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Atasay, 5 bin ürün
ile altın fırsatı sunuyor

Altın ve mücevherat sektörünün önemli 
isimlerinden Atasay, tarafından geleneksel 

olarak her yıl düzenlenen ‘Altın Çadır Günleri’ 
başladı. 5 bin çeşit ürün 230 TL’den başlayan 

fiyatlarla çadırdaki yerini aldı. Atasay Yurt 
İçi  ve Perakende Mağazalar Müdürü Mehmet 

Özevin, “Her bütçeye ve her yaş grubuna hitaben 
ürünlerimiz bulunuyor. Yüzükten kolyeye, 

bileklikten küpeye kadar yaklaşık 5 bin çeşit ürün 
230 TL’den başlayan fiyatlarla yerini alıyor” dedi. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

Yerli otomobil için 
5 farklı yer hazır

Otomotivin Geleceği ve Cazibe Merkezi 
Konya başlıklı panel gerçekleştirildi. 
Panelde konuşan Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü, “Yerli otomobil 
yatırımının Konya’ya yapılması halinde 
yatırımcıya 5 farklı yer önerimiz mevcut. 
Bu yatırımın sıkışan Marmara Havza-
sı’nın yerine, bir Anadolu şehrine yapıl-
ması gerektiğini ve bu şehrin de Konya 
olduğunu ifade ettik, etmeye devam 
edeceğiz” dedi.   n HABERİ SAYFA 7’DE

Zade Vital’den
enerji için ‘Combo’

Genç görünmek, 
sağlıklı bir vücut, yoğun 
tempoda da enerji dolu 

hissetmek… Günü-
müzde artık 50 yaş ve 

üzeri kişiler  sağlıklarını 
daha çok önemsiyor 
ve vücut sağlıklarına 
ve bakımlarına özen 

gösteriyor. Uzmanlar 
bu konuda  besin 

desteklerinden yardım 
alınabileceğinin altını 
çiziyor.   n SAYFA 4’TE 

‘Türkiye’nin en büyük 
zenginliği gençler’

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4. sınıf öğren-
cileri Arda ve Ahmet’in daveti üzerine Kaşgarlı Mahmut Ortaoku-
lu’nu ziyaret etti.  Başkan Altay, Türkiye’nin en büyük zenginliği 

nitelikli insan, gençlerimiz. Ne kadar iyi eğitim alırsanız ülkemiz o 
kadar başarılı olacak” dedi.   n HABERİ SAYFA 13’TE 

‘Karatay, kadının 
gücüne inanıyor’

Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Başkanı Aynur Av-
şar, “Kadınlarımızın kendilerine 
inandığında, özgüven sağladık-
larında neler başarabileceğini 
görüyoruz” ifadesini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 11’DE 

‘Esnaf  çoğalırsa, 
ekonomi büyür’

KONESOB Başkanı Ali Osman 
Karamercan, “Esnaf sayımız 
geçen yılın aynı dönemine göre 
31 bin 442 arttı, Konya’mızda da 
bu artış yaşandı. Esnaf ve sanat-
karlarımız ne kadar çoğalırsa 
ekonomimiz de o kadar büyür” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 11’DE 

850 ebeye 
yönelik eğitim

Selçuk Üniversitesi ile Konya 
İl Sağlık Müdürlüğü, ebelik 
hizmetlerini güçlendirmek 
ve doğum konusunda 
bilimsel yaklaşımlar hakkında 
bilgilendirmek için eğitim 
programı düzenledi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

28 asker 
tutuklandı!

FETÖ/PDY yapılanmasına yö-
nelik düzenlenen operasyonda 
gözaltına alınan 61 askerden 28’i 
tutuklandı. Etkin pişmanlıktan 
yararlanan 33 asker ise tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bıra-
kıldı.  n HABERİ SAYFA 6’DA

Seyyar olarak çalışan kişiler, 
kayıtlı olarak çalışan esnafların 

belini büktü. Hiçbir maliyet öde-
meden çalışan seyyarlar bütün 

esnaflarda olduğu gibi tenekeci 
esnafını da zor durumda bıraktı. 

Devletin bel kemiğinin küçük es-
naflar olduğunu söyleyen Konya 

Tenekeciler Esnaf Odası Başkanı 
Ahmet Çalış, esnafların işe başla-

ma ile ilgili iskân ruhsatını aldık-
tan sonra odaya yazı vermeleri 

gerektiğine dikkat çekti.

n HABERİ SAYFA 17’DE
11 ‘Mesleki yeterlilik 

belgesi yetersiz’ 12 Araç sayısı 29 bin 
425 adet arttı 14 Yerli savunma 

Huğlu’da başlıyor!

SEYYAR ÇALIŞANLAR
ESNAFIN SORUNU

Tenekeciler Odası Başkanı Ahmet Çalış: 

‘Vatandaşın avukatıyız’
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç verdikleri kararlarla idareye de danışmanlık 

yaptıklarını belirterek, “Biz vatandaşın avukatıyız. Ama idarenin hasmı değiliz” dedi 

İDARENİN İŞLEYİŞİNİ
DENETLEYEN KURUMUZ

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından 
Ombudsmanlık Bölgesel Tanıtım Toplantısı 
gerçekleştirildi. Ombudsmanlık hakkında bil-
giler veren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
kurum olarak vatandaşın avukatı olduklarını 
belirterek, “İdarenin işleyişini vatandaşın şi-
kayeti üzerine denetleyen bir kurumuz. Yani 
idareyi denetliyoruz biz” dedi. 

İNSANLAR YARGIYA
DEĞİL BİZE GELİYOR 

Kamu Başdenetçisi Malkoç, verdikleri karar-
larla idareye de danışmanlık yaptıklarını belir-
terek, “Kamu görevlilerinin vatandaşa verdiği 
hizmet esnasında hukuka aykırılık varsa va-
tandaş bize şikayet ediyor. Çünkü müracaat-
lar kolay oluyor, vatandaş müracaat ettiğinde 
harç, pul parası gibi paralar alınmıyor. İşlem-
leri hızlı çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

İLLERİN SORUNLAR 
HARİTASI ÇIKARILIYOR

Malkoç ayrıca gittikleri ilin sorunları haritasını 
çıkardıklarını belirterek, “Gittiğimiz ilin hari-
tasını çıkarıyoruz, sorunlar haritasını bunlar 
nasıl çözülebilir vatandaşın idareciyle ilişkisi-
ni bunları Ankara’ya döndüğümüzde raporlu-
yoruz ilgili kurumlara bakanlara Başbakanlığa 
Cumhurbaşkanlığı’na rapor olarak sunuyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

KDK’YA CAM FİLMİ
İÇİN BAŞVURU 

Araçlarda cam filmi yasağıyla ilgili kendilerine 
başvurunun da yapıldığını belirten Malkoç, “
İlgili denetçi arkadaş gidecek, inceleme yapı-
lacak. Bunu da inceliyoruz, kararımızı verece-
ğiz” dedi. Malkoç, FETÖ/PDY soruşturmaları 
kapsamında mağdur olduğunu iddia edenle-
rin de Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu-
ğunu belirtti.   n HABERİ SAYFA 15’TE 

Ahmet Çalış

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru: Kudüs İslam aleminin onuru, izzeti. Bu 
proje tarihe ve ecdadımıza saygı, siyasi olarak da verilen büyük bir mesaj

Kudüs bizi çağırıyor
Meram Belediyesi fiziki çalışmala-

rının yanında kültürel çalışmalarını da 
hızla sürdürüyor. Bu kapsamda, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
geçtiğimiz aylarda yaptığı “Kudüs’e 
gidin” çağrısına kulak verdi. Kudüs’ü 

yalnız bırakmama ve Kudüs davası-
na sahip çıkma adına proje geliştiren 
Meram Belediyesi; Abdülhamid Han’ın 
İzinden Meram Atiyye-i Seniyye Projesi 
ile Kudüs’e gitti.   n HABERİ SAYFA 2’DE 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da
 temizlik çalışmalarına katılarak Harem-i Şerif’i 

gül suyu ile yıkadı. 
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Meram Belediyesi’nin yürüttüğü Abdülhamid Han’ın İzinden Meram Atiyye-i Seniyye Projesi kapsamında Kudüs’te bulunan 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “İnşallah biz de ecdadımızın izinde giderek, Kudüs’ün hizmetkarı olacağız” dedi

‘Kudüs’ün hizmetkarıyız’
Meram Belediyesi fiziki çalışma-

larının yanında kültürel çalışmalarını 
da hızla sürdürüyor. Bu kapsamda, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı 
“Kudüs’e gidin” çağrısına kulak verdi. 
Kudüs’ü yalnız bırakmama ve Kudüs 
davasına sahip çıkma adına proje ge-
liştiren Meram Belediyesi; Abdülha-
mid Han’ın İzinden Meram Atiyye-i 
Seniyye Projesi ile Kudüs’e gitti. 

Programa Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru başta olmak üzere, 
İl Müftüsü Şükrü Özbuğday, Meram 
Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum 
kuruluşu başkanları, akademisyenler, 
Osmanoğulları ailesinden Orhan Os-
manoğlu ve kızı ile çok sayıda gaze-
tecinin de aralarında olduğu yaklaşık 
120 kişilik bir grup katıldı. Yapılan zi-
yaretle Kudüs’ün ve Mescid-Aksa’nın 
yalnız olmadığını göstermek ve Filis-
tinlilere manevi güç vermek amaçla-
nıyor. 

PEYGAMBER MAKAMLARI 
ZİYARET EDİLDİ

Program kapsamında Tel Aviv’e 
inen grup, buradan Kudüs’e geçti. 
Çok sayıda peygamberin kabrinin 
olduğu ve Müslümanlar için önemli 
bir manevi değeri bulunan Kudüs’te; 
çeşitli yerler gezilerek buralardan bilgi 
alındı. Mescid-i Aksa’da sabah nama-
zının kılınmasıyla başlayan ziyaret, 
Kubbet-üs Sahra ile devam etti. Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru ve 
beraberindeki heyet daha sonra Ku-
düs’te bulunan çeşitli peygamberle-
rin kabirlerini ve makamlarını ziyaret 
etti. Önce Hz. İbrahim’in meftun bu-
lunduğu El Halil şehrine giden grup, 
daha sonra siyon tepesine gitti. Siyo-
nistlerin kutsal kabul ettiği ve Hz. Da-
vut’un kabrinin bulunduğu Siyon Te-
pesi’nin ziyaret edilmesinin ardından, 
yine El Halil şehrinde bulunan El Halil 
Cami ziyaret edildi. Hz. Yakup ve Hz. 
Yusuf’un bulunduğu Cami’de yapılan 
dua ve verilen bilginin ardından Hal 
Hul Şehri’ne geçildi. Yunus Peygam-
berin 1 yıl kaldığı rivayet edilen Hal 
Hul Şehrinde, Hz. Yunus’un makamı 
bulunuyor. 

KUDÜS BİZİ ÇAĞIRIYOR
Ziyaretlerin dışında çeşitli sosyal 

faaliyetler de gerçekleştirildi. Ha-
rem-i Şerif’e hizmet etmek amacıyla 
gruptan temizlik ekibi kuruldu ve Is-
parta’dan özel getirtilen gül suyu ile 
Harem-i Şerif Yıkandı. Akabinde Tür-
kiye’den Kudüs’e yapılan yardımların 
organize edilmesini  üstlenen Filistin-
liler için çaba sarf eden Burç El Lak 
Lak ziyaret edildi. Burada bulunan ye-
timlerin ziyaret edilmesinin ardından 
yine Dernek etrafındaki çöpler topla-

narak, hizmet gerçekleştirildi. Progra-
mın sonunda kısa bir değerlendirme-
de bulunan Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Meram Belediyesi olarak 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın çağrısına kulak verdiklerini 
söyledi. Programla ilgili Başkan Toru, 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Meram Be-
lediyesi olarak Sayın cumhurbaşkanı-
mızın çağrısına uyduk. Mescid-i Aksa 
ile ilgili ziyaretlerimizi yaptık. El Halil 
Şehri’nden devam ettik ziyaretlere. 
Ekiplerimizle birlikte ziyaretler devam 
ediyor. Harem-i Şerif ve çevresini Is-
parta’dan getirttiğimiz gül esansları 
ile yıkadık. Mescitlerin iç ve dış temiz-
liği ile ilgili programlar devam edecek. 
Burada bir çok peygamberin makam-
larını ziyaret ettik. Yerel halkla ko-
nuştuk. Ve burada onların dediği tek 
şey şu: Bizi yalnız bıramayın, buraya 

gelin. Bizi yalnız bırakırsanız zulüm 
artar diyorlar. Kudüs İslam aleminin 
onuru, izzeti. Bu proje turizm amaçlı 
bir proje değil sadece. Tarihe ve ecda-
dımızr saygı hem de siyasi olarak da 
verilen büyük bir mesaj. İslam alemi-
nin ümmet bilinciyle, bu davaya sahip 
çıkması gerekiyor. Kudüs’e gelmesen 
Kudüs davası güdülmez. Onun için 
herkesin buraya gelmesi gerekiyor. 
Ecdat Kudüs’ün hakimi, hadimi ve 
hamisi olmuştu. İnşallah biz de ec-
dadımızın izinde giderek, Kudüs’ün 
hizmetkarı olacağız. Burada emek 
veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Temizlikle beraber burada 
ziyaretlerimiz de sürecek. Programı-
mız çok güzel geçiyor. Hüzün dolu, 
vuslat dolu bir program oluyor. İnşal-
lah bundan sonra bir yanımız Kudüs.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Harem-i Şerif’e hizmet etmek amacıyla gruptan temizlik ekibi kuruldu ve Isparta’dan özel getirtilen gül suyu ile Harem-i Şerif Yıkandı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru 
da temizlik çalışmalarına katılarak 
Harem-i Şerif’i gül suyu ile yıkadı.

ABDULLAH AKİF SOLAK-
KUDÜS İZLENİMLERİ
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Atasay’ın, düzenlediği Altın Çadır Günleri, Konya’da da başladı. 9-12 Kasım tarihle-
ri arasında wdevam edecek olan etkinlik Konyalı vatandaşlar tarafından ilgi gördü

5 bin çeşit ürün 230 
TL’den başlayan fiyatla!

Altın ve mücevherat sektörünün 
önemli isimlerinden Atasay, tarafın-
dan geleneksel olarak her yıl düzen-
lenen ‘Altın Çadır Günleri’ başladı. 5 
bin çeşit ürün 230 TL’den başlayan 
fiyatlarla çadırdaki yerini aldı. Bu yıl 
Konya’da 3.’sü gerçekleştirilen etkin-
likte her bütçeye ve yaşa uygun ürün-
ler bulunuyor. Konyalı vatandaşlar ise 
etkinliğin ilk gününde Atasay Altın 
Market mağazasına akın etti. Açıkla-
malarda bulunan Atasay Yurt İçi  ve 
Perakende Mağazalar Müdürü Meh-
met Özevin, “Bu yıl 8. Altın çadırımızı 
düzenliyoruz. Konya’da ise 3. Altın 
çadırları günümüz. Anadolu’da ana 
çadır olarak tek yerimiz Konya. Di-
ğer iki ana çadırımızı ise İstanbul’da. 
Konya’ya ilk çadırımızı açtığımız an-
dan itibaren çok verim aldık.Konya ile 
alakalı bakış açımız güzel olduğu için-
de burayı da artık geleneksel hale ge-
tirmeyi düşünüyoruz.5 bin çeşit ürün 
230 TL’den başlayan fiyatlarla yerini 
alıyor. Altın çadırımızda çok güzel ve 
verimli ürünler mevcut. Sezonda 2 
bin 45 TL olan bir pırlanta tektaşı tak-
sitli 765 TL’ye alabiliyorsunuz” dedi. 

ANADOLU’DAKİ TEK
 ÇADIR YERİMİZ KONYA!

Atasay Yurt İçi  ve Perakende 
Mağazalar Müdürü Mehmet Öze-
vin, Konya’da ‘altın çadır günlerinin’ 
üçüncüsünü düzenlediklerini ifade 
ederek Anadolu’da ise tek çadır yer-
lerinin Konya olduğunu vurguladı. 
Konya’dan verim aldıklarını da söz-
lerine ekleyen Özevin, “İstanbul’da 
VİP müşterilere yönelik ayın 8’nde bir 
çadır etkinliği düzenledik. Bu yıl 8. Al-
tın çadırımızı düzenliyoruz. Konya’da 
ise 3. Altın çadırları günümüz. Ana-
dolu’da ana çadır olarak tek yerimiz 
Konya. Diğer iki ana çadırımızı ise İs-
tanbul’da. Konya’ya ilk çadırımızı açtı-
ğımız andan itibaren çok verim aldık. 
Konya ile alakalı bakış açımız güzel ol-
duğu içinde burayı da artık geleneksel 
hale getirmeyi düşünüyoruz. 3 yıldan 
beridir de bu konu ile ilgili çalışmala-
rımıza devam ediyoruz” diye konuştu. 

5 BİN ÇEŞİT ÜRÜN 230 TL’DEN 
BAŞLAYAN FİYATLARLA!

Her bütçeye uygun ürünlerin bu-
lunduğunu belirten Özevin, yaklaşık 
5 bin çeşit ürün olduğunu ve 230 
TL’den başladığını belirtti. Pırlanta 
tektaş yüzüğün 765 TL olduğunu da 
ifade eden Özevin cümlelerini şu şe-
kilde aktardı; “Her bütçeye ve her yaş 
grubuna hitaben ürünlerimiz bulunu-
yor. Yüzükten kolyeye, bileklikten kü-
peye kadar yaklaşık 5 bin çeşit ürün 
230 TL’den başlayan fiyatlarla yerini 
alıyor. Altın çadırımızda çok güzel 
ve verimli ürünler mevcut. Sezonda 
2 bin 45 TL olan bir pırlanta tektaşı 
taksitli 765 TL’ye alabiliyorsunuz. Bü-
tün ürünlerimiz Atasay güvencesi al-
tındadır. İstediğiniz bütün ürünleri de 
mağazamızda bulabilirsiniz” 

KONYALILAR ALTIN ÇADIR 
GÜNLERİNE İLGİ GÖSTERİYOR
Konyalı vatandaşların Altın ça-

dır günlerine rağbet gösterdiğini de 
söyleyen ÖzevinAltın çadır günleri-
miz 9-10-11-12 Kasım tarihlerinde 
devam edeceğine de değinerek, “Al-
tın çadırlarına halkımızın rağbeti ve 
tepkisi çok güzel oldu. İlk günden iyi 
verim aldık. Gelen müşterilerimizi de 
aşağıda ki bekleme salonunda ağır-
lıyoruz. 20 kişi olarak mağazamıza 
müşterilerimizi alıyoruz. Her müşteri-
mizden yarım saat içerisinde alışveriş 
yapmasını istiyoruz diğer müşterileri-
mizi de mağdur etmemek için. İnşal-
lah çok çok daha iyi verimler alabile-
ceğimiz bir çadır günleri olacak. Altın 

çadır günlerimiz 9-10-11-12 Kasım 
günlerinde devam edecek” dedi. 

ALTIN ÇADIR GÜNLERİNE 
HER YIL GELİYORUM

Altın Çadır Günlerine alış veriş 
yapmak için gelen Aydın Öztürk ise, 
etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini 
söyleyerek her yıl altın günleri çadırı-
na geldiğini belirtti. Aydın cümlelerini 
şu şekilde sürdürdü; “Konya’mızda 
böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesi 
bizi çok mutlu etti. Bu yıl 3.’sü ger-
çekleştiriliyor. Her yıl geliyordum bu 
yılda geldim. Gerçekten ürünler çok 
güzel ve her bütçeye uygun. Bence 
buraya herkes gelmeli” ifadelerini 
kullandı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE Atasay Yurt İçi  ve Perakende Mağazalar 

Müdürü Mehmet Özevin

Bu yıl Konya’da 3.’sü gerçekleştirilen etkinlikte her bütçeye ve yaşa uygun ürünler bulunuyor. Konyalı 
vatandaşlar ise etkinliğin ilk gününde Atasay Altın Market mağazasına akın etti.
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Her yıl yurtdışı fuarlara katılarak 
ihracata destek olmaya çalışan Konya 
Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Der-
neği (KONTİMDER),  Nijerya Lagos’ta 
düzenlenen Buildmacex 2017 Yapı 
Fuarı’na katıldı. 31 Ekim - 2 Kasım 
2017 tarihleri arasında düzenlenen 
fuarda stant açan KONTİMDER, ha-
zırlanan üye katalogu ile tanıtım yap-
tı. 

KONTİMDER Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Baş-
kanı Hasan Karacan,  her yıl düzenli 
olarak yurtdışında düzenlenen yapı 
malzemeleri fuarlarında birine der-
nek olarak katılım sağladıklarını be-
lirterek, amaçlarının yeni ihracat pa-
zarlarını keşfetmek ve üyelere katkı 
sağlamak olduğunu söyledi. Nijerya 
Lagos’ta düzenlenen fuarın verimli 
geçtiğini vurgulayan Karacan, “Fu-

ara, Türkiye’den yaklaşık 20 firma 
katıldı. Nijerya, Uzakdoğu ve Avru-
pa’dan olmak üzere toplam 45 firma 
fuarda yer aldı. Üç gün boyunca sü-
ren fuarda KONTİMDER olarak stan-
dımızda katalog çalışmamıza katılan 
13 dernek üyesi firmanın ürünlerini 
tanıttık. Fuara ziyaretçilerin ilgisi ol-
dukça fazlaydı” dedi. 

Dernek olarak yurtdışı fuar katılı-
mını ilk olarak geçen yıl İran’da dü-
zenlenen Confair 2016 ile başlattıkla-
rını dile getiren Karacan, dernek çatısı 
altında yapılan fuar katılımı ile ilgili 
olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. 

Karacan şöyle konuştu: “KON-
TİMDER olarak fuarda stant açıyoruz 
ve aynı zamanda isteyen üyelerimizin 
katılımı ile bir katalog hazırlanıyor. 
Fuar ziyaretçilerine tanıtım yapılıyor. 
Nijerya fuarında ziyaretçi 200 firma 

ile görüşme yapıldı ve iletişim bilgi-
leri alındı. Bilgiler katalog çalışması-
na katılan üyelerimizle paylaşılıyor. 
Dernek olarak temel amacımız yeni 
ihracat pazarları,  ihracatı artırmak 
ve üyelerimize katkı sağlamak. Toplu 
tanıtım yapıldığı için hem ekonomik 
hem etkili ve verimli bir yöntem.Her 
yıl dernek olarak yurtdışında bir fuara 
katılmayı planladık ve uyguluyoruz. 
Katalog çalışmamıza katılan üye sayı-
sının artması onlar için ciddi avantaj 
oluşturuyor.”

NİJERYA TÜRKİYE İÇİN 
CAZİP BİR PAZAR

Nijerya’nın pazar olarak bakir ve 
gelişmemiş bir ülke olduğuna dikkat 
çeken Karacan, yapı malzemeleri açı-
sından potansiyel pazar özelliği taşıdı-
ğını belirtti. Karacan, Nijerya’nın Tür-
kiye için cazip ve avantajlı bir pazar 

olduğunun altını çizerek şu değerlen-
dirmeyi yaptı: “Türkiye coğrafi olarak 
Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine göre 
çok yakın ve yapı malzemeleri konu-
sunda yüksek kalitede ürünleri var. 

Ürün fiyatları olarak da cazip. Bu 
açıdan Nijerya Türkiye için büyük bir 
pazar.Dünyada 5. büyük petrol ve he-
nüz keşfedilmemiş doğalgaz rezervle-
rine sahip olan Nijerya, Batı Afrika’da, 
180 milyonluk nüfusu ile özellikle 
Avrupa ülkelerinin ve Amerika’nın 
sermaye akışınıyönelttiği, tüm ürün 
grupları için doymamış ciddi bir pazar 
haline gelmiş durumda. 

Geçim kaynağınıntarım olmasına 
rağmen, yerli üretimin düşük olması,  
Afrika’nın büyükekonomik güce sa-
hip ülkesi Nijerya’nın, büyük oranda 
ithalat yapıyor.”
n HABER MERKEZİ
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Adese’de hamsi bereketi yaşandı, 4,95 TL’den satıldı
Konya Kulesite, M1, Otogar ve 

Süleymaniye Adese mağazaların-
da kilosu 4,95 TL’den satışa sunu-
lan Karadeniz hamsisine ilgi yoğun 
oldu. Mağazalarda uzun kuyruklar 
oluşurken toplam 12 ton hamsi iki 
gün içinde tükendi. 

İttifak Holding’in ulusal peraken-
de markası Adese, alışverişi kazanca 
dönüştüren indirim ve kampanyala-
rına devam ediyor. Adese, balık sa-
tışı yaptığı Kulesite, M1, Otogar ve 
Süleymaniye mağazalarında bu yıl 
fiyatı genellikle 15 liranın üzerinde 
seyreden Karadeniz hamsisini kilosu 
4,95 TL’den satışa sundu. Uygun fi-
yatıyla dikkat çeken hamsiye Adese 
müşterilerinin ilgisi yoğun olurken 
müşteriler Karadeniz hamsisini ala-
bilmek için uzun kuyruklar oluştur-
du. Adese’nin 4 mağazasında satışa 

sunulan toplam 12 ton hamsi iki gün 
içerisinde tükendi.

ALIŞVERİŞİNİZ DEVAM EDERKEN 
BALIĞINIZ PİŞİRİLİYOR

Adese’nin balık reyonlarında 
Karadeniz hamsisinin dışında mev-
simin birbirinden taze balıkları da 
en uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 
Adese ayrıca Kulesite ve M1 mağa-
zalarında uygulamaya koyduğu balık 
pişirme reyonlarıyla müşterilerinin 
hayatını kolaylaştırıyor. Müşterilerin 
seçtiği balıklar en hijyenik koşullar-
da temizleniyor ve profesyonel usta-
larca belirlenen pişirme önerileriyle 
tavada veya ızgarada pişiriliyor. Bu 
işlemler esnasında alışverişlerine 
devam Adese müşterileri hazırlanan 
balıkları alışverişlerinin sonunda pa-
ketlenmiş olarak teslim alabiliyor.
n HABER MERKEZİ 

Teknik Bilimler MYO
başarılara imza atıyor

Selçuk Üniversitesi Teknik Bi-
limler Meslek Yüksek Okulu Akade-
mik Kurul Toplantısı Yapıldı Selçuk 
Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksek Okulu 2017-2018 Akade-
mik Kurul Toplantısı Meslek Yüksek 
Okulu toplantı salonunda gerçek-
leştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya, 
Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. 
Dr. Ahmet Koçak, Müdür Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Tekin, bölüm 
başkanları Koordinatörler, akade-
misyenler ve idari çalışanlar katıldı. 
Akademik kurul toplantısında açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mü-
dürü Prof. Dr. Ahmet Koçak, 15 ay-
lık görev süresince idarenin desteği 
ile okulun akademik kadrosuna 3 
Profesör, 1 Doçent, 6 Yardımcı Do-
çent ve 5 Öğretim Görevlisi ekledik-
lerini ifade etti.  Bu Süre içerisinde 
yapılan çalışmalara dikkat çeken 
Prof. Dr. Ahmet Koçak, bilgisayar 
donanımının zenginleştirildiğini, 
tadilatların yapıldığını, ihtiyaç olan 
çalışmaların birlik içerisinde yerine 
getirmenin gururunu yaşadıkları-

nı vurguladı. 2017-2018 Öğretim 
yılındaki öğrenci potansiyeline de-
ğinen Prof. Dr. Koçak, birinci öğre-
timde yüzde 70, ikinci öğretimde ise 
yüzde 50 doluluğun olduğunu ifade 
etti.  Meslek Yüksek Okulu’nda 
12 Bölüm Başkanlığı, 19 Program 
Koordinatörlüğü, 35 Program ile 
birinci öğretimde 3 bin 296, ikinci 
öğretimde 2 bin 856 toplamda 5 bin 
952 öğrencinin olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Koçak, 4 bin 930 erkek, bin 
22 kız öğrenci ile kaliteli eğitim ve 
öğretim vermeye devam edecekle-
rinin altını çizdi.

Okulun öğretim elemanlarından 
23’ünün akademik teşvikten yarar-
landığını ifade eden Prof. Dr. Koçak, 
TÜBİTAK ulusal destekli projeler, 
kitap editörlüğü, uluslararası der-
gi editörlüğü, uluslararası makale, 
ulusal makale, yayınlar, uluslararası 
hakemlik, kitap yazarlığı, uluslara-
rası sergi, ulusal tescillenmiş patent, 
400 üzerinde atıf, 200 üzerinde 
uluslararası ve ulusal kongrede teb-
liğ ve poster alanlarında kuruluşlar-
dan ödül aldıklarını söyledi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Akyürek, Dünya Belediyeler Birliği 
Başkanlar Konseyi Toplantısı’nda, “Savaşları durdurmak için daha fazla inisiyatif alınmalı” dedi

‘Savaşları durdurmak 
için inisiyatif alınmalı’

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı 
Tahir Akyürek, Dünya Belediyeler 
Birliği olarak adlandırılan Birleşik 
Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkila-
tı’nın Barselona’da düzenlenen Baş-
kanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı. 
Aynı zamanda Teşkilatın Eş Başka-
nı olan Başkan Akyürek, savaşların 
durdurulması, şehirlerin tarihi ve 
kültürel varlıklarının korunması, in-
sanların tekrar doğdukları şehirler-
de yaşama imkânlarına kavuşması 
ve mülteci meselelerinin çözülmesi 
konusunda UCLG’nin daha fazla ini-
siyatif alması ve stratejik hedeflerin-
de buna öncelik vermesi gerektiğini 
söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı 

Tahir Akyürek, eş başkanlığını yü-
rüttüğü Birleşik Kentler ve Yerel Yö-
netimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) 
Barselona’da düzenlenen Başkanlar 
Konseyi Toplantısı’na katıldı. 

Dünya Belediyeler Birliği olarak 
adlandırılan Birleşik Kentler ve Yerel 
Yönetimler Teşkilatı Başkanlar Kon-
seyi Toplantısı’nda Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
ile birlikte Barselona Belediye Baş-
kanı Ada Colau, Strasburg Belediye 
Başkanı Roland Ries, Güney Afrika 
Cumhuriyeti Belediyeler Birliği Baş-
kanı ve UCLG Başkanı Mpho Parks 
Tau ile diğer konsey üyeleri ve tem-
silcileri hazır bulundu. 
İNSANLAR DOĞDUKLARI ŞEHİRLERDE 

TEKRAR YAŞAMA İMKÂNINA 
KAVUŞTURULMALI 

UCLG Eş Başkanı ve Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir Ak-
yürek, toplantıda yaptığı konuşmada 
devam eden savaşlar nedeniyle ha-
rap olan şehirlerde tarihi ve kültü-
rel mirasın yok edildiğini, insanların 
doğup büyüdüğü şehirlerden ayrıl-
mak zorunda bırakıldığını ve mülteci 
durumuna düştüğünü dile getirdi. 
UCLG Dünya Teşkilatı olarak savaş-
ların durdurulması, şehirlerin tarihi 
ve kültürel varlıklarının korunması, 
insanların tekrar doğdukları şehirler-
de yaşama imkânlarına kavuşması 
ve mülteci meselelerinin çözülmesi 
konusunda daha fazla inisiyatif alın-
ması gerektiğini kaydeden Başkan 
Akyürek, teşkilat manifestosu ve 
stratejik hedeflerinde bu konulara 
öncelik verilmesi konusunda Başkan-

lar Konseyi ve sekreteryanın daha 
duyarlı olması gerektiğini ifade etti. 

Toplantı kapsamında UCLG Baş-
kanlık Konseyi üyeleri Aralık ayında 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hang-
zhou şehrinde gerçekleştirilmesi 
planlanan UCLG Dünya Konseyi 
toplantısında ele alınacak konuları 
değerlendirdi. Ayrıca toplantıda ge-
nel merkezi Barselona’da bulunan, 
UCLG teşkilatında görev süresi dolan 
Genel Sekreter Josep Roig’in yerine 
Genel Sekreter adayları ile mülakat-
lar yapıldı. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, programı kap-
samında Türkiye Cumhuriyeti Bar-
selona Başkonsolosluğunu da ziyaret 
eden Başkonsolos Güçlü Kalafat ile 
görüştü.  n HABER MERKEZİ 

KONTİMDER üyeleri Nijerya’da fuara katıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Akyürek, 
Dünya Belediyeler Birliği’nin Barselona’da düzenlenen Başkanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı.



Karaman’da bir aracın çarpması 
sonucu ayağı kırılan yavru köpek ile 
çuval içerisine konarak çöp bidonu-
na atılan diğer yavru köpek duyarlı 
vatandaşlar sayesinde ölmekten son 
anda kurtarıldı. Ahmet Yesevi Ma-
hallesi’nde Hasan Uçar isimli bir va-
tandaş yol ortasında kanlar içerisinde 
duran yavru köpeği fark edince yar-
dımına gitti. Köpeğin bir aracın çarp-
ması sonucu arka ayaklarının kırık 
olduğunu gören Hasan Uçar, bunun 
üzerine hemen durumu Karaman 
Belediyesi Veteriner Hizmetleri Mü-
dürlüğüne bildirdi. Olay yerine kısa 
sürede gelen Veteriner Hizmetleri 
Müdürlüğü ekipleri yaralı köpeği te-
davisini yapmak üzere alarak barına-
ğa götürdü.

Karaman Belediyesi Temizlik İş-
leri Müdürlüğü çalışanları, Hürriyet 
Mahallesi’ndeki çöp konteynerlerin-
deki çöpleri kompresörlü çöp kam-
yonuna boşaltacakları esnada ağzı 
bağlı olan çuvalın hareket ettiğini fark 
etti. Çuvalı açan görevliler canlı halde 
yavru köpeği görünce şok oldu. Gö-
revlilerin son anda fark ettikleri yavru 
köpek, çöp kamyonunun liftleri içinde 
ezilip parçalanmaktan son anda kur-
tuldu. Bu yavru köpek de çağrılan Ka-

raman Belediyesi Veteriner Hizmet-
leri Müdürlüğü ekiplerince barınağa 
götürüldü.

Karaman Belediyesi Veteriner 
Hizmetleri Müdürlüğü Veterineri 
Akif Kirişçi, “Araba çarpması sonucu 
gelen yavru köpeğin sağ arka ayağın-
da çok büyük parçalı kırıklar vardı. 
Mecburen sağ arka ayağını kesmek 
zorunda kaldık. Sol arka ayağında 
da kırık ve yaralar var. Ama o ayağın 
iyileşme durumu var. Şuan da ise en-
feksiyon kapmaması için çalışmaları-
mız devam ediyor” dedi.

Çöp konteynerine atılan diğer kö-
peğin sağlık durumunda hiçbir sıkıntı 
olmadığını söyleyen Kirişçi, “Köpek, 
korkudan dolayı aşırı stresli durum-
dadır. Onun için bu köpeğimizi rahat-
lasın sakinleşsin diye rehabilitasyon 
bahçemize aldık. Şu anda gayet çok 
sağlıklı bir durumdadır. Görevlilerin 
köpeği erken fark etmesi yavru köpe-
ğin hayatını kurtardı. Yoksa korkunç 
bir şekilde ölecekti. Ben buradan du-
yarlı vatandaşlarımıza teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.

Çuvala konarak çöp bidonuna 
atılan yavru köpeğin insanlardan kaç-
ması ise hala olayın korkusunu yaşa-
dığını gösterdi.  n AA 
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Çalıştığı inşaatın 4. katından düşen Suriye 
uyruklu işçi, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye 
göre, merkez Karatay ilçesi Akifbey Sokak’ta-
ki bir inşaatın 4. katında kalıp çakan Suriye 
uyruklu Cesim El Halife (22), dengesini 
kaybederek toprak zemine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 
gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesine kaldırılan Halife, yapılan 
müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Halife’nin, inşatta bugün işe başladığı 
öğrenildi.   n AA

Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi 
yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kamil T. 
idaresindeki 42 AOD 37 plakalı şehirlerarası 
yolcu otobüsü, merkez Meram ilçesi Antalya 
Çevreyolu Caddesi’nde ters yönden geldiği 
iddia edilen Muammer Ö. yönetimindeki 42 
EAV 65 plakalı otomobille çarpıştı.  Kazada, 
otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 
Mine P. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı.  Kaza sonrası otobüste bulunan 
yolcular, başka bir otobüse alınarak yollarına 
devam etti.   n AA

Trafik kazasında
2 kişi yaralandı

4. kattan düşen
Suriyeli işçi öldü

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugüne kadar 934 
kişinin görevden uzaklaştırıldığı, 2 bin 340 kişinin tutuklan-
dığı ve 2 bin 631 kişinin de devlet memurluğundan çıkarıl-
dığı açıklandı.  Konya Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, 
Konya’da FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle 9 Kasım 2017 
tarihi itibariyle yasal işlem yapılan kişi sayısı açıklandı. Açıkla-

mada, “15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY bağlantısı 
gerekçesiyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
personel ile ilgili olarak; görevden uzaklaştırılan kişi sayısı 
934, tutuklanan kişi sayısı 2 bin 340, devlet memurluğun-
dan çıkarılan kişi sayısı 2 bin 631’dir. İlgililer hakkında yasal 
işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir” denildi.
n İHA

FETÖ/PDY’den 2 bin 340 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 askerden 28’i 
tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan 33 asker ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

28 asker tutuklandı!
Türk Silahlı Kuvvetlerin-

deki (TSK) FETÖ/PDY yapı-
lanmasına yönelik düzenle-
nen operasyonda gözaltına 
alınan 61 askerden 28’i tu-
tuklandı. Etkin pişmanlık-
tan yararlanan 33 asker ise 
tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Baş-
savcılığının talimatı doğrul-
tusunda, Kara Kuvvetleri, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Komutanlıklarında görev ya-
pan 46 subay, 20 astsubay 
ve 4 uzman erbaş hakkında 
26 Ekim’de gözaltı kararı 
çıkarıldı. Kararın ardından 
düzenlenen operasyonda 61 
kişi gözaltına alındı. 

Konya Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık ve Organi-
ze Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü (KOM) ekiple-
rince yakalanan şüpheli as-
kerlerden 33’ü FETÖ/PDY 
silahlı terör örgütü hakkın-
da bildiklerini detaylı olarak 
anlatmak ve etkin pişmanlık 
hükümlerinden yararlan-
mak istediklerini söyleyerek 
haklarında yurt dışı yasağı 
konularak adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. Diğer 
28 şüpheli ise çıkarıldıkları 
Nöbetçi Sulh Ceza Hakim-
liğince FETÖ/PDY terör 
örgütüne üye olmak, terör 
örgütü adına eylem ve faali-
yette bulunmak, terör örgü-
tü adına hizmet yüklenmek, 
FETÖ/PDY kapmasında 
kadrolaşmak suçlamalarıyla 
tutuklanarak Konya E Tipi 
Kapalı Cezaevine gönderildi.
n İHA 

Ölmek üzere olan yavru köpekler kurtarıldı!

İthal edilen kornea sayısı 
önemli oranda düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından Tür-
kiye’deki çeşitli hastanelerde kuru-
lan göz bankaları ve kornea nakil 
merkezleri, yurt dışından ithal edi-
len kornea sayısını önemli oranda 
düşürdü.

 Ülke genelindeki çeşitli hasta-
nelerde oluşturulan göz bankaları-
nın, istenilen  kornea sayısına ulaş-
ması ve bakanlık tarafından izlenen 
politikalar, Türkiye’nin kornea temi-
ninde dışa bağımlılığını azalttı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hasta-
nesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Oltu-
lu, hastane bünyesinde göz banka-
sının, kornea ihtiyacının karşılandı-
ğı önemli merkezlerden olduğunu 
söyledi.

- “Kornea tedarikinde 3’üncü 
sıradayız”

Bakanlığın, göz bankaları için 
belirlediği yıllık kornea kotasının 70 
adet olduğunu, kendilerinin bunu 
220’ye çıkardıklarını anlatan Oltu-
lu, “Türkiye’de göz bankası sayısı 
önemli oranda arttı. Şu anda ülke-
mizde 40 göz bankası var. Son 6 
aylık verilere baktığımız zaman, 40 
göz bankası içerisinde kornea teda-
rikinde 3’üncü sıradayız.” dedi.

Oltulu, kurulan göz bankası ve 
kornea nakil merkezlerinin, sağlık 
sistemine önemli katkılarının oldu-
ğuna işaret ederek, şöyle devam 
etti: “Kornea ihtiyacı yurt içinden 
tedarik edilemediğinde ithalat yapı-
lıyordu. Bu da hiç azımsanmayacak 

rakamlarla gerçekleşiyordu. Yakla-
şık 4 yıl öncesine kadar Amerika’dan 
ülkemize kornea ithali olmaktaydı. 
Kornea başına da 2 bin dolar civa-
rında ücret talep ediliyordu. Sağlık 
Bakanlığının geliştirdiği politikalarla 
göz bankalarının arttırılması saye-
sinde bu ihtiyacın yurt dışından kar-
şılanması ciddi oranda azaldı. Göz 
bankalarımız kendi kornea ihtiyaç-
larını karşılayabilir duruma geldi.” 
Kornea temininin Sağlık Bakanlığı 
tarafından verilen yetkiyle ve çoğu 
gönüllü vericilerin katkılarıyla yapıl-
dığını aktaran Oltulu, vatandaşların 
kornea bağışı konusunda duyarlı ol-
masını istedi.

Oltulu, göz bankasındaki kor-
nea sayısını arttırarak başka il-
lerdeki hastaların da ihtiyacını 
karşılamaya gayret ettiklerini dile 
getirerek, “220 korneanın yaklaşık 
70’ini kendimiz kullandık. Geriye 
kalan 150 korneayı da diğer şehirle-
rimize gönderdik. Bu bizi çok mutlu 
ediyor. Sadece Konya’daki hastalara 
hizmet etmiyoruz, Türkiye’nin dört 
bir yanındaki hastaların ihtiyaçla-
rını da karşılamaya çalışıyoruz.” 
diye konuştu.

Yurt dışından gelen hastaların 
da olduğuna dikkati çeken Oltulu, 
“Bu hastalar bakanlığın verdiği özel 
izinle ve belirlenen hastanelerde te-
davi olabiliyor. Zaten Türkiye, sağlık 
turizmi açısından son yıllarda git-
tikçe önemli bir ülke haline geldi.” 
ifadelerini kullandı.
n AA
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Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, “Yerli otomobil yatırımının Konya’ya yapılması halinde yatırımcıya 5 farklı yer önerimiz mevcut. Bu yatırımın 
sıkışan Marmara Havzası’nın yerine, bir Anadolu şehrine yapılması gerektiğini ve bu şehrin de Konya olduğunu ifade ettik, etmeye devam edeceğiz” dedi 

Yerli otomobil için 5 yer hazır
Otomotiv sektörünün geleceği 

Konya’da masaya yatırıldı. Mevlana 
Kalkınma Ajansı,  Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı ve Konya 
Sanayi Odası tarafından ülkemizde 
otomotiv sektöründe yaşanan ge-
lişmeler ışığında bu sektörün Kon-
ya’da çeşitli yönleriyle ele alınması, 
sektördeki önemli değişimlerin ve 
gelişmelerin değerlendirilmesi, reka-
betçiliğin geliştirilmesi, ne tür Ar-Ge 
ve mühendislik çalışmalarının yapıl-
ması gerektiğinin tartışılması ama-
cıyla “Otomotivin Geleceği ve Cazibe 
Merkezi Konya” başlıklı panel Dede-
man Otel’de gerçekleştirildi. Prog-
rama Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü, Mevlana 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Ve-
kili Savaş Ülger, Kıraça Holding Yö-
netim Kurulu Üyesi Jan Nahum,  ile 
çok sayıda protokol üyesi ile sanayi-
ciler katıldı.

KONYA OTOMOBİL
 ÜRETİMDE ÖNE ÇIKIYOR 

Panelin açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Mevlana Kalkınma Ajan-
sı Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, 
“Ülke Olarak Türkiye’nin otomobi-
linin üretilmesi noktasında önemli 
gelişmeler yaşadığımız şu günlerde 
gerçekleştirmiş olduğumuz paneli-
mizin önemi bir kat daha artmakta-
dır.  Gerek ülkemizin gerekse de şeh-
rimizin özellikle son 15 yılda  Ar-Ge 
, teknoloji ve mühendislik alanında 
yaptığı yatırımlar ve yürüttüğü çalış-
malar meyvelerini vermeye başlamış 
ve bunun sonucunda otomotiv yan 
sanayimiz,ulaştığı üretim yetenek-
leri sayesinde ülkemizde üretimi ya-
pılan araçlar için gerekli olan yedek 
parçaların yüzde 85’ini karşılayabile-
cek düzeye erişmiş ve katma değeri 
yüksek ürünler üreterek otomotivde 
dünya devlerine parça üretir haline 
gelmiştir.Şehrimiz geniş yelpazedeki 
üretim alt yapısı, Ar-Ge ve teknoloji 
yatırımları,yetişmiş insan gücü, lo-
jistik üstünlüğü, merkezi konumda 
yer alması gibi özellikleri göz önünde 
bulundurulduğunda şehrimiz Türki-
ye’nin otomobilinin üretileceği yerin 
henüz belirlenmediği bir dönemde 
bir adım öne çıkmaktadır” dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ ÖNCELİKLİ 
SEKTÖR OLARAK ELE ALIYORUZ
T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım 

Destek ve Tanıtım Ajansı / Kalkınma 
Ajanslarıyla İşbirliği Daire Başkanı 
Mustafa Rumeli Başbakanlık Türki-
ye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajan-
sı olarak otomobil sektörüne önem 
verdiklerini ifade ederek, “Ajansı-

mızın içerisinde otomobil ile ilgili bir 
alan var. Ve bu alanda önde gelen 
uzmanlarımız görev yapıyor. Otomo-
tiv sektörünü öncelikli sektör olarak 
ele alıyoruz. Otomobil sektöründeki 
yatırımları artırmak ve ülkemizi bir 
cazibe merkezi kılmak için önemli 
çalışmalar üretiyoruz. Çalışmala-
rımızı Kalkınma Bakanlığı ve ilgili 
ajanslarımız ile üretiyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

KONYA SANAYİSİYLE 
GURUR DUYUYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, yerli otomobil 
üretiminin ve yatırımının Konya’nın 
önemli gündemleri arasında yer 
aldığını ifade etti. Konya’nın yerli 
otomobil üretiminde paydaşlardan 
biri olmak istediğinin altını çizen 
Akyürek, “Bu otomobilin Konya’da 
üretilmesini arzu ediyor, talep ediyo-
ruz. Konya olarak böyle bir yatırıma 
ev sahipliği yapmaktan büyük gurur 
duyacağız. Bu konuda elimizden ge-
leni yapmaya hazırız. Biz Konya sa-
nayisiyle gurur duyuyoruz. Geçmişte 
tarımsal üretim merkezi olan Konya, 
bunun yanında artık pek çok sek-
törde büyük bir sanayi şehri haline 
geldi. Bu Konya adına, ülkemiz adına 
gurur verici. 

Üretimin, sanayi sektörünün 
Konya’nın gelişmesinde büyük payı 
var. Bugün Konya otomotiv yan sa-
nayinde üretim yapan firmalar dün-
yanın pek çok ülkesine ürün gönde-

riyor. Sektörde ciddi bir alt yapımız 
var” diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN 5 FARKLI 
YER ÖNERİMİZ MEVCUT 

Konya Sanayi Odası Başkanı  Me-

miş Kütükcü, yerli otomobil yatırımı-
na ev sahipliği yapma arzusunu net 
bir şekilde ortaya koyduklarını belir-
terek,  “Yerli otomobil için yapılacak 
olan yatırımların Marmara Havzası 
yerine bir Anadolu şehrine yapılması 
gerektiğini aktaran Kütükçü, “Türki-
ye’nin kendi otomobilini üretecek bir 
kabiliyete gelmesi, bu yeteneklerini 
geliştirmesi demek, milli gelirimizin 
iki katına, hatta üç katına çıkması de-
mektir. Türkiye bunu başaracaktır. 
Konya olarak, biz de yerli otomobil 
yatırımına ev sahipliği yapma arzu-
muzu ortaya net bir şekilde koyduk. 
Yerli otomobil yatırımının Konya’ya 

yapılması halinde yatırımcıya 5 farklı 
yer önerimiz mevcut. Bu yatırımın 
sıkışan Marmara Havzası’nın yeri-
ne, bir Anadolu şehrine yapılması 
gerektiğini ve bu şehrin de Konya 

olduğunu ifade ettik, etmeye de-
vam ediyoruz. Bildiğiniz üzere, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 
Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim 
Grubu kuruldu ve babayiğitlerimiz 
imzalarını attılar. Bu, Türkiye’nin 
kendi otomobilini üretme kararlılı-
ğının en büyük nişanesidir. Peki bu 
süreç Türkiye için neden bu kadar 
önemli? Yani ülkemiz, sadece yerli ve 
milli bir otomobilimiz olsun diye mi 
bu süreci başlattı? Kesinlikle sadece 
bu değil. Elbette kendi otomobilimi-
zin olması şart ve gurur verici. Ancak 
bu otomobilin üretilmesi, yollara çık-
ması; Türkiye’nin teknoloji birikimi-

nin, yenilik ve tasarım kabiliyetinin 
sürdürülebilir bir şekilde artması açı-
sından çok kritik. Zira sektörde bizim 
üretimle ilgili bir sorunumuz yok; az 
önce rakamları paylaştım. Bir milyo-
nun üzerinde araç üretiyoruz bu top-
raklarda. İşte geliştirmemiz gereken 
şey; bilgi, teknoloji birikimi, tasarım 
ve yenilik kabiliyetlerimiz. Türki-
ye’nin kendi otomobilini üretecek bir 
kabiliyete gelmesi, bu yeteneklerini 
geliştirmesi demek, milli gelirimizin 
iki katına, hatta üç katına çıkması de-
mektir. Türkiye bunu başaracaktır. 
Şunu açıkça söylüyorum Biz bu ko-
nuda kararlıyız ve bu süreci sonuna 
kadar, tüm kurumlarımızla birlikte 
takip edeceğiz. Zira babayiğitlerin 
imzalarını atmasından, sadece bir 
hafta sonra Konya’mızda bu toplan-
tının yapılıyor olması da aslında bu 
kararlılığın bir işaretidir” dedi.Memiş 
Kütükcü’nün konuşmasının ardın-
dan panele geçildi.  Otomotiv Sanayi 
Derneği Genel Sekreteri Osman Se-
ver’in moderatörlüğünde gerçekleş-
tirilen panele, Türkiye’nin Otomobili 
Ortak Girişim Grubu’nda yer alan fir-
malardan Kıraça Holding’in Yönetim 
Kurulu Üyesi Jan Nahum, Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’n-
dan Kağan Yıldırım, Frost&Sullivan 
Yetkilisi Melih Nalcıoğlu ile Ar-Ge ve 
danışmanlık hizmeti sunan Sistem 
Global Danışmanlık firmasından Hü-
seyin Karslıoğlu katıldı.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek

 Kalkınma Ajanslarıyla İşbirliği Daire 
Başkanı Mustafa Rumeli

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreter Vekili Savaş Ülger

Otomotiv Sanayi Derneği Genel Sekreteri Osman Sever’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nahum, Türkiye Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı’ndan Kağan Yıldırım, Frost&Sullivan Yetkilisi Melih Nalcıoğlu ile Sistem Global Danışmanlık firmasından Hüseyin Karslıoğlu katıldı.
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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

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;
- ARGON VE GAZALTI  KAYNAĞI  YAPABİLEN
- MESAİ YAPABİLECEK
- TEKNİK RESİM OKUYABİLEN

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

DIŞ TİCARET SORUMLUSU
- EN AZ 3 YIL TECRÜBELİ
- SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN

PAZARLAMACILAR
- EN AZ 5 YIL TECRÜBELİ
- ESNEK MESAİ SAATLERİNE UYUMLU

ELEKTRİK TEKNİSYENİ
ALINACAKTIR

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır.

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN 
AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 

TEL : 0332 239 08 78



ZAYi VE ELEMAN 
İLANLARINIZ İÇİN BİR 

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

SATILIK DAİRELERSATILIK 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  

T.C.
KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2017/733 ESAS
-İLANDIR-

Davacı 2067****312 T.C. Kimlik numaralı RAHŞAN KOÇ’un RAHŞAN olan adının , “CEREN” olarak 
düzeltilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.

Basın 697047 - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2017/399 ESAS
Konya ili, Cihanbeyli ilçesi, Karabağ Mah. Nüf. Kayt. Cilt No: 29, Hane No:90, Bsn No : 143 de nüfusa 
kayıtlı, 23888268454 T.C. Kimlik numaralı, Serdar ve Fadim’den olma, 30/08/1999 doğumlu, Hanefi 
KOÇYİĞİT’in Hanefi olan isminin Hanefi Berke olarak DÜZELTİLMESİNE

Basın 697289 - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

   T.C.
KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2017/402 ESAS
Konya ili, Karatay ilçesi, Aziziye Mah. Nüf. Kayt. Cilt No: 151, Hane No: 716 , Bsn No : 31 de nüfusa 
kayıtlı, 35593644256 T.C. Kimlik numaralı, Yaşar ve Hatice’den olma, 29/02/1968 doğumlu, Ercan 
BOYA’nın Ercan olan isminin Elif olarak DÜZELTİLMESİNE,

Basın 697312 - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

İLAN
Konkordato talep edenSelçuklu/Konya adresinde yük taşımacılığı alanında faaliyet gösteren DEMFA 
TAŞIMACILIK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ile SEÇKİNLER ULUSLARARASI NAK.VE OTO.SAN.TİC.AŞ 
yetkilisi Fazlı DEMİR tarafından konkordato mehil talebinde bulunulduğundan, alacaklıların mehil 
talebine ilişkin iş bu ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize itiraz edip talebin reddini 
isteyebilecekleri, ayrıca 23/01/2018 tarih ve saat 09:20 daduruşma yapılacağı hususu İİK’nun 287. 
maddesi gereğince ilan olunur.

Basın 694708 - www.bik.gov.tr

Sayı : 2017/886 Esas

Fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA 
USTALARI
* DEPOCU
* VASIFSIZ 

BAY ve BAYAN 
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Halil BIÇAKÇI’nın babası

Seyit Ali BIÇAKÇI’nın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan
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AK Parti Sözcüsü Ünal’dan cam filmi açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir 
Ünal, AK Parti Parti Genel Mer-
kezi’nde gazetecilerin gündeme 
ilişkin sorularını yanıtladı. Ünal, 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
milletvekilleriyle bir araya geldiği 
toplantının daha önceki dönem-
lerde de yapıldığını belirtti.

Toplantının AK Parti TBMM 
Grubu ve Genel Sekreterlik tara-
fından organize edildiğine deği-
nen Ünal, şöyle devam etti:”Genel 
merkezimizde bugün 11 ilin mil-
letvekiliyle 50 tane milletvekiliyle 
genel başkanımız bir araya gel-
diler. Hem illerin sorunları, hem 
Türkiye’nin meseleleri, hem AK 
Parti’nin, hem önümüzdeki süreç-

te karar verilmesi gereken husus-
larda milletvekillerimizin görüşleri 
alındı. Bildiğiniz gibi AK Parti is-
tişareye ve değerlendirmeye son 
derece önem veren bir siyasi ha-
rekettir. Bugünkü toplanın deva-
mı gelecek. Yani biz bundan sonra 
6 tane toplantı daha gerçekleşti-
receğiz milletvekillerimizle. Grup 
başkanvekillerimiz, parti genel 
sekreterimiz, Genel Başkanımızın 
katılımıyla milletvekillerimizle bir 
araya gelip gerekli değerlendirme-
ler istişareler yapılmıştır.”

Gazetecilerin, temsilde ada-
letin sağlandığı milli bakiye siste-
minin yeniden hayata geçirileceği 
yönündeki açıklamaların sorulma-
sı üzerine Ünal, “Güzel olan bir ko-
nunun öncelikle olarak tartışılma-

sı, siyasi partilerin gündemine alıp 
bu meseleyi karşılıklı olarak tar-
tışmaları daha sonra değerlendir-
meleri ve bu değerlendirmelerin 
sonucunda da bir karara varılma-
sıdır. Biz, bu konuda siyasi partile-
rin önümüzdeki süreçte uyum ya-
salarıyla ilgili ve cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemine geçişte yapıla-
cak yasal düzenlemelerle ilgili se-
çim kanunuyla ilgili siyasi partiler 
kanunuyla ilgili ve diğer konularla 
ilgili görüşlerini açıklamalarından 
son derece memnunuz” dedi. 
Ünal, AK Parti Seçim İşleri Baş-
kanlığında oluşturulan bir heyetle 
çalışmalar yürütüldüğünü vurgu-
layarak, bu çalışmalar kapsamın-
da önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ardından kamuoyu ile paylaşarak 

siyasi partilerle de gerekli görüş-
meleri yaptıktan sonra nihai bir 
karara varılacağını ifade etti.

Ünal, “Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın cam filmi yasağıyla ilgili 
geçen pazartesi MYK’da bir tali-
matı olduğu” şeklindeki haberle-
rin hatırlatılması üzerine, “Hükü-
metimizin zaman zaman yaptığı 
düzenlemelerle ilgili Cumhurbaş-
kanımızın, cumhurun reisi olarak 
toplumun bu meselelere ilişkin 
tepkilerini, reflekslerini, hassasi-
yetlerini, taleplerini dikkate alarak, 
bazı talimatlar vermesi son dere-
ce doğal. Önümüzdeki süreçte bu 
konuda bir değerlendirme yapılır. 
Bu değerlendirme de kamuoyuyla 
paylaşılır” diye konuştu.
n AA  



Konya’nın ilk ve tek Hayvanat 
Bahçesi ve İç Anadolu Tedavi Re-
habilitasyon Merkezi olan Karatay 
Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde 
yapımı tamamlanarak ziyarete açı-
lan Kuş ve Sürüngen Evinin yeni 
misafiri 5 metre uzunluğundaki pi-
ton yılanı “Azamet” ziyaretçilerden 
büyük ilgi görüyor.

Karatay Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi Müdürü Veteriner Hekim-
leri,  piton yılanının ihtiyaç duydu-
ğu nem ve sıcaklığın özel iklimlen-
dirme sistemleri ile sağlandığını 
belirterek; piton yılanın her yaştan 
ziyaretçinin ilgisini çektiğini belirt-
ti. Hekimler, Hayvanat Bahçesine 
yeni kazandırılan Kuş ve Sürün-
gen Evi ile de bilgi vererek “Üç bö-
lümden oluşan Kuş ve Sürüngen 
Evi’nin birinci bölümünde tropikal 
kuşlar, ikinci bölümde hayvanat 
bahçesi müzesi, üçüncü bölümde 
sürüngenler bulunuyor. Kuş ve 
Sürüngen Evi’nin tropikal kuşlar 
bölümünde Sarı Ara, Kırmızı Ara, 
Macaw Papağanları ve muhabbet 
kuşları; Hayvanat Bahçesi müze-
sinde tahnit yapılmış (doldurulmuş) 
hayvanlar, çeşitli yumurtalar; sü-
rüngenler bölümünde Piton yılanı, 
Boa yılanı, Mısır yılanı, iguana gibi 
hayvanlar yer alıyor. ”dedi.

 Konya’nın en büyük parkı olan 
Karatay Şehir Parkı’nın yanında yer 
alan Hayvanat Bahçesi 72 türde 
500’e yakın hayvana ev sahipliği 
yapıyor. Her gün yüzlerce kişinin 
ziyaret ettiği, çocuklara hayvan sev-
gisini aşılayarak, hayvanları yakın-

dan tanımalarına imkan sağlayan 
hayvanat bahçesi, hayvan sever-
lerin doğada buldukları yaralı hay-
vanların tedavi edilmesi ve rehabi-

lite olmaları için de hizmet veriyor. 
Tedavileri tamamlanan hayvanlar 
tekrar doğaya bırakılıyor.
n HABER MERKEZİ

10 KASIM 2017 11HABER 

‘Karatay Belediyesi, kadının 
gücüne inanan bir Belediye’

Kuş ve Sürüngen Evi’nin yeni 
misafiri Azamet ilgi görüyor!

Karatay Belediyesi Kent Konse-
yi Kadın Meclisi Üyeleri 2013 yılın-
da ‘Yılın Girişimci Kadın Ödülünü’ 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Er-
doğan’ın elinden alan Zehra Söyle-
mez’i iş yerinde ziyaret etti.   Yeni 
dönem çalışmalarını hızla sürdüren 
Karatay Kent Konseyi Kadın Mecli-
si başarı hikayesiyle herkese örnek 
olan Zehra Söylemez’i iş yerinde 
ziyaret etti. Söylemez; Kadın Mec-
lisi’nin ziyaretinden çok mutlu ol-
duğunu belirterek iş hayatına giriş 
hikayesini anlattı. Kansere yakalan-
dıktan sonra artan tedavi masrafla-
rı nedeniyle zor günler geçirdiğini 
ifade eden Zehra Söylemez; 16 yıl 
önce borçla satın  aldığı 2 dikiş ma-
kinesi ile 40 metrekarelik dükkanda 
promosyon çanta üreterek iş haya-
tına atıldığını kaydetti. Söylemez, 
bugün 3 katlı iş yerinde çalıştırdığı 
30 işçi ile ürettiği çantaları birçok 
ülkeye ihraç etmeye başladığını ve 
amacının Konya’da  ev hanımları-
nın üretime katkıda bulunmalarını, 
tüketen değil üreten kadın olmala-
rını sağlamak, yaptıkları işi daha da 
geliştirerek işsizliğe karşı Konya’da 
bir istihdam oluşturmak olduğunu 
belirtti.  Kadınların sadece bugüne 
değil, geleceğe de imza attığını dile 
getiren Kent Konseyi Kadın Meclisi 
Başkanı Aynur Avşar ise, “Kadın-
larımızın kendilerine inandığında, 
özgüven sağladıklarında neler ba-
şarabileceğini görüyoruz” ifadesi-
ni kullandı. Avşar, “Zehra Hanımı 
gönülden tebrik ediyorum. Kendisi 

Konya’da kadın girişimci olarak as-
lında tüm kadınlarımıza öncü oldu. 
İmzasını attığı başarı hikayesiyle bir 
kadının neler yapabileceğini de gös-
termiş oldu” diye konuştu.  Aynur 
Avşar, Karatay Belediyesi’nin kadı-
nın gücüne inanan ve güvenen bir 

Belediye olduğuna dikkat çekti. Av-
şar; Karatay’da Karkent, Mengene, 
Fetihkent ve kısa süre içerinde hiz-
mete girecek olan Çelebi Hanımlar 
Lokali ile kadınların meslek sahibi 
olduğunu söyledi. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri, ‘Yılın Girişimci Kadın 
Ödülünü’ alan Zehra Söylemez’i iş yerinde ziyaret etti. 

Kuş ve Sürüngen Evinin yeni misafiri 5 metre uzunluğundaki piton yılanı 
“Azamet” ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

‘Esnaf ne kadar çoğalırsa, 
ekonomimiz o kadar büyür’

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Ali Osman Karamercan, esnaf sayı-
sındaki artış konusuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Esnaf sayımız geçen 
yılın aynı dönemine göre 31 bin 442 
arttı, Konya’mızda da bu artış yaşan-
dı. Esnaf ve sanatkarlarımız ne kadar 
çoğalırsa ekonomimiz de o kadar bü-
yür” dedi.
ESNAF SAYISI 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama 
yapan KONESOB Başkanı Ali Os-
man Karamercan, geçen yılın aynı 
dönemine göre Türkiye genelinde 
esnaf ve sanatkar sayısında 31 bin 
442 artış olduğuna dikkat çekerek, 
“Ekim ayı sonu itibariyle esnaf sayı-
mız 1 milyon 699 bin 739 olmuştur. 
Kadın esnaf sayımızda da 14 bin 471 
artış olmuş ve bu rakamlar sevindi-
ricidir. Kadın esnaflarımızın tüm 
esnaflar içerisindeki yüzde 15’lik 
oranının daha üst seviyelere gelme-
sini temenni ediyoruz. Kendi işinin 
patronu olan kadın esnaf sayımızın 
daha da artacağına inanıyoruz” dedi.

KONYA’DAKİ ESNAF SAYISI
Konya’da ilçelerle beraber 55 

bine yakın aktif esnaf ve sanatkarın 
olduğunu hatırlatan Başkan Kara-
mercan, bu sayının 5 bin 379’nu ka-
dın esnafların oluşturduğuna dikkat 

çekti. Esnaf ve sanatkarın ülkenin 
bel kemiği olduğunu vurgulayan 
Başkan Karamercan, “Esnaf ve sa-
natkarlarımız ne kadar çoğalırsa 
ekonomimiz de, ülkemiz de o kadar 
büyür. Tüm olumsuzluklara ve Tür-
kiye’nin önündeki engellere rağmen 
esnaf ve sanatkar sayımızdaki artış 
bizleri sevindirmekte ve umutlan-
dırmaktadır” diye konuştu.

KAPANAN İŞYERİ SAYISINDA 
AZALMA

İlk on ay itibariyle açılan ve ka-
panan iş yeri sayıları hakkında de-
taylı bilgiler veren Başkan Karamer-
can, “Sicil Gazetesi verilerine göre 
Türkiye genelinde Ekim ayında 19 
bin 124 iş yeri açılıp 8 bin 112 iş yeri 
kapanırken, on ayda ise 192 bin 423 
açılış ve 78 bin 520 kapanış olarak 
kayda geçti. Bu yılın Ekim ayında ka-
panan iş yeri sayısı geçen yılın aynı 
ayına göre bin 910 azaldı. Öte yan-
dan on ayda en çok tescili yapılan 
ilk 5 meslek kolu, büfe ve bakkal-
larda yapılan ticaret, lokantacılık ve 
yemek içecek sunumu faaliyetleri, 
kahvehane kıraathane ve çay ocağı 
işletmeciliği, servis aracı işletme-
ciliği ve tezgâhlar ile pazar yerleri 
vasıtasıyla yapılan ticaret oldu” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Konya İnşaatçılar ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Odası Başkanı Ali Yazar, ağır iş kollarından olan 
inşaat sektöründe çalışacaklardan istenen yeterlilik belgesinde istenilen seviyede olunamadığını söyledi 

‘İnşaatta mesleki yeterlilik
belgesinde yeterli değiliz’

İnşaatta çalışanlara yeterlilik 
belgesi zorunluluğu getirilmesine 
rağmen hala yeterli bir yapıya geli-
nemediğini belirten Konya İnşaatçı-
lar ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları 
Odası Başkanı Ali Yazar, “Tehlikeli ve 
çok tehlikeli sınıflardaki mesleklerde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığının 5544 Sayılı Meslekî Yeterlilik 
Kurumu Kanunu göre 25 Mayıs 2015 
tarihli ve 29366 Sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
olup, 40 meslek zorunlu hale gelmiş-
tir. Söz konusu tebliğ ile Mesleki Ye-
terlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 
meslekler içerisinde inşaat meslek 
grupları da yer almaktadır. Mesleki 
Yeterlik Belgesi’nin(MYK) zorunlu 
kılınması hem iş kazanlarını en aza 
indirirken,  kaliteli işçiliği de arttırıyor. 
Bundan dolayı da bu belgenin alın-
ması şart olduğu kadarda önemlidir. 
Bu yüzdende inşaatçılık Sektöründeki 
meslek gruplarının söz konusu bel-
geyi biran önce almaları gerekiyor. 
Hala ülkemizde Mesleki Yeterlilik 
Belgesi konusunda yeterli yapıda de-
ğiliz. Şuan Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Türkiye genelinde Yetkilendirmiş 96 
firma olup, 2016 ve 2017 yılındaki 

tebliğlerle 81 meslek dalında Mesleki 
Yeterlilik Belgesi verilmektedir” dedi.  

İNŞAAT İŞÇİLERİ BELGE SAYESİNDE 
DAHA GÜVENLİ ÇALIŞACAK

Ali Yazar inşaat işçilerinin Mes-
leki Yeterlik Belgesiyle daha güvenli 
çalışacaklarına dikkat çekerek, “İn-
şaat işçiliği yapanlarla birlikte ustalar 
Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak sade-
ce mesleklerinin gerektirdiği kanuni 
zorunluluğu yerine getirmiş olmuyor, 
aynı zamanda mesleklerini daha re-
kabetçi ve daha güvenli bir şekilde 
icra etmelerini sağlayacak, yurt dı-
şında da geçerli bir belgenin sahibi 
olacaktır. Bunun yanında işverenler 
mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğe sa-
hip, belgeli personel çalıştırarak hem 
iş kazası riskini azaltmış oluyor, hem 
de denetimlerde işverenlerin cezai 
yaptırımlara maruz kalma durumu 
ortadan kalkıyor. Ayrıca belgeli per-
sonel çalıştıran işverenlere sunulan 
çeşitli teşviklerden faydalanıyor.”

İNŞAAT İŞÇİLERİ VE USTALARIN 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİ 

ALMAK ZORUNDALAR 
Mesleki Yeterlilik Belgesini alma-

yanların çalıştırılmayacağını da ifade 
eden Ali Yazar, “İnşaatta çalışanların 

ve ustaların olası bir iş kazası yaşama-
ması ve güvenli çalışabilmeleri için 
mesleki Yeterlilik Belgelerini almaları 
Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerle zo-
runlu hale getirildi. Zaten Tehlikeli ve 
çok tehlikeli sınıflardan olan inşaat iş-
çiliğinde de Mesleki Yeterlilik Belgesi 
de zorunlu olmuştur. Mesleki Yeterli-
lik Belgesi alacaklar sınavlara girerek 
bu belgeyi alabiliyor.  Mesleki Yeterli-
lik Kurumu tarafından yetkilendirilen 
sınav ve belgelendirme kuruluşları-
nın gerçekleştireceği sınavlarda başa-
rılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine 
kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 
01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 
tarihine kadar ise belge masrafı ile 
sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigor-
tası Fonundan karşılanacaktır. Bu 
desteklerden kişiler bir kez yararla-
nabilecektir. Teşvikten yararlanma 
şartlarını taşıyan,  MYK Mesleki Ye-
terlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta 
primlerinin işveren hisselerine ait tu-
tarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşı-
lanabiliniyor. MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi düzenlenebilen mesleklerde 
açılan kurslarda sınav, ölçme-değer-
lendirme ve belgelendirme işlemle-
rinin MYK tarafından yetkilendirilmiş 

belgelendirme kuruluşları aracılığıyla 
yaptırılması gerekiyor. Belge ücretleri 
devlet teşvikli olup, belge için ödenen 
ücretler 1 ay içerisinde tebliğ edilen 
kişilerin şahsi iban numarasına yatı-
rılmaktadır. Teşvikten yararlanmanın 
tek şartı; sınava giren kişilerin 3 sınav 
hakkından birinde başarılı olmasıdır. 
İnşaatçılar Sektöründe Mesleki Ye-
terlilik Belgesi alınacak Meslek Dalla-
rı ise şöyledir;  Ahşap Kalıpçı, İnşaat 
Boyacısı, Alçı Levha Uygulayıcısı, 
Seramik Koro Kaplamacısı,  Alçı Sıva 
Uygulayıcısı, Ses Yalıtımcısı, Bacacı, 
Su yalıtımcısı, Betonarme Demircisi, 
Yangın Yalıtımcısı, Betoncu, İskele 
Kurum Elamanı, Duvarcı, Sıvacı, Isı 
Yalıtımcısı, Tünel Kalıpçısı ve Panel 
Kalıpçısı mesleklerinden oluşuyor. 
Sonuçta bu belgeyi almadan inşaat 
işçiliği ve ustalık yapılamayacağından 
dolayı biran önce bu belgeyi almak 
zorunludur. 

Zaten inşaatlarda belgesi olma-
yan işçiyi ve ustayı çalıştırmak yasak 
ve suçtur. Bunun yayanlar için çeşitli 
cezai yaptırımlar vardır. Belgesiz ça-
lıştırılan her bir işçi ve usta için de 
500 lira para cezası vardır” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Ali Osman Karamercan

Konya İnşaatçılar ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Odası Başkanı Ali Yazar



Seydişehir Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğüne bağlı kadın 
işçiler, güz güllerinin budama ve ba-
kımlarını yapıyor. Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, olumsuz kent etkisini 
azaltabilmek ve her yeri çiçek bahçe-
sine dönüştürmek amacıyla çalıştık-
larını söyledi. Kadınların ana arterler 
ve kavşak noktalarındaki refüjlerde 
güz güllerini budayıp bakımlarını ya-
parak yabani ot ve ağaç yapraklarını 
temizleyerek yeni ekime hazırladık-
larını dile getiren Tutal, şunları kay-

detti: “Kadın işçiler, tüm şefkatlerini 
bitkilere vererek şehrin güzelliğine 
güzellik katmak için çalışmalarını ti-
tizlikle sürdürüyor. Bunlara kadın eli-
nin değmesi ayrı bir güzellik veriyor. 
Kadınlarımızın işi severek yaptıkları-
na şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla çiçek 
dikimi, bakımı, budamasına kadar 
kadınlarımızın daha hassas ve işini 
severek yaptığını görüyoruz. Severek 
yapılan her işten de verim alındığını 
biliyoruz. Çiçeklere bir anne şefkatiyle 
yaklaşıyorlar.” n AA
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30 yıldır ağ atarak geçimlerini sağlıyorlar
Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan, 

Beyşehir ilçesine bağlı Çiftlik Ma-
hallesi’nde 30 yıldır birlikte balıkçılık 
yapan Ayşe ve Musa Yılmaz çifti, 
gün doğmadan “Vira bismillah” di-
yerek göle açılıyor. Bölgenin en eski 
kadın balıkçılarından 57 yaşındaki 
Ayşe Yılmaz,  eşiyle dünyaevine gir-
dikten sonra balıkçılık serüveninin 
de başladığını söyledi.

Eşiyle 30 yıldır balıkçılık mesai-
sinde acı tatlı birçok hatıraları bulun-
duğunu belirten Yılmaz, 3’ü erkek 5 
çocuğu olduğunu ifade etti. Yılmaz, 
bir kızını ise 28 yıl önce henüz 6 
yaşındayken avlanırken tekneden 
düşmesi sonucu kaybettiklerini an-
lattı. Kadın balıkçılığın geçmişte zor 
bir meslek olduğunu, günümüzde 
imkanlar ve şartlar değiştikçe daha 
kolay yapılabilir hale geldiğini vur-
gulayan Yılmaz, şöyle devam etti: 
“Eskiden ağlardan balıkları toplaya-
cağımız bir eldivenimiz, göl ortasın-
da yağmurdan koruyacak yağmur-
luğumuz bile yoktu. Şimdi eldiven 

de var, yağmurluk da. Isıtıcı çizme-
lerimiz bile var. Şimdi gölde balık-
çılık yapmaya ne var? Göl dalgalı, 
rüzgarlı olduğu zaman zorlanıyoruz. 
Genellikle soğuk olmayan havalarda 
ava çıkıyoruz.” 

Yılmaz, mahalledeki diğer balıkçı 

kadınlar arasında en uzun süredir bu 
işi yapanın kendisi olduğunu aktar-
dı. Gayreti ile çevresindeki kadınlara 
örnek olmaya çalıştığını vurgulayan 
Yılmaz, “Bu mesleği, sağlığım ve 
ömrüm elverirse, gücüm yettiğince 
sürdürmek istiyorum. Kadınlara ses-

leniyorum; eşinizle çalışın, Allah ça-
lışana verir. Balıkçılığın yanında hay-
vancılıkla da uğraştığımız için göle 
açılmadan önce ve dönüşte ahırdaki 
hayvanlarımızla ilgileniyorum. Ev işi 
derken günün nasıl geçtiğini anla-
mıyorum.” diye konuştu.

Yılmaz, eskiden göle serdikleri 
ağlara çok balık takıldığını ve ka-
zançlarının daha da iyi olduğunu dile 
getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Günümüzde elektroşok ile avla-
nanlar yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. 
Gölden özellikle sazan tutamaz hale 

geldik. Devletimizden isteğimiz, 
elektro şok ile avlananların engellen-
mesi. Çoluğumuzun, çocuğumuzun 
rızkına bunlar engel oluyor. Onlara 
hapis cezası verilmesini istiyoruz. 
Gölde balığımızı bitirdiler. Bir de 
göle daha sık yavru balık atılması-
nı istiyoruz.” Musa Yılmaz (59) ise 
ilkokuldan hemen sonra başladığı 
balıkçılığı 45 yıldır sürdürdüğünü 
aktardı. Evlendikten sonra eşinin en 
büyük yardımcısı olduğuna işaret 
eden Yılmaz, eşinin önceden balık 
tüketmediğini belirterek, şunları 
kaydetti: “Sonra bu mesleği öğrettik 
ve ava beraber çıkıyoruz. Göl üzerin-
de acı tatlı günlerimiz geçti. Tekne-
de tek kişi avlanmak zor. Eşim bana 
yardımcı oluyor. Küreği döndürüyor 
veya çektiğim ağın balığını alıyor. 
Balıkçılık tabii ki çok zor ama balığa 
eşimle çıkmasam, başkası ile çıkmak 
zorunda kalacağım. O da kazancı-
mızı kurtarmaz. Şimdi 10 kilo balık 
tutsam hepsi aynı bütçeye giriyor.”
n AA

Eşiyle 30 yıldır balıkçılık mesaisinde acı tatlı birçok hatıraları bulunduğunu belirten Yılmaz, 3’ü erkek 5 çocuğu olduğunu ifade etti.

Selçuk Üniversitesi ile Konya İl Sağlık Müdürlüğü, ebelik hizmetlerini güçlendirmek ve doğum 
konusunda bilimsel yaklaşımlar hakkında bilgilendirmek için eğitim programı düzenledi 

Ebelik hizmetini 
geliştirecek eğitim

Selçuk Üniversitesi ile Konya İl 
Sağlık Müdürlüğü arasında imzala-
nan protokol doğrultusunda merkez 
ve ilçe hastanelerde görev yapan yak-
laşık 580 ebe unvanlı sağlık çalışanı-
na ‘Ebeler için Güncel Yaklaşımlarla 
Doğuma Bakış’ eğitimi verilmeye 
başlandı.

Sağlık İl Müdürlüğü ek bina top-
lantı salonunda başlayan eğitim prog-
ramının ilkine İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, S.Ü. Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hü-
seyin Dönmez, S.Ü. Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Sema Yılmaz, sağlık idarecileri, 
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Ebelik bölümü öğretim ele-
manları ve eğitim programına davetli 
ebeler katıldı. 

Eğitim toplantısının açılış ko-
nuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, ya-
pılan eğitim programının amacının, 
merkez ve ilçe hastanelerde verilen 
ebelik hizmetlerini güçlendirmek ve 
doğum konusunda bilimsel yaklaşım-
lar hakkında farkındalık oluşturmak 
olduğunu söyledi. Programa verdikle-
ri destek nedeni ile Selçuk Üniversite-
sine de teşekkür eden Prof. Dr. Koç, 
“Üniversitelerimizde öğrenim gören 
öğrencilerimizin stajları başta olmak 
üzere pek çok önemli konuda üniver-
sitelerimiz ile işbirliği içerisinde güzel 
hizmetler sunacağımıza inanıyorum” 
dedi.

S.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dön-
mez de S. Ü. Ebelik bölümünde 420 
öğrencinin eğitim gördüğünü hatır-
latarak başladığı konuşmasında, bu 
tür eğitimlerin önemine vurgu yaptı. 
“Eğitim programı tamamlandığın-
da ebelerimizin doğum vakalarında 
daha etkin görev alacaklarına inanı-
yoruz” diyen Prof. Dr. Dönmez, “Üni-
versite olarak tek amacımız ülkemiz 
adına güzel hizmetler sunabilmektir” 
dedi.

“Ebelik” mesleğine Sağlık Ba-

kanlığı’nın ciddi yatırımlar yaptığı-
nın altını çizen S.Ü. Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Sema Yılmaz da, “Ülkemizde se-
zaryen oranları ciddi rakamlara ulaş-
mış durumda, Konya’da ise çok şükür 
bu rakam Dünya Sağlık Örgütü’nün 
hedeflediği rakamın bile daha altın-
da, bizim amacımız da bu rakamların 
daha da aşağıya çekilmesine yardımcı 
olmaktır. 

Bunun için de üniversite olarak 
elimizden gelen gayreti gösterece-
ğiz” dedi. Sezaryen oranlarının düşük 

seviyelerde kalması için ebeler ile 
anne adayları arasında iletişimin artı-
rılması gerektiğinin altını çizen Doç. 
Dr. Yılmaz, “Ebelerimizi her anlam-
da güçlendirmeli ve en etkin şekilde 
kullanabilmeliyiz” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Protokol kapsamında 2018 yılı 
sonuna kadar merkez ve ilçe hasta-
nelerde görev yapan tüm ebelerin 
eğitim programına alınacağı ve 5 gün 
teorik, 5 gün de uygulama eğitimi ve-
rileceği öğrenildi.
n HABER MERKEZİ 

Konya’da motorlu kara taşıt
sayısı 29 bin 425 adet arttı

Kazada mahsur kalan
sürücüyü itfaiye kurtardı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
2017 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Ta-
şıtları İstatistiklerini açıkladı. Kon-
ya’da motorlu kara taşıt sayısı bir 
yılda 29 bin 425 adet arttı.  “2017 
yılı Eylül ayı sonunda toplam trafiğe 
kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir 
önceki aya göre 2 536 adet (yüzde 
0,4) ve bir önceki yılın aynı ayına 
göre 29 425 adet (yüzde 4,4) ar-
tarak 700 551 adede ulaşmıştır” 
diyen TÜİK Bölge Müdürü İsmail 
Çapoğlu, “2017 yılı Eylül ayı sonu 
itibarıyla Konya’daki toplam 700 
bin 551 motorlu kara taşıtının; 
yüzde 48,7’si            (341 bin 14 
adet) otomobil, yüzde 1,5’i (10 bin 
795 adet) minibüs, yüzde 0,8’i (5 
bin 921 adet) otobüs, yüzde 16,5’i 
(115 bin 687 adet) kamyonet, yüz-
de 5,1’i (35 bin 917 adet) kamyon, 
yüzde 14,8’i (103 552 adet) moto-
siklet, yüzde 0,3’ü (bin 937 adet) 
özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 12,2’si 
(85 bin 728 adet) de traktörlerden 
oluşmaktadır. Konya’da Eylül ayın-
da 17 bin 306 adet taşıtın devri 
yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde 
otomobil yüzde 66,6 ile ilk sırada 
yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 
17,6 ile Kamyonet ve yüzde 6,0 ile 

Traktör takip etti.  2017 yılı Eylül ayı 
sonu itibariyle Türkiye genelinde 
toplam 21 milyon 940 bin 757 adet 
trafiğe kayıtlı araç bulunmaktadır. 
Konya motorlu kara taşıtı ile Türki-
ye genelindeki motorlu kara taşıtla-
rının yüzde 3,2’sine sahiptir.  Eylül 
ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu 
kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı 
ayına göre en yüksek artış sırasıy-
la; özel amaçlı taşıtlar (yüzde 10,6), 
kamyonet  (yüzde 6,5) ve otomobil 
(yüzde 5,4) şeklinde gerçekleşmiş-
tir” bilgisini verdi. 

Ülkemizde trafiğe en fazla be-
yaz renkli otomobillerin kaydığının 
yapıldığını da belirten Çapoğlu, 
“Ocak-Eylül döneminde trafiğe 
kaydı yapılan 540 bin 454 adet oto-
mobilin yüzde 59,6’sı beyaz, yüzde 
17,6’sı gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüz-
de 5,7’si kırmızı iken yüzde 9,6’sı di-
ğer renklerdedir. Ülkemizde trafiğe 
kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 
38,6 oldu. Eylül ayı sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı 11 milyon 846 bin 85 
adet otomobilin yüzde 38,6’sı LPG, 
yüzde 34,9’u dizel, yüzde 26,1’i 
benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinme-
yen otomobillerin oranı ise yüzde 
0,4’tür” ifadelerini kullandı. 
n SAMİ KAYALAR

Karaman’da hafif ticari araçla 
çarpıştıktan sonra yan yatan otomo-
bilde kapıların açılmaması sonucu 
mahsur kalan sürücü, itfaiyenin yar-
dımıyla çıkarıldı.  Kaza, Çeltek Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, Mustafa E. (67), yöneti-
mindeki 70 AV 707 plakalı otomobil 
ile İbrahim D. (28), idaresindeki 70 
AS 466 plakalı hafif ticari araç çar-
pıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mustafa 
E’nin kullandığı otomobil yan yattı. 

Kaza sonrası kapıların sıkışması ne-
deniyle otomobilin içerisinde mah-
sur kalan sürücü Mustafa E. için it-
faiyeden yardım istendi. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kapıyı 
açarak sürücü Mustafa E’yi mahsur 
kaldığı otomobilden çıkardı. Araçtan 
çıkarılan Mustafa E’nin yaralı olma-
dığını söyleyerek tedavi olmak iste-
medi. Ancak, sağlık ekiplerinin ısrarı 
üzerine ambulansa alınarak sağlık 
kontrolünden gerçekleştirildi.  n İHA

Güz güllerinin bakımı yapılıyor
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‘Ucuz et’ uygulaması kasapları indirime götürdü
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanı Fakıbaba’nın talimatıyla mar-
ketlerde ucuz et satılmasına yönelik 
karkas et temininin başlamasıyla 
kasaplar da indirime gitti.  Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba’nın talimatıyla Et ve 
Süt Kurumunun (ESK) marketlerde 
ucuz et satılmasına yönelik karkas et 
temininin başlamasıyla bazı kasaplar 
indirime gitti.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları 
Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı 
Emin İnağ, ucuz et projesinin geçici 
bir çözüm olduğunu söyledi. Ucuz 
etin vatandaşlar açısından olumlu, 
kasaplar açısından olumsuz olduğu-
nu aktaran İnağ, “Yerel kasaplar da 
kârdan zarar ederek geçici çözüme 
destek olmaya çalışıyorlar. Bunun 
neticesinde üretici için ağır sonuçlar 
olur. Bu önemli ve ciddi bir olay. Çift-
çi hayvancılıktan vazgeçebilir. Para 
kazanamayacaktır. Bu durum net bir 

çözüm değil, geçici çözümdür. Etin 
ucuzlaması için üreticinin desteklen-
mesi lazım” ifadelerini kullandı.

Edirne’deki kasaplardan Ömer 
Doğan, ucuz et projesinin ardından 
fiyatları dengelemek adına indirime 
gittiklerini söyledi. Alım gücü olma-
yan vatandaşların bunun sayesinde 
et alabileceğini belirten Doğan, “Et 
fiyatı düştükçe alım fiyatı da artıyor. 
Özlem de var ete 50 liraya et yemek 
kolay değil ki bugün. Asgari ücret 
alan bir kişi her hafta 50 lira verip 
et alamayabilir ama şu an 29 liradan 
40 liraya kadar etin fiyatı değişiyor. 
Bu da vatandaş açısından on numa-
ra.” dedi.

Kasap Kübra Ayık da ucuz etin 
vatandaş açısından iyi olduğunu 
söyledi. Çoğu vatandaşın gelir duru-
munun belli olduğunu aktaran Ayık, 
“Biz sakatat da satıyoruz. Dışarıdan 
et gelmesi sakatatın fiyatını yüksel-
tecek kesimler azalacağı için. Durum 

neyi gösterecek bakacağız. Şu an 
etin kilosunu 30 liradan satıyoruz” 
diye konuştu.

Vatandaşlardan Cemil Özlü de 
haftada bir kez kırmızı et tüketme-
ye dikkat ettiğini söyledi. Eti ailecek 
sevdiklerini anlatan Özlü, “Et fiyat-
larının düşmesi herkes için iyi olur. 
Tüketici için de satıcı için de daha 
çok satarlar. Ucuz et geliyor üç beş 
saatte bitiyor. Daha önceleri yağ, 
gaz kuyruğuna girerdik, bunda da 
kuyruğa girmek gerekiyor.” şeklinde 
konuştu.

Vatandaşlardan Özgür Akın, 
tüm vatandaşların et fiyatının yük-
selmesinden şikayetçi olduğunu an-
lattı. Ucuz et projesiyle vatandaşın 
evine et gireceğini dile getiren Akın, 
“Bakanımız et fiyatları sabit kalsın 
diyor. Doğru diyor. Et fiyatlarının bu 
şekilde olmasını istiyoruz.” ifadeleri-
ni kullandı.
n AA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’nın talimatıyla marketlerde ucuz et 
satılmasına yönelik karkas et temininin başlamasıyla kasaplar da indirime gitti.  

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en büyük zenginliği nitelikli 
insan, gençlerimiz. Ne kadar iyi eğitim alırsanız ülkemiz o kadar başarılı olacak” dedi 

‘Zenginliğimiz gençler’
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, 4. sınıf öğrencileri 
Arda ve Ahmet’in daveti üzerine 
Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu’nu zi-
yaret etti.  Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 4.sınıf 
öğrencileri Arda ve Ahmet’in da-
vetini kırmayıp Kaşgarlı Mahmut 
Ortaokulu’nu ziyaret etti. Başkan 
Altay’dan futbol maçı sözü de aldı. 

İlk olarak öğretmenler odasını 
ziyaret ederek okul idarecileri ve 
öğretmenlerle görüşen Başkan Al-
tay, eğitim  başarısından dolayı okul 
idarecileri ve öğretmenleri kutladı. 
Selçuklu Değerler Eğitimi Progra-
mı’nın (SEDEP) başarısına vurgu 
yapan Başkan Altay, SEDEP’e ver-
dikleri katkılarından dolayı eğitim-
cilere teşekkür etti. Ziyarette Sel-
çuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
Şakir Uçar da yer aldı.  

“EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ 
GENÇLERİMİZ”

Genç nesilden ülkemiz ve dünya 
için büyük beklentilerinin olduğunu 
ifade eden Selçuklu Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, “Bütün gay-
retler ve emekler size daha iyi bir 
gelecek hazırlamak için. Öğretmen-
lerimiz, okul idaremiz, belediyeleri-
miz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
olarak tek bir çalışma amacımız var 
o da daha iyi bir Türkiye. Bunun için 
size ihtiyacımız var.  Türkiye’nin 
en büyük zenginliği nitelikli insan, 
gençlerimiz. Ne kadar iyi eğitim 
alırsanız ülkemiz o kadar başarılı 
olacak. Sadece ülkemiz için değil 
aslında bölgemize bakarsanız dün-
yadaki bütün coğrafyadaki mağdur 
çocuklar sizden büyük başarı bekli-
yorlar. 

Onun için sorumluluğunuz sa-
dece kendinize, ailenize, şehrimize 
değil, ülkemize ve aslında tüm dün-
yadaki insanlara daha iyi bir yaşam 
sağlanması için. Bugüne kadar çok 
büyük gayret gösterdiniz, inşallah 
bundan sonra da sizlerden aynı ba-
şarıyı bekliyoruz” dedi.
“YIL BOYUNCA SPORA DEVAM EDİN” 

Başkan Altay, ziyaretin sonunda 
beden eğitimi dersindeki öğrenci-
lerle de bir araya geldi.Öğrencilere 
yıl boyunca spora devam etmeleri 
tavsiyesinde de bulunan Başkan 

Altay,”Sağlıklı yaşamın temeli spor. 
Sizleri yaz döneminde olduğu gibi 
yıl boyunca da Selçuklu Belediye-

si Spor Okulları’nda spor yapmaya 
davet ediyorum. Spor okullarımızda 
15 branşta sizlere eğitim veriyoruz. 

Sizlere her yaşta her zaman sporlu 
bir ömür diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4. sınıf öğrencileri 
Arda ve Ahmet’in daveti üzerine Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu’nu ziyaret etti. 

Bir aydır ithal ucuz 
karkas etler ülkeye gir-
meye başladı.

Sonunda geldi, va-
tandaş ucuz et yemeye 
başladı.

Bulabilirsen yiye-
ceğiz!

Türkiye’deki büyük-
baş hayvan üreticileri 
sıkıntılı.

Kesimhanelerde kesim durdu.

Kesim Büyükbaş hayvan 23 TL 
Paraya bakın... Kesim 23 TL, 

satış 45 ve 55 ve 70 TL arasında 
satılıyor. 

Kesimhanelerde kesilen hayvan-
ların neleri para ediyor? Ve neresi 
için para ödeniyor? Üreticiye sadece 
karkas et parası veriliyor...

Bakalım bir hayvan kesildiğ
inde kesimhaneciye kalan hay-

vanın geri kalanı.

Sığırın başı en azından 15 kg et, 
ülkede kokoreç tüketimi için ve ame-
liyatlarda kullanılan ip için bağırsak, 
akciğer. Ülkede ciğer tüketimi etten 
fazla  bir gr ciğer parası  ödeniyor 
mu hayır, ülkenin nüfusunun yarısı  
sabahları ve gece yarıları işkembe 
çorbası içiyor, işkembe için üreticiye 
bir lira kesim hanelerden para veri-
liyor mu hayır, kesilen hayvanların 
kemiklerini satıyorlar, nerelere git-
tiğini nerelerde kullanıldığını yazmı-
yorum...

Derisinden kazanılan para!!!
Daha kesilen hayvanın birçok 

yeri var satılan.
Kesilen hayvanın sadece etinin 

parasını ödeniyor kesimhanelerde.

Geri kalandan etikleri haksız ka-
zanç ve etin piyasadaki satış fiyatı ile 
kesim fiyatı arasındaki uçurum.

Bir kere   birilerini bu ülkede  ka-
nunla terbiye edemiyorsanız bunun 
birçok yolu var.

Sizlere bir örnek ve-
receğim.

Büyükbaş hayvan 
yetiştiricilikle ilgili  bir 
çok birlik var  ülkede  
bunlar TV’lere çıkıp  sa-
dece konuşuyorlar, o 
koltuklara oturup Üre-
ticinin sırtından maaş 
alıp konumsak güzel  
beni  çağırsınlar bende 
konuşurun .

İŞ YAPACAKSINIZZZZZZZZZZ-
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Devlet şöyle devlet böyle 
yapıyor, yem pahalı... Bu ülkede in-
sanların kafası değişmezse Devlet 
birşey yapamaz. 

Elinizdeki güçten haberiniz yok  
hayal gücünüzü kulanın.

Konya ilimizde  yapalım bu işi. 
Bu Birlikler bulundukları  illerde  bir 
kesimhane kursa, kendi üreticinden  
30 TL kesim yapsa, her ilçesine  bir 
satış  yeri açsa 35 TL eti satsa ne 
olur bir söyleyin  ve bu kesimlerden 
gelecek  iç organlardan ve sakatat-
lardan gelecek karı  da açmış olduğu  
satış yerlerinin kirası ve çalıştıracağı 
kişilere  ödese ne olur  bir düşünün.

Çok  basit bir kesimhanenin ne 
kadar maliyeti olabilir acaba.

Kafası çalışan hayal gü-
cünü hayata geçiren insanlar 
kesimhaneleri PARA YAPTIRIYOR.

Bu kadar mı yeteneksizsiniz?
Bu kesimhanelerin deriden ka-

zandığı  para sizin masrafınızı kar-
şılar!

Bakın bakalım o zaman devlet 
dışarıdan et getiriyor mu?

Herkes,  Devlet,  Devlet, Devlet .
Bakın bu işler, bir gün patlaya-

cak o zaman iş işten geçecek. 
Devlette ne yapacağını şaşırdı.
Bakıyor insanlar tüketici olmuş, 

üreticinin sırtından da birileri para 
kazanıyor, bu da engellenemiyor o 
zaman da devlet kolay yola baş vu-
ruyor.

İTAL ET GETİR 
SAT……………..

SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİKLERİ NE İŞ YAPAR?

haber@konyayenigun.com
YALÇIN DİNÇ

Esnaf ve sanatkara 
emeklilik için kredi kolaylığı

TESK Genel Başkanı Palandö-
ken, “SGK’ya prim borcu olan esnaf 
ve sanatkarların maaşlarına karşılık 
bankadan kredi alarak emekli olma-
larının yolu açılıyor.” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel Baş-
kanı Bendevi Palandöken, Sosyal 
Güvenlik Kurumuna (SGK) prim 
borcu olan esnaf ve sanatkarların 
maaşlarına karşılık bankadan kredi 
alarak emekli olmalarının yolunun 
açıldığını belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açık-
lamada, prim borcundan dolayı 
emekli olamayan Bağ-Kur’lulara 
yönelik Ziraat Bankası yetkilileriyle 
görüştüğünü bildirdi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası Kanunu’nun ilgili mad-
deleri gereğince, işçilerin 7 bin 200 
prim günüyle emekli olabildiğine 
işaret eden Palandöken, “Esnaf ve 
sanatkarların 9 bin prim günü olma-
sı gerekmektedir. En önemlisi esnaf 

ve sanatkarlar primlerini kendileri 
yatırmak zorundadır.” ifadesini kul-
landı.

Palandöken, esnaf ve sanatkar-
ların son yıllarda ülke ekonomisinde 
yaşanan dalgalanmalar nedeniyle, 
Bağ-Kur primlerini düzenli olarak 
ödeyemedikleri için borçlarının kat-
lanarak büyüdüğünü, prim borcu 
bulunan esnaf ve sanatkarların sayı-
sının her geçen gün arttığını belirtti.

“BORCUNDAN DOLAYI EMEKLİ 
OLAMAYAN KALMAYACAK”

SGK’ya prim borcu olan esnaf 
ve sanatkarların maaşlarına karşılık 
bankadan kredi alarak emekli olma-
larının yolunun açıldığını bildiren 
Palandöken, böylece hem SGK’nın 
prim tahsilatının artacağını hem de 
emekli olamayan esnaf ve sanatkar-
ların mağduriyetinin giderileceğini 
belirtti. Palandöken, “Emekliliği ge-
len borçlular emekli olabilecek. Bor-
cundan dolayı emekli olamayan kal-
mayacak.” ifadesini kullandı.    n AA
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Huğlu Av Tüfekleri Kooperatif Başkanı Naci Tanık, Türkiye’nin tüfek ihtiyacının yüzde 70’ini Huğlu ve Üzümlü bölgesinde yaptıklarını söyledi

Yerli savunma Huğlu’da başlıyor!
Türkiye’nin savunma sanayisine 

önemli katkıları olduğunu söyleyen 
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatif Başka-
nı Naci Tanık, Türkiye’nin tüfek ihtiya-
cının yüzde 70’ini Huğlu ve Üzümlü 
bölgesinde yaptıklarını söyledi. 

Türkiye’nin tüfek üretiminde 
önemli sanayi kuruluşları olan Beyşe-
hir’in Huğlu ve Üzümlü mahallerin-
de son yıllarda savunma sanayisi için 
önemli adımlar atıldı. Yerli ve milli 
savunma sanayisinde üretim yapacak 
olan Huğlu ve Üzümlü mahallerindeki 
gelişmeleri anlatan Naci Tanık, “Huğ-
lu çok yakın gelecekte savunma sana-
yiinde önemli bir üs haline gelecek” 
dedi.  Huğlu Av Tüfekleri Kooperatif 
Başkanı Naci Tanık, Huğlu bölgesi, 
Türkiye’nin av tüfeği üretiminin yüz-
de 70 inin gerçekleştirildiği yer oldu-
ğunu söyledi.  Yerli ve Milli Savunma 
Sanayimize katkı vermeye başlayan 
ve önümüzdeki dönemde bu katkı-
larını artırarak devam ettirtme kabi-
liyetine sahip olduklarını dile getiren 
Kooperatif Başkanı Tanık, “ Bölgenin 
sahip olduğu bu özellik göz önünde 
bulundurulduğunda, mevcut imkân-
ların geliştirilmesi, eksiklilerin gide-
rilmesi, gerekli teşvik ve desteklerin 
sağlanması ile birlikte çok yakın gele-
cekte savunma sanayiinde önemli bir 
üs haline geleceğine inanıyoruz” dedi.

ÜLKEMİZİN YENİ PROJELERİNDE 
GÖREV ALMAK İÇİN HAZIRIZ.

Huğlu’da bu sektördeki imalatçılar 
ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ola-
rak hedeflerini açıklayan Tanık, “Av 
tüfeği imalatını ihmal etmeden, Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan’ın buyurduğu 
gibi, yakın gelecekte ülkemizin savun-
ma sanayinde dışa bağımlılığımızı or-
tadan kaldırmaya katkı sağlayacağız. 
Bu şekilde ülkemiz sadece kendi ihti-
yacımızı karşılamakla kalmayacak, bu 
alanda tüm dost ve kardeş ülkelerin 
de en önemli destekçisi ve tedarikçisi 
olacaktır. Ülkemizin bu önemli hedef-
lerinin gerçekleştirilmesinde Beyşehir, 
Huğlu, olarak 100 yıllık silah imalat 
kültürümüz, Makine ve teçhizat ka-
pasitemiz, insan kaynaklarımız ve us-
talığımızla bu alanda varız ve hazırız” 

dedi.
100 YILLIK TECRÜBEMİZ VAR

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatif 
Başkanı Naci Tanık, son dönemde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  direkti-
fiyle Türkiye’nin savunma sanayinde 
her geçen gün artan yatırımları takip 
ettiklerini söyledi. Tanık, Savunma 
Sanayine yönelik ihracatın artması ve 
Türkiye’nin sıçrama yaparak ihracatta 
ilk 8 ülke içinde yer alması, Savunma 
sanayine yönelik yatırımların destek-
lenmesi kararı gibi gelişmeleri büyük 
bir memnuniyetle takip ettiklerini ifa-
de ederek bölgedeki potansiyele de-
ğindi. Tanık, bölgenin bu alanda uzun 
yıllara dayanan tecrübesi, bölgede 100 
yıllık silah imalat kültürü, makine ve 
teçhizat kapasitesi, uzmanlaşmış işgü-
cü, ürün çeşitliliği, hali hazırda iç piya-
sanın ihtiyacının yüzde 70’inin bölge 
tarafından karşılanması gibi özellikle-
rin bulunduğunu söyledi.  Yivli silah 
üretme kapasitesi, yerleşmede İhti-
sas meslek lisesi ve Silah Teknikerliği 
Bölümüne sahip MYO’nun varlığı ve 
Silahların Test ve Analiz Laboratuvarı 

çalışmalarının başlayacak olmasının 
da bölgenin önemini artırdığına dikkat 
çeken Tanık, Ürünlerin yüksek kalitesi 
ve çeşitli özel üretimlerin yapılabilme-
si gibi Türkiye’nin diğer bölgelerine 
göre üstünlüklerinin bulunduğunu 
ifade etti. Tanık, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın yakın koruma ekibinin MPT 
76 kullandığını ve silahın en önemli 
parçasının bölgede imal edildiğini, bu-
nunla gurur duyduklarını dile getirdi.

TÜRKİYE’Yİ 2 NUMARA YAPAN 
HUĞLU VE ÜZÜMLÜ’DÜR.

Av tüfekleri sektöründe ülkemizin 
yaklaşık 140 milyon dolarlı ihracatıyla 
İtalya’dan sonra ABD’yi geride bıraka-
rak 2. Sırada olduğunu ve vurgulayan 
Tanık, bu başarıda Huğlu ve Üzümlü-
nün payının en az yüzde 50 olduğunu 
ifade etti. Ülkemizde yılda imal edilen 
800-850 bin tüfeğin 400-450 bininin 
Huğlu ve Üzümlü de imal edildiğini 
ifade eden Tanık, bölgenin savunma 
sanayine entegrasyonu çerçevesinde 
bölgenin çok çabuk adapte olabilece-
ğini ve MPT-76, MPT 55 VE Yivli Silah 
da iddialı olduğunu sözlerine ekledi. 

SAHA ÇALIŞMALARI 
RAPORU TAMAMLANDI 

Bölgede son dönemde yaşanan 
gelişmelere ve yaptıkları çalışmalara 
da değinen Tanık;Mevlana Kalkınma 
Ajansı ile yakın işbirliği içerisinde ol-
duklarını, MEVKA uzmanları tarafın-
dan Konya, Beyşehir, Huğlu, Üzümlü 
bölgesinde saha araştırma çalışması 
yapılarak rapor haline getirildiğini 
söyledi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi Tek-
noloji Bakanlığı üst düzey yöneticileri, 
MKEK ve ASELSAN yetkililerinin böl-
geyi de ziyaret ettiklerini söyleyen Ta-
nık, Ekonomi Bakanlığı ile Konya Sa-
nayi Odası-MEVKA işbirliğinde URGE 
Kümelenme çalışması yaptıklarını, 
Huğlu ve Üzümlüde ayrı ayrı Küçük 
Sanayi Sitesi çalışmalarının tüm hızıy-
la sürdüğünü ifade etti.

YASAL ENGELLER KALKTI 
KOMEK-İŞKUR ve KOSGEB işbir-

liği sonucu 60 Kişiye Girişimcilik Eğiti-
mi Ve Sertifikalandırılması yapıldığın-
dan bahseden Tanık, SSI - Savunma 
ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği 

Temmuz olağan olağan toplantısının 
başlıklarını ele aldı. Huğlu Av Tüfekleri 
Kooperatifi’nin ev sahipliğinde Huğlu’ 
da gerçekleştiğini söyleyen Tanık, Böl-
genin bu alandaki iddiasını göstermesi 
açısından çok önemli bir gelişme oldu-
ğunu vurguladı. Bu toplantı sonucu, 
Yivli üretimin önündeki yasal engeller 
kaldırılması ve Bakanlar Kurulu Kararı 
ile mevcut Av Tüfekleri üretiminin 4. 
bölge desteklerinden faydalanabilecek 
orta yüksek teknolojili yatırım konuları 
arasına alınmasının çok önemli bir ge-
lişme olduğunu belirten Tanık emeği 
geçenlere teşekkür etti.
SANAYİ BÖLGESİ ÜLKE HEDEFLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kooperatif Başkanı Naci Tanık, 
“Ülkemizin Kendi Silahımız kendimiz 
yapalım politikası ile Bölgede de hızlı 
bir gelişmeler olduğunu belirterek ‘Or-
tak akıl, istişare, birlik ve beraberlikle 
almakta olduğumuz mesafe küçüm-
senemeyecek hatta gurur duyulacak 
bir mesafedir.Ülkemizin ve Huğlu-Ü-
zümlü bölgemizin daha iyi yerlere gel-
mesi için, bölgedeki arazi sıkıntısının 

aşılması ve Savunma Sanayine tam 
entegrasyonu noktasında çok önemli 
bir yerde duran Silah İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi Projesinin gerçekleşti-
rilmesi, proje içerisinde Savunma Sa-
nayi Müsteşarlığımızın ve MKEK’ nün 
kurumsal olarak, müteşebbis olarak 
Ankara Kahramankazan ve Kırıkkale 
deki örneklerde olduğu gibi yer alması 
ülke ve bölge hedeflerinin daha çabuk 
gerçekleşmesi noktasında kilit öneme 
sahiptir. 

Mesele memleket meselesi ol-
duğu için 104 yıllık tecrübe içinde 
çalışıyoruz. Bu noktada, evvela Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımız 
ve Bakanlar Kurulumuza, özellikle 
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet 
Babaoğlu ve Ziya Altunyaldız önemli 
katkılar sağlamıştır.

 Bununla birlikte Meclis Komisyon 
Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, 
tüm devlet yetkililerimize güveniyo-
ruz ve bugüne kadar verdikleri des-
tekler için teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatif Başkanı Naci Tanık, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  direktifiyle Türkiye’nin savunma sanayinde her geçen gün artan yatırımları takip ettiklerini söyledi.

Türksat uydularını Space X fırlatacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

leşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 
5A ve 5B uydularına ilişkin, “Air-
bus’ın alt yüklenicisi olan SpaceX’in 
bizim uydularımızı Falcon 9 roketiyle 
fırlatılması konusunda da arkadaşları-
mız kararlarını verdiler, onları da teb-
rik ediyorum, onlardan da çok başarılı 
bir fırlatma beklediğimizi ifade etmek 
istiyorum.” dedi. 

Arslan, Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği’nin (MÜSİAD) stra-
tejik partnerliğinde ve EMEA Satellite 
Operators Association-EMEA Uydu 
Operatörleri Birliği (ESOA) ev sahip-
liğinde 3.Global Satshow gerçekleş-
tirildi. 

Fuar kapsamında Türksat 5A ve 
5B uydularının sözleşme imza töre-
ninde konuşan Arslan, bu uyduların 
kendileri için çok önemli olduğunu 
belirterek, şunları kaydetti:

“Uydu ve haberleşme sektörün-
de sağladığımız gelişmeyi pekiştir-
me adına çok önemli. Rekabetçi bir 
ortamda sözleşme imzalamaya hak 
kazanan Airbus’ı da tebrik ediyorum. 
Artık önemli olan bugünden öncesi 
değil, bugünden sonrası. Bugünden 
sonra Türksat’a ve Airbus’a düşen 
hızlı bir şekilde en kaliteli ve yüksek 
teknoloji ile 2020’de Türksat 5A’yı, 
2021’de Türksat 5B’yi yörüngedeki 
yerlerine yerleştirmek ve sadece ül-
kemize değil, Türksat üzerinden bu 
bölgeye, dünyaya hizmet vermeyi 
sağlamak. Bu yüzden çok önemse-
diğimizi vurgulayayım. Beklentimiz 
yüksek. Türksat mühendislerinin bu 
işin içinde yer almasını ve Türksat 5A 
ve 5B’ye ilişkin üretimlerin daha fazla 
Türkiye’de yapılmasını önemsiyoruz. 
Biz bunu daha önce sözleşmelerde 
ifade ettik. Hayırlı uğurlu olsun.”

“BİR BÖLÜMÜ TÜRKSAT 
MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN YERLİ 

İMKANLARLA ÜRETİLECEK”
Bakan Arslan, Airbus’ın Türkiye 

ile çözüm ortağı olmak adına ortaya 
koyduğu rekabetçi irade için tebrik-
lerini ileterek, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Airbus’ın bu konuda ge-
lecekteki uydu fırlatmalara da uydu 

üretimine de örnek olacak bir çalışma 
sergileyecek, bunu onlardan bekledi-
ğimizi özellikle ifade ediyorum. Uydu 
üretilmesi önemli, fırlatılması da bir 
o kadar önemli. Uydunuzun yörün-
gede aldığı yer, ömrü önemli. Onun 
için de Airbus’ın alt yüklenicisi olan 
SpaceX’in bizim uydularımızı Falcon 
9 roketiyle fırlatılması konusunda da 
arkadaşlarımız kararlarını verdiler, 
onları da tebrik ediyorum, onlardan 
da çok başarılı bir fırlatma beklediği-
mizi özellikle ifade etmek istiyorum. 
Uydularımızın önemli bir bölümü 
Türksat mühendisleri tarafından yerli 
imkanlarla üretilecek, 3 yıl içinde uza-
ya göndereceğimiz 5A ve 4 yıl içinde 
uzaya göndereceğimiz 5B sayesinde 
Airbus’la da Türkiye’de önemli bir iş 
birliği yapmış olacağız.”
“AİRBUS İLE TÜRKİYE İLK KEZ UZAYIN 
GELECEĞİNİ BELİRLEMEK ÜZERE BİR 

İŞ BİRLİĞİNDE BULUNUYOR”
Airbus Savunma ve Uzay Sis-

temleri Fransa Başkanı Nicolas Cha-
mussy, bugünün uzay teknolojileri 
endüstrisi için önemli olduğunu be-
lirterek, “Çünkü Türkiye artık kendi 

uzay ajansını kurmak üzere. Bizler de 
bu ajansın uzun vadeli ortağı olmak-
tan çok mutluyuz. Airbus ve Türkiye 
için de heyecan verici bir gün. Çünkü 
Türksat 5A ve 5B uydularının gelece-
ği için buradayız” diye konuştu.

Chamussy, uydular için elektrikli 
itki teknolojisinin kullanacağını ifade 
ederek, şunları söyledi: “Bu hem ağır-
lığı azaltıyor hem de uyduların yaşam 
beklentisini 2 katı artırıyor. Dünya-
nın bu açıdan en güvenli şirketiyiz. 
Airbus, Türk havacılık endüstrisi ile 
uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Airbus 
ile Türkiye ilk kez uzayın geleceği-
ni belirlemek üzere bir iş birliğinde 
bulunuyor. Türk endüstrisi bu prog-
ramdan çok büyük fayda sağlayacak. 
Türksat 5B Ankara’daki tesislerde 
oluşturulacak. ASELSAN gibi kurum-
lar da Türkiye’de üretilecek parçalarla 
bu projeye önemli katkılar sağlaya-
cak. Biz bu teknolojiyi tamamen doğ-
ru zamanda ve performans içerisinde 
Türksat ile Fransa’daki Türk partner-
lerle hayata geçirme sözünü veriyo-
ruz. Hepimiz 2020 yılında fırlatmayı 
dört gözle bekliyoruz.”

“GLOBAL ÖLÇEKTE BİR 
UYDU OPERATÖRÜ OLMA 

YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM ATTIK”
Türksat Genel Müdürü Cenk Şen 

ise yoğun ve titiz bir çalışmanın sonu-
cu olan Türksat 5A ve 5B uydularının 
üretim sözleşmesini imzalamaktan 
onur duyduğunu anlatarak, hayırlı 
olmasını diledi.  Şen, yeni nesil ha-
berleşme uyduları ile global ölçekte 
bir uydu operatörü olma yolunda 
önemli bir adım attıklarını aktararak, 
“2023 hedeflerimiz doğrultusunda 
uydu filomuzu güçlendirerek pazarda 
Türksat olarak yerimizi alıp, kapsama 
alanımızı genişletmeye devam ede-
ceğiz” dedi. Konuşmaların ardından 
Türksat 5A ve 5B uydularının ihale-
sini kazanan Airbus ile Türksat AŞ 
arasında gerçekleştirilen sözleşmeyi 
Bakan Arslan’ın yanı sıra Airbus Sa-
vunma ve Uzay Sistemleri Fransa 
Başkanı Chamussy, Airbus Savunma 
ve Uzay Sistemleri İngiltere Direktörü 
Colin Paynter, Türksat Yönetim Ku-
rulu Başkanı Vecdi Gönül ve Türksat 
Genel Müdürü Cenk Şen imzaladı.
n AA

Türkiye Ar-Ge ve 
tasarımda gaza bastı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerine ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. 

Ar-Ge, yenilik, inovasyon gibi 
kavramların her geçen gün daha 
fazla geçerlilik kazandığına işaret 
eden Özlü, etkin Ar-Ge ve tasarım 
teşvikleriyle sanayisi desteklenen 
ülkelerin dünya rekabet sıralama-
sında en üst seviyelerde yer aldığını 
söyledi. 

Araştırma ve Geliştirme Faali-
yetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun kapsamında sağlanan teşvik 
ve muafiyetlerin, Türkiye’de özel 
sektörün Ar-Ge ve tasarım altya-
pısının oluşması bakımından çok 
büyük önemi bulunduğunu dile ge-
tiren Özlü, “Türkiye’de son yıllarda, 
kamu ve diğer çeşitli kaynaklar yo-
luyla Ar-Ge, yenilik projelerinin ve 
inovatif fikirlerin desteklenmesine 
yönelik ciddi anlamda harcama ya-
pıldı.” diye konuştu.

“109 tasarım, 691 Ar-Ge mer-
kezi hizmette”

Özlü, kanun kapsamında Tür-
kiye’de Ar-Ge ve tasarım altyapısı 
oluşturulduğunun altını çizerek, çok 
sayıda Ar-Ge ve tasarım personeli 
çalıştıran, ülkenin gayrisafi yurt içi 
hasılasındaki Ar-Ge ve tasarım pa-
yına katkıda bulunan büyük işlet-
melerin çalışmalarını daha da geliş-
tirmelerine ve kendi teknolojilerini 
üretmelerine imkan sağlanması 
gerektiğini vurguladı.

Söz konusu kanun çerçevesinde 
faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım 
merkezi sayısının bugün itibarıyla 
800’e ulaştığını anlatan Özlü, “14 
ilde, 22 sektörde toplam 109 tasa-
rım merkezi, 38 ilde, 38 sektörde 
toplam 691 Ar-Ge merkezi bulunu-
yor.” ifadesini kullandı.

Özlü, Ar-Ge ve tasarım mer-
kezlerinde yaklaşık 44 bin Ar-Ge 
ve tasarım personelinin istihdam 
edildiğini belirterek, 26 bine yakın 
projenin tamamlandığını veya çalış-
malarına devam edildiğini, yaklaşık 
10 bin tescilli patent ve patent baş-
vurusu bulunduğunu kaydetti.  n AA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü



Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi veren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç verdikleri kararlarla idareye de danışmanlık yaptıklarını belirterek, 
“Biz vatandaşın avukatıyız. Ama idarenin hasmı değiliz verdiğimiz kararlarla idareye danışmanlık yapıyoruz, yardımcı oluyoruz, yol gösteriyoruz” dedi 

‘Biz vatandaşın avukatıyız’
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 

tarafından Ombudsmanlık Bölgesel 
Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Bir 
otelde gerçekleşen toplantıya Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç ile birlikte 
kamu denetçileri Yahya Akman, Celi-
le Özlem Tunçak, Hüseyin Yürük, Arif 
Dülger katıldı.

Ombudsmanlık hakkında bilgiler 
veren Kamu Başdenetçisi Şeref Mal-
koç kurum olarak vatandaşın avukatı 
olduklarını belirterek, devlet ile birey 
arasında sorunları çözmek amacıyla 
görevlendirildiklerini söyledi. 

Toplantıda konuşan Kamu Baş-
denetçisi Şeref Malkoç, vatandaşın şi-
kayeti üzerine idareyi denetlediklerini 
belirterek, “Türkiye kamu denetçiliği 
kurumu yeni bir kurum. 4 yılını dol-
durdu, 5. yıla gidiyor. Kamu kurum-
ları için 5 yıllık süre çok az bir süredir. 
Bizim görevimizi anayasa ve kanun 
belirtmiş. İdarenin işleyişini vatan-
daşın şikayeti üzerine denetleyen bir 
kurumuz. Yani idareyi denetliyoruz 
biz. Aynı zamanda bir insan hakları 
kurumuyuz. Temel özelliğimiz diğer 
kurumlardan farkımız Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) tarafından se-
çiliyor olmamız. Yani biz herhangi bir 
bakanın aleyhine denetim sonucu bir 
karar verdiğimizde bakan arkadaşı-
mız kızıp bizi görevden alamıyor ve-
yahut ta başbakanlığın bir icraatı ilgili 
bir karar verdiğimizde başbakan bize 
kızıp, gücenip niye böyle yapıyorsu-
nuz diyemiyor. Yasa öyle diyor, kanun 
öyle diyor. İdarede aklınıza ne geliyor-
sa, mahkemeye intikal etmiş konular 
hariç, TBMM de görüşülen konular 
hariç, askeri operasyonlar hariç; yani 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) El -Bab 
operasyonuna karar verildi, gidiyor 
onu inceleyemiyoruz. Ancak o gidiş 
esnasında astların üstleriyle ilişkisi ya-
pılan işlerin doğruluğu, yanlışlığı bun-
lara bakabiliyoruz. Bakamadığımız 
diğer alanlardan biriside Cumhurbaş-
kanımızın tasarruflarıydı, kanunda 

öyle diyor. Ancak 16 Nisan’da yapılan 
halk oylamasından sonra sistem deği-
şiyor dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın 
da tasarruflarında inceleme imkanı 
yasa değişikliğiyle olacak” ifadelerini 
kullandı.

İNSANLAR YARGIYA 
DEĞİL BİZE GELİYOR 

Kamu Başdenetçisi Malkoç ver-
dikleri kararlarla idareye de danış-
manlık yaptıklarını belirterek, “Biz 
vatandaşın avukatıyız. Ama idarenin 
hasmı değiliz verdiğimiz kararlar-
la idareye danışmanlık yapıyoruz, 
yardımcı oluyoruz, yol gösteriyoruz. 
Amaç ne, niçin bu kurum kurulmuş? 
Çok çeşit hizmetler var. Türkiye’de 
birkaç milyon kamu görevlisi var. Bu 
kamu görevlilerinin vatandaşa verdiği 
hizmet esnasında eksiklik, noksan-
lık, kusur varsa veyahut ta vatanda-
şa yönelik idarenin aldığı kararlarda 
hukuka aykırılık varsa vatandaş bize 
şikayet ediyor. Mahkemeye gidemez 
mi? Gidebilir ama idarenin eylem ve 
işlemleriyle ilgili mahkemeye giderse 
mahkeme süreçlerini biliyorsunuz. Bir 
de mahkemenin yüzü biraz soğuktur, 
insan birine kızdığı zaman mahkeme 
duvarı gibi yüzü var derler ya bizim 
kurumun yüzü biraz sıcak. Çünkü 
müracaatlar kolay oluyor, vatandaş 
müracaat ettiğinde harç, pul parası 

gibi paralar alınmıyor. İşlemleri hızlı 
çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

KARARLARIMIZ YERİNE 
GETİRİLMEK ZORUNDADIR 

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç 
ayrıca gittikleri ilin sorunları haritası-
nı çıkardıklarını belirterek, “Gittiğimiz 
ilin haritasını çıkarıyoruz, sorunlar ha-
ritasını bunlar nasıl çözülebilir vatan-
daşın idareciyle ilişkisini bunları An-
kara’ya döndüğümüzde raporluyoruz 
ilgili kurumlara bakanlara Başbakanlı-
ğa Cumhurbaşkanlığı’na rapor olarak 
sunuyoruz. Amacımız ne? Türkiye 
daha iyi yönetilsin, hizmetler daha iyi 
yürüsün, idare şeffaf olsun, idarenin 
denetimini yapalım. Hukuk devletiyiz, 
hukuka uygunluk olsun ve bunlar ka-
dar önemli olan vatandaşın hak ara-
ma kültürünü geliştirelim. Bu gaye ile 

çalışıyoruz. Anayasadan gücümüzü 
alıyoruz. Anayasal bir kurumuz. Özel 
yasamız var ama kararlarımız tavsiye 
kararı bu kararların uygulanmasında 
bahsettiğim anayasa ve yasa gücün-
den daha belki fonksiyonel olarak 
etkili. Kararımıza uymayan kamu ku-
rumu idarecisi olduğunda şunu söylü-
yoruz. ‘Biz TBMM tarafından görev-
lendirilmiş bir kurumuz. Dolayısıyla 
kararımız hukuk çerçevesindedir. Siz 
bu karara uymazsanız hukuku çiğne-
miş olursunuz ve hukuku çiğneyen 
hiçbir idareci de bulunduğu koltukta 
oturamaz.’ Onun için idarecilerimiz 
de kararlarımıza saygı göstermek zo-
rundadır” dedi.
AİLE ARABULUCULUĞUNUN HAYATA 

GEÇMESİNİ İSTİYORUZ 
Malkoç, ayrıca ombudsmanlığın 

devlet ile vatandaş arasında ki sorun-
larda çözüm aradığını belirterek, “Bi-
zim üzerinde çok önemle durduğu-
muz nokta da Türkiye’de aile yapısını 
tahrip eden boşanma süreci ve son-
rasındaki olayları frenleyebilmek top-
luma katkıda bulunabilmek için Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adalet 
Bakanlığıyla birlikle bir çalışma yürü-
tüyoruz. Aile arabuluculuğu kurulsun, 
kanunu çıksın diye. O da çıkarsa Tür-
kiye arabuluculuk konusunda epeyce 
bir mesafe alır. Arabulucuk ile Ombu-
dsmanlığın farkı şu; iş kanunundaki 
zorunlu arabulucuk hariç orada da 
yine arabulucu tarafları çözüme zor-
lamıyor, teşvik ediyor, yol gösteriyor, 
taraflar arasındaki tıkanıklıkları açma-
ya çalışıyor, teknik dokunuşlarla. İkin-
ci en önemli özellikte arabulucu da 
kişiler arasında bu ihtilaflarda oluyor. 
Yani sizle benim aramda veya sizin 
şirketinizle benim şirketim arasında 
ama ombudsmanlıkta kamu denetçi-
liğinden devletle vatandaş arasında” 
ifadelerini kullandı.

CAM FİLMİ İÇİN BAŞVURU 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının, “Araçların İmal, Tadil 
ve Montajı Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
meliği”nin yürürlüğe girmesinin ar-
dından, yurt genelinde vatandaşların 

kendilerine başvurduğunu belirten 
Malkoç, “Başvurularda, yazın sürücü 
ve yolcuları güneş ışınlarından koru-
ması dolayısıyla cam filminin insan 
sağlığı için önemli olduğuna işaret 
edildi. Bazı başvurularda, güneşte 
kalan aracın aşırı ısınmasını ve yıp-
ranmasını engellemek, bazılarında ise  
çevredeki kötü bakışlardan korunmak 
için cam filmine ihtiyaç duyulduğu 
savunuldu. İlgili denetçi arkadaş gi-
decek, inceleme yapılacak. Müracaat-
lar usulüne uygun mu, ona bakılacak. 
Müracaatlar usulüne uygunsa detaylı 
incelemeye geçilecek. Bunu da inceli-
yoruz, kararımızı vereceğiz” dedi. 

FETÖ SORUŞTURMALARI 
KAPSAMINDA BAŞVURULAR VAR!
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsa-

mında mağdur olduğunu iddia eden-
lerin Kamu Denetçiliği Kurumu’na 
başvurduğunu da belirten Malkoç, 
şunları söyledi: “FETÖ/PDY soruştur-
maları kapsamında kurumuza başvu-
rular var. Ancak bize verilen yetki çer-
çevesinde değerlendiriyoruz. Yargıya 
intikal etmiş veya hakkında hüküm 
verilmiş durum varsa bakmıyoruz. 
Diğer yandan idareyle yaşanan sorun-
lardan kaynaklanan başvurular var. 
Bunları inceliyoruz, inceleme netice-
sinde kararımızı vereceğiz.” 
n EMİNE ÖZDEMİR 

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Ombudsmanlık Bölgesel Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. 
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “TBMM tarafından görevlendirilmiş bir kurumuz. Dolayısıyla kararımız hukuk çerçevesindedir” dedi. 
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‘Batı ülkelerindeki insanımıza 
hak arama yollarını anlatacağız’

‘Üniversitelerde kamu denetçiliği
hakkında  farkındalık oluşmalı’

Kamu Başdenetçisi Şeref Mal-
koç, Konya ziyareti kapsamında, 
Vali Yakup Canbolat’ı makamında 
ziyaret etti. Malkoç, burada yaptığı 
açıklamada, Kamu Denetçiliği Ku-
rumunun (KDK) ana görevinin, va-
tandaşların idarenin işleyişiyle ilgili 
şikayetleri üzerine denetim yapmak 
olduğunu söyledi. KDK’nin çok ge-
niş bir alanda çalışmalar yürüttü-
ğünü belirten Malkoç, “Her türlü 
müracaatı alıyor, inceliyor, araştı-
rıyor ve karar veriyoruz. Kurumu-
muzu tanıtmak, vatandaşlarımızın, 
sıkıntılarını, dertlerini, sorunlarını 
dinlemek üzere illerde program-
lar yapıyoruz” ifadelerini kullandı. 
Daha önce Antalya, Bursa, Erzu-
rum, Şanlıurfa ve Trabzon’da prog-
ram yaptıklarını dile getiren Mal-
koç, programlarda ilin yöneticileri, 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 
kanaat önderleri ve muhtarlarla bir 
araya geldiklerini anlattı. KDK’nin 
uluslararası faaliyetlerini de sürdür-

düğünü dile getiren Malkoç, şunları 
kaydetti: “Batı ülkelerinde, özellikle 
de Avrupa’da seçimler münasebe-
tiyle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve 
İslam karşıtlığı arttı. Oralarda da in-
sanımıza gidip hak arama yollarını 
anlatacağız. Oradaki ombudsman-
larla da temasa geçip, ombuds-
manlığa nasıl müracaat edecekle-

rini onlara da anlatacağız, yardımcı 
olacağız.” Konuşmanın ardından 
Malkoç, Vali Canbolat’tan Konya’da 
yürütülen projelere ilişkin bilgi aldı. 
Ziyaret sonunda Malkoç, Vali Can-
bolat’a KDK tarafından hazırlanan 
yayınları hediye etti. Canbolat da 
Malkoç’a ziyareti dolayısıyla teşek-
kür ederek hediye takdim etti.
n AA

 Kamu Başdenetçisi (Ombu-
dsman) Şeref Malkoç, Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin’i makamında ziyaret etti.

Kamu Denetçisi (Ombuds-
man) Şeref Malkoç, Selçuk Üni-
versitesi’nin Türkiye’nin en köklü 
üniversiteleri arasında yer aldığını 
belirterek, üniversitelerle ilişkileri-
nin sıkı tutmaya çalıştıklarını ifade 
etti. Kamu Başdenetçisi Malkoç, 
“Yeni bir kurumuz ancak istedik ki 
akademik çalışmalarda bize katkı 
sağlanması açısından üniversite-
lerle görüş alışverişinde bulunalım. 
Bu nedenle de üniversitelerimizde 
kamu denetçiliği ve hakkaniyetle 
ilgili farkındalık oluşturmak istiyo-
ruz” ifadelerini kullandı 

Kamu Başdenetçisi (Ombuds-
man) Şeref Malkoç’a ziyaretinden 
dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin şunları söyledi: “Kamu 
Başdenetçimiz Şeref Malkoç, kamu 
denetçiliğinin faaliyetleri hakkında 

bilgi verdiler. Üniversiteyle işbirliği 
ve kurumun bilinirliliğinin artması 
için öğrenci topluluğu oluşturulma-
sı yönündeki isteklerini en kısa za-
manda karşılayacağız. Tabii kamu 
vicdanını rahatlatma açısından her 
şeyin mahkemeye intikal etmeden 
karşılıklı uzlaşıyla çözülmesi açısın-

dan önemli bir kurum olduğunu 
düşünüyoruz. 5 yıldır faaliyette olan 
bir kurum ve gerçekten bu döneme 
kadar çok önemli tecrübeler edin-
diler. Kurumun toplumsal barış ve 
huzurun sağlanmasında önemli 
katkıları olacağını düşünüyorum”
n HABER MERKEZİ 

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti. 
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Şahin’i makamında ziyaret etti.
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Doç. Dr. Emel Parlar Dal, Çin’in pragmatik temellere dayalı küresel stratejik ortaklık vizyonu olan ‘Kuşak ve Yol’ Projesini değerlendirdi.  Projenin Çin’in hinterlandını Orta 
Asya üzerinden Avrupa’ya bağlayacağını belirten Dal, bu mega ticaret ve ulaşım projesinden Türkiye’nin beklentilerinin yüksek olduğuna da dikkat çekti 

Türkiye’nin yeni dengesi; Çin!
Çin’in, ABD’nin süper güç ko-

numuna sahada en büyük meydan 
okumayı getirecek olan yansımasını 
Çin’in pragmatik temellere dayalı kü-
resel stratejik ortaklık vizyonu olan 
‘Kuşak ve Yol’ projesi oluşturuyor. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 5 
Kasım’da Japonya’ya yaptığı ziyaret 
ile başlayan ve 13 gün boyunca Çin’in 
de dahil olduğu Güney Kore, Vietnam 
ve Filipinler’i de kapsayacak Asya 
turu, ABD’nin yeni bir Asya stratejisi 
çizdiğinin sinyallerini veriyor.

Görünürde ziyaretin arka pla-
nında Kuzey Kore’ye karşı daha sert 
önlemlerin alınmasına yönelik bir ko-
ordinasyon ve iş birliği yaratma ama-
cının yattığı ileri sürülse de Bush’un 
ziyaretinden sonraki en uzun Asya 
turu olan Trump’ın bu 13 günlük 
diplomasisi, ABD’nin Asya’da yeni 
güç dengelerindeki dönüşümden 
duyduğu rahatsızlığa yönelik önemli 
ip uçları veriyor. Zira Washington ta-
rafından bugüne kadar Asya-Pasifik 
olarak tanımlanan bölge bu ziyaret 
öncesinden başlayarak Hint-Pasifik 
bölgesi olarak kavramsallaştırılmaya 
başlandı. Bu ziyaretin ve beraberin-
de gelen bu kavramsal dönüşümün 
görünürdeki Kuzey Kore tehdidinden 
öte en önemli sebebinin Asya’dan 
başlayarak küresele doğru yayılan Çin 
yükselişini çevrelemek ya da kontrol 
altına almak ile doğrudan ilintili oldu-
ğu söylenebilir. 

Çin’in bu yükselişinin ABD’nin 
süper güç konumuna sahada en bü-
yük meydan okumayı getirecek olan 
yansımasını aslında Asya-Pasifik’te 
yaşanan güvenlik gerginliklerinden 
ziyade Çin’in pragmatik temellere ve 
kazan-kazan anlayışına dayalı küresel 
stratejik ortaklık vizyonu olan ‘Ku-
şak ve Yol’ projesi oluşturuyor. Peki 
‘Kuşak ve Yol’ projesi gerçekten de 
müesses dünya düzenine bir Çin al-
ternatifi getirme potansiyeline sahip 
mi, projenin temel ortaklarını hangi 
ülkeler, çok taraflı yapılar ve bölgeler 
oluşturuyor ve de Türkiye’nin de için-
de yer aldığı Bakü-Tiflis-Kars Demir 
Yolu projesi ve Türkiye bu büyük pro-
jenin neresinde konumlanıyor?

‘KUŞAK VE YOL’ ÇİN’İN YENİ DÜNYA 
VİZYONUNUN TAŞIYICISI MI?

Uluslararası düzenin temel para-
digmalarının yeniden tartışmaya açıl-
dığı bir dönemde hemen hemen tüm 
analizlerin odak noktasını uluslararası 
hiyerarşideki konumu dolayısıyla yeni 
alternatifler geliştirme potansiyeline 
en yakın ülke pozisyonunda olan Çin 
oluşturuyor. 

Gerçekten de Çin’in, uzun yıllardır 
özellikle çevre bölgelerinde bağımsız 
olarak yürüttüğü alt yapı projeleri ve 
dış yardım temelli faaliyetlerini son 
yıllarda yeni bir dünya vizyonu for-
mülasyonuna çevirdiğini ifade etmek 
yanlış olmaz. 2000’lerden itibaren 
yüksek sesle dillendirilmeye başlanan 
bu vizyonun vitrininde ise 2013 yılın-
da Şi Cinping tarafından açıklanan ilk 
adıyla ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ şimdiki 
adıyla ise Kuşak ve Yol projesi duru-
yor. Ekim ayında yapılan 19. Komü-
nist Parti Kongresi’ndeki konuşma-
sında Şi Cinping’in de vurguladığı gibi 
Çin artık “yeni” bir dönemde “yeni” 
bir düzen arayışı ile küresel stratejisini 
şekillendirme arayışında. Bu noktada 
Tek Kuşak, Tek Yol projesi ile Çin, dış 
politikasındaki yeni jeo-ekonomik ve 
jeo-stratejik duruşunu sağlamlaştırır-
ken, sunduğu yeni pragmatik bölge-
selcilik ve bölgeler-arasıcılık yaklaşımı 
ile uluslararası sistemde daha az çeki-

ci hale gelen Batı kökenli koşullu/
normatif entegrasyon projeleri 
karşısında kazan-kazan anlayışı-
na dayalı ve muhatap ülkelerin 
daha kolay kabul edebileceği 
kapsayıcı bir model sunuyor. 

Asya, Avrupa ve Afrika’yı 
kara ve deniz yolları ve ekono-
mik koridorlar ile birbirine bağla-
maya çalışan Tek Kuşak, Tek Yol 
projesi ile Çin; sadece bağlantıla-
rı sağlayacak alt yapı projeleri ile 
değil aynı zamanda bu bağlantı-
ların işlerliğini kolaylaştıracak şe-
kilde ülkeler arasındaki politika iş 
birliği, faaliyetlerin eklemlendi-
rilmesi, engelsiz ticaret, finansal 
entegrasyon ve halklar arasın-
da ilişkiler kurulmasına yönelik 
adımları da projenin amaçları 
arasında değerlendiriyor. 

Kara yolu ile Çin hinterlan-
dını Orta Asya üzerinden Avru-
pa’ya bağlayacak olan proje deniz 
yolu ile de Çin limanlarını Güney 
Doğu Asya ve Afrika limanla-
rına uğrayarak yine Avrupa’ya 
bağlayacak. Bunlara ek olarak 
ise projede Çin-Moğolistan-Rus-
ya, Yeni Avrasya, Çin-Orta 
Asya-Batı Asya, Çin-Pakistan, 
Bangladeş-Çin-Hindistan-Myan-
mar ve Çin-İndoçin Yarımadası 
ekonomik koridorları yer alıyor. 
Projenin finansmanı çerçeve-
sinde bugüne kadar yapılan yüz 
milyarlarca dolar yatırım anlaşmala-
rının yanında Çin tarafından kurulan 
İpek Yolu Fonu ve Asya Altyapı Yatı-
rım Bankası projenin bütüncül yapısı 
hakkında önemli ip uçları veriyor. 
Aynı şekilde Çin’in proje çerçevesinde 
yapılacak tüm yolların ve geçişlerin 
güvenliğine yaptığı vurgu da projenin 
sürdürülebilirliği noktasındaki prag-
matik yaklaşımın önemli boyutların-
dan birini teşkil ediyor.

Aslında bu proje Çin’i sadece 
Asya’da bölgesel bir hegemon olma-
nın ötesine taşıyan ve Şi Cinping’in 
de uzun yıllardır kurguladığı ABD 
karşısında eşit temelli bir süper güç 
alternatifi olma vizyonunun loko-
motifi olarak değerlendirilebilir. Zira 
böyle bir ihtimalin karşısında Trump 
ABD’sinin ilk dengeleme çabaların-
dan biri, Asya’da Hindistan-Japonya 
ikilisi ile gün geçtikçe artan bir yakın-
laşma yaratılması ile geldi ki Tillerson 
da bu yakınlaşmaya Avustralya’nın 
da davet edilebileceğinin işaretlerini 
vererek Asya-Pasifik’teki dengeler 
vasıtasıyla Çin’in büyük vizyonu ya 
da stratejisi karşısında atılması plan-
lanan adımların ilk sinyallerini verdi. 
Peki Asya-Pasifik’te ABD itici gücü ile 
bu yakınlaşma oluşurken Çin, Kuşak 
ve Yol projesinde hangi ülkeleri, çok 
taraflı gruplanmaları ve bölgeleri ön-
celiyor?

‘KUŞAK VE YOL’UN 
STRATEJİK ORTAKLARI

Çin daha önce de ifade edildiği 
gibi Kuşak ve Yol projesi ile kazan-ka-
zan anlayışına dayalı ve normatif şart-
lar ya da bağlılıklar gözetmeksizin her 
ülkenin paydaş olabileceği bir küresel 

ortaklık stratejisi sunuyor.
Ancak ilk aşamada projede Çin 

de dahil olmak üzere 69 farklı ülke-
nin yer aldığı göze çarpmaktadır ki 
bu bile diğer alt yapı ya da stratejik 
vizyon projeleri ile kıyaslandığında 
Kuşak ve Yol’un kısa sürede ne kadar 
çok ülke tarafından benimsendiğini 
göstermektedir. Burada vurgulan-
ması gereken bir diğer önemli nokta 
ise Çin, Kuşak ve Yol projesini sade-
ce geliştirdiği ikili ilişkiler üzerinden 
değil taraf olduğu Şanghay İşbirliği 
Örgütü, ASEAN + Çin, Asya-Pasifik 
Ekonomik İşbirliği Forumu, Asya-Av-
rupa Zirvesi, Asya İşbirliği Diyaloğu, 
Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı 
Önlemler Konferansı, Çin-Arap İş-
birliği Forumu, Çin-Körfez İşbirliği 
Teşkilatı Stratejik Diyaloğu, Büyük 
Mekong Altbölgesi Ekonomik Ortak-
lığı, ve Orta Asya Bölgesel Ekonomik 
İşbirliği gibi bölgesel ve bölgeler arası 
çok taraflı yapılanmalar üzerinden de 
hareketlendirmeye çalışıyor.

Kuşak ve Yol’un temel strate-
jik ortaklarını projenin ana ayağını 
oluşturan kara bağlantılarının geçtiği 
Orta Asya ülkeleri oluşturacak ve bu 
noktada üç ülke öne çıkıyor: Kazakis-
tan, Kırgızistan ve Özbekistan ki bu 
ülkeler mayıs ayında yapılan Kuşak 
ve Yol Forumu’na da katılmışlardı. 
Forum’daki tartışmalarda da projenin 
Orta Asya ayağı için gelecek vaat et-
tiği değerlendirilen en önemli altyapı 
projesi olarak Çin-Kırgızistan-Öz-
bekistan demir yolu bağlantısı öne 
çıkmıştı. Çin sınırları dışında proje 
kapsamında hali hazırda devam eden 
projelerden ise öne çıkan ülkeler ara-
sında Pakistan ve Endonezya göze 

çarpıyor. Zaten projenin ekonomik 
koridorlarından birini oluşturan En-
donezya ile de özellikle 2015 yılında 
50’nin üzerinde projenin finansmanı-
na dair anlaşmalar imzalanmıştı. 

Projenin deniz yolu ayağı açısın-
dan öne çıkan en önemli bölge ise 
Afrika. Cibuti, Etiyopya, Gabon, Gana, 
Kenya, Mozambik, Mısır, Senegal, 
Tanzanya, Tunus gibi ülkeler kıtada-
ki projelerin en yoğunlaştığı noktalar 
arasında. Projenin Afrika ayağında 
özellikle Mısır da öne çıkmakta zira 
Süveyş Kanalı’nı projenin önemli ge-
çiş noktalarından biri olarak gören 
Çin, Süveyş Kanalı’nın gelişmesin-
deki en büyük yatırımcılardan biri. 
Kısacası Kuşak ve Yol ile Çin yeni dış 
politika vizyonunda temel olarak Orta 
Asya, Güney Doğu Asya ve Afrika’da 
stratejik ortaklar yaratıyor. Peki Türki-
ye bu ortaklık vizyonunun neresinde 
konumlanıyor ve Türkiye’nin temel 
kaygıları nelerdir? 

TÜRKİYE ‘KUŞAK VE YOL’UN
 NERESİNDE DURUYOR?

Türkiye’nin de aralarında bulun-
duğu 29 ülkenin devlet ve hükümet 
başkanlarının katılımıyla 14-15 Mayıs 
2017 tarihinde Pekin’de gerçekleşen 
Modern İpek Yolu olarak da adlandı-
rılan “Kuşak ve Yol Uluslararası İş-
birliği” forumu Türkiye’nin projeden 
beklentilerini, kendi yeterliliklerini ve 
mevcut zorlukları anlamak için önem-
li bir adım olarak karşımıza çıkıyor. 

Çoğu Avrupa devletinin aksine 
son yüzyılın en önemli projesi olarak 
adlandırılan bu mega ticaret ve ula-
şım projesinden Türkiye’nin beklenti-
leri yüksek. Her şeyden öte bu proje, 
Türkiye’nin kendi kalkınma hedefle-

riyle ve gücün ve rekabetin yavaş 
yavaş Küresel Kuzey’den Küresel 
Güney’e kaydığı değişen Batı son-
rası uluslararası sistemde kendine 
biçmiş olduğu yeni rolle ve bunun 
ideolojik altyapısıyla da örtüşüyor 
görünüyor. Batı ile olan ilişkilerinde 
iniş ve çıkışların hakim olduğu bu 
yeni dönemde hiç kuşkusuz Türki-
ye’nin uluslararası politikada ken-
dine yeni alternatifler ve ortaklıklar 
araması ve bunun sonucunda da 
azalan sermaye akışını ve yabancı 
yatırımları kendi lehine çevirmek 
için Küresel Güney bloğunun en 
güçlü devleti olan Çin ile yakınlaş-
ma stratejisi izlemesi şaşırtıcı bir 
gelişme değil. 

Türkiye’nin Kuşak ve Yol pro-
jesine ilgi göstermesinin arkasında 
yatan temel nedenlerden biri ola-
rak bu projeyle ilgili olarak oluşan 
ekonomik ve ticari beklentilerin de 
ötesinde Türkiye-Çin yakınlaşma-
sının bölgede ve küresel ölçekte 
yaratacağı jeopolitik ve stratejik et-
kinin yanında Türkiye’nin bölgesel 
ve küresel aktörlüğü, oynadığı roller 
ve uluslararası imajıyla ilgili oluşabi-
lecek olumlu katkılar zikredilebilir. 
Zira, geçen mayıs ayında gerçek-
leşen Kuşak ve Yol Forumu’ndan 
hemen önce Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın sarf etmiş olduğu “Çin’le 
yakınlaşmamız dünyaya da farklı bir 
tesir uyandıracaktır” ifadeleri yuka-

rıdaki tespite bir örnek teşkil ediyor. 
Peki Türkiye Kuşak ve Yol projesinin 
hangi ayağında bulunuyor ve nasıl bir 
katkıyla projede yer alıyor? 

İlk olarak, yapımına 2007’de baş-
lanan ve açılışı geçen hafta Bakü’nün 
Alat limanında gerçekleşen ve Pekin 
ve Londra’yı kesintisiz birbirine bağ-
lamayı hedefleyen Demir İpek Yo-
lu’nun orta kuşağında yer alacak olan 
Bakü-Tiflis- Kars demir yolu ve bu-
nun devamında inşa edilecek olan 30 
milyar dolarlık Edirne-Kars arasında 
planlanan yüksek hızlı tren projesin-
den bahsetmek gerekiyor. 

Demir İpek Yolu’nun bir parçası 
olarak kurgulanan Marmaray ve 3. 
Köprü ile de Türkiye Pekin-Londra 
hattının orta kuşağını tamamlayarak 
Demir İpek Yolu’na önemli bir kat-
kı sağlıyor. Toplam uzunluğu 838 
kilometre olan 76 kilometresi Tür-
kiye’den, 259 kilometresi Gürcis-
tan’dan ve 503 kilometresi ise Azer-
baycan’dan geçen BTK’nın ilk etapta 
yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton 
yük taşıması öngörülüyor. Mevcut 
kapasitesi 2034 yılına kadar 3 milyon 
yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkartıl-
ması beklenen BTK demiryolunun 
Çin’den çıkan malları Kazakistan ve 
Türkmenistan üzerinden Hazar de-
nizi ile Bakü Alat limanına oradan da 
Gürcistan ve Türkiye üzerinden Av-
rupa’ya taşıması planlanıyor. BTK’nın 
diğer bir özelliği de Çin’den Avru-
pa’ya giden demiryollarının tamamı-
nın Rusya üzerinden geçtiği düşü-
nüldüğünde Rusya’yı bypass ederek 
mesafeyi yaklaşık 7 bin kilometre kı-
saltıp Çin-Avrupa hattının demiryolu 

ile ulaşımının 15 günde tamamlan-
masını sağlaması. Yine aynı şekilde 
bu yeni projeyle birlikte Çin ile Av-
rupa arasındaki yük trafiğinin önemli 
bir kısmının Rusya’dan bu güzergaha 
kayacağı tahmin ediliyor. 

TÜRKİYE’NİN ÇEKİNCELERİ 
VE ÇİN’DEN BEKLENTİLERİ

Öte yandan, Türkiye’nin Çin’in bu 
tarihi projesiyle ilgili kaygıları da yok 
değil. Çoğu Avrupalı müttefiklerin-
den daha az temkinli bir tutum izlese 
de Türkiye bu projenin halihazırda 
Çin ile arasında bozuk olan ihracat-it-
halat dengesini daha da derinleştire-
ceği olasılığı üzerinde duruyor. TÜİK 
rakamlarına göre 2016 yılında Türki-
ye Çin’den yaklaşık olarak 25 milyar 
dolar ithalat yaparken, Çin’e sadece 
2.3 milyar dolarlık bir ihracat gerçek-
leştirmişti. Burada dikkat çekici olan 
nokta 2013 yılından itibaren Türki-
ye’nin ihracatı kademeli olarak aza-
lırken ithalatının ise aynı seviyelerde 
seyretmesidir. Çin’in buna karşı TÜİK 
verilerine göre, 2013’ten bu yana ih-
racatta kademeli olarak bir azalma 
yaşanırken, ithalatı aynı seviyelerde. 
Türk yetkililere göre, ihracat ve itha-
lat arasındaki bu 10 katlık fark sür-
dürülebilir olmaktan uzak ve de arzu 
edildiği şekilde ihracatın en azından 
ithalatın yarısı oranına çıkartılması ve 
Çin’in pazarını Türk ürünlerine daha 
fazla açması için iki ülke arasında bir 
anlaşma yapılması elzem. Yine aynı 
şekilde, Türkiye’nin diğer Avrupalı 
müttefiklerinin de dile getirdiği gibi 
ekonomide küreselleşme ve liberal-
leşmeyi savunan bir Çin’in kendi iç 
pazarında yabancı yatırımcılara koy-
duğu kısıtlamaları kaldırmasını ve 
kendi yerli şirketlerini avantajlı hale 
getiren kuralları terk etmesini bekle-
diği gözlemleniyor.

Bütün bu kaygılar bir yana bıra-
kıldığında Kuşak ve Yol projesinde 
Çin’in proje kapsamındaki ekonomik 
koridorlar ile bir takım ülkeler ile ayrı 
ayrı kurduğu inisiyatifler dikkate alın-
dığında birincil ya da merkezi olmasa 
da Türkiye’ye önemli bir rol atfettiği 
ortada. 

Genel anlamda, Türkiye’nin pro-
jedeki rolünün Çin-Rus rekabetinin 
Türkiye’nin de parçası olduğu Or-
ta-Asya, Kafkasya ve Ortadoğu’ya 
yansıması ile şekillendiği değerlendi-
rilebilir. Bu projeyle Çin bir anlamda 
iki rakibi olan Rusya ve Hindistan’ı 
alternatif yol güzergahlarıyla çev-
relemekte ve bu yeni güvenli yollar 
üzerinden adeta kendine yeni ticaret 
ve güvenlik alanları inşa etmektedir. 
Yine aynı şekilde bu projeyle Çin’in 
-her ne kadar Başkan Trump çekilece-
ğini iddia etse de- Obama döneminde 
altyapısı tamamlanan ve ABD’nin 
Güneydoğu Asya ve Okyanusya ül-
keleriyle serbest ticaretini öngören 
ve de kendisinin dahil edilmediği 
Trans-Pasifik Ortaklığı’nı etkisiz hale 
getireceği öngörülebilir. 

Projenin Türkiye ayağı değerlen-
dirilirken ise bütün bu jeo-ekonomik 
unsurlarla birlikte içine güvenliği de 
alan tüm boyutlarıyla birlikte değer-
lendirilmesi projenin ana felsefesi 
olan kazan-kazan mantığının Türkiye 
açısından bir kayba dönüşmemesi ba-
kımından önem arz ediyor. Yine aynı 
şekilde, Kuşak ve Yol projesi Türki-
ye’nin bundan sonraki yıllarda kendi 
öncülüğünde geliştirmeyi düşünebi-
leceği benzer ulaşım ve transit yolları 
ve şekillendirebileceği yeni bölgesel-
cilik inisiyatifleri için de bir örnek teş-
kil edebilir.  n AA

‘KUŞAK VE YOL’ PROJESİ, ÇİN’İN YENİ VİZYONU VE TÜRKİYE
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Konya Tenekeciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalış, “Genel anlamda yani bence bütün sanatkârların sorunu aynı. Kısa bir süre çalışıp, 
bu süre içerisinde arkadaşlar bu işi seyyar yapıyor. Seyyarlık bana göre iyi bir şey değil. Çünkü karşı taraftaki esnafla rekabet etme şansı çok fazla” dedi. 

Tenekeci esnafının en büyük sorunlarının da birisi de seyyar olarak çalışanlar. Devletin bel kemiğinin küçük esnaflar olduğunu söyleyen Konya 
Tenekeciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalış, esnafların işe başlama ile ilgili iskân ruhsatını aldıktan sonra odaya yazı vermeleri gerektiğine dikkat çekti

Devletin bel kemiği; küçük esnaf!

Seyyar olarak çalışan kişiler, ka-
yıtlı olarak çalışan esnafların belini 
büktü. Hiçbir maliyet ödemeden 
çalışan seyyarlar bütün esnaflar-
da olduğu gibi tenekeci esnafını da 
zor durumda bıraktı. Açıklamalarda 
bulunan ve sorularımızı yanıtlayan 
Konya Tenekeciler Esnaf Odası Baş-
kanı Ahmet Çalış, devletin bel kemi-
ğinin küçük esnaflar olduğunu ifade 
ederek; “Genel anlamda yani bence 
bütün sanatkârların sorunu aynı. 
Kısa bir süre çalışıp, bu süre içeri-
sinde arkadaşlar bu işi seyyar yapı-
yor. Seyyarlık bana göre iyi bir şey 
değil. Çünkü karşı taraftaki esnafla 
rekabet etme şansı çok fazla. Sey-
yarların hiçbir gideri veya maliyeti 
yok. Bana göre biz küçük esnafız.
Devletin bel kemiği küçük esnaftır. 
Devletimize asla yük değiliz veya 
yük olmadık. Elimizden geldiği ka-
darda devletimize yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Şimdi biz istiyoruz ki; 
Oda üyesi, vergi mükellefi, dükkanı 
olan bütün kardeşlerimiz iskan ruh-
satını aldıktan sonra, ‘işe başlama’ 
ile ilgili önce belediye ye sonra da 
odaya yazı versin istiyoruz. Bu oldu-
ğu zaman da işçilik ön plana çıkar. 
İşçiliğin ön plana çıktığı anda ise işin 
kalitesi de artar. Daha da verimli bir 
iş alınır” dedi. 

SAYGINLIK OLURSA 
ÖZGÜVENDE ARTAR

Konya Tenekeciler Esnaf Odası 
Başkanı Ahmet Çalış odanın 1957 
yılında kurulduğunu ifade ederek 
amaçlarının bayrağı ilerilere taşımak 
olduğunu ifade etti. Saygınlığın ol-
duğu halde özgüvenin de artacağını 
belirten Çalış ifadelerine şu şekilde 
yer verdi; “Odamız 1957 yılında ku-
rulmuştur. 12 yıldır ben başkanlık 
görevi yapmaktayım. Benden önce 
ise yaklaşık 9 tane oda başkanları 
görevlerini yapmışlar. Odamız da 

meslektaşlarımız arasında saygınlık 
var. Saygınlık olduğu için özgüven 
daha da artıyor. Odamızın mülkiyeti 
kendimizin. Burada ki önemli olan 
nokta ise daima bayrağı ileriye taşı-
maktır. Geçmişte ustalarımız bura-
ya emek vermişler. Bizde emanetle-
rini ilerilere taşımak için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. 

SEÇİMLER TATLI BİR TELAŞTIR
Odalarda 4 yılda bir seçimlerin 

gerçekleştiğini söyleyen Başkan Ça-
lış seçimlerin tatlı bir telaş olduğu-
nu vurgulayarak meslektaşlara say-
gı duyulması gerektiğinin de altını 
çizdi. Saygınlığın hiçbir zaman son 
bulmaması gerektiğini de söyleyen 
Çalış, “4 yılda bir seçimler oluyor. 
Bizler bunu tatlı telaşlar olarak gör-
mekteyiz. Adaylar karşımıza elbette 
çıkıyor ama onlarda bizlerin meslek-
taşı ve arkadaşları. Tatlı bir yarışın 
olması da güzel bir renk getiriyor. 
Seçimlerden sonra bu iş doğru ve 
ya yanlış oldu diye biz hiçbir zaman 
tartışmayız. Örneğin; geçen seçim-
lerde aday olan vatandaş benim 3 
dükkân ileride ki meslektaşımdı. Se-
çimden sonra kendisi yanıma gelip 
bana ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bu-
lundu. Kendisine gerçekten teşek-
kür ediyorum. Zaten herkes böylede 
olmalıdır” diye konuştu. 

ODA ÜYESİ, VERGİ MÜKELLEFİ, 
DÜKKÂNI OLAN BÜTÜN ESNAF 

ODAYA YAZI VERMELİDİR
Seyyarların vergi ödemeden ça-

lıştığını belirten Başkan Çalış bunun-
la ilgili belediyeye dosya verdiklerini 
belirtti. Oda üyesi, vergi mükellefi, 
dükkanı olan  bütün esnafınişe baş-
lama’ ile ilgili önce belediye ye sonra 
da odaya yazı vermesini istediklerini 
de vurgulayan Başkan Çalış cümle-
lerini şu şekilde aktardı; “Genel an-
lamda yani bence bütün sanatkârla-
rın sorunu aynı. Kısa bir süre çalışıp, 

bu süre içerisinde arkadaşlar bu işi 
seyyar yapıyor. Seyyarlık bana göre 
iyi bir şey değil. Çünkü karşı taraf-
taki esnafla rekabet etme şansı çok 
fazla. Seyyarların hiçbir gideri veya 
maliyeti yok. Bana göre biz küçük 
esnafız. Yani bir holding şirketi de-
ğiliz. Devletin bel kemiği küçük es-
naftır. Devletimize asla yük değiliz 
veya yük olmadık. Elimizden geldiği 

kadarda devletimize yardımcı ol-
maya çalışıyoruz. Bizim aldığımız, 
verdiğimiz ve vereceğimiz bellidir. 
Ben Konya Büyükşehir Belediyesi 
Başkanımıza bir dosya vermiştim 
ancak henüz bize geri dönmediler. 
Verdiğimiz dosyamız; Yeni yapılan 
inşaatlarda önceden inşaat ruhsatla-

rı ilçe belediyelerden alınıyordu. Be-
lediye de uygun görürse ruhsatı ve-
riyordu. Şimdi biz istiyoruz ki; Oda 
üyesi, vergi mükellefi , dükkanı olan  
bütün kardeşlerimiz iskan ruhsatını 
aldıktan sonra, ‘işe başlama’ ile ilgili 
önce belediye ye sonra da odaya yazı 
versin istiyoruz. Bu olduğu zaman 
da işçilik ön plana çıkar. İşçiliğin ön 
plana çıktığı anda ise işin kalitesi de 

artar. Daha da verimli bir iş alınır. 
Seyyarlar günü kurtarmayı düşün-
düğü için vatandaşta bunlardan 
verimli bir iş alamıyor. Büyükşehir 
belediyemizin meclisinden inşallah 
bu karar çıkar ise çok iyi olur. Örnek; 
çeşmecilerde, elektrikçilerde olduğu 
gibi tenekecilerde de işe başlama ile 

ilgili ruhsat kesilmelidir”
VATANDAŞLAR KAYIT DIŞI 

ESNAFLAR İLE ÇALIŞMASIN!
Vatandaşlarını kayıtlı ve vergisi-

ni ödeyen esnaflar ile çalışmasını is-
teyen Başkan Çalış, kayıt dışı esnafla 
çalıştıkları takdirde işlerinden güzel 
sonuçlar alamayacaklarını belirtti. 
Çalış kayıtlı esnafların vatandaşlara 
yardımcı olacağını da bildirerek söz-
lerini şu şekilde sürdürdü; “Vatan-
daşlarımızın kayıt olan esnaflarımız 
ile çalışmasında fayda var. Çünkü 
örneğin ben elimdeki bir işi diğer 
esnaf arkadaşımla paylaşabiliyo-
rum. Almış olduğum bir işi kendim 
yetiştiremediğimden dolayı diğer bir 
meslektaşımla ortak iş yapıyorum. 
Yani vatandaşlarımızda kaliteli bir 
iş istiyor ise seyyarları tercih etme-
sinler. Esnaflarımızı vergi mükellefi 
olan kardeşlerimizi tercih etsinler. 
Bundan eminim ki esnafları tercih 
ettikleri takdirde güzel bir sonuç 
alacaklardır”

MALZEMELER DIŞARIDAN GELDİĞİ 
İÇİN DOLAR BİZİ ETKİLİYOR!

Meslekte kullandıkları malze-
meleri dışarıdan temin ettiklerini 
dile getiren Çalış bundan dolayı do-
ların tamamen kendilerini etkiledi-
ğini belirtti. Dolardaki iniş çıkışların 
küçük rakamlarla olması gerektiği-
nin de altını çizen Başkan Çalış, “İn-
şaat sektörü ile ilgili olduğumuz için 
sezonumuz 5. Ayda açılıyor ve bu 
aydan sonra kışa kadar sözleşmeli 
işlerimiz oluyor. Doların inip çıkma-
sından ise küçük işletme olduğumuz 
için çok zarar görüyoruz. Bizim mal-
zemelerimiz aldığımız ürünler genel 
anlamda yurt dışından geliyor. Ör-
neğin; bir okul inşaatının çatısındaki 
saçlarını yapmıştım. Çatının saçları-
nı bitirdik ufak tefek eksikler vardı. 
Eksikleri tamamlamamız için bize 
45 gün süre verdiler. Bizim işi bitir-

memizle, bu eksikleri tamamlayaca-
ğımız süre arasında saçın bize yüzde 
5 ekstradan maliyeti oldu.  Böylede 
bir sıkıntımız var. Ben dolar değiş-
mesin demiyorum. İlla ki dış ticaret 
ile uğraşan insanlarımızın da vardır 
bir düşünceleri. Ama bu değişim-
ler küçük rakamlar ile olursa bizim 
emeğimizin geri dönüşümü daha iyi 
olacaktır” dedi.
EĞİTİM SİSTEMİNİN 12 YILA ÇIKMASI 

‘ARA ELEMANLARI’ YOK ETTİ!
Eğitim sisteminin 12 yıla çık-

ması ile birlikte ara eleman bulma 
noktasında zorlandıklarını vurgu-
layan Başkan Çalış öğrencilerin 
haftada 4 gün staj 2 gün de eğitim 
görmesi gerektiğini belirtti. İnşaat-
ların ülkenin belkemiği olduğunu da 
sözlerine ekleyen Başkan Çalış bunu 
da ustaların inşa ettiğini belirterek, 
“Eğitim sisteminin 12 yıla çıkması 
ile birlikte her meslekteki gibi bi-
zimde ciddi problemimiz var. En bü-
yük sorunumuzun başında ‘eleman’ 
geliyor. Ben işi neden komşumla 
paylaşıyorum? Ben o işi yapacak 
kapasitedeyim ama süre uzuyor ye-
tişemiyoruz. Bir 7 gün içerisinde ya-
pılması gereken iş var, birde 15 gün 
içerisinde yapılması gereken iş var. 
Biz bu işi biriyle paylaştığımız za-
man 4-5 güne düşürüyoruz. Çünkü 
müşteri memnuniyeti, işin en özlü 
ve kısa sürede bitenidir.  İnşallah 
devletimiz önümüzdeki günlerde bu 
sorunumuza bir çare bulur. Burada 
ailelere de büyük görevler düşü-
yor. Çocukları küçük yaştan itibaren 
mesleklere yönlendirmeleri gere-
kir. İnşaat ülkemizin bel kemiğidir. 
İnşaatı ayakta tutan ise taşeronlar 
ve ustalardır. Öğrenciler 5-7 yıldan 
sonra haftanın 4 günü esnafın ya-
nında diğer 2 günü ise eğitim göre-
rek geçirmelidir” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Meslekte kullandıkları malzemeleri dışarıdan temin ettiklerini dile getiren Çalış bundan dolayı doların tamamen kendilerini etkilediğini belirtti.

Konya Tenekeciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalış

“Eğitim sisteminin 12 yıla çıkması ile birlikte her 
meslekteki gibi bizimde ciddi problemimiz var. En 

büyük sorunumuzun başında ‘eleman’ geliyor. Burada 
ailelere de büyük görevler düşüyor. Çocukları küçük yaştan 

itibaren mesleklere yönlendirmeleri gerekir”
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Serdar Gürler: Trabzonspor maçına moralli hazırlanıyoruz
Ligde topladığı 8 puanla 17. sıra-

da yer alan Osmanlıspor’un futbolcusu 
Serdar Gürler, Trabzonspor karşılaşması 
için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. 
Fenerbahçe karşısında 2 puan kaybettik-
lerini savunan Serdar, “Trabzonspor ma-
çına moralli hazırlanıyoruz. Trabzonspor 
büyük bir takım. Onlar da bizim gibi çı-
kışa geçmek istiyor. Deplasmanda nasıl 
oynanacağını biliyoruz. Öyle oynayıp, 
galibiyetle dönmek istiyoruz.” değer-
lendirmesini yaptı. Kendisinin eski bir 
Trabzonsporlu olduğunun hatırlatılması 
üzerine Serdar, şöyle konuştu: “Trab-
zonspor’u tanıyorum ama çoğu futbolcu 
değişti. Çok transfer oldu. Herkes Trab-
zon seyircisini bilir. Takımının sonuna 
kadar arkasındadır. Maç kötü geçerse, 
maç sonu protesto yapar. Maç boyunca 
arkasında durur. Onların avantajı, seyir-
cileri olacaktır. Biz artık maçlardan puan-
sız dönmek istemiyoruz.”

Fenerbahçe karşısındaki bir puanın 
takım olarak öz güvenlerini artırdığını an-

latan Serdar, şunları kaydetti: “O maçta 
yenilmeyeceğiz gibi bir his vardı içimde. 
88. dakikada Umar’ın golü geldi. Bizim 
için çok iyi oldu. Umar’ın golünden önce 
de pozisyonlarımız vardı, onları değer-
lendiremedik. İlk golü biraz daha erken 
bulsak Fenerbahçe’yi yenebilirdik ama 
kısmet böyleymiş.”

‘ÜST SIRALARA 
YÜKSELMEK İSTİYORUZ’

Süper Lig takımlarından Osman-
lıspor’un yardımcı antrenörü Evrim 
Esendemir, puan cetvelinde üst sıralara 
çıkmak istediklerini söyledi.

Esendemir, yaptığı açıklamada, ligin 
ilk yarısında kalan 6 müsabakayı en iyi 
şekilde tamamlamak istediklerini be-
lirtti. Ligin 12. haftasında deplasmanda 
Trabzonspor ile karşılaşacaklarını anım-
satan Esendemir, “Bulunduğumuz yer-
den yukarılara çıkmak istiyoruz. Her maç 
bizim için çok önemli. Trabzon maçıyla 
ilgili bizi hedefe götürecek çalışmaları-
mıza başladık. İnşallah Trabzonspor ma-

çından puan veya puanlarla ayrılacağız.” 
ifadelerini kullandı.

Ligin 11. haftasında başkentteki Fe-
nerbahçe maçında, son dakikada attıkları 
golle futbolculara öz güven geldiğini an-
latan Esendemir, şöyle konuştu:  “Sonuç-
ta aynı hisleri bizler de yaşadık. Çok da 
iyi oynadığımız bir maçtı. Karşılaşmayı 
mağlup bitirsek, çok üzülecektik. Hem 
oynadığımız iyi oyun, hem de sarf ettiği-
miz efor açısından en azından bir puanı 
hak etmiştik. Belki de ilk golü yemeyip, 
biz bulabilseydik, maçın farklı bir hikaye-
si de olacaktı. Kazanabileceğimize inan-
dığımız bir maçtı. Oyundan sonra kaybet-
tiğimiz iki puan için üzüldük diyebilirim.”

Yardımcı antrenör Esendemir, ligin 
ilk yarısı için uzun vadeli planlar yap-
madıklarını vurgulayarak, “Maç maç 
bakacağız. Şu ana kadar konsantre ol-
duğumuz şey devre bitene kadar maç-
larımızı en iyi skorlarla bitirme gayreti.” 
diye konuştu.
n AA

Kayseri, milli arayı 
iyi değerlendiriyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, milli maç 
arası nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değer-
lendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor. Süper Lig’de oynadıkları Trabzonspor ma-
çının ardından 3 gün izin yapan futbolcular, Teknik 
Direktör Marius Sumudica gözetiminde çalışmala-
rını sürdürüyor. A Milli Futbol Takımı’nın Romanya 
ile yapacağı hazırlık karşılaşması dolayısıyla lige 
verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen 
sarı-kırmızılılar, kulüp tesislerinde toplanarak çalış-
malarını sürdürdü. Isınma hareketlerinin ardından 
düz koşu yapan futbolcular, kondisyon çalışmaları ile 
antrenmanı sürdürdü.
n İHA

Bursaspor 
salonda çalıştı

Bursaspor, dün sabah saatlerinde kondisyon sa-
lonunda yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. 

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada ça-
lışmalarını çift antrenmanla sürdüren yeşil-beyazlı 
ekip, bugün sabah saatlerinde kondisyon salonunda 
ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Paul Le Guen 
nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika 
sürdü. Kondisyon salonunda yapılan ısınma hareket-
leriyle başlayan antrenman, kondisyon aletleriyle 
yapılan çalışmalarla devam etti.

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı 
antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
n İHA

Kardemir Karabükspor 
Antalya’da kampa girdi

Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara nedeniyle 
Kardemir Karabükspor, Antalya’da kampa girdi.

Süper Lig’in 12. haftasının kapanış maçında 20 
Kasım Pazartesi akşamı sahasında Kasımpaşa’yı ko-
nuk edecek olan Kardemir Karabükspor lige verilen 
arada Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde An-
talya kampında çalışmalara başladı. Kamp yapılan 
otelin sahasında çalışmalara başlayan kırmızı-mavi-
li ekipte ülkelerinin milli takımlarında bulunan Poko, 
Torje, Grozav ve Skulasson yer almazken, sakatlık-
ları bulunan Kerim, İshak ve Bliznichenko takımdan 
ayrı düz koşu yaptı.  n İHA

Göksel Gümüşdağ: Takımın her oyuncusu kıymetli
İstanbul Başakşehir Kulübü 

Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaban-
cı futbolcu sınırlandırılmasının üze-
rinde düşünülmesi gereken kap-
samlı bir konu olduğunu söyledi.

Gümüşdağ, yabancı sınırlan-
dırılması konusunda, “Yabancı 
futbolcu konusu başlı başına bir 
projedir. Yabancı sınırı koymakla 
Türk futbolunda yeni oyuncular 
yeşermez. Bunun birkaç ayağı var. 
Kulüplerin altyapıları, futbolun geli-
şimi, bunları hepsi bir proje. Geçen 
seneye kadar yabancı sınırı vardı da 
kaç tane oyuncu çıktı? Bu işe sade-
ce bir açıdan bakmamak lazım.” 
ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda, yabancı sınırı 
koyulduğu zaman Arda Turan ve 
Emre Belözoğlu gibi oyuncuların bir 
anda çıkamayacağını savunan Gü-
müşdağ, şöyle devam etti: “Kamu-

oyunu farklı bir yerde meşgul edi-
yoruz. Bu iş 5 yıllık bir planlamadır 
ama bunu bugün yapamayız. Buna 
gelecekle ilgili bir hazırlık yapmak 
lazım. Bu hazırlık yapıldıktan son-
ra, Türkiye’nin ve Türk futbolunun 
menfaatine ne ise onu yapmaya 
hazırız. Futbol kulüplerinin çoğunun 
sözleşmeleri var. Bunlar 2-3 yıllık 
sözleşmeler ama bir geçiş süreci 
düşünülebilir ve gelecek için bir iyi-
leştirme yapılabilir.”

‘YAŞ ORTALAMASI 
YÜKSEK BİR TAKIMIZ’

Göksel Gümüşdağ, bir gazete-
cinin, takımın Avrupa kupalarında 
rotasyonla sahaya çıkması yönün-
deki bir sorusu üzerine ise şunları 
kaydetti: “Biz 4 yıldır Avrupa’ya ka-
tılıyoruz. Bunun tecrübesini kazan-
maya çalışıyoruz. Yaş ortalaması 
yüksek bir takımız. Süreç içinde 

zaman zaman hocanın teknik de-
ğerlendirmesiyle değişiklikler ya-
pılabilir. Bunu çok doğal buluyoruz. 
Rotasyon denmesini anlamıyorum. 
Gökhan İnler, Kerim Frei ve Tunay 
Torun oynuyor. Bunlar rotasyon 
oyuncusu mu? Takımın her oyuncu-
su çok kıymetlidir.”

Medipol Başakşehir’in 18 Ka-
sım Cumartesi günü Galatasaray ile 
oynayacağı maçı da değerlendiren 
Gümüşdağ, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Ligde 12. haftaya giriyoruz. 
Geride kalan 11 haftanın bizim için 
nasıl bir farkı yoksa, bu haftanın da 
aynı şekilde yok. Her maça 3 puan 
almak için çıkıyoruz. 11 haftalık tab-
loya baktığımızda iyi giden bir Ba-
şakşehir var. Nihayetinde gereken 
mücadeleyi futbolcular yapacak. 
Futbolcularımıza ve teknik direktö-
rümüze başarılar diliyorum.”  n AA

Konyaspor’da 22 
oyuncu forma giydi
Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun geride kalan 11 haftasında Osmanlıspor 
26 futbolcuya şans verirken, Kasımpaşa’da 18 isim forma giydi. Temsilcimiz 

Atiker Konyaspor ise 11 hafta sonunda 22 oyuncusuna şans tanıdı
Süper Lig’de 11 haftalık periyotta 396 futbol-

cu forma şansı buldu. Sezona Kasımpaşa’da baş-
layıp Evkur Yeni Malatyaspor’a geçen Adem Büyük, 
Osmanlıspor’dan Demir Grup Sivasspor’a transfer 
olan Thievy Bifouma ile Trabzonspor’da başladığı 
sezona Bursaspor’da devam eden Yusuf Erdo-
ğan, iki takımda birden forma giyen isimler oldu. 
Ligde en az puan toplayan 3 ekipten biri olan Os-
manlıspor, 11. haftalar itibarıyla 26 futbolcuyla en 
fazla oyuncu oynatan ekip konumunda bulunuyor. 
Osmanlıspor’u 25 futbolcu ile Antalyaspor, 24’er 
oyuncu ile Bursaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor 
izledi. Ligdeki 11 haftalık süreçte Evkur Yeni Ma-
latyaspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir 23, 
Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, 
Kardemir Karabükspor 22, Aytemiz Alanyaspor ile 
Kayserispor 21, Beşiktaş ile Galatasaray 20, Tele-
set Mobilya Akhisarspor 19, Kasımpaşa ise 18 fut-
bolcuyla mücadele etti.

28 FUTBOLCU FORMAYI ÇIKARMADI
Süper Lig’de 28 futbolcu, tüm maçlarda 90 da-

kika sahada kaldı. Galatasaray’dan Ahmet Yılmaz 
Çalık, Bursaspor’dan Rüştü Hanlı ve Merter Yüce, 
Beşiktaş’tan Mustafa Pektemek ve Demir Grup Si-
vasspor’dan Ergin Keleş, en az süre alan isimler 
oldu.   

KAYSERİSPOR VE MEDİPOL 
BAŞAKŞEHİR’DE 11’ER İSİM GOL ATTI

Geride kalan 11 haftada 320 golün atıldığı Sü-
per Lig’de oyuncuların, kendi kalelerine hariç 141 
golde ismi bulunuyor. Takımlara bakıldığında, 
Kayserispor ve Medipol Başakşehir’de 11’er isim 
skora katkı verirken, Kardemir Karabükspor’da sa-
dece 4 futbolcu gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe ile 
Teleset Mobilya Akhisarspor’da 10, Beşiktaş ve 
Bursaspor’da 9, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençler-
birliği, Kasımpaşa, Osmanlıspor ile Trabzonspor’da 
8, Galatasaray’da 7, Antalyaspor, Atiker Kon-
yaspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor 
ve Göztepe’de ise 6 futbolcu gol atmayı başardı.
n AA

Takım Toplam Futbolcu Gole katkı
Antalyaspor 25 6
Atiker Konyaspor 22 6
Alanyaspor 21 6
Beşiktaş 20 9
Bursaspor 24 9
Sivasspor 22 6
Yeni Malatyaspor 23 8
Fenerbahçe 24 10
Galatasaray 20 7
Gençlerbirliği 23 8
Göztepe 22 6
Karabükspor 22 4
Kasımpaşa 18 8
Kayserispor 21 11
Başakşehir 23 11
Osmanlıspor 26 8
Akhisarspor 19 10
Trabzonspor 24 8
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‘Seyirci bizim
itici gücümüz’

Türkiye Basketbol 1. Lig’de müca-
dele eden temsilcimiz Selçuklu Beledi-
yesi Basketbol, Cumartesi günü deplas-
manda Karesispor’un konuğu olacak. 
Selçuklu Belediye Basketbol Takımı 
Türkiye Basketbol Ligi 8.haftasında dep-
lasmanda Karesispor ile karşılaşacak. 
11 Kasım Cumartesi günü Kurtdereli 
Spor Salonu’nda oynanacak mücadele 
saat 16.00’da başlayacak. Ligde geçti-
ğimiz hafta sahasında Bakırköy Basket’i 
mağlup etmeyi başaran mavi beyazlılar, 
Karesi deplasmanından galibiyetle döne-
rek zirve takibini sürdürmek istiyor. Dün 
sabah son antrenmanını gerçekleştirerek 
Konya’da hazırlıklarını tamamlayan Sel-
çuklu Belediyespor, antrenmanın ardın-
dan karayolu ile Balıkesir’e hareket etti. 
Temsilcimiz, bugün maçın oynanacağı 
salonda son antrenmanını gerçekleştire-
rek maç saatini beklemeye geçecek.

‘GALİBİYET İÇİN ELİMİZDEN 
GELENİ YAPACAĞIZ’

Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımı 
kaptanı Nezih Özbakır, karşılaşma öncesi 
yaptığı açıklamada, “Bütün hafta boyun-
ca bu karşılaşma için çok iyi hazırlandık. 
Rakibimizin gücünü  biliyoruz. Çalışma-
larımızın karşılığını en iyi şekilde sahaya 
yansıtarak galibiyet için elimizden geleni 
yapacağız. Seyircilerimizin her maç gi-
derek arttığını görüyoruz. Bu bizimi için 
sevindirici bir durum oluyor. Onlar bize 
itici güç veriyor. Tüm Konya halkını maç-
larımıza bekliyoruz. Konya’da ki maçlar-
da onlara çok ihtiyacımız var” ifadelerini 
kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediye 
bu hafta deplasmanda

Selçuklu Belediyesi, Futbol ve 
Hentbol takımları bu hafta ligdeki 
rakipleriyle deplasmanda karşıla-
şacak. Futbol takımı Emirgazi’ye 
konuk olurken Hentbol Takımı Kır-
şehir’de Ahi Evran Üniversitesinin 
konuğu olacak.

FUTBOL TAKIMI EMİRGAZİ’DE
Konya Süper Amatör Grup’ta 

mücadele eden Selçuklu Belediye-
si Futbol Takımı ligin 6.haftasında 
Yeni Emirgazi Belediyespor’a ko-
nuk olacak. 12 Kasım 2017 Pazar 
günü oynanacak mücadele saat 
13.00’de başlayacak. Ligde geçti-
ğimiz hafta sahasında lider Çum-
ra Belediyespor’la 0-0 berabere 
kalarak sahadan 1 puanla ayrılan 
Mavi-Beyazlılar, bu hafta rakibini 

mağlup ederek üst sıralardaki ye-
rini korumak istiyor. Selçuklu Be-
lediyespor ligde 8 puanla 3.sırada 
yer alıyor.
HENTBOL’DA RAKİP AHİ EVRAN

Türkiye Hentbol 1.Liginde mü-
cadele eden temsilcimiz Selçuklu 
Belediyesi 7.hafta karşılaşmasın-
da Kırşehir’de Ahi Evran Üniversi-
tesinin konuğu olacak. 12 Kasım 
2017 Pazar günü oynanacak mü-
cadele saat 11:00’de başlayacak. 
Ligde geride kalan 5 haftada 3 ga-
libiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. 
Mavi-Beyazlılar 7.haftaya 6 puanla 
6.sırada başladı. Rakip Ahi Evran 
Üniversitesi ligde 6 maç sonunda 
topladığı 8 puanla ligde 4.sırada 
yer alıyor.  n SPOR SERVİSİ

Beyşehir, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yapacak
Konya’nın Beyşehir ilçesi, hafta sonu yapıla-

cak organtiring (yön bulma) yarışlarına ev sahipli-
ği yapacak. Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 
Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Beyşehir İlçe 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirli-
ğinde 11 Kasım’da düzenlenecek olan yarışların 
eski otogar ile Eşrefoğlu Köprüsü arasında kalan 
göl kenarındaki alanda oluşturulacak parkurda 
gerçekleştirilecek.

‘İLÇE TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ’
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, “İl-

çemizdeki 14 yaş altı kırmızı grup 1. kademe yarış-
ları saat 12.00’de başlayacak, sonrasında ise de-
receye giren isimlere düzenlenecek törende ödül 
ve hediyeleri verilecek. Etkinlik kapsamında, ya-
rışmacılar kayıt masasına isimlerini yazdırdıktan 
sonra labirent oryantiring alanına geçerek hedef-

leri ellerindeki harita yardımıyla koşarak bulmaya 
çalışacak. Ankara, Antalya, Amasya, Adana, Aksa-
ray, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Kayseri, 
Karaman, Kastamonu, Karabük, Kırıkkale, Konya, 
Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Si-
nop, Tokat, Yozgat ve Zonguldak gibi Türkiye’nin 
25 farklı ilinden 600’e yakın yarışmacının katılma-
sının beklendiği düzenlenecek etkinliğin ilçemizin 
tanıtımına da önemli katkılar sunacağını düşünü-
yoruz. Bu anlamda, böylesine büyük ve önemli bir 
organizasyona ev sahipliği yapan Beyşehirimizde-
ki bu güzel yarışları izlemek için Cumartesi günü 
tüm vatandaşlarımızı göl kenarında buluşmaya da-
vet ediyoruz. Aynı gün bu yarışların ikinci ayağı ise 
14 Yaş Altı Mavi Bölge 1. Kademe Yarışları olarak 
İzmir Şirince’de düzenlenecek” dedi.
n İHA

Alper Avcı: Çıkışa 
geçmek istiyoruz
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, yaptığı 
açıklamalarda Sakaryaspor maçını kazanarak çıkışı geçmek istediklerini belirtti. Hedeflerinin 
Konyaspor’a oyuncu yetiştirmek olduğunu ifade eden Avcı, “Beklentilerin farkındayız” dedi
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 12.hafta 
maçında Sakaryaspor’u konuk edecek. Bu 
maçın hazırlıklarını sürdüren Yavru Kartal’ın 
hocası Mustafa Alper Avcı, sekiz haftadır ga-
lip gelemediklerini ve beklentilerin farkında 
olduklarını söyledi. Yapıcı eleştirilere açık 
olduklarını da sözlerine ekleyen Alper Avcı, 
Sakaryaspor maçında Konyalı futbolseverle-
rin desteğini beklediklerini ifade etti.

‘SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ’
Konya Anadolu Selçukspor Teknik direk-

törü Mustafa Alper Avcı, bu hafta kazanmak 
istediklerini söyleyerek, “Geçtiğimiz hafta 
deplasmanda oynadığımız Kırklarelispor ma-
çında sahadan puansız ayrılmak ve en önem-
lisi kendimize yakıştıramadığımız bir sonuç 
almak bizi çok üzdü. Rakibimiz Kırklarelispor 
liderlik yolunda Gümüşhane ve Urfa ekipleri-
nin puan kaybetmesiyle bizim maça farklı bir 
konsantre ile çıktı. Çok erken dakikalarda peş 
peşe yediğimiz iki gol tüm oyun düzenimizi 
bozdu, toparlamaya çalıştık, birde gol bulduk 
ancak bu bize yetmedi. Bu hafta kendi saha-
mızda ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi ile 
Sakaryaspor ile oynayacağız. Geride kalan 
sekiz haftalık süreçte alamadığımız galibiyeti 
bu hafta almak istiyoruz. Hazırlıklarımızı bu-
nun için yapacağız ve sahaya kazanmak için 

çıkacağız. Camiamızdan da bu maçta destek 
bekliyoruz” şeklinde görüş bildirdi.

‘BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ’
İnsanların beklentilerinin farkında olduk-

larını ve ellerinden gelenin en iyisini yap-
maya çalıştıklarını kaydeden teknik direktör 
Avcı, “Elbette insanların bizden beklentile-
rinin olması ve bu anlamda eleştirilerin ol-
ması çok normal. Bunlar futbolun içerisinde 
olan şeyler. Her türlü yapıcı eleştiriye açığız. 
Ancak biz iyi bir oyuncu grubu yakaladık, 
bizim amacımız A takımımız Konyaspor’a 
oyuncu yetiştirebilmek. Bu anlamda önemli 
mesafe aldık. Süper Lig’den ve TFF 1. Ligden 
bazı oyuncularımızı takip edenler var. Kon-
yaspor’umuz için şu anda hazırladığımız ve 
onların da düşüncelerinin olduğu bazı oyun-
cularımız var. Pilot takım uygulamasını ha-
yata geçirdik ve bu anlamda ciddi çalışma-
larımız var. Ama saha sonuçları istediğimiz 
gibi gitmiyor. Bundan bizde çok rahatsızız, 
futbolcularımız da çok üzülüyor. Genç oyun-
cu grubunun olması genel anlamda üzeri-
mizdeki baskıyı artırıyor elbette ama bunları 
aşacağız zamanla. Sakaryaspor karşısında 
alacağımız galibiyetle bunları geride bıraka-
cağımıza inanıyorum, o zaman özgüvenimiz 
yerine gelecek” diyerek sözlerini tamamladı.
n SPOR SERVİSİ



FATURA PROFESYONELLERE!
Başarısız performansı ile hayal kırıklığı yaratan Atiker Konyaspor’da bu başarısızlığın faturası 

kulüp profesyonellerine çıktı. Son olarak scout ekibi ile yollar ayrılırken, Konyaspor yönetiminin 
başarısızlıktaki kendi rolleri ile ilgili hiçbir tasarrufta bulunmaması dikkat çekti

Muhammed Ak

Mustafa Reşit Akçay

Bülent Akın Mehmet Yıldırım Cenk Özcan

Son yıllarda büyük başarılar yakalayan ve müze-
sine götürdüğü 2 kupa ile zirveyi gören Atiker Kon-
yaspor, büyük umutlarla başladığı yeni sezonun ilk 

11 haftasında istediği başarıyı yakalayamadı. Ba-
şarısızlığın faturası ile kulüp profesyonellerine 

çıktı. Son olarak scout ekibi ile yollar ayrılır-
ken, Konyaspor yönetiminin başarısızlıktaki 
kendi payları ile ilgili herhangi bir özeleştiri 
yapmaması dikkat çekti.

KULÜP MÜDÜRÜ İLE BAŞLADI
Sezona kötü başlangıç yapan Atiker 

Konyaspor’da ilk kalemi kırılan isim ku-
lüp genel müdürü Muhammed Ak olmuş-
tu. Kurumsallaşma iddiası ile geçtiğimiz 
dönemde göreve getirilen Muhammed 
Ak’ın, sezon başındaki çalkantılı dönem-

de görevine son verildi. 
BÜLENT AKIN İLE YOLLAR AYRILDI

Konyaspor’un başarısızlığın fa-
turasını ihale ettiği ikinci isim 

sportif direktör Bülent Akın 
oldu. Sezon başında 
dönemin başkanı 
Ahmet Şan tarafın-
dan göreve getiri-
len Akın’ın trans-
fer döneminde 

bazı yönetici-
lerle fikir ayrı-

lığı yaşadığı iddia edilmişti. Önce sportif direktörlük 
görevinden alınan Bülent Akın ile daha sonra yollar 
ayrılmıştı.

BİR SUÇLU DA TEKNİK EKİP
Sezon başında hücum futbolu oynatacağı beklen-

tisi ile Konyaspor’un başına getirilen Mustafa Reşit 
Akçay ve ekibi başarısızlığın bir başka kurbanı oldu. 
Kayserispor mağlubiyetinin ardından toplanan Kon-
yaspor yönetim kurulu Mustafa Reşit Akçay ve ekibi 
ile yollarını ayırdı. 

SON KURBAN SCOUT EKİBİ
Konyaspor’un başarısızlığının en büyük sebebi 

olarak transfer döneminde takıma katılan oyuncula-
rın takıma bir katkısının olmaması olarak görülüyor-
du. Kamuoyunda sıkça tartışılan transfer dosyasının 
ihalesi de scout ekibine kaldı. Scout ekibinin başında 
bulunan Cenk Özcan ve Mehmet Yıldırım ile yollar ay-
rıldı. 

YÖNETİMİN HİÇ Mİ SORUMLULUĞU YOK?
Bütün bu isimleri göreve getiren ve bütün yapılan 

hamlelerde son karar verici olan Atiker Konyaspor yö-
netiminin başarısızlığının faturasını kendisinden baş-
ka herkese kesmesi dikkat çekti. 11 haftalık süreçte 
hiçbir konuda özeleştiri yapmayan yönetim, zaman 
zaman taraftar gruplarını ve basını suçlamıştı. Sosyal 
medyada konuyu gündeme getiren taraftarlar, ‘Başa-
rısızlıkta yönetimin hiç payı yok anlaşılan’ yorumunu 
yaptı.
n SPOR SERVİSİ

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig 
temsilcimiz Atiker Konyaspor’dan 
3 oyuncu ülkelerinin milli takımla-
rına çağrıldı. Malick Evouna, Wilf-
red Moke ve Lebogang Manyama 
ülke milli takımlarının 2018 Rusya 
Dünya Kupası Afrika Kıtası Grup 
Eleme maçlarının kadrolarına da-
vet edildi.

Lebogang Manyama, Güney 
Afrika’nın 10 ve 14 Kasım tarih-
lerinde Senegal, Wilfred Moke 
Kongo’nun 11 Kasım’da Gine ve 
Malick Evouna’da Gabon’un 11 
Kasım’da Mali ile oynayacağı 
maçlar için milli takımlarda bulu-
nuyor.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da 3 oyuncu 
milli takımlarına çağrıldı

Atiker Konyaspor lige verilen milli 
arayı değerlendirecek. Pazar günü evin-
de Gençlerbirliği ile hazırlık karşılaşma-
sında karşı karşıya gelecek olan yeşil 
beyazlılarda, teknik direktör Mehmet 
Özdilek, gol yollarındaki sıkıntıyı aşmak 
için planlarını deneyecek. Maç taraftara 
açık olacak.

Konu ile ilgili Konyaspor resmi site-
sinden yapılan açıklamada, “Atiker Kon-
yaspor’umuz milli maç için verilen arayı 
iyi değerlendirmek adına 12 Kasım 2017 
Pazar günü saat 17:00’de Gençlerbirliği 
ile hazırlık karşılaşması oynayacak. Bü-
yükşehir Belediye Stadyumu’nda oyna-
nacak karşılaşmayı taraftarımız ücretsiz 
olarak izleyebilecek. Bu karşılaşma için 
öncelikle Doğu Alt tribün açılacak, doldu-
ğu takdirde diğer tribünler taraftarımızın 
hizmetinde olacak” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Mehmet Özdilek takımını
Gençlerbirliği karşısında görecek

RPS
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