 
sürpriz olmayacaktır.

RUSYA’NIN STRATEJİK HEDEFLERİ
Suriye’de rejimin ayakta kalması 

ve güçlenmesi açısından Rusya’nın 
katkısının hayati olduğu biliniyor. Ta-
raflar arasındaki ittifak halen güçlü bir 
şekilde devam ediyor. Ancak iç savaş-
ta güç dağılımının az çok şekillendiği 
bir ortamda Suriye’nin geleceğine dair 
iki aktör arasındaki görüş farklılıkları 
Rakka ve Deyr ez-Zor sonrası dönem-
de daha fazla ön plana çıkmaya baş-
layacak. Rusya açısından Irak sınırı da 
kontrol altına alındıktan sonra mevcut 
sınırlar üzerinden bir siyasi anlaşma 
yapılması en iyi seçenek. Rusya’nın 
görüşüne göre Suriye’nin en güçlü 
aktörü olarak rejim ülke topraklarının 
büyük bölümünü kontrol edecek, Su-
riye federal bir yapıda olacak, rejim ile 
YPG anlaşacak, ‘ılımlı’ muhalifler ve 
rejim arasında da siyasi bir çözüme 
ulaşılacak. 

Suriye rejimi ve muhtemelen 
onunla paralel düşünen İran ise 
muhalifler arasındaki radikal-ılımlı 
ayrımına çok fazla inanmıyor. Mu-
haliflerin kontrol ettiği küçük cepler 
üzerinden büyük siyasi tavizler alabil-
mesinin mümkün olmadığını biliyor. 
Ufak açılımlar yaparak küçük muhalif 
ceplerdeki askeri grupları silah bırak-
maya zorlayabileceğini, olmazsa yok 
edebileceğini düşünüyor. Aynı şekilde 
federalizm de rejim açısından kırmı-
zı çizgi. YPG ile sürdürülen taktiksel 
işbirliğinin zemini ortadan kalktı ve 
ABD üslerinin bulunduğu, Suriye do-
ğal kaynaklarının üzerine oturan YPG 
bölgeleri rejim için baş ağrısı oluştur-
maya başladı. Rakka’nın YPG kont-
rolüne geçmesi sonrasında Suriyeli 
yetkililerin “Rakka Suriye ordusunun 
kontrolüne geçmedikçe eskiden ol-
duğu gibi işgal edilmiş kabul edildiği” 
sözleri bu çerçevede okunmalı. YPG 
mevcut durumda Suriye toprakları-
nın yaklaşık yüzde 25’i ve Suriye do-
ğal kaynaklarının yüzde 60’ını kontrol 
ediyor. 

Bu durumun rejim ve İran açısın-
dan kabul edilebilir ve sürdürülebilir 
olmadığı ortada. Dolayısıyla Rakka 
sonrası dönemin Suriye’de rejim ve 
YPG arasında yeni bir çatışma dinami-
ği yaratması yüksek ihtimal olarak gö-
rünüyor. Rusya ise bunu engellemek 
için çaba sarf edecek ve her iki tarafın 
kabul edebileceği bir zemin yaratmak 
isteyecektir. Bu zemin YPG’nin bazı 
bölgelerden çekilmeyi kabul etmesi 
ve doğal kaynakların paylaşımı ola-

bilir. Ancak rejimin talep edeceği ve 
YPG’nin verebilecekleri arasında uçu-
rum olduğu ve anlaşma zemininin za-
yıf olduğu söylenebilir. 

TÜRKİYE’NİN ÖNCELİKLERİ
Yeni dönemde Rusya ve ABD’nin 

Suriye’de mevcut dengeler üzerinden 
siyasi çözüme odaklanması muhtemel 
görünüyor. ABD bu çerçevede Cenev-
re sürecini öne çıkarmak isteyebilir. 
Rusya ise Kasım 2017 ayının ortasında 
Soçi’de düzenleyeceği “Suriye Halkla-
rı Kongresi” ile siyasi çözüm açısından 
yeni bir girişim başlatmak çabası için-
de. Buna karşın Türkiye, İran ve reji-
min halen Suriye’deki mevcut harita-
dan tatmin olmadığını söyleyebiliriz. 
Rusya’nın siyasi çözüme odaklanması, 
Suriye Halkları Kongresi düzenlemesi 
ve buraya PYD’yi de davet etmesi As-
tana sürecini risk altına sokmakta. 

Türkiye’nin beklentilerine kar-
şın Rusya’nın Afrin konusunda halen 
YPG’ye koruma sağlayan bir pozis-
yonda oluşu yine sıkıntı yaratan bir 

diğer başlık. Buna karşın Türkiye ve 
Rusya liderleri son aylar içinde ikinci 
kez bir araya gelecek. Bu görüşmenin 
sonucuna göre İdlib ve Afrin konula-
rında her iki tarafı rahatlatacak bazı 
gelişmeler olabilir ya da aksi halde As-
tana süreci sekteye uğrayabilir.

Türkiye’nin bu karmaşık denk-
lemde baş etmesi gereken birçok zor-
luk olduğu görülüyor. Türkiye Suriye 
konusunda Rusya ile işbirliği yapsa da 
bu ülkenin YPG ve Suriye’de federa-
lizm konusundaki niyetlerinden ha-
berdar. Rusya ise Türkiye’nin İdlib’de 
Nusra Cephesi ile çatışmasını ister-
ken Türkiye Afrin konusunda ilerle-
me sağlanmadan buna yanaşmıyor. 
Rusya diğer taraftan Suriye’de İran’ı 
dengelemek için İsrail’e de açık kapı 
bırakıyor. Rusya Savunma Bakanı Ser-
gey Şoygu ekim ayı ortasında İsrail’e 
bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret 
sonrasında İsrailli yetkililer Suriye’de 
Hizbullah ve İran’ın güçlenmesine 
izin vermeyecekleri mesajları paylaştı. 

Dolayısıyla İran Rusya’nın Suriye’de 
kendisini dengelemek istediğinin ve 
Rusya’nın sonuna kadar güvenebile-
ceği bir aktör olmadığının farkında. Bu 
tablo Türkiye ve İran’ın Suriye pers-
pektiflerinin önümüzdeki dönemde 
daha fazla benzeşmesi sonucunu do-
ğuruyor. 

Tabii bu durum Türkiye’nin Suri-
ye muhaliflerine olan desteğinin sona 
ereceği anlamına gelmiyor. Suriye’de 
bir sonraki adımın ne olacağının kesti-
rilemediği bir ortamda her aktör kendi 
elindeki kartları olabildiğince güçlen-
dirmeye çalışıyor. Türkiye buna bağlı 
olarak Fırat Kalkanı bölgesini ayağa 
kaldırma, başarılı bir sistem kurma ve 
silahlı muhalifleri birleştirme çabala-
rını sürdürüyor. Aynı şekilde İdlib ve 
buradaki ÖSO güçlerine desteğine de-
vam ediyor. Türkiye’nin önümüzdeki 
dönemde en büyük zorluklarından biri 
kendi güvenlik kaygıları ile Suriyeli 
muhaliflerin beklentileri arasındaki 
çelişki ile baş etmek olacak.   n AA

SURİYE’DE RAKKA SONRASI YENİ DENGELER

Konya’nın yetişdirdiği 
önemli din 

alimlerinden müfessir 

Ali KÜÇÜK’ün

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ



MTV, net asgari ücretin düşme-
mesi, gazilerin istihdam edilebilmesi, 
okullar, yurtlar ve hastanelere indi-
rimli veya ücretsiz su verilmesi gibi 
düzenlemeleri de içeren “torba tasa-
rının” görüşmelerine TBMM’de de-
vam edilecek

MTV, net asgari ücretin düşme-
mesi, gazilerin yaş sınırı aranmadan 
istihdam edilebilmesi, Hazinenin 37 
milyar lira ek borçlanabilmesi, okul-
lar, yurtlar ve hastanelere indirimli 
veya ücretsiz su verilmesi gibi önemli 
konularda düzenlemeler içeren “tor-
ba tasarının” görüşmelerine TBMM 
Genel Kurulunda yarın devam edile-
cek.

Kamu lojmanlarının satılması, 
projesi olan ancak kaynağı bulun-
mayan girişimcilere finansman sağ-
lanması, terk edilmiş gemiler sorunu 
ile FATİH projesine KDV müstesnası 
getirilmesine ilişkin düzenlemelerin 
de yer aldığı 127 maddelik “torba ta-
sarı” beş bölüm halinde ele alınacak. 

Tasarının tümü üzerindeki gö-
rüşmeler tamamlandı, yarın birinci 
bölüm üzerinden müzakere edilecek.

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun 
ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısına göre, araçlar-
da MTV için uygulanacak yeniden 
değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar 
için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar 
için ise yüzde 25 olacak.

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşa-
ğısı araçlar için; fiyatı 40 bini aşma-
yanlarda 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira 
arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini 
aşanlarda 892 lira olarak uygulana-
cak.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araç-
lar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda 
(1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-
70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, 
fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira 
olacak. 

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araç-
lar için, fiyatı 100 bini aşmayanlarda 
(1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 
bini aşanlarda 2 bin 741 lira; 1801 cc-
2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 
bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 
bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 
4 bin 317 lira; 2001 cc-2500 cc arası 
araçlar için fiyatı 125 bini aşmayan-
larda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fi-
yatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira 
olarak uygulanacak. 

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar 
için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 
yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 
bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak. 

31 ARALIK 2017’TEN ÖNCE TESCİL 
EDİLEN ARAÇLAR

Tasarıda, 31 Aralık 2017 tarihin-
den önce kayıt ve tescil edilen araçlar 
için 1 Ocak 2018’den itibaren uygu-
lanacak MTV’ye ilişkin bilgiler de yer 
alıyor. 

Buna göre; MTV, 1300 cc ve 

aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 
1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 
294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araç-
larda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc 
arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc 
ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira 
olacak.

Konuşma, internet, yayıncılık gibi 
haberleşme hizmetlerinden farklı 
farklı alınan ÖİV, her bir hizmet için 
yüzde 7,5 olacak.

Çalışanların ücretlerinin 2017 yılı 
eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında 
bin 404 liranın altına düşmemesi (net 
asgari ücret) için ilave asgari geçim 
indirimi sağlanacak.

Tasarıyla, “terk edilmiş gemiler” 
ya da sahibi belli olsa bile “üzerinde 
takyidat bulunan terkedilmiş gemi-
ler” sorunu gideriliyor. 

Buna göre, liman başkanlığı; ida-
ri sorumluluk sahasında can, mal, 
çevresel risk taşıyan, seyir ve seferin 
selametine engel olabilecek vaziyette 
karaya oturan, yan batık, batık, terk 
edilmiş veya atıl halde bulunan gemi-
leri ve eşyasını çıkaracak ya da bulun-
duğu yerden kaldıracak. Bu süre 45 
günden fazla olamayacak. 

Belirlenen müddet, gemi yabancı 
bayraklı ise geminin sicile kayıtlı oldu-
ğu devletin ilgili makamlarına, dona-
tana ve kaptana bildirilecek; bu kişi-
lerin adresleri bilinmiyorsa herhangi 
bir uluslararası denizcilik bülteninde 
ilan edilecek. Gemi Türk bayraklı ise 
donatan veya kaptana bildirilecek. Bu 
kişilerin adresleri bilinmiyorsa yurt 
düzeyinde dağıtımı yapılan ve tirajı 
100 binin üzerinde olan gazetede ilan 
edilecek. 

Tayin edilen süre içinde, bildirim-
de bulunulanlara ulaşılamaması veya 
ulaşılsa dahi ilgililer tarafından gemi-
nin çıkarılmasından ya da bulundu-
ğu yerden kaldırılmasından imtina 
edilmesi halinde liman başkanı, gemi 
ve eşyasını çıkarmaya, çıkarttırmaya, 
kaldırmaya, kaldırtmaya, imha ettir-
meye, satmaya ve sattırmaya yetkili 
olacak.
MERKEZ BANKASI HER TÜRLÜ BİLGİ 

VE BELGEYİ İSTEYEBİLECEK
Merkez Bankası, gerçek ve tüzel 

kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen 
işlemlerini izlemek amacıyla belirle-
yeceği gerçek ile tüzel kişilerden her 

türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek.
Bilgi ve belgelerin verilmemesi, 

gerçeğe aykırı verilmesi ya da usule 
uygun olmayan biçimde verilmesi 
fiilleri adli suç olarak düzenlenecek. 
Tasarıyla, Eğitimde Fırsatları Artırma 
ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 
(FATİH) Projesi kapsamında yapılan 
mal ve hizmet alımlarında başta KDV 
olmak üzere, diğer vergi ve benzeri 
mali yükümlülüklerde istisna sağla-
nacak. Buna göre, projenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren düzenlenen 
sözleşmelere ilişkin olarak, Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından FATİH Pro-
jesi kapsamında Milli Eğitim Bakan-
lığınca yapılan ithalatlar ile Bakanlığa 
yapılan mal teslimleri ve hizmet ifala-
rı KDV’den müstesna olacak.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 
KAPSAMINDA İSTİHDAM HAKKI
Terörle Mücadele Kanunu kap-

samında istihdam hakkı bulunan hak 
sahipleri, yaş sınırı aranmaksızın bu 
haktan yararlanacak. Terörle müca-
dele sırasında yaralanan vazife ma-
lulleri ile 15 Temmuz FETÖ darbe 
girişiminin bastırılmasında yaralanan 
ilköğretim, ortaokul ve ilkokul me-
zunları, hizmetli yerine memur kad-
rosuna atanabilecek.

Bazı kamu lojmanları satışa çı-
kacak.  Hazineye ait olup belediye 
mücavir alan sınırları içinde tarımsal 
amaçlı kullanılan araziler kullanıcıla-
rına doğrudan satılabilecek.
TURİZM YATIRIMCILARINA YÖNELİK 

DÜZENLEMELER
Tasarı, turizm yatırımcıları için de 

önemli düzenlemeler getiriyor. Tu-
rizm yatırımcıları kira sürelerini 49 
yıla uzatabilecek, isterlerse tesislerin 
olduğu yerleri satın alabilecek.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenle-
me Kurumundan yetki belgesi alma-
dan veya bildirimde bulunmadan tü-
tün ticareti yapanlar ile ticari amaçla, 
makaron veya yaprak sigara kağıdını, 
içine kıyılmış tütün, parçalanmış tü-
tün ya da tütün harici herhangi bir 
madde doldurulmuş olarak satanlara, 
satışa arz edenlere, bulunduran ve 
nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar 
hapis cezası verilecek. Kamu Finans-
manı ve Borç Yönetiminin Düzen-
lenmesi Hakkında Kanunda yapılan 
değişiklikle; net borç kullanımı tutarı, 

2017 yılı için 1 Ocak 2017 tarihinden 
geçerli olmak üzere Bakan ve Bakan-
lar Kurulu tarafından artırılan net 
borç kullanım tutarına 37 milyar Türk 
Lirası ilave edilerek uygulanacak.

YERLİ TELEFON HATLARININ 
KULLANILMASI TEŞVİK EDİLECEK
Makinelerarası (M2M) haber-

leşme kullanımında büyük artışlar 
yaşanması nedeniyle M2M kullanı-
mındaki artışın ülkeye sağlayacağı 
faydaların artırılması için M2M abo-
neliklerinden alınan telsiz ücretlerine 
muafiyet getirilecek.

M2M cihaz üreticilerinin, yabancı 
menşeli operatörlere ait SİM kartlar 
yerine, Türkiye ile yetkilendirilmiş 
işletmecilere ait SİM kartların kullanı-
mı cazip hale gelecek. 

Belediye ve bağlı idareler, ma-
betlerin yanı sıra eğitim kurumları-
na, yurtlara, okul pansiyonlarına ve 
hastanelere de indirimli bedelle ya 
da ücretsiz olarak içme ve kullan-
ma suyu verebilecek. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait 
taşınmazların kira süresi azami üç yıl 
olacak ancak bu süre on yıla kadar ar-
tırılabilecek. 

Meyveli gazoz, alkolsüz bira ve 
enerji içeceklerinden yüzde 20 ÖTV 
alınacak; limonata ve meyve aromalı 
maden suları kapsam dışında kalacak.

SAVUNMA SANAYİİ 
DESTEKLEME FONUNA DESTEK
Savunma Sanayii Destekleme 

Fonuna; Gelir ve Kurumlar Vergisi 
tahsilat toplamı üzerinden yüzde 6, 
Veraset ve İntikal Vergisi tahsilat top-
lamı üzerinden yüzde 25, Motorlu Ta-
şıtlar Vergisi tahsilat toplamı üzerin-
den yüzde 20, Sosyal Yardımlaşmayı 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna gelir 
ve kurumlar vergisi tahsilat toplamı 
üzerinden yüzde 2,8 pay verilecek.

İmalat sanayisine yönelik yatırım 
teşvik belgesi kapsamındaki yatırım 
harcamaları için Kurumlar vergisinde 
uygulanan indirimler 2018’de de de-
vam edecek.

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde 
Emlak Vergisi Kanununa göre alın-
ması gereken emlak vergisi ile Bele-
diye Kanunu uyarınca alınması gere-
ken vergi, harç ve katılım paylarının 
alınması, 31 Aralık 2017 tarihinden 
31 Aralık 2020 tarihine ertelenecek.

“Projesi olan ancak kaynağı bu-
lunmayan girişimcilere finansman 
sağlayacak” kitle fonlaması uygula-
ması hayata geçiriliyor.

Bakanlar Kurulu, “başlangıç ve 
bitiş tarihleri belirtmeden”, 1 saati aş-
mamak şartıyla ileri saat uygulaması 
yapmaya yetkili olacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca ücret-
siz dağıtılacak ders kitaplarına ilişkin 
2019 yılı sonuna kadar gerçekleştiri-
lecek mal ve hizmet alımları belli is-
tekliler arasında ihale usulü uyarınca 
yapılabilecek.  n AA
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Elektronik ticaret 5 yılda 3 kattan fazla arttı
İnternetten gerçekleşen kartlı 

ödemelerin tutarı 2011 yılında 18,7 
milyar lira iken 2016’da 68,4 milyar 
liraya ulaştı. 2017 yılının ilk 6 ayında 
söz konusu tutar 44,4 milyar lira ola-
rak gerçekleşti. 

Türkiye’de internetten gerçek-
leştirilen kartlı ödeme tutarı, 2011 
yılında 18,7 milyar lira iken 2016’da 
68,4 milyar liraya çıktı. Bu yılın ilk ya-
rısında söz konusu tutar 44,4 milyar 
lira olarak gerçekleşti.

2018 Yılı Programı’na göre, tu-
rizm potansiyelinin yanı sıra alışve-
riş ve moda merkezlerinin artması 
da yurt içi ticareti olumlu etkiledi. 
2005-2016 döneminde toptan ve 
perakende ticaret sektöründe 7,3 
milyar dolar, konaklama ve yiyecek 
hizmetlerinde 750 milyon dolarlık 
uluslararası doğrudan yatırım ger-
çekleştirildi.

Gayri safi yurt içi hasıla-
nın (GSYH) yüzde 3,2 büyüdüğü 
2016’da toptan ve perakende ticaret 
yüzde 2,5 büyümeyle GSYH içinde 
yüzde 11,4 paya sahip oldu. Haziran 

2017 itibarıyla toptan ve perakende 
ticarette 4 milyon, konaklama ve yi-
yecek hizmetlerinde 1,5 milyon kişi 
istihdam edildi. Toplam istihdamda, 
toptan ve perakende ticaretin payı 
yüzde 14,3, konaklama ve yiyecek 

hizmetlerinin payı yüzde 5,4 olarak 
belirlendi.

İletişimde teknolojik yeniliklerin 
ve sektörde kurumsal firmaların öne 
çıkmasıyla elektronik ticaret hacmi 
son yıllarda önemli ölçüde artış gös-

terdi. İnternetten kartlı ödemelerin 
tutarı 2011 yılında 18,7 milyar lira 
iken 2016’da 68,4 milyar liraya ulaş-
tı. Böylece, internetten kartlı ödeme 
5 yılda 3 kattan fazla artmış oldu. 
2017 yılının ilk 6 ayında ise söz ko-

nusu tutar 44,4 milyar lira olarak 
gerçekleşti.

Türkiye’de, 2011 yılında yüzde 
8,4 olan internetten alışveriş yapan-
ların oranının bu yıl yüzde 24,9’a 
ulaşması bekleniyor.

Programa göre, Türkiye’nin ti-
caretin en kolay ve güvenli yapıldığı 
dünyanın önemli ticaret merkezle-
rinden biri olması hedefi kapsamın-
da, alışveriş turizminde ülke potan-
siyeli değerlendirilecek, moda ve 
alışveriş merkezleri geliştirilecek. 
Ticareti kolaylaştırmaya ve güven 
ortamını tesis etmeye yönelik uygu-
lamalar sürdürülecek. Ticaret hiz-
metleri alanında ihtiyaç halinde yeni 
düzenlemelere gidilmesi, piyasa gö-
zetim ve denetiminin daha etkili ve 
koordineli planlanması ve uygulan-
ması sağlanacak.

Toptan ve perakende ticaret hiz-
metleri sektörüne yönelik düzenle-
melerde, sektörün girdi ve çıktı tarafı 
göz önüne alınarak, tarım ve imalat 
sanayisi sektörleriyle tüketiciler 
üzerindeki etkileri çok yönlü analiz 

edilecek ve piyasa işleyişinde ortaya 
çıkabilecek aksaklıklar giderilecek. 
Taşınmaz Ticaretinin Düzenlenme-
si Hakkında Yönetmelik çalışmaları 
aralık sonunda tamamlanacak. Pe-
rakende Bilgi Sistemi’nin (PERBİS) 
yazılım işlemleri gerçekleştirilecek 
ve PERBİS Yönetmeliği hazırlanacak. 

Ticaret hizmetlerinde markalaş-
ma ve kurumsallaşma kapasitesinin 
geliştirilmesi yoluyla işletmelerin 
özellikle yeni gelişen çevre ülke pa-
zarlarına daha fazla açılması sağlana-
cak. Girişimcilerin yurt dışı pazarlara 
açılması amacıyla elektronik ticaret 
hizmetleri geliştirilecek. Elektronik 
ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir 
olması ve e- ticaret verilerinin sağlıklı 
şekilde takip edilmesine yönelik idari 
ve teknik tedbirler alınacak.

Elektronik Ticaret Bilgi Siste-
mi’nin kurulmasıyla e-ticaret faali-
yetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi 
sayısıyla elektronik ticaret hacmi gibi 
istatistikler, Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı internet sitesinde yayımlana-
cak.  n AA

Torba Yasa Tasarısı ile çalışanların ücretlerinin 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 
bin 404 liranın altına düşmemesi (net asgari ücret) için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak

‘İlave asgari geçim
indirimi sağlanacak’

Gümrüklerde ihracatçıya 
danışmanlık hizmeti

EPDK 33 enerji uzman 
yardımcısı alacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, geçen ay tüm 
zamanların ekim ayı ihracat rekoru-
nun kırıldığını ve yüzde 15’e yakın 
ihracat artışı sağlandığını kaydetti.

İhracatın büyümeye katkı oran-
larının sevindirici olduğunu belirten 
Tüfenkci, Türkiye olarak ihracata 
dayalı bir büyüme modeli öngör-
düklerini, bu doğrultuda çalışmala-
rını sürdürdüklerini dile getirdi.

Özellikle yeni gümrük uygula-
malarıyla ihracattaki bekleme sü-
relerini her yıl aşağıya çektiklerine 
dikkati çeken Tüfenkci, şöyle ko-
nuştu:

“Şimdi bunu daha da hızlandır-
maya başladık. Özellikle ihracatçı-
mıza destek olmak amacıyla belli bir 
büyüklüğe ulaşan ihracatçılarımıza 
bir nevi danışmanlık hizmeti yapa-
cak, gümrükteki sorunlarını çöze-
bilecek bir sistemi hayata geçiriyo-
ruz. Oralarda bölge gümrük müdür 
yardımcılarından bir arkadaşımızı o 
ihracatçıyla muhatap ederek güm-
rükteki sorunları, gecikmeleri veya 

sıkıntıları çözebilmesini de sağla-
mış olacağız. Bütün bunların amacı, 
daha fazla üretmek, ihraç etmek, 
yeni pazarlara girmek. Bu amacı 
sağlamak için çalışıyoruz.”
“TÜRKİYE YOLUNA EMİN ADIMLAR-

LA DEVAM EDECEK”
Belirledikleri hedefler doğrul-

tusunda orta vadeli büyüme plan-
larına sadık kalacaklarını söyleyen 
Bakan Tüfenkci, her adımlarının 
ülkeyi büyütmeye yönelik olacağını 
ifade etti.

Yerli otomobil için atılan imza-
ların daha mürekkebinin kuruma-
dığını kaydeden Tüfenkci, “Türkiye 
kendi yerli otomobilini de yapabile-
cek noktada. İnşallah 2020’lerde bu 
piyasaya arz edilecek şekilde gelişe-
cek. Belki de bu dönemleri öne çek-
me imkanı da olabilir. Vermiş, geliş-
tirmiş olduğumuz teşvik modelleri 
hem üretimimizi artıracak hem de 
cari açığımızı azaltacak, yatırımları 
artırdığımız sürece de Türkiye yolu-
na emin adımlarla devam edecek.” 
diye konuştu. 
n AA

EPDK, sınavla 33 enerji uzman 
yardımcısı istihdam edecek. Ener-
ji Piyasası Düzenleme Kurumu-
nun (EPDK) konuyla ilgili ilanı, Res-
mi Gazete’nin bugünkü sayısında 
yayımlandı. Buna göre, adayların 
enerji uzman yardımcılığı sınavına 
girebilmek için 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun ilgili mad-
desinde belirtilen genel şartları ta-
şımaları, sınavın yapıldığı yılın ocak 
ayının birinci günü itibarıyla otuz 
beş yaşını doldurmamış, son baş-
vuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi 
dolmamış ve (A) grubu kadrolar için 
yapılan Kamu Personeli Seçme Sı-
navı’nda belirli puan türlerinde 80 
ve üzeri puan almış ve en az dört yıl 
eğitim veren bir fakülteden mezun 
olmaları gerekiyor.

Başvurular 13-20 Kasım’da
Uzman yardımcılığı sınav baş-

vuruları, 13-20 Kasım’da elektro-
nik ortamda yapılacak. Giriş sınavı, 
11-22 Aralık tarihlerinde sözlü ger-
çekleştirilecek. Boş bulunan 33 kad-
ronun dört katı kadar aday sınava 
çağrılacak.

Sınava, elektrik mühendisliği, 
elektrik-elektronik mühendisliği, 
kimya mühendisliği, petrol ve do-
ğalgaz mühendisliği, harita mü-
hendisliği, geomatik mühendisliği, 
jeodezi ve fotogrametri mühendis-
liği, işletme mühendisliği, endüstri 
mühendisliği, makine mühendisliği, 
bilgisayar mühendisliği, inşaat mü-
hendisliği, hukuk, istatistik, işletme, 
iktisat, kamu yönetimi, kamu yöne-
timi ve siyaset bilimi, maliye, ulusla-
rarası ilişkiler, siyaset bilimi ve ulus-
lararası ilişkiler öğrenim dallarından 
mezun olanlar başvurabilecek.
n AA
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Yeditepe Üniversitesi  Eğitim 
Danışmanı Gamze Tümer

KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik 
Uzmanı Ali Bozgedik

Düzce Üniversitesi iletişim ve Tanıtım 
Koordinatörü  personeli Emrullah  Günbahar

Boyut Group Proje Geliştirme Uzmanı 
Hakan Çatalbaş

Selçuk Üniversitesi İletişim Koordinatörü 
Çalışanlarından Minel Ocalan

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Kurumsal İletişim Daire Başkanı Yurt 

İçi Öğrenci İlişkileri Koordinatörü 
Adem Kahriman

Eğitim fuarları yurt genelinde devam ediyor. Boyut Fuarcılığın düzenlediği Educaturk Konya Yüksek Öğrenim Fuarı’na 17 devlet ve 
vakıf üniversitesi katıldı. Eğitim fuarında, stantların başında bulunan yetkililer, öğrencilere üniversiteleri hakkında bilgi verdi 

Öğrenciler üniversiteleri tanıdı!

Boyut Fuarcılık ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından organize edilen 
Educaturk Konya Yüksek Öğrenim 
Fuarına 17 devlet ve vakıf üniversitesi 
katıldı. Fuara katılan öğrenciler birçok 
eğitici ve bilgilendirici seminerlere ka-
tılma fırsatı buldular. Stantları gezen 
öğrenciler bölümler, taban puanları 
ve üniversitelerin sundukları imkân-
lar hakkında bilgi sahibi oldular.

Fuar hakkında bilgi veren Boyut 
Group Proje Geliştirme Uzmanı Ha-
kan Çatalbaş, amaçlarının üniversi-
te adayları ile üniversite yetkilerinin 
buluşturmak olduğunu belirterek, “  
Konya’da iki gün boyunca Türkiye’nin 
en prestijli ve saygın üniversiteleri  
ile yüksekokulları üniversite adayları 
ile birebir görüşüp, öğrencilerimizin 
aklındaki tüm soruların cevaplanma-
sı sağlanacak. Üniversite tanıtım fu-
arlarımızı 23 ilde gerçekleştiriyoruz.  
Fuarlarımıza  giriş ücreti almıyoruz. 
Üniversite sayısının sürekli arttığı, 
sınav sistemi ve üniversiteye giriş 
koşullarındaki belirsizliklerin devam 
ettiği bir ortamda, doğru tercih,sınav 
stresi ile baş etmek için altın kurallar, 
meslek seçimi ve kariyer planlama-
sı gibi öğrencilerimizin ihtiyacı olan 
güncel konularda alanında uzman 
konuşmacılar etkinlik boyunca semi-
nerle düzenleyeceğiz”  dedi

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK EĞİTİM 
KURULARI ARASINDA
 YER ALMAKTAYIZ”

Fuarda bulunan stantlardan yo-
ğun ilgi gören Selçuk Üniversitesi yet-
kilileri öğrencilerin fuara ve stantları-
na göstermiş oldukları ilgiden oldukça 
memnun Selçuk Üniversitesi İletişim 
Koordinatörü Çalışanlarından Minel 
Ocalan, “Üniversitemiz Konya’nın en 
köklü üniversitelerinden bir tanesi.  
Bizde Educaturk Konya Yüksek Öğ-
renim Fuarı kapsamında üniversite 
adayları ile fuarda buluşuyoruz. Öğ-

rencilerimiz standımıza ve üniversi-
temize olan yoğun ilgisinden oldukça 
memnunuz. Üniversitemiz hakkında 
öğrencilerimiz oldukça bilgili. Üniver-
sitemiz kampüsü ve öğrencilerimize 
sunduğumuz imkanlar ile tercih edil-
me oranı oldukça yüksek” ifadelerini 
kullandı. 

“GÜCÜMÜZÜ ÜYELERİMİZDEN 
ALIYORUZ”

Sanayi ve ticaret dünyası için; ni-
telikli, aldığı teorik bilginin yanı sıra 
işin mutfağını da öğrenip uygulamada 
da başarılı olan mezunlar yetiştirmek 
için kurulan Konya Ticaret 
Odası Karatay Üniversitesi 
iş dünyasından aldığı güç ile 
çalışmalarına devam ediyor.  
Yüksek Öğrenim Günleri 
Kapsamında öğrencilerle bu-
luştuklarını ifade eden KTO 
Karatay Üniversitesi Reh-
berlik Uzmanı Ali Bozgedik, 
“ Üniversitemiz 22 bin üyesi 
bulunan Konya Ticaret Odası 
Üniversitesi. Dolasıyla gü-
cünü iş dünyasından alıyor.  
Öğrenciler hem staj imkanı 
hem de iş bulma bakımın-
dan yer alması üniversite 
adayları için avantaj olarak 
görüyorum. Öğrencilerimize 
7 farklı dil öğrenme imkanı 
sunuyoruz.  Öğrencilerimi-
zi 2 sınıftan itibaren sektör 
danışmanlığı ile öğrencile-
rimizi sektör temsilcileri ile 
buluşturuyoruz.  Altyapısını 
tamamlamış bölümlerini aşmış olan 
7bin 500 öğrenci ile yoluna devam 
eden KTO Karatay Üniversitesi tercih 
etmeli ve okumaları öğrencilerimizin 
avantajı olarak görüyoruz” dedi

“ TÜRKİYE’NİN ALANINDA 
ÖNCÜ ÜNİVERSİTESİYİZ” 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
olarak; güncel bilgi ve teknolojilerle 

donamış, uluslar arası düşünebilme-
nin yanı sıra ulusalı gözeten, özgü-
veni yüksek girişimci bireyler yetiş-
tirmek temel hedefi olduklarını ifade 
eden  Konya Gıda ve Tarım Üniversi-
tesi  Kurumsal İletişim Daire Başkanı 
Yurt İçi Öğrenci İlişkileri Koordina-
törü Adem Kahriman, “Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi olarak; güncel 
bilgi ve teknolojilerle donamış, uluslar 
arası düşünebilmenin yanı sıra ulusa-
lı gözeten, özgüveni yüksek girişimci 
bireyler yetiştirmek temel hedefimiz-
dir. Üniversite adayı öğrencilerimizi 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesin 
ailesinin bir parçası olarak aramızda 
görmek bizler mutlu edecektir. Üni-
versitemiz ilk kez 2016-2017 yılların-
da akademik eğitim öğretimine başla-
dı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
bünyesinde yer alan fakülteler altın-
daki lisans programlarında, T-shaped 
eğitim modeline uygun biçimde, ge-

nelden uzmanlaşmaya doğru İngiliz-
ce eğitim verilmektedir. Bu çerçevede 
öğrencilerimiz bölümler yerine fa-
külteler altında yer alan programlara 
yerleşmekte olup, ortak ders progra-
mı sonunda, aynı lisans programı al-
tında yer alan bölümlerden istediğini 
seçerek söz konusu bölümden mezun 
olabilmektedir. Üniversitemiz bünye-
sindeki Genetik ve Yaşam Bilimleri 
Programları, Mühendislik Programla-
rı ile İktisadi ve İdari Programlar altın-
da 9 farklı bölüm bulunmaktadır”

“ ŞEHİR VE KAMPÜS 

ÜNİVERSİTESİYİZ”
“Aydınlık Bir Geleceğe” sloganıyla 

yola çıkan İstanbul Aydın Üniversite-
si  Educaturk Konya Yüksek Öğrenim 
Fuarında öğrencilerle buluştu.  İstan-
bul Aydın Üniversitesi Konya ve Orta 
Anadolu İletişim Temsilcisi İsmail 
Erdem, “İstanbul Aydın Üniversitesi 
ülkemizde ve dünyada yaptıkları bi-

limsel çalışmalarla ün kazanmış dene-
yimli akademik kadrosu, İstanbul’un 
merkezinde yer alan yerleşkeleriyle, 
tam bir şehir ve kampüs üniversi-
tesidir. İstanbul Aydın Üniversitesi 
ERASMUS programı dahilinde yurt 
dışına bir çok öğrenci gönderirken, 
yurt dışından da bir çok öğrenciye ev 
sahipliği yapmaktadır. İstabul Aydın 
Üniversitesi, Bahçelievler ve Florya 
Yerleşkeleriyle, öğrencilerinin bek-
lentilerini eksiksiz karşılamakta, sahip 
olduğu akademik birimler ve araştır-
ma merkezleri ile “Dünya Üniversite-

si” olma idealiyle, her geçen 
gün öğrencilerine yepyeni 
imkanlar sunarak aydınlık 
bir gelecek yolunda hızla bü-
yümeye devam etmektedir” 
ifadelerini kullandı.
“ DEĞER ÜRETEN ÜNİVERSİ-

TEYİZ”
Educaturk tarafından 

Dedeman Otel’de düzenle-
diği “Yükseköğretim Günle-
ri”nde Konyalı öğrencilerle 
bir araya gelen Düzce Üni-
versitesi öğrencileri Kon-
ya’daki öğrencilerden tam 
not aldı.  Düzce Üniversitesi 
iletişim ve Tanıtım Koordi-
natörü  personeli Emrullah  
Günbahar, “Üniversitemizin 
Fakülteleri, Yüksekokulları, 
Meslek Yüksekokulları, li-
sans ve ön lisans program-
ları hakkında detaylı bilgiler 

sundular. Üniversitemizin ba-
şarıları, kampüs yaşamı, öğrenci top-
lulukları, öğrencilere sağlanan sosyal, 
kültürel ve ekonomik imkanlar gibi 
birçok önemli konunun yanı sıra ba-
rınma, ulaşım ve yurt olanakları ko-
nularında da aydınlatıcı bilgiler akta-
rıyoruz. Konyalı üniversite öğrencisi 
adaylarının üniversitemize olan ilgi-
sinden oldukça memnun kaldık.  Üni-

versitemiz URAP sıralamasına göre 
2000 yılından sonra kurulan devlet 
üniversiteleri genel sıralamasında 1. 
Sıradayız. Yine Bilim,Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından açıklanan 
en girişimci ve yenilikçi üniversiteler 
arasında 38. Sıradayız.  Yine URAP 
sıralamasına göre devlet üniversite-
leri genel sıralamasında 38. Sıradayız. 
URAP sıralamasına göre Dünya Üni-
versite Sıralamasında 1706. Sırada-
yız”

“ BİLGİ ÇAĞINA DÖNÜK EĞİTİM
 GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Yeditepe Üniversitesi  Eğitim Da-
nışmanı Gamze Tümer, “Üniversite-
miz, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı 
(İSTEK) tarafından 1996 yılında ku-
rulmuştur. Türkiye’de bir çok alanda 
öncü, seçkin, akademik ve yönetim 
kadroları ile Atatürkçü düşüncelerin 
ışığında çağdaş, araştırmacı, yenilik-
çi, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm 
nitelik ve donanıma sahip, teknolojiye 
hakim, dünya kültürünü tanıyan, öz 
benliğini güçlendirmiş gençler yetiş-
tirmeyi amaçlamaktadır. Çağdaş aka-
demik program ve uygulamalarıyla 
bilgi çağına dönük eğitim yapmakta-
dır. Yeditepe Üniversitesi akademik 
faaliyetlerini Diş Hekimliği, Eczacılık, 
Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, 
Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İle-
tişim, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık 
Bilimleri, Tıp ve Ticari Bilimler olmak 
üzere 13 Fakülte ve 1 Uygulamalı Bi-
limler Yüksek Okulunda toplam 64 
programda lisans düzeyinde eğitim 
vermektedir. Ayrıca Atatürk İlkeleri 
ve İnkılap Tarihi, Eğitim Bilimleri, Fen 
Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal 
Bilimler enstitüleri bünyesindeki 74 
yüksek lisans ve 33 doktora progra-
mında lisansüstü düzeyde eğitim yü-
rütmektedir Öğrencilerimize birçok 
burs imkanı sunuyoruz” dedi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Fuara katılan öğrenciler birçok eğitici ve bilgilendirici seminerlere katılma fırsatı buldular. Stantları gezen 
öğrenciler bölümler, taban puanları ve üniversitelerin sundukları imkânlar hakkında bilgi sahibi oldular.
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından her cu-
martesi günü saat 12.30’dagerçekleştirilen Camlı Köşk 
Gençlik Söyleşilerinin bu haftaki konuğu, Yard. Doç. Dr. 
Muammer Ulutürk oldu. ‘’Bir Şehir Kudüs’’ başlığı al-
tında konuşan Ulutürk, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin 
hakkında önemli bilgiler verdi.

2015 yılında Filistin topraklarına yapmış olduğu 
seyahatten kesitler anlatan Ulutürk, Filistin’de İsrail as-
kerlerinin izin verdiği yerleri gezebiliyorsunuz. Mesela 
El-Halil kenti yasaklı bir kent… İsrail askeri müsaade 
ederlerse içlerinden gelirse şayet gezebiliyorsunuz dedi. 

Filistin topraklarını ziyaret etmenin önemine de 
dikkati çeken Ulutürk, Kudüs’e de kimsenin gelmesini 
istemiyorlar askerler bu günkü Yahudi devleti öyle söy-
leyelim. Bu arada aklıma gelmişken yine söylemek isti-
yorum bizim burada bulunduğumuz günlerde ziyaret 
ettiğimiz yerlerde şunu duyduk; siz gelin ve burada bu-
lunun siz gelin ve gezin sadece.Demek ki bizim oralara 
ziyaret gerçekleştirmemiz kardeşlerimize güç verirken, 
Yahudileri de tedirgin ediyor.’’ Dedi

Yapılan konferans ve konuşmaların ardından Yard. 
Doç. Dr. Muammer Ulutürk’ün sunumu sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Kadın balıkçılara can 
yeleği ve yağmurluk

Türkiye genelinde yürütülen 
“Anadolu’ya Ağ Atanlar: Kadın Ba-
lıkçılar” projesi kapsamında, Bey-
şehir Gölü’nde eşleriyle birlikte ağ 
atan kadın balıkçılara can yeleği, 
yağmurluk dağıtıldı. 

Akdeniz Koruma Derneği ile Su 
Ürünleri Merkez Birliği (SURKOOP) 
ile Kadın Emeğini Değerlendirme 
Vakfı’nın ortaklaşa olarak yürüttü-
ğü “Anadolu’ya Ağ Atanlar: Kadın 
Balıkçılar” projesi çerçevesinde 
gerçekleştirilen kadın balıkçılarla 
buluşma programlarında Beyşehir 
Gölü’nden geçimini sağlayan kıyı 
kesimlerdeki yerleşim merkezlerin-
de yaşayan kadın balıkçılara mal-
zeme desteğinde bulunuldu. Kadın 
balıkçılara, balıkçılık yaparak göle ve 
ailelerine verdikleri destekten ötürü 
de teşekkür plaketleri de verildi.

Akdeniz Koruma Derneği’nden 
Projenin Yürütücüsü Esra Kartal, 
Beyşehir Gölü’nde çalışan kadın 
balıkçıların çoğunluğunun yüzme 
bilmeden mesleğini yürüttüğünü 
hatırlatarak, bu nedenle düzenle-
dikleri kadın buluşma programla-
rında, kadın balıkçılara çalışırken 
rahat edebilecekleri can yeleği ile 
kış mevsiminde soğuk sudan ko-
runarak kronik hastalıkların önüne 
geçmek için yağmurluk hediye et-
tiklerini belirtti.

Projeyle Türkiye’de faaliyet 
gösteren kadın balıkçıların sayısına 
yönelik verilerin tespit edilmesiyle 
ilgili çok önemsedikleri bir çalışma 
yaptıklarını vurgulayan Kartal, Tür-
kiye genelinde faaliyet gösteren 461 
su ürünleri kooperatifi ile birebir 
telefon görüşmesi yaparak ülke ge-
nelinde deniz ve iç sulara ağ atarak 
balıkçılık mesleğini yapan 3 bin 70 
kadın olduğunu belirlediklerini söy-
ledi. Kartal, “Bu kadın balıkçılar, de-
nizlerde, göllerde ya da nehirlerde 
bu mesleği icra ediyor. Bunlardan 
61’i ise yanında eşi olmadan tek ba-
şına balıkçılık yapıyor” dedi.

Kadın balıkçı sayısına yönelik 

çalışmayı yaptıkları 461 su ürünle-
ri kooperatifinin 28 binin üzerinde 
ortağı olduğunu, bunlardan sadece 
414’ünün ise kadın balıkçılardan 
oluştuğunu da saptadıklarını vurgu-
layan Kartal, bunun çok küçük bir 
rakamsal veri olarak ortaya çıktığını 
söyledi.

Türkiye genelinde bu veriyi göz-
ler önüne serdikten sonra kadınların 
balıkçılık alanında temsil edilmeme-
sini önemli bir sorun olarak ortaya 
koyduklarını anlatan Kartal, özel-
likle Türkiye’deki denizlerde avcılık 
yapan balıkçıların bağlı olduğu bir 
birlik olan Su Ürünleri Kooperatif-
leri Merkez Birliği’nin bünyesinde 
yaptıkları girişim üzerine bir kadın 
balıkçı çalışma komisyonu kuruldu-
ğunu kaydetti. Bu birlik bünyesinde 
kurulan kadın balıkçı çalışma komis-
yonunun olmasını oldukça önemse-
diklerini vurgulayan Kartal, dernek 
olarak yürüttükleri “Anadolu’da Ağ 
Atanlar: Kadın Balıkçılar” Projesi 
kapsamında da bir süredir birtakım 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu 
kapsamda Beyşehir Gölü üzerinde 
de balıkçılık mesleğini icra eden ka-
dınlarla buluştuklarını söyledi.

Kartal, kadın balıkçılarla yap-
tıkları görüşmelerde ise en temel 
sorunlardan birisinin giderek yay-
gınlaşan elektroşokla yapılan avcılık 
olduğunu, bunun yanı sıra, göldeki 
su seviyesinin düşmesine bağlı ola-
rak balık üreme alanlarının azalma-
sı ile birlikte kadınların mesleğini 
yürütürken sigortasız çalışmalarına 
yönelik şikayetler aldıklarını dile ge-
tirdi. Kartal, proje kapsamında bir-
çok kurumla birlikte çalıştıklarını da 
aktarırken, bundan sonraki süreçte 
ise Türkiye’de nerede ne kadar ka-
dın balıkçı var, hazırladıkları durum 
raporunu Ankara’daki kurumlara 
ileteceklerini, kadın buluşma faali-
yetlerini bundan sonra da sürdür-
meye devam edeceklerini sözlerine 
ekledi.
n İHA 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mus-
tafa Kalaycı, Konya’nın ulaşım yatırımlarında 4-5 yıldır aksamalar yaşandığını söyledi

‘Ulaşım yatırımları
4-5 yıldır aksıyor’

MHP Genel Sekreter Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasın-
da Bakan Ahmet Arslan’a Konya’ya 
yapılması beklenen yatırımların son 
durumu hakkında sorular yöneltti.

Yüksek hızlı tren yapımının ar-
dından Konya’daki ulaştırma ya-
tırımlarının aksadığını ifade eden 
Kalaycı, birçok şehirde çevre yolu 
projelerinin tamamlanıp hizmete 
girmesine rağmen Konya’nın çevre 
yolu sorunu çekmesinin kabul edile-
mez olduğunu belirtti.

Kalaycı, “Hızlı tren yapıldı Kon-
ya’ya ama dört beş senedir maale-
sef bazı projelerimizde aksama var. 
Bu projelere son Konya ziyaretinde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’da dikkat 
çekti. Bunlardan bir tanesi Çevre 
yolu. Şimdi gerçekten Konya merke-
zin şu anda en önemli sorunu şehir 
içi trafikteki yoğunluk. Konya’da her 
geçen gün artan araç trafiğiyle bir-
likte şehir içi ulaşım alarm veriyor. 
Yağmur yağdığı zaman âdeta trafik 
duruyor. Bunda tabii değişik etken-
ler var. Konya’nın mevcut çevre 
yolunun şehir içinde kalmış olması, 
ana cadde hâline gelmiş olması tabii 
ki bu trafik yoğunluğunda en önemli 
etkenlerden. Yapılan araştırmalara 
göre, eğer çevre yolu yapılırsa mev-
cut şehir içi trafiğinin üçte 1’inin 
dışarı çıkarılması söz konusu. Tabii 
Konyalı burada bezdi. Bu şehir içi 
trafiğin rahatlaması için çevre yolu 
projesi on yılı aşkındır gündemde. 
Önceki yıl proje parçalanarak uygu-
lamaya konuldu. Önce kolay yerden 
başlandı. Karaman yoluyla Ereğli 
yolu arasındaki 22 kilometrelik kı-
sım ihale edildi. Bu yıl bitecek dendi, 
henüz bitmedi ama o kısım tamam 
diyelim, 49 kilometrelik Ereğli yolu 
ile Afyonkarahisar yolu arasında-
ki kısım ihale edildi, orası 2019’da 

mı, 2020’de mi ancak bitecek. Geri 
kalan, Afyonkarahisar ile Antalya 
çıkışı dediğimiz yer 51 kilometre, 
daha projesi bile ortaya konmamış 

bildiğim kadarıyla. Bu konularda iş 
başladı ama maalesef yavaş yürüyor. 
Birçok ilin çevre yolu tamamlandı, 
ilçelerin bile tamamlandı ancak Kon-
ya gibi koskoca bir vilayetin hâlâ çev-
re yolu sorunu çekmesi hakikaten 
kabul edilemez” dedi.

“KONYA’YA BİR MÜJDE 
VEREBİLECEKMİSİNİZ?”

Kalaycı, Bakan Arslan’a 2018 
yılında ilk aşamasının bitirileceği 
söyleyen Konya Metro Projesinde 
henüz temel dahi atılmadığını ha-
tırlatarak, projenin son durumunu 
sordu. Kalaycı, Konya merkezde araç 
muayene istasyonu sorununu da dile 
getirerek, 2016 yılında faaliyet geçe-
ceği sözü verilen ikinci araç muaye-
ne istasyonunun neden açılmadığını 
gündeme getirdi.

Mustafa Kalaycı, “Konya çevre 
yolu, metro projesi, ikinci muayene 

istasyonu ne zaman faaliyete ge-
çecek. Ayrıca Türk Hava Yollarına 
Konya’dan İran ve Lefkoşe’ye kar-
şılıklı uçuşları başlatmasının öneril-
diği, turizmcilerimizin on bin koltuk 
garantisi dahi sunduğu ifade edil-
mektedir. Bu konuda Konya’ya bir 
müjde verebilecekmisiniz? Denize 
ikinci havalimanı yapıyoruz diyorsu-
nuz, çok güzel. 

Konya’nın sivil hava limanına 
kavuşturulması konusunda bir ça-
lışmanız var mıdır? Birçok ülkeden 
daha büyük olan Konya’da mevcut 
otoyol sıfır kilometredir. 

2035 vizyonu çalışmasında Kon-
ya’dan geçecek bir otoyol var mı-
dır?” şeklinde sorular yöneltti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı’nın sorulara önü-
müzdeki günlerde yazılı cevap ver-
mesi bekleniyor.  n İHA 

Camlı Köşk Gençlik Söyleşileri devam ediyor

 Mustafa Kalaycı 

Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan glikoz 
yüklü tankerin şarampole devrilmesi sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yara-
landı. Kaza, Ereğli-Adana karayolunun 30. ki-
lometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Adana’dan Konya’ya istikametine giden 
Cihat S. (45) yönetimindeki 01 PM 230 plakalı 
glikoz yüklü tanker, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden 
çıkarak şarampole devrildi. Kazada hurda-
ya dönen tankerde sıkışan sürücü Cihat S., 
itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. 
Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Has-
tanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı 
sürücünün ayaklarının kırık olduğu öğrenildi.
n İHA

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bulunan 
bir kömür ocağında 6 işçi karbonmonoksit 
gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 
Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı 
Yerbağ köyündeki bir kömür ocağında mey-
dana geldi. Alınan bilgiye göre, işçilerin ocak 
içerisinde çalıştığı sırada gaz ölçüm cihazı-
nın alarmı çalmaya başladı. Bunun üzerine 
işçiler hızla maden ocağından çıktı. Tahliye 
sırasında gazdan etkilenen 6 işçi ambulans-
larla Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Hayati tehlikeleri bulunmayan işçiler serum 
verilmesinin ardından taburcu edildi.
n İHA

Glikoz yüklü 
tanker devrildi

Kömür Ocağı’nda 
6 kişi zehirlendi

Ülkü Ocakları Konya İl Yönetimi, İl Emniyet Müdürü Şük-
rü Yaman’ı ziyaret etti. 

Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini ve 
yönetim kurulu üyeleri, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Ya-
man’ı ziyaret etti. Mustafa Taha Çini, yönetim kurulu üye-

leri Doç. Dr. Sefa Lök, Doç. Dr. Hamdi Pepe, Yusuf Kasım 
Akta ve Melike Elibal ile beraber İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman’a çalışmalarında başarılar dileyerek Ülkü Ocaklarının 
eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette günün anısı-
na Şükrü Yaman’a tablo hediye edildi.  n İHA

Ülkü Ocakları’ndan Emniyet’e ziyaret
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Türk mutfağının dünyaca ünlü tatlısı olan baklava, hammaddedeki fiyat artışları nedeniyle zamlandı. Özellikle antepfıstığındaki fiyat artışı üreticileri 
derinden sarstı. Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu iyi bir baklavanın kilosunun kesinlikle 10 TL olmayacağını belirtti

İyi baklava 10 TL olamaz!
Baklava ve pastaların hammad-

desi olan ürünlerdeki fiyat artışları, 
satışları etkiledi. Türk mutfağının 
dünyaca ünlü tatlısı olan baklava, an-
tepfıstığında ki fiyat artışı nedeniyle 
zamlandı. Üreticilerin 80 TL’ye aldığı 
antepfıstığı bu yıl 120 TL’ye ulaştı. 
Üreticiler ve pastaneciler ise bu du-
rumdan dolayı mağdur kaldı. Açıkla-
malarda bulunan ve başka konulara 
da değinen Konya Pastacılar Esnaf 
Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu iyi 
bir baklavanın kilosunun kesinlikle 
10 TL olmayacağının altını çizerek, 
“ Konyalı vatandaşlarımızın özel-
likle ilgi gösterdiği nokta; fiyatların 
ucuz olması. Kalitenin ne olduğuna 
bakılmıyor. Adam, ‘tereyağlı, fıstıklı 
baklava’ 10 TL diye yazmış kapısına. 
Böyle bir şeyin olma ihtimali sıfırdır! 
Tereyağının kilosu zaten 50 TL. Fıstı-
ğın ise bir sürü çeşidi var. Gerçek an-
tepfıstığının yani bizim kullandığımız 
fıstığın kilosu 120 TL. Dondurma ile 
ilgili sorunumuzu belediyelerimizle 
bir türlü çözemedik. Açıkta ve mar-
kette önlerinde satılan dondurmalar 
var. Bunların kesinlikle kaldırılması 
lazım. Dondurmaları market önle-
rinde bilinçsiz bir şekilde satıyorlar. 
Hijyen kurallarına uymuyorlar” dedi. 

ODAMIZA ŞEKER VE 
LOKUMCULARDA KAYIT OLUYOR
Konya Pastacılar Esnaf Odası Baş-

kanı Kadir Kağnıcıoğlu, oda hakkında 
bilgiler vererek şeker ve lokumcu-
ların da kendi odalarına kayıt oldu-
ğunu belirtti. 2 dönemdir başkanlık 
görevini sürdüren Kağnıcıoğlu bu 
dönemde de devam edeceğini sözle-
rine ekleyerek; “Odamız 1975 yılında 
kurulmuştur. Şuanda 300 üyemizi 
temsil etmekteyiz. Ben odada iki dö-
nemdir oda başkanlığı yapmaktayım. 
Önümüzdeki seçimlerin ardından da 
inşallah görevimi devam edeceğim. 
Sadece pastacılar değil geçtiğimiz 
dönemlerde bizlere şekerciler ve lo-
kumcular da katıldılar. Bunun yanın-
da sokak aralarında ev tatlıları yapan 
üyelerimizde bulunmaktadır” diye 
konuştu.

İYİ BİR BAKLAVANIN 
KİLOSU 10 TL OLMAZ!

Suriyelilerin birçok yere kayıtsız 
olarak pastane açtığını belirten Baş-
kan Kağnıcıoğlu buraların tamamen 
sağlıksız ve denetimsiz olduğunu 
ifade ederek 10 TL’ye de baklavanın 
satılamayacağını vurguladı. Başkan 
Kağnıcıoğlu ucuz baklavaların içine 
neler koyduklarını da söyleyerek söz-

lerine şu şekilde devam etti; “Kayıt 
dışı esnaf bizde fazla yok. Olanlarda 
ülkemize yerleşen Suriyeliler. Beledi-
yeler Suriyelilerden hiçbir belge iste-
mediği için istedikleri yerlere pastane 
açabiliyorlar. Ne yapıp ne sattıkları 
da belli değil tamamen kontrol dışı 
çalışıyorlar. Suriye’den gelmişler 
diye vatandaşlarımız tarafından ilgi-
de görüyorlar. Bizim Konyalı vatan-
daşlarımızın özellikle ilgi gösterdiği 
nokta; fiyatların ucuz olması. Kalite-
nin ne olduğuna bakılmıyor. Adam, 
‘tereyağlı, fıstıklı baklava’ 10 TL diye 
yazmış kapısına. Böyle bir şeyin olma 
ihtimali sıfırdır! Tereyağının kilosu 
zaten 50 TL. Fıstığın ise bir sürü çe-
şidi var. Gerçek antepfıstığının yani 
bizim kullandığımız fıstığın kilosu 
120 TL. Şekerin kilosu 3 TL. Bu fiyat-
ların olduğu yerde baklava 10 TL ol-
maz. İçerisine 100 gram fıstık atsalar 
zaten 12 TL onun fiyatı eder. Zaten 
bunlar hijyenik kurallara uymuyor-
lar birde vatandaşımızı kandırıyorlar. 
Margarinin içerisine tereyağı esansı-
nı atıyorlar, yer fıstığının içerisine de 
boya atarak antepfıstığı görünümü 
veriyorlar. Böylelikle de 10 TL ‘ye sa-
tıyorlar”

HAMMADDE FİYATLARI PASTA VE 
TATLILARI ETKİLİYOR!

Pasta ve tatlı ürünlerinin üre-
timinde ki kullanılan hammadde 
fiyatlarının çok yüksek olduğunu 
vurgulayan Kağnıcıoğlu özellikle an-
tepfıstığının kilosunun 120 TL oldu-
ğunu belirtti. Şeker, yumurta ve çi-
kolata fiyatlarının üretimi etkilediğini 
de sözlerine ekleyen Başkan Kağnı-
cıoğlu; “Yumurta, şeker ve antepfıs-
tığı fiyatlarında sıkıntılar yaşıyoruz. 
Geçen sene şekerin normal fiyatı 130 
TL iken 180 TL’ye yükseldi. Sonra-
dan uğraşlarımız sonucu 150 TL’ye 
düştü. Antep fıstığının kilosu da çok 
yüksek. 120 TL’ye fıstık yenmez! Fıs-

tık 120 TL olduğu zaman tatlıyı da 
yüksek fiyata yiyoruz. İran ve Afgan 
fıstıkları da var. Bizim fıstığımızın 
özelliğinde değil bunlar. Tombul olan 
fıstıklar İran fıstığıdır. Fıstık fiyatları-
nın kesinlikle düşmesi gerekir. Tatlı-
da ve pastalarda fiyatı şişiren ürünler 
bunlardır. Undaki maliyet ise sadece 
poğaça ve kuru pasta türlerine yansı-
maktadır” ifadelerini kullandı. 

KAPI ÖNÜNDE DONDURMA
SATIŞLARINA İZİN VERİLMESİN!
Belediyelerin kapı önünde don-

durma satılmasına izin vermemesi 
gerektiğine dikkat çeken Kağnıcıoğ-
lu bu şekilde satılan dondurmaların 
hijyen noktasında tamamen sağlıksız 
olduğunu da söyleyerek; “Dondurma 
ile ilgili sorunumuzu belediyeleri-
mizle bir türlü çözemedik. Açıkta ve 
markette önlerinde satılan dondur-
malar var. Bunların kesinlikle kaldı-
rılması lazım. Dondurmaları market 
önlerinde bilinçsiz bir şekilde satıyor-
lar. Hijyen kurallarına uymuyorlar. 
Dondurmanın kapağı açıldığı zaman 
içerisine sürekli egzoz gazını içine alı-

yor. Bizdeki en önemli olayda halkın 
sağlığına dikkat etmektir. Pastaneler-
de bizler koyduğumuz kutuları yarım 
saat-1 saatte değiştiriyoruz. Karatay 
belediyesi ile ilgili bu sorunumuzu 
çözdük ama Selçuklu ve Meram Be-
lediyeleri ile çözemedik” dedi.

KONYA’DA ÜRETİLEN 
DONDURMALARIN 

YÜZDE 80’İ KALİTELİ
Konya’da üretilen dondurmala-

rın yüzde 80’nin kaliteli olduğunu 
söyleyen Kağnıcıoğlu, dışarıda gelen 
dondurmaların ise kalitesiz olduğunu 
belirtti. Dondurmanın püf noktaları 
hakkında da bilgiler veren Başkan 
Kağnıcıoğlu cümlelerini şu şekilde 
aktardı; “Dondurma hiç salep ka-
tılmadan da sündürülür. Konya’da 
pastanelerde üretilen dondurmaların 
yüzde 80’i kalitelidir. Dışarıda üreti-
len dondurmalar iyi değildir. Bunlar 
analiz edilirse sonuçlar zaten ortaya 
çıkar. Dışarıdan gelen dondurmaların 
içerisinde sanayi tipi yağlar ve kıvam 
artırıcı maddeler kullanılmaktadır. 
Dondurmadaki hammadde; süt, sa-

lep ve şekerdir. Salepte gerçek salep 
kullanılmalıdır. Hiç salep kullanma-
dan da dondurma üretenler var. Hiç 
salep kullanmadan dondurma üreti-
lir ama bu gerçek dondurma olmaz. 
Spesiyal dondurma üreten arkadaş-
larımız var. İçerisine özel meyveler 
kullanıyorlar. Bizim esas dikkat ede-
ceğimiz şey; hijyen ve hammaddeyi 
düzgün kullanmaktır.”

BELEDİYELER PASTANELERE 
TOLERANS TANIMALIDIR

Pastanelerin dükkân önlerini ka-
patmasına izin vermeyen belediyeler 
konusunda açıklamalarda bulunan 
Başkan Kağnıcıoğlu bu konuda be-
lediyelerin tolerans tanıması gerek-
tiğinin altını çizerek ifadelerine şu 
şekilde yer verdi; “Belediyeler ile ilgili 
tentelerle sorunlarımız var. Pastane-
lerde kapalı olan alanlar çok küçük 
yerlerdir.Özellikle bu sorunlar Kon-
ya’da yaşanıyor. Başka şehirlerde 
böyle bir sorun yok.  İnsanlarımız tatlı 
ve ya dondurma yiyeceği zaman dı-
şarıda oturarak yemek istiyor.  İnsan-
larımızda artık bu kültür oluştu. Dük-

kânlarının önlerini yanlış kapatan 
esnaflar da var. Tamam, belediyeler 
buralara izin vermemekte haklı. Pas-
tanelerimizde yerlerini büyük olarak 
tutuyorlar zaten. Buralar önleri sade-
ce kendilerine ait olan yerler” 

2 GÜN DERS GÖRSÜNLER 
3 GÜNDE ÇALIŞSINLAR

Çocukların ilkokuldan itibaren 
mesleklere yönlendirilmesi gerektiği-
ni de ifade eden Başkan Kağnıcıoğlu 
eleman sorunları konusunda bütün 
esnafların problem yaşadığını da ifa-
de ederek, “İlkokul 5. Sınıftan sonra 
gelen çocuklara çırak denir. Çocuk 12 
yaşında pastacılık ve ya tatlıcılık mes-
leğine giriyor ve devam edip gidiyor. 
17-18 yaşından sonra bize gelen in-
san artık çırak olmuyor ve mesleği 
de benimsemiyor. Devletimiz orta-
okuldan itibaren pastacılık, lokanta-
cılık ve bütün mesleklere çocukları 
yönlendirmesi lazım. Çocuk iki gün 
okulunda okusun, gelsin üç günde 
pastanede çalışsın. Biz eğitime karşı 
değiliz” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu iyi bir baklavanın kilosunun kesinlikle 10 TL olmayacağının altını çizerek, 
“Tereyağının kilosu zaten 50 TL. Gerçek antepfıstığının yani bizim kullandığımız fıstığın kilosu 120 TL” dedi.

Konya Pastacılar Esnaf Odası Başkanı 
Kadir Kağnıcıoğlu
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Süper Lig’de usta ve çıraklar karşı karşıya geldi

Süper Lig’de bu hafta usta ile çırak-
lar karşı karşıya geldi. Beşiktaş - Göz-
tepe ve E. Yeni Malatyaspor - Medipol 
Başakşehir maçlarında geçmişte bir-
likte ter döken teknik adamlar, bu defa 
birbirlerine rakip oldu. 

ŞENOL GÜNEŞ – TAMER TUNA
Süper Lig’in 11. haftasında oy-

nanan iki karşılaşma eski ortakların 
mücadelesine sahne oldu. Geçtiğimiz 
sezon aynı takımda omuz omuza mü-
cadele eden ve tek bir hedef için uğraş 
veren teknik direktörler, bu kez farklı 
takımlarda ayrı hedefler için karşılaştı. 
3 sezon Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yar-
dımcılığını yapan ve 2017-2018 sezo-

nunda kariyerinde yeni bir sayfa açarak 
Göztepe’nin başına gelen Tamer Tuna, 
Pazar akşamı oynanan maçta eski ho-
casının rakibi oldu. İzmir’de oynanan 
maçı Beşiktaş, 3-1’lik skorla kazandı. 
Sarı-kırmızılılar, 11 karşılaşmada 5 
galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik 
sonucu topladığı 17 puanla 8. sırada 

yer alırken, Beşiktaş ise 6 galibiyet, 2 
mağlubiyet, 3 beraberlikle elde ettiği 
21 puanla haftayı 3. sırada tamamladı.

ABDULLAH AVCI – EROL BULUT
Usta ile çırak mücadelesinin yaşan-

dığı diğer maç ise E. Yeni Malatyaspor 
- Medipol Başakşehir mücadelesi oldu. 
2014’ten bu yana Medipol Başakşe-

hir’de Abdullah Avcı’nın yardımcılığını 
yapan Erol Bulut, ligde 7 hafta geride 
kalmışken gelecek hedefleri doğrultu-
sunda Malatya ekibi ile 2 yıllık sözleş-
me imzaladı. Ligin 11. haftasında da 
Avcı ve Bulut, iki ayrı camianın teknik 
direktörü olarak 3 puan için ter döktü. 
Bu zorlu müsabakada kazanan taraf 

2-0’lık skorla İstanbul temsilcisi oldu. 
Erol Bulut’un takımı 4 galibiyet, 5 mağ-
lubiyet, 2 beraberlik sonucu 14 puanla 
11. sırada bulunuyor. Medipol Başak-
şehir de 7 galibiyet, 2 galibiyet, 2 bera-
berlik ile 23 puan aldı ve 11. haftayı 2. 
sırada geride bıraktı.
n İHA

Atiker Konyaspor’a 
3 gün izin verildi

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’a Si-
vasspor ile oynanan maçın ardından 3 gün izin veril-
di. Kulüpten yapılan açıklamada, “DG Sivasspor ile 
oynanan lig maçının ardından milli maçlar nedeniyle 
lige verilen arada oyuncularımıza 3 gün izin verildi. 
Takımımız 9 Kasım Perşembe günü saat 17:00’da 
Kayacık Tesislerimizde yapacağı antrenmanla Süper 
Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu 12.hafta maçı-
nın hazırlıklarına başlayacak” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor taraftarı 
Sivas dönüşü kaza geçirdi

Atiker Konyaspor’un Sivasspor ile oynayacağı 
maç için Pazar günü Sivas’a giden Konyaspor taraf-
tar gruplarından Nalçacılar Taraftarlar Derneği, dö-
nüş yolunda bir kaza geçirdi. Yapılan kaza sonunda 
bazı taraftarlar hafif şekilde yaralandı. Dün alınan 
bilgilerde bütün taraftarların durumunun iyi olduğu 
belirtildi. Konyaspor camiasından birçok kişi sosyal 
medyadan yaptığı paylaşımlarla kaza geçiren taraf-
tarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
n SPOR SERVİSİ

Milli maçların 
hakemleri açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın Arnavutluk ile 13 Kasım 
Pazartesi günü Antalya’da oynayacağı özel karşılaş-
mayı Bulgaristan Futbol Federasyonu’ndan Georgi 
Nikolov Kabakov yönetecek. Antalya Stadyumu’nda 
saat 20.30’da başlayacak müsabakada Kabakov’un 
yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile 
Martin Emilov Venev yapacak. Maçın dördüncü ha-
kemi ise Halil Umut Meler olacak. A Milli Takımın 
9 Kasım 2017 Perşembe günü Romanya ile deplas-
manda oynayacağı özel müsabakayı Portekiz Futbol 
Federasyonu’ndan Tiago Bruno Lopes Martins yöne-
tecek.   n İHA

Konyaspor, 11 haftada sadece 1 kez kızardı
Süper Lig’de geride kalan 11 haftada 38 kır-

mızı kart çıktı. Adeta bu alanda bir rekorun kırıl-
dığı ligde en çok kızaran takım ise 5 kırmızı kart 
ile Beşiktaş oldu. Temsilcimiz Atiker Konyaspor, 
11 hafta sonunda sadece 1 kez kırmızı kart gör-
dü. Ligin üçüncü haftasında oynanan Medipol 
Başakşehir karşılaşmasında Atiker Konyasporlu 
futbolcu Ali Turan 90.dakikada hakem Cüneyt 
Çakır tarafından oyundan atılmıştı. Süper Lig’de 
2017-2018 sezonu ilginç bir istatistiğe sahne 
oluyor. Geride bıraktığımız 11 haftada hakem-
ler, tam 38 defa kırmızı kartına başvurdu. 18 
takımın 17’sinin çeşitli haftalarda kızardığı ligde 
ceza almayan tek takım ise Medipol Başakşehir 
oldu. Beşiktaş’ın 5 kart ile zirvede yer aldığı bu 
alanda Kartal’ı 4’er kırmızı kart ile Gençlerbirliği 
ve Fenerbahçe takip etti.

SADECE 2 HAFTA KIRMIZI KARTSIZ GEÇTİ

Ligde bu sezon sadece ikinci ve beşinci haf-
talar kırmızı kartsız geçildi. En fazla kırmızı ise 7 
kart ile 6. haftada çıktı. Söz konusu haftada çıkan 
kartların 5’i Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oy-
nanan derbide görüldü. Bu maçta Kanarya’dan 
2, Kartal’dan da 3 oyuncu sahadan ihraç edildi.

EN FAZLA KIZARAN BEŞİKTAŞ
Bu süreçte en çok kırmızı kart gören takım 

Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Karabükspor 
maçında 1, Fenerbahçe karşılaşmasında 3, 
Gençlerbirliği mücadelesinde ise 1 kırmızı kart 
cezası aldı. Kara Kartal, bu kartların hepsini 
deplasmanda oynadığı müsabakalarda gördü. 
Beşiktaş’ı, 4’er kırmızı ile de Gençlerbirliği ve 
Fenerbahçe izledi. 18 takım arasında kırmızı 
kart görmeyen tek takım da Medipol Başakşehir 
olarak dikkat çekiyor. 
n İHA

‘Konyaspor’dan 1 
kuruş para almadım’
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da son dönemde sık sık gündeme gelen menajer konusu, 
yeşil beyazlı takımın transfer ettiği oyunculardan yeterli verim alamaması üzerine yine gündeme 

geldi. Menajer Hasan Eğilmez, Konya Yenigün Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu
Transfer döneminde 15 oyuncu trans-

fer etmesine rağmen, gelen oyuncuların 
neredeyse hiçbirinden verim alamayan 
Konyaspor’da, gözler bu transferlerin mi-
marlarına çevrildi. Hakkında Konyaspor’un 
birçok transferinde pay sahibi olduğuna yö-
nelik iddialar bulunan menajer Hasan Eğil-
mez, Konya Yenigün Gazetesi Spor Müdürü 
Yunus Altınbeyaz’a konuştu. İddiaları kabul 
etmeyen Hasan Eğilmez, “Konyaspor’dan 
henüz 1 kuruş para almadım” dedi.

İddialar Konyaspor’un İmoh Ezekiel 
transferi için harekete geçmesiyle başladı. 
Hasan Eğilmez’in sahibi olduğu 11 Afri-
ca Stars Football Management şirketinin 
oyuncusu olan Ezekiel’den önce Anadolu 
Selçukspor’da oynayan Süleyman Türkeş 
ve o dönem yine Anadolu Selçukspor for-
ması giyen Mehmet Emin Güneş’in de bu 
şirketin oyuncusu olduğu ortaya çıkmıştı. 
Ezekiel’den sonra Kadir Kaan Özdemir 

transferi ile şirketin Konyaspor’daki oyuncu 
sayısı 4’e çıktı.

Bu süreçten sonra şirketin bir başka 
oyuncusu Brown Ideye’nin Çin’in Tianjin 
Teda takımına transfer olması ve o takımda 
gözden çıkarılan Malick Evouna’nın Kon-
yaspor’a getirilmesi kafaları iyice karıştırdı. 
Yine Konyaspor’un o dönem transfer etmek 
istediği Moussa Sow’un aynı şirketin oyun-
cusu olması iddiaları çok ciddi bir boyuta 
taşıdı. Konyaspor’un transfer döneminde 
kadrosuna kattığı oyunculardan verim ala-
maması iddialara yeniden gündeme getir-
di. İddiaların hedefindeki menajer Hasan 
Eğilmez Konya Yenigün’e konuştu. 

Kendisi ile ilgili ortaya atılan iddiaları 
duyduğunu belirten Hasan Eğilmez, “Bana 
da geldi bu iddialar. Konyaspor’a 8-10 
oyuncu vermişsin diyenler oldu. Ama ta-
mamen yanlış bir algı. Ben Konyaspor’dan 
1 kuruş para almış değilim. Konyaspor’da 3 

oyuncum var. Anadolu Selçukspor’daki Sü-
leyman Türkeş, İmoh Ezekiel ve Kadir Kaan 
Özdemir. Süleyman Türkeş’i getirirken 
para almadım Konyaspor’dan. Amacım 
Türk futboluna genç bir yıldız kazandırmak-
tı. İmoh Ezekiel transferi benim dışımda 
gelişti. Kadir Kaan Özdemir de kulübün ta-
lip olduğu ve benim yardımcı olduğum bir 
transfer. Ama oradan da herhangi bir ücret 
alamadım henüz” dedi.

Malick Evouna transferinde de bir pa-
yının olmadığını belirten Eğilmez, “Biz de 
Anadolu çocuğuyuz. Herhangi bir Anadolu 
kulübüne ve Konyaspor’a zarar verecek 
hiçbir davranış içinde olmayız. Bütün işle-
rimiz kayıtlı ve resmi. İsteyen herkese ge-
rekli açıklamaları eksiksiz yapabiliriz. Kon-
yaspor ve menajer ilişkileri ile ilgili bizim 
de kulağımıza gelenler oldu. Ama yanlış 
yerde arıyorsunuz sorumluyu” ifadelerini 
kullandı.   n SPOR SERVİSİ

Hasan Eğilmez
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Merkez Hakem Kurulu için Cüneyt 
Çakır, Türkiye’nin en iyi hakemi. 
Evelallah onun altından kalmayacağı 
maç yok. Zaten kalkamasa bile ceza 
verecek statüde gözlemcide yok. Mec-
buriyetle birlikte en iyi hakem Çakır!

Avrupa’da maça çıkan Cüneyt Ça-
kır, hepimiz için gurur kaynağı. Ada-
mı sahada görünce yalan söylemeye 
gerek yok şöyle bir böbürleniyoruz. 
Ancak iş ülke sınırları içerisine geldi 
mi hepimiz dumur olup kalıyoruz.

İstediği maça çıkan, istemediği 

maçı iade eden Çakır, adeta baba-
sının tarlası gibi dilediğini yapıyor. 
Zaman zaman ileriye yönelik iyi to-
humlar atıyor, çoğu zaman ise önüne 
geleni kesip biçiyor.

Onun için kesip biçmenin bir zi-
yanı yok. Çünkü onu eleştirip ceza 
verecek ne gözlemci var nede ha-
kemliğini bıraktıracak bir kurul. Bu 
yüzden çok kızmamak, hatta yaptık-
larına eyvallah demek gerekiyor. Yani 
demek zorunda bırakılıyoruz. 

Cüneyt Çakır’ın uzun süredir yap-

tıklarını verdiği kararları 
tek tek yazmaya ge-
rek yok. Güncel olarak 
konuşmak gerekirse, 
Demir Grup Sivasspor 
– Atiker Konyaspor ma-
çında verilen kararları 
yakından gördük.

Atiker Konyaspor 
lehine verdiğin penaltı 
kararı doğruydu. Ancak 

verdiğin karardan emin 
olamayıp etkisinde o ka-
dar kaldın ki yine o sözde 
dengelerini sahaya sü-
rüverdin. Çünkü denge-
ler Anadolu kulüpleri için 
geçerli.

O dengelerle birlikte 
Sivasspor lehine öyle 
bir karar verdin ki insan 
hakemliğinden utanır. 

Eyyamcılık bu kadar belli edilmez. 
Niye mi? 

Galatasaray – Fenerbahçe ma-
çında penaltı bekleyen Belhanda’yı 
kalecinin ayağına bastığı için ikinci 
sarıdan atıyorsun. Aynı pozisyonun 
bir benzerinde Sivasspor’a tak penaltı-
yı veriyorsun. Bunun adı eyyam değil 
de ne hocam?

Bugün Atiker Konyaspor penaltı-
dan kaybeder yarın başka bir kulüp. 
Hakemlerimizin bu denge anlayışı 
değişmediği sürece asıl kaybeden ise 
maalesef Türk futbolu olacaktır. 

Evet, Cüneyt Çakır istediği zaman 
harika maçlar çıkartabiliyor. Evet, Ça-
kır bazen ders niteliğinde kararlar ve-
rebiliyor. Ancak o kararsız kararların 
ardından sağlamaya çalışılan denge 
işi yok mu işte o zaman eyyamın kralı 
ortaya çıkıyor. 

Merkez Hakem Kurulu bu işlere 
sessiz kaldığı sürece, Çakır’ı el bebek 
gül bebek beslediği sürece bu iş yü-
rümez. Adalet mekanizması kendi 
emekleri ile bir yere gelen hakemler 
için çalışacaksa daha çok canlar ya-
nar. 

AVRUPA’DA GURUR, TÜRKİYE’DE DUMUR! 

samikayalar@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

Aybüke ve Ayşe madalya ile dönmek istiyor

Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcularından Ay-
büke Betül Aras ve Ayşe Aker, Dünya Kick Boks Şam-
piyonasında mücadele edecek. Türkiye Kick Boks Milli 
Takımı, Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenen 
Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda 100’e yakın sporcuyla 
mücadele edecek. Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcu-
larından Ayşe Aker ve Aybüke Betül Aras Büyükler kate-
gorisinde Dünya Şampiyonluğu için mücadele edecek. 
Daha önce Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden ve 
gümüş madalya kazanan Aybüke, bu yıl altın madalya 
kazanmayı hedefliyor. Daha önce Türkiye Şampiyonluğu 

ve Uluslararası turnuvalarda derecesi bulunan Milli Spor-
cu Ayşe Aker ise, 7 Kasım Salı günü Dünya Şampiyona-
sı’nda Büyükler kategorisinde madalya için ter dökecek. 
Selçuklu Belediyesi ve Milli Takım Kick Boks antrenörü 
Mevlüt Aker, “Dünya Şampiyonasında Selçuklu Beledi-
yespor olarak 2 sporcumuzla mücadele edeceğiz. Spor-
cularımızdan ümitliyiz. İnşallah Şampiyonadan madalya 
ile dönerek Konya ve Türkiye için büyük başarı elde ede-
ceklerdir. Aynı zamanda başarıları altyapıdaki sporculara 
örnek olacaktır” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Basketbol Takımı’nın Bakırköy 
Basket’i mağlup ettiği maçın ardından Başantrenör Ser-
kan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Selçuklu Belediyesi 
Basketbol Takımı Başantrenörü Serkan Erdoğan müca-
dele sonrası yaptığı açıklamada, “İç sahadaki galibiyet 
serimizi sürdürdüğümüz için mutluyuz. Kazanan oyuncu-
larımı tebrik ediyorum. Zor maçtı. Bütün istatistiklerde 
rakipten üstündük. Bu maçı kaybetsek yazık olurdu. As-
lında ilk yarıdaki oyunumuzla da kaybetmeye yaklaştık. 
Bu sene böyle geçecek, güle oynaya hiçbir maçı kazana-
mayacağız. Bakırköy Basket’i de tebrik ediyoruz. Güzel 
ve göze hoş gelen basketbol oynuyorlar. Onlara da kalan 
maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

FIRAT TÖZ: HERKES YÜZDE YÜZÜNÜ VERDİ
Selçuklu Belediyesi Basketbol takımı oyuncularından 

Fırat Töz maç sonrası yaptığı açıklamada ise, “Öncelikle 
rakibimizi tebrik ediyorum. Bu ligde herkesi yenebilirler. 
Çok düzgün, değişik ve herkesin keyif alabileceği bir bas-
ketbol oynuyorlar. Bu yüzden savunması da zor oluyor. 
Çünkü herkes sayı atabiliyor. Kötü oynayabiliriz, şutları-
mız da girmeyebilir, bu çok önemli değil. Ben bize destek 
olan herkese teşekkür ediyorum. Oynayan, oynamayan 
herkes yüzde yüzünü verdi. Yine mücadelemizle ve ener-
jimizle bu maçı da kazandık.  Kazandığımız için mutluyuz 
ama bu maçı kaybedebilirdik de Evimizdeki maçları hep 
az farkla kazandık. Şu an ligde üçüncüyüz ama  önem-
li olan bu mücadeleyi bırakmamak. Biz tüm maçlarda 
mücadele edeceğimizin sözünü verebilirim” ifadelerini 
kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Serkan Erdoğan: Kaybetsek yazık olurdu

Emine Göğebakan 
Avrupa Şampiyonu

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda 
Konya TOHM sporcusu Emine Göğebakan 42 kiloda 
Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa Tekvando Birliği 
(WTE) tarafından Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Lar-
naka şehrinde düzenlenen ve 37 ülkeden 502 spor-
cunun mücadele ettiği şampiyonada bayanlar 42 
kiloda tatamiye çıkan Konya TOHM sporcusu Emine 
Göğebakan, ilk turda Hırvatistan’dan Paula Antuno-
vic’i, çeyrek finalde Rusya’dan Larisa Medvedeva’yı, 
yarı finalde aynı ülkeden Yana Yarkova’yı ve final-
de Almanya’dan Shayna Guerra’yı yenerek Avrupa 
şampiyonu oldu. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü yaptığı açıklama ile sporcusu Emine Gö-
ğebakan ve antrenörü İlkay Batman’ı tebrik ederek, 
başarıları diledi.  n SPOR SERVİSİ

Eskrimde Konya 
3 madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet takviminde 
yer alan Yıldızlar Eskrim Türkiye Şampiyonası 4-5 
Kasım 2017 tarihlerinde Samsun’da yapıldı. Sam-
sun Canik Atatürk Spor Salonu’nda 30 ilden 235 
sporcunun mücadele ettiği Yıldızlar Eskrim Türkiye 
Şampiyonası’nda Konya’dan 16 sporcu madalya 
mücadelesi verdi. Şampiyona sonucunda Konya-
lı sporculardan Hilmi Taha Ekenler ve Onur Baran 
Baydar Erkekler Epe kategorisinde 3.lüğü paylaştı. 
Bayanlar Epe kategorisinde ise sporculardan Defne 
Ceran 3. oldu.
n SPOR SERVİSİ

‘Nasıl bir karar 
anlayamadım’

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un deplasmanda Sivasspor’a mağlup olduğu maçın 
ardından hakem Cüneyt Çakır’a tepkiler sürüyor. Skandal bir penaltı kararının verildiği 

pozisyonun içinde olan Konyasporlu futbolcu Eren, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor, deplasmanda Sivasspor’a mağ-
lup oldu. Maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın 
Konyaspor aleyhine verdiği penaltı kararı 
Türkiye gündeminde uzun süre konuşuldu. 
Konyaspor camiası hakem Çakır’a büyük 
tepki gösterirken, penaltı pozisyonunun için-
deki futbolcu Eren Albayrak, aslında faulün 
kendisine yapıldığını belirtti. Eren yaptığı 
açıklamalarda, “Ayağımda kanama mevcut 
ve bunu durdurmak içinde bayağı bir çaba 
harcadık” ifadelerini kullandı.

‘AYAĞIMDA KANAMA VARDI’
Konyasporlu futbolcu Eren Albayrak, DG 

Sivasspor maçında içerisinde bulunduğu po-
zisyonda yeşil beyazlı takım aleyhine penaltı 
kararının çıkmasını herkes gibi kendisinin de 
şaşkınlıkla karşıladığını ifade ederek kay-
bettikleri için üzgün olduklarını söyledi. DG 
Sivasspor maçının 15.dakikasında yaşanan 
pozisyonda Bifouma ile girdiği ikili mücade-
le sonrasında hakem Cüneyt Çakır’ın verdiği 
penaltı kararını değerlendirerek açıklaması-
na başlayan oyuncu Eren Albayrak, “Açık-
çası nasıl bir karar verdiğini anlayamadım. 
Herkesin gördüğü gibi pozisyonda Bifouma 
benim ayağıma bastı. Ayağımda kanama 
mevcut ve bunu durdurmak içinde bayağı bir 
çaba harcadık. Faul ve rakibe kart vereceğini 
düşünürken penaltı çalındı. Haksız bir karar 
olduğunu düşünüyorum. Öne geçtiğimiz 
maçta bu pozisyonda gelen golle yakalandık. 
Bana göre maçı kazanabilecek net fırsatları-
mız vardı.  Bunları değerlendiremedik. Raki-
bin de fırsatları vardı. Kaybettiğimiz için çok 
üzgünüz. Mehmet hocamızla bir çıkış yaka-
lamıştık. Bunu devam ettirmek istedik ama 
olmadı. Bir haftada 3 maç oynadık ve hepsi 
de birbirinden zorluydu. 

Şimdi önümüzde milli maç nedeniyle 
lige verilen ara var. Bu arayı en iyi şekilde 
değerlendirip lig, Türkiye Kupası ve UEFA 
Avrupa Ligi’nde oynayacağımız zorlu maçlar 
dönemini en iyi sonuçlarla atlatmak istiyo-
ruz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?
Pazar günü Sivas’ta oynanan 

11.hafta mücadelesinde Sivasspor 
ve Atiker Konyaspor karşı karşı-
ya geldi. Maçın 7.dakikasında 
Konyasporlu futbolcu Evouna Si-
vasspor ceza sahası içinde düşü-
rülmüş ve penaltı kararı çıkmıştı. 
Penaltı atışı ile Konyaspor’un 1-0 
öne geçmesinden sonra Sivasspor 
atağında Konyaspor ceza sahası 
içinde ev sahibi takım oyuncusu 
Bifouma ve Konyasporlu Eren Al-
bayrak ikili mücadeleye girdi. Bu 
ikili mücadelede Bifouma, Eren’in 
ayağına bastı ve iki oyuncu da yer-
de kaldı. Bu pozisyonun ardından 
hakem Cüneyt Çakır, Sivasspor 
lehine penaltı kararı vererek büyük 
bir skandala imza attı.  
n SPOR SERVİSİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 11 8 2 1 26 9 17 26
2.M.BAŞAKŞEHİR 11 7 2 2 18 13 5 23
3.BEŞİKTAŞ 11 6 3 2 19 12 7 21
4.KAYSERİSPOR 11 5 4 2 17 13 4 19
5.DG SİVASSPOR 11 6 1 4 17 15 2 19
6.BURSASPOR 11 5 2 4 22 15 7 17
7.FENERBAHÇE 11 4 5 2 21 16 5 17
8.GÖZTEPE 11 5 2 4 22 21 1 17
9.TM AKHİSARSPOR 11 5 2 4 18 19 -1 17
10.A.ALANYASPOR 11 4 2 5 24 22 2 14
11.YENİ MALATYASPOR 11 4 2 5 16 19 -3 14
12.TRABZONSPOR 11 3 4 4 19 23 -4 13
13.KASIMPAŞA 11 3 3 5 18 21 -3 12
14.ANTALYASPOR 11 3 3 5 13 20 -7 12
15.ATİKER KONYASPOR 11 3 1 7 11 15 -4 10
16.K.KARABÜKSPOR 11 2 2 7 12 19 -7 8
17.OSMANLISPOR 11 2 2 7 14 22 -8 8
18.GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 2 7 13 26 -13 8

Çakır’a 
sert tepki!
Sivasspor maçında verdiği skandal penaltı kararı 
ile maça damgasını vuran hakem Cüneyt Çakır’a 

Konyaspor’dan sert tepki. Konu ile ilgili konuşan 
Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Cüneyt 

Çakır’dan en azından samimi bir özür beklediklerini söyledi
Atiker Konyaspor Başkan Yar-

dımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet 
Baydar Demir Grup Sivasspor ile 
oynadıkları karşılaşmada yaşanan 
ve müsabakanın sonucunu direkt 
olarak etkileyen kararlar hakkında 
bir açıklama yaptı.

SONUCU DİREKT ETKİLEYEN 
KARARLAR NEDENİYLE PUAN 

KAYIPLARI YAŞADIK
Basın Sözcüsü Ahmet Bay-

dar,“Sezonun ilk karşılaşması 
olan Trabzonspor maçında futbol-
cumuz Traore’nin ayak bileğinin 

parçalı olarak kırılmasıyla başla-
yan ve son olarak Demir Grup Si-
vasspor maçıyla zirve yapan kararlar 
sadece camiamızın değil Süper Ligi 
yakından takip eden bütün futbolse-
verlerin de haklı tepkisine neden ol-
muştur. Ancak Traore meselesinde 
olduğu gibi ne zaman haklı tepkimizi 
yüksek perdeden dile getirmeye 
çalışsak, hem başkanımız hem de 
kulübümüz ağır bir şekilde cezalan-
dırılmıştır. Bu cezaya neden olan 

kişilere ise sadece 
2-3 hafta maç ve-
rilmemiş ve konu 
kapatılmıştır. Ama 
bugün üzerinden 
aylar geçmesine 
rağmen biz hala 
Traore’den yoksun 
olarak maçlara çı-
kıyoruz” dedi.
HAKEM HATALA-

RINI NORMALLEŞ-
TİRMEYELİM

 Ligin ilk maçından bugüne sa-
yısız kere sonucu direkt etkileyen 
kararlar nedeniyle puan kayıpları 
yaşadıklarını belirten Baydar, “Son 
olarak dün oynadığımız müsaba-
kada karşılaşmanın baş hakemi 
Cüneyt Çakır’ın 1-0 öndeyken aleyhi-
mize verdiği penaltı neden çalındığı 
belli olmayan düdükler kategorisin-
de dünya futbol tarihinde ilk sıralar-
da yer almaya namzet bir karar ol-
muştur. Meseleyi sadece bir hakem 
hatası olarak ele alırsak, hakemlerin 
hata yapmalarını normalleştirir hatta 
teşvik ederiz. 

Bir takımın kaderini değiştiren 
ve sonucu etkileyen böylesi karar-
ların mutlaka bir karşılığının olması 
gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

CAMİAMIZ KENDİSİNDEN 
ÖZÜR BEKLEMEKTEDİR

Cüneyt Çakır’dan en azından 
özür beklediklerini belirten Baydar, 
“Sayın Çakır’ın özellikle yurtdışında 

çıktığı karşılaş-
maları yakından 
takip eden ve ba-
şarılarıyla bir Türk 
olarak gurur duyan 
camiamız var. 
Ancak bugün bu 
camia kendisinden 
samimi bir özür 
beklemektedir. 
Futbolcularımızın 
emekleri, yağmur 

kar kış demeden Sivas’a kadar giden 
taraftarlarımızın futbol sevgilerinin 
karşılığı, bu kararın müsebbiplerinin 
birkaç maç sahalardan men edil-
mesiyle geçiştirilmemelidir.  Deniz 
Çoban örneği ortadadır. 

Cüneyt Çakır’ın böylesine büyük 
bir haksızlığın ardından, en azından 
özür dileme erdemliliğini gösterme-
si hakemlik müessesesinin de kalib-
resini yükseltecektir” diye konuştu. 

ORTADA BÜYÜK BİR 
EMEK VE ALIN TERİ VAR

Baydar, “Geriye dönüp baktı-
ğımızda sezon başından bu yana 
neredeyse canımızın yanmadığı 
maç yok. Ortada büyük bir emek ve 
futbolcularımızın, teknik heyetimizin 
alın teri var. 

Emeğe, hakka hukuka saygının 
tecelli etmesini ümit ediyor, Cüneyt 
Çakır hocamızın camiamızdan sami-
mi bir şekilde özür dilemesini bekli-
yoruz” şeklinde konuştu.
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