
Öğrenciler 
unutulmayacak!

Ucuz etler 
tezgahlara girdi

İzmir’de yaşanan acı olayın ardından öğrencilerin okul 
servislerinde unutulmasını önlemek amacıyla servislerde 

sensör uygulamasına geçiliyor. Koltuklardaki sensör 
uygulamasının 2018 yılında yürürlüğe girmesi düşünülüyor. 

n HABERİ SAYFA 7’DE

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın girişimleri sonucu 
dün  itibariyle Et ve Süt Kurumu (ESK)satış noktalarında ucuz 
et tezgâhlardaki yerini aldı. ESK’daki fiyatların piyasaya göre 

oldukça düşük olması nedeniyle vatandaşlar ucuz ete ilgi 
gösteriyor. n HABERİ SAYFA 10’DA

Konya organ bağışında 15. sırada Emlakçılar aracılık yapamayacak! Zermeram’da şimdi al 2019’da öde!

Türkiye’de organ bağışı 
her geçen artış gösteriyor. 
Organ bağışı istatistiklerine 
göre Konya’da il bazında 
toplam 4 bin 333 organ 
bağışı gerçekleşti. Buna göre 
Konya, organ bağışında 15. 
sırada yer aldı.

Emlakçılar Odası Başkanı Sedat 
Altunay, görüşe açılan Taşınmaz 
Ticareti Yönetmelik Taslağı 
hakkında konuştu. Başkan 
Altunay, “Emlakçılık statü 
kazanıyor. Sözleşmeli bir dönem 
başlıyor” dedi.

İttifak Holding’in inşaat sektöründeki 
markası Seha Yapı, Anadolu’nun en 
büyük su temalı karma konut projesi 
Zermeram’da konut sahibi olmayı 
kolaylaştıran yeni bir kampanyaya 
başladı. Zermeram’dan evini 
şimdi alanlar ödemelerini 2019’da 
teslimde yapacak.

n  HABERİ SAYFA 2’DE n  HABERİ SAYFA 2’DE n  HABERİ SAYFA 3’TE

• 2 KASIM 2017 PERŞEMBE  • 50 Kr. • www.konyayenigun.com

14 komisyonda 
Konya var!

TBMM’de bulunan 3 parti-
den 14 milletvekilinden 12’si, 
TBMM’deki 10 komisyonda 
Konya’yı temsil ediyor. Ayrıca 
uluslararası komisyonlarda da 4 
milletvekili görev yapıyor. Ülke-
ler arası bir çok dostluk grubun-
da da Konya Milletvekillerinin 
görevi bulunuyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Angı: Kenara 
çekilmek yok’

AK Parti Konya eski ve yeni 
il yönetimleri bir araya geldi. 
AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, “Hepimiz, bu 
büyük davanın birer ferdiyiz. 
Teşkilatlarda bugün için 
görevimiz sona erdi diye kenara 
çekilmek yok. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Türbe, Vuslat’a
hazırlanıyor

Yaklaşmakta olan Hz. 
Mevlana’nın 744. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma 
Törenleri öncesinde türbenin 
gece ışıklandırmalarının bakım 
ve onarımı yapılıyor. 
n HABERİ SAYFA 9’DA

DEMİR FİYATLARINA 
HÜKÜMET AYARI ŞART!

Dövizdeki artış demir fiyatlarını uçurdu

Geçtiğimiz yıl tonu bin 400 TL olan demir fiyatları bu sene 
3 bin TL’ye yaklaştı. Bunun sebebi ise dövizdeki artışlar 
oldu. Demir ve Emsali Sanatkârlar Odası Başkanı Celal 
Bayrak esnafın en büyük problemin fiyatlardaki artış ol-
duğunu belirterek, hükümetin soruna çözüm üretmesi 
gerektiğini söyledi.

n HABERİ SAYFA 17’DE
05 Cam filmi olan 

söktürüyor! 06 152 terörist etkisiz 
hale getirildi 11 ‘Peygamberimiz

en güzel örnektir’

Tarımda toparlandık
Tarım sezonun tamamlanıp 

hemen hemen arazilerin büyük 
bir oranının hasat edildiği 

Konya’da bu yılın rakamları 
sevindirdi. Geçen yıla oranla arpa, 

ayçiçeği, buğday, şekerpancarı 
gibi önemli ürünlerde kayda 
değer üretim artışı yaşandı 

HASATLAR BÜYÜK 
ORANDA TAMAMLANDI

Konya, ülkenin en büyük tarım alanına 
sahip. 2017 yılı hasat tahmini raporuna 
göre, Konya’da ekilen alan 14 milyon 746 
bin 495 dekar olarak hesaplandı. Geçen 
hafta itibari ile bu alanın yaklaşık 14 mil-
yon 688 bin dekarı hasat edilmiş durum-
da. Tüm ürünlerin toplam üretim miktarı 
ise 14 milyon 388 bin 610 ton olarak he-
saplandı.

ÜRETİM MİKTARLARINDA
CİDDİ ARTIŞLAR YAŞANDI

Konya, başta hububat ürünleri olmak üzere, 
şeker pancarı, patates, ayçiçeği, mısır gibi 
ürünlerin önemli bir merkezi. Buna göre bu 
yıl üretim geçen yıla oranla artmış durum-
da. Arpa üretimi geçen yıla oranla yüzde 
26.59, Ayçiçeği (yağlık) üretimi yaklaşık 
yüzde 41, Buğday (Diğer) üretimi yaklaşık 
yüzde 40, şekerpancarı üretimi ise yaklaşık 
yüzde 0,28 artmış oldu.  n SAYFA 3’TE

Muharrem Karabacak
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Konya organ bağışında 15. sırada!
Hayat kurtarma oranlarımız ar-

tıyor. İnsanların gerek dini gerekte 
bazı çekinceleri ile yapmak isteme-
dikleri “organ bağışı endişesi” yı-
kılıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı’nca 
da tavsiye edilen organ bağışı, bir 
kişiden alınan organların birden faz-
la insanı hayatta kalmasına neden 
olabiliyor. Son zamanlarda alınan 
veriler ise organ bağışının arttığı yö-
nünde. Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Sağlık Bakanlığı’nın organ bağışı 
ile ilgili resmi internet sitelerinden 
derlenen bilgiler insanların bağış 
yapmaya karşı algıların tamamen 
olmasa da değişmeye başladığına 
işaret ediyor. 
2004-2007 YILI ARASI 896 KİŞİ ARTTI

Elde edilen verilere göre; Kon-
ya’da 2004 yılı itibariyle organ bağışı 
yapanların sayısı 31 olarak belirlen-
di. 2005 yılında bu sayı 110’a yük-
seldi. 2006 yılında 249 kişi bağışta 
bulundu.  Bu bağışların 85’i ise 3-9 
Kasım Organ Bağışı Haftası’nda ya-
pıldı. 2007 yılı ilk 9 ayında ise 927 
vatandaş organ bağışı yaptı.  

KONYA 15. SIRADA YER ALIYOR
Güncellenen verilere göre ise 

Konya’da il bazında toplam 4 bin 
333 organ bağışı gerçekleşti. Toplam 
organ sayısı ise 50 bin 909. Kurum 
bazında bağış sayısı incelendiğinde 

Konya Numune Hastanesi’nde 3 bin 
10, Beyhekim Devlet Hastanesi’nde 
310, Necmettin Erbakan Üniversite-
si’nde 261, Ereğli Devlet Hastane-
si’nde 167, İl Sağlık Müdürlüğü’nde 
143, Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’nde 121,Seydişehir Devlet Hasta-
nesi’nde 72, Yunak Hacı İzzet Baysal 
Devlet Hastanesi’nde 11 ve Kızılay 
Hastanesi’nde 4, Kadınhanı Refik 
Saime Koyuncu Devlet Hastanesi’n-
de 4 ve Cihanbeyli Devlet Hastane-
si’nde 4 bağış sayısı gerçekleşti. Bu 
oranlar ile Konya, organ bağışında 

15. sırada yer aldı.  
HASTALAR EN ÇOK 
BÖBREK BEKLİYOR

Ülkemizde nakil cerrahisinin 
artması ve yeni tedavi işlemlerinin 
uygulanması nedeniyle eskiden kul-
lanılan ‘Doku ve Organ Bağış Belge-
si güncellendi. Ayrıca Bakanlık tara-
fından tüm organ bağış kayıtlarının 
saklanacağı “Türkiye Organ ve Doku 
Bağış Bilgi Sistemi” (TODBS) oluştu-
ruldu. Bugün itibari ile Ulusal Koor-
dinasyon Merkezi’ne kayıtlı yaklaşık 
22 bin 100 böbrek, 750 kalp, 2 bin 

300 karaciğer 50 akciğer, 290  pank-
reas nakli bekleyen hasta bulunuyor. 
Ayrıca şimdiye kadar 29 bin 319 ki-
şiye böbrek, 853 kişiye kalp, 10 bin 
273 kişiye karaciğer, 155 kişiye akci-
ğer, 190 kişiye pankreas nakli yapıl-
dığı öğrenildi.

5 İNSANA HAYAT OLMUŞTU
Geçtiğimiz yıl Konya’da geçirdiği 

beyin kanaması sonucu bir gencin 
beyin ölümü gerçekleşmişti. Hasta-
nın iki böbreği, iki korneası ve kara-
ciğeri bağışlanmış ve 5 kişiyi yaşama 
bağlamıştı.  n UFUK KENDİRCİ

Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altunay, görüşe açılan Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Taslağı hakkında 
konuştu. Başkan Altunay, “Emlakçılık statü kazanıyor. Sözleşmeli bir dönem başlıyor” dedi

Emlakçılık zorlaşıyor!
 Emlakçılık sektörü yeniden dü-

zenleniyor. Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz gün 
Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Tas-
lağı hakkında bilgi verdi.  Bakan Tü-
fenkci yaptığı açıklamada, “Bu yasa 
ile hem emlakçıların farklı farklı söz-
leşmeler hazırlaması önleniyor hem 
de emlakçıyı aradan çıkarıp mülk 
sahibi ile anlaşma neticesinde em-
lakçıların hak kaybına uğramasının 
önüne geçiliyor. Emlakçıların farklı 
farklı belgeler hazırlamasının önüne 
geçmek için hizmet sözleşmesi, alım 
satıma aracılık sözleşmesi, kirala-
maya aracılık sözleşmesi ve hizmet 
ortaklığı sözleşmesi gibi dört farklı 
tür sözleşme standardı getiriliyor. 
Emlakçıların hak kaybına uğramasını 
engellemek için ise ‘taşınmaz göster-
me belgesi’ getiriyoruz. Taşınmazın 
satışı ile ilgili bir süre yazılacak. Müş-
teri o süre içinde emlakçıyı devre dışı 
bırakamayacak” dedi. 

Konya Emlakçılar Odası Başkanı 
Sedat Altunay ise yılbaşından önce 
yürürlüğe girmesi beklenen taslak 
halindeki yasa hakkında görüş bil-
dirdi. Başkan Altunay, bu yasayı 30 
yıldır beklediklerini dile getirirken di-
ğer yandan emlakçılık yapan kişilerin 
oda kaydı, vergi mükellefiyetliği ve 
sertifikası olmadan çalışamayacakları 
konusunda uyarılarda bulundu.

“EMLAKÇILIK STATÜ KAZANACAK”
Tasarının son aşamaya geldiği-

ni belirten Başkan Altunay, taslak 
halindeki yasayı olumlu gördüğünü 
dile getirerek, “Alım-satım sözleş-
mesi olmadan hiçbir emlakçı aracılık 
yapamayacak. Hem kiralama hem 
de satın alma için bu durum geçer-
li. Sözleşmeli bir dönem başlıyor. 
Oda kaydı, vergi mükellefiyeti ve 
sertifikası olmayan kimse emlakçılık 
yapamayacak. Bugüne kadar odada 
kayıtlı olan emlakçılara müktesap(-
kazanılmış) hak verilecek. Bundan 

sonra mezuniyet şartı, kurs ve sınav  
şartı getirilecek başarılı olamayan 
hiç kimse emlakçılık yapamayacak. 
Düzenleme ile bu komisyon Türki-
ye genelinde her ilimizde eşit ola-
cak. Şu anda yüzde 3 düşünülüyor. 
Sözleşmesi olmayan alım-satım işi 
gerçekleştiremeyecek.Yasa son aşa-
maya geldi. Sanırım yıl başından 
önce düzenleme yürürlüğe girecek. 
Bu yasa ile her önüne gelen emlakçı-
lık yapamayacağını belirtelim. Diğer 
yandan emlakçı arkadaşlara da oda 

kaydı yaptırmalarını hatırlatmak isti-
yorum. Aksi takdirde düzenlemeden 
sonra emlakçılık yapamazlar. Ben bu 
yasayı çok olumlu görüyorum. Yakla-
şık 30 yıldır bu uygulamayı bekledik. 
Yerinde ve son derece güzel bir yasa.  
Taslağı bu taslağı Türkiye genelinde 
oda ve derneklerden ortak alınan 
imza sonrasında oluştu. Emlakçılık 
statü kazanıyor. Bundan sonra önü-
müz açık olacaktır. Yasa vatandaşla-
ra ve emlakçılarımıza hayırlı olsun” 
dedi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK? 
Taslakta, taşınmaz ticareti kapsa-

mında alınacak hizmet bedeline hak 
kazanılmasını, taraflar arasında alım 
satıma aracılık sözleşmesi veya kira-
lamaya aracılık sözleşmesinin kurul-
ması şartı geliyor.

Alım satım işlemlerinde hizmet 
bedeli oranının alım satıma aracılık 
sözleşmesinde yer alan satış bedeli-
nin yüzde 3’ünden fazla olmaması; 
kiralama işlemlerinde ise hizmet be-
delinin kiralamaya aracılık sözleşme-
sinde yer alan kira bedelinin bir aylık 
tutarından fazla olmaması öngörülü-
yor.

 Hizmet bedelinin iş sahibi ile alı-
cı veya kiracı arasında aksi yazılı ola-
rak kararlaştırılmadıkça eşit olarak 
paylaştırılması şartı getiriliyor.

Hizmet sözleşmesinde alım satı-
ma ilişkin hizmet bedeli oranına yer 
verilmemesi halinde hizmet bede-
linin, alım satıma aracılık sözleşme-
sinde yer alan satış bedelinin binde 
beşi olması; kiralamaya ilişkin hizmet 
bedeline yer verilmemesi halinde ise 
herhangi bir bedel talep edilememesi 
kuralını geliyor. Taraflardan herhan-
gi birinin hukuken haklı bir sebebi 
olmaksızın alım satım veya kiralama-
dan cayması durumunda cayan ta-
rafa, alım satım işlemlerinde hizmet 
bedelinin yüzde 10’unu, kiralama 
işlemlerinde hizmet bedelinin tama-
mını ödeme yükümlülüğü getiriliyor.

Hizmet karşılığında herhangi bir 
ücret talep edilemeyecek. Ancak ilçe 
sınırı dışında verilen taşınmaz gös-
terme hizmeti için ulaşım masrafı ta-
lep edebileceğinin öngörülüyor.

Taşınmaz alım satımı ile kiralama 
faaliyetleri kapsamında yetki belgesi, 
mesleki yeterlilik belgesinin takip ve 
kontrolünün sağlanması için de Ba-
kanlık tarafından Taşınmaz Ticareti 
Bilgi Sistemi’nin kurulmasının plan-
lanıyor.  n UFUK KENDİRCİ 

Silahla vurulan at 
Selçuk’ta tedavi ediliyor

Cihanbeyli ilçesinde Tuz Gölü 
yakınlarında silahla yaralanmış hal-
de bulunan at, Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan 
Hastanesinde rehabilite ediliyor.

SÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Arıcan, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, geçen günler-
de bir servis şoförünün Tuz Gölü 
yakınlarında silahla yaralanmış bir 
at olduğu ihbarında bulunduğunu 
söyledi.

Atın Konya Büyükşehir Bele-
diyesi ekipleri ile Konya Doğayı 
ve Hayvanları Koruma Derneği-
nin desteğiyle SÜ Veteriner Fakül-
tesi Hayvan Hastanesine nakledildi-
ğini ifade eden Arıcan, hayvanın alt 
çene ve sol arka bacak bölgesinde 
derin yaraların olduğunu dile getir-
di.

Arıcan, atın vurulmaya bağlı 
olarak alt çenesinde kırıklar ile arka 
sol bacağında doku kayıplarının bu-
lunduğunu vurgulayarak, şunları 
kaydetti: “Serum veriyoruz ve gıda 
alımı yapamadığı için burun meri 
sondası ile intra-oral besliyoruz. 

Yara bölgesinin bakımı ve antibi-
yotik uygulamaları günlük devam 
ediyor. Yara bölgesinin bakımı ve 
enfeksiyon kontrolünü yaptıktan 
sonra planladığımız tedaviye baş-
layacağız. Dirençli bir ata benziyor. 
Sonucun iyi olacağına inancımız 
yüksek.” Hayvanın yarasında ciddi 
bir kurtlanmanın görüldüğünü an-
latan Arıcan, ata ilk müdahale ola-
rak ağrı kesiciler verildikten sonra 
kanamasının kontrol altına alındı-
ğını ve radyolojik muayeneler yap-
tıklarını dile getirerek, “Radyolojik 
müdahalede, atın alt çenesinde kırık 
tespit ettik. Kırıkla birlikte iki tane 
dişinde kayıplar gördük. Radyolojik 
değerlendirmede atın yakından saç-
mayla vurulduğunu gözledik. Özel-
likle sağ yüz bölgesinde çok ciddi, 
açık bir yara var” ifadesini kullandı. 

Arıcan, çene kırığının önüne 
geçmek için buraya plaka takma-
yı planladıklarını aktararak, “Bizim 
için önemli olan ilk başlangıçta atı 
gıda alacak duruma getirmek. İhti-
yaç duyulursa belki birkaç operas-
yon daha gerçekleştirilebilir” dedi. 
n HABER MERKEZİ

2007 yılı ilk 9 ayında ise 927 vatandaş organ bağışı yaptı.  
Güncellenen verilere göre ise Konya’da il bazında 

toplam 4 bin 333 organ bağışı gerçekleşti.

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altunay

2007 yılı ilk 9 ayında ise 927 vatandaş organ bağışı 
yaptı.  Güncellenen verilere göre ise  Konya’da il 
bazında toplam 4 bin 333 organ bağışı gerçekleşti.
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Tarım sezonun tamamlanıp hemen hemen arazilerin büyük bir oranının hasat edildiği Konya’da bu yılın rakamları sevindirdi. Geçen yıla oranla arpa üretimi yaklaşık 
yüzde 26.59, Ayçiçeği (yağlık) yaklaşık yüzde 41, Buğday (Diğer) üretimi yaklaşık yüzde 40, şekerpancarı üretimi ise yaklaşık yüzde 0,28 arttı

Hasat raporu sevindirdi
“Türkiye’nin buğday ambarı” 

olarak anılan Konya, tarımsal üre-
tim noktasında ülkenin önemli bir 
merkezi konumunda. Bu nedenle 
tarımsal ticaret, tarımsal istihdam 
noktasında da bir merkez olan Kon-
ya, Türkiye’nin en geniş tarım ara-
zilerine sahip olmasının da etkisiyle 
bir çok tarım ürününü yetiştiren bir 
il olarak dikkat çekiyor.

 Başta hububat ürünleri olmak 
üzere, şeker pancarı, patates, ay-
çiçeği, mısır gibi önemli ürünlerin 
de üretim merkezlerinden biri olan 
Konya hem sulanabilir arazilerin ar-
tırılmasıyla hem de bilinçli tarım uy-
gulamaları ile üretim miktarlarını ve 
kalitesini gün geçtikçe artırıyor. Bu 
yıl ki üretim rakamları ise geçen yıla 
oranla artmış durumda. Arpa üretimi 
geçen yıla oranla yüzde 26.59, Ayçi-
çeği (yağlık) üretimi yaklaşık yüzde 
41, Buğday (Diğer) üretimi yaklaşık 
yüzde 40, şekerpancarı üretimi ise 
yaklaşık yüzde 0,28 artmış oldu. 

TARIM ALANI EN FAZLA OLAN İL
40 bin 838 kilometre kare yüzöl-

çümüne sahip olan Konya, ülkemizin 
en büyük yüzölçümüne sahip olan ili 
olarak, 19 milyon 600 bin 279 dekar-
lık alanda tarım yapılabiliyor. Konya 
Ticaret Odası (KTO) 2016 Ekonomi 
Raporu’nda yer alan bilgilere göre 
bu rakamla Konya, ülkemizin toplam 
tarım alanının yüzde 8,25’ini oluştu-
ruyor. Yine aynı verilere göre 2016 
yılında Tahıllar ve Diğer Bitkisel 

Ürünlerin Ekilen Alanları 13 milyon 
957 bin 372 dekar olarak belirtiliyor.

14 MİLYON 746 BİN 495 
DEKAR ALAN EKİLDİ

Bir çok ürünün üretildiği Kon-
ya’da sezon tamamlanmış, tarım 
arazilerinin hemen hemen hepsi iş-
lenmiş durumda. Ekim ayı itibari ile 

de yeni dönem için ekimlerin baş-
ladığı Konya’da, bu yılki ürün hasat 
miktarları da ortaya çıkmaya başladı. 
2017 yılı hasat tahmini raporuna 
göre, Konya’da ekilen alan 14 milyon 
746 bin 495 dekar olarak hesaplandı. 
Geçen hafta itibari ile bu alanın yak-
laşık 14 milyon 688 bin dekarı hasat 

edilmiş durumda. Tüm ürünlerin 
toplam üretim miktarı ise 14 milyon 
388 bin 610 ton olarak hesaplandı. 

ÜRETİM MİKTARLARINDA 
ARTIŞ YAŞANDI

Konya’da üretilen ve ülkede 
üretim miktarı olarak ilk sıralarda 
yer alan ürünlerden arpa, buğday, 

şekerpancarı, mısır, ayçiçeği gibi 
önemli ürünler olmak üzere, bu yıl 
üretilen bir çok üründen elde edi-
len hasat miktarı geçen yıla oran-
la önemli bir düzeyde arttı.  2016 
yılında arpada (diğer) 734 bin 012 
ton üretim sağlanırken, bu yıl arpa 
(diğer) üretimi 929 bin 240 ton ola-
rak gerçekleşti. Arpa (biralık) üreti-
mi ise 2016 yılında 75 bin 246 ton 
olurken bu yıl 81 bin 765 ton olarak 
hesaplandı. Buna göre 2017 yılında 
toplam arpa üretimi 1 milyon tonu 
geçti. Ayçiçeği (yağlık) üretimi 2016 
yılı rakamlarına göre 205 bin 274 ton 
olarak hesaplanmıştı. Ayçiçeği (yağ-
lık) üretiminde de artış yaşandı. Bu 
yıl Konya’da ayçiçeği (yağlık) üretimi 
290 bin tonu geçti. Çerezlik ayçiçeği 
üretimi ise 8 bin 265 ton oldu. Buğ-
day (Diğer) üretimi 2016 yılında 1 
milyon 278 bin 320 ton iken, 2017 
yılında 1 milyon 800 bin tonu geçe-
rek, 2015 yılındaki 1 milyon 696 bin 
326 tonluk üretimden de fazla ürün 
elde edilmiş oldu. Böylece son 3 yılın 
en fazla buğday (diğer) üretimi ger-
çekleştirildi. Durum buğdayı üretimi 
ise 2017 yılında yaklaşık 985 bin ton 
olarak hesaplandı. Yine Konya’nın 
önemli ürünlerinden olan şekerpan-
carında da geçen yıla oranla üretim 
artışı yaşandı. 2016 yılında 5 milyon 
614 bin 78 ton olan şekerpancarı 
üretimi şuana kadarki hasatlara göre 
2017 yılında 5 milyon 630 bin tonu 
geçti. Mısır (silajlık) üretimi 2016 yı-

lında 1 milyon 468 bin 100 ton olur-
ken, silajlık mısırda da 2017 yılında 1 
milyon 500 bin tondan fazla üretim 
gerçekleştirildi. Mısır (Dane) üretimi 
ise 840 bin 245 olarak hesaplandı. 
DİĞER ÜRÜNLERDEKİ ÜRETİM MİK-

TARLARI
Konya’da üretim miktarı olarak 

önemli yere sahip olan ürünlerin 
yanında, dönemin diğer ürünleri-
nin de üretim miktarları belli oldu. 
Buna göre; acı bakla 405 ton, anason 
255 ton, aspir 4 bin 830 ton, bezel-
ye (kuru) yaklaşık 760 ton, bezelye 
(yemlik) yaklaşık 7 bin ton, burçak 
(dane) 5 ton, burçak (yeşil ot) bin 135 
ton, çavdar (dane) yaklaşık 24 bin 
ton, çörekotu yaklaşık bin ton, fasul-
ye (kuru) yaklaşık 70 bin ton, haşhaş 
(tohum) yaklaşık 5 bin ton, haşhaş 
(kapsül) yaklaşık 7 bin ton, kanalo 
yaklaşık 4 bin ton, kırmızı mercimek 
2 bin 500 tondan fazla, kimyon 7 
bin 180 ton, kişniş 30 ton, korunga 
(tohum) 135 ton, korunga (yeşil ot) 
16 bin tondan fazla, kuşyemi 500 
tondan fazla, lavanta 5 ton, nohut 
yaklaşık 36 bin ton, patates yaklaşık 
590 bin ton, sarımsak yaklaşık 7 bin 
ton, soğan yaklaşık 70 bin ton, su-
sam 175 ton, yem şalgamı yaklaşık 
4 bin ton, yeşil mercimek yaklaşık 3 
bin 450 ton, yonca (tohum) 200 ton, 
yonca (yeşil) 1 milyon 173 bin 615 
ton, yulaf (dane) 17 bin tondan fazla 
üretim yapıldı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya’da üretilen ve ülkede üretim miktarı olarak ilk sıralarda yer alan ürünlerden 
arpa, buğday, şekerpancarı, mısır, ayçiçeği gibi önemli ürünler olmak üzere, bu yıl üretilen 

bir çok üründen elde edilen hasat miktarı geçen yıla oranla önemli bir düzeyde arttı.

Seha Yapı tarafından yapılan Anadolu’nun en büyük su temalı karma konut projesi Zermeram’da ‘Şimdi Al Teslimde Öde’ kampanyası başladı 

Seha’dan Zermeram fırsatı!
İttifak Holding’in inşaat sektörün-

deki markası Seha Yapı, Anadolu’nun 
en büyük su temalı karma konut pro-
jesi Zermeram’da konut sahibi olma-
yı kolaylaştıran yeni bir kampanyaya 
başladı. Peşinde 335 Bin TL’den baş-
layan fiyatlarla satışı devam eden Zer-
meram’dan evini şimdi alanlar öde-
melerini 2019’da teslimde yapacak.

Konya’nın en değerli ve en bü-
yük imarlı arazisi üzerinde Seha Yapı 
imzası ile yükselen Zermeram pro-
jesinden konut alanlar ödemelerini 
2019’da ev tesliminde yapıyor. İnşa-
atın hızla devam ettiği projedeki fi-
yatlar peşin alımlarda 335 bin TL’den 
başlarken “Şimdi Al Teslimde Öde” 
kampanyasıyla hem oturum hem de 
yatırım için cazip fırsatlar sunuyor. 

31 Aralık 2017’de sona erecek 
olan “Şimdi Al Teslimde Öde” kam-
panyası hakkında bilgi veren Seha 
Yapı Genel Müdürü İskender Uslu 
şunları söyledi; 40 yıla yakın bir süre-
dir bu toprakların ihtiyaç ve dinamik-

lerine uygun projeler geliştirip onları 
yeni sahipleri ile buluşturuyoruz. Bu 
minvalde Zermeram da bizler için ol-
dukça önemli. Projemiz sadece Kon-
ya’da değil Anadolu’da bugüne kadar 
düşünülmüş en nadide ve kaliteli 
projelerden biri olma niteliği taşıyor. 
Böyle bir projeden ev sahibi olmak is-

teyen birçok müşterimiz var. Onların 
beklentilerine cevap verecek kazançlı 
çıkacakları bir kampanya için yola çık-
tık ve “Şimdi Al Teslimde Öde” kam-
panyasını geliştirdik.  31 Aralık’ta son 
bulacak kampanya Zermeram’ın 1. 
etabında bulunan sınırlı sayıdaki dai-
re için geçerli olacak. 335 Bin TL’den 

başlayan fiyatlarla satışına devam edi-
len Zermeram’dan şimdi ev alanlar, 
2019 yılı teslimde ödeyecek. Farklı 
ödeme seçenekleri ile ev sahibi olmak 
isteyen müşterilerimiz için de alterna-
tif çözümlerimiz bulunuyor

Sözlerine devam eden Uslu; “Zer-
meram inşaatı hız kesmeden devam 

ediyor. 1. etabı 2019 yılında teslim 
etmeyi planlıyoruz, zamanlamada bir 
problemimiz yok, 2. etabın satışları da 
beklediğimiz ölçüde ilerliyor. Bu etap 
için de önümüzdeki aylarda avantajlı 
kampanyalarımız olacak. Zermeram’ı 
satışa çıktığımız ilk günden bu yana 
gerek yatırımcılar gerekse de otur-
mak için konut alanlara ciddi kazanç 
sağladık. Seha Yapı olarak sadece 
Zermeram’da değil Türkiye’nin farklı 
bölgelerindeki diğer projelerimizde de 
kazandırma geleneğimizi sürdürüyo-
ruz.” dedi. 

ZERMERAM ÇEVRE DOSTU 
KİMLİĞİ İLE DE DİKKAT ÇEKİYOR
Anadolu topraklarında bugüne 

kadar yapılmış en iyi ve en büyük 
yaşam projelerinden biri olan Zerme-
ram, 320 bin metrekare alan üzerin-
de yükseliyor. Yüzde 70 gibi önemli 
bir oranı gri ve yeşil peyzajdan olu-
şan Zermeram nefes alan yemyeşil 
bir proje olarak kurgulandı. Çevreci 
bir kimliği de bulunan Zermeram’da 

kojenerasyon sistemi ile üretilecek 
elektrik enerjisi sayesinde enerji ta-
sarrufu sağlanırken, gri su arıtma 
tesisi ve yağmur suyu geri kazanımı 
ile yeşil alanların sulaması da tasar-
ruflu hale getirildi.  Zermeram’ın 17 
bin 500 metrekaresi biyolojik gölet, 
240 bin metrekaresi gri ve yeşil pey-
zaj, 2.750 metrekaresi sağlıklı yaşam 
merkezi ve 9.222 metrekaresi de alış-
veriş merkezi olarak tasarlandı. Brüt 
120 ile 1.052 metrekare aralığında 
inşa edilen Zermeram’da toplamda 
1.077 konut bulunuyor. Projede yer 
alan Arasta AVM ise 39 mağaza, 2 
adet çok amaçlı salon, 1 adet restoran 
ve 1 adet marketten oluşuyor. 

Zermeram projesinde 72 adet 
2+1 konut tipiyle birlikte 249 adet 
3+1, 218 adet 4+1, 256 adet 4,5+1, 
200 adet 5+1, 1 adet 5,5+1, 23 adet 
de 6,5+1 konut yapılıyor. Projede, 14 
bahçe dubleks yer alırken 9 adet yalı, 
35 adet de villa bulunuyor.  
n HABER MERKEZİ

Peşinde 335 Bin TL’den başlayan fiyatlarla satışı devam eden 
Zermeram’dan evini şimdi alanlar ödemelerini 2019’da teslimde yapacak.
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TBMM’de bulunan 3 partiden 14 milletvekilinden 12’si, TBMM’deki 10 komisyonda Konya’yı temsil ediyor. Ayrıca uluslararası 
komisyonlarda da 4 milletvekili görev yapıyor. Ülkeler arası bir çok dostluk grubunda da Konya Milletvekilleri’nin görevi bulunuyor

14 komisyonda Konya var!
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM) 26. Yasama Dönemi’nde 
Konya’dan 14 milletvekili TBMM’de 
görev yapıyor. Partilere göre dağılıma 
bakıldığı zaman AK Parti 12, Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) 1, Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) 1 olmak üzere 3 par-
tinin milletvekilleri Konya’yı TBMM’de 
temsil ediyor. Ülkemizin tarım, sanayi, 
eğitim, ulaşım gibi alanlar başta ol-
mak üzere, bir çok konuda önemli bir 
ağırlığı olan Konya, bu ağırlığını hem 
TBMM’de hem de partilerin yönetim-
lerinde de hissettiriyor. 

PARTİ YÖNETİMLERİNDE KONYA 
MİLLETVEKİLLERİ

Konya’nın parti yönetimlerindeki 
temsil gücü bir çok ile göre oldukça iyi 
durumda. AK Parti Milletvekillerinden 
Ahmet Sorgun Seçim İşlerinden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ömer 
Ünal Teşkilat Başkan Yardımcısı, Hacı 
Ahmet Özdemir Sosyal Politikalar 
Başkan Yardımcısı, Hüsnüye Erdoğan 
ise İnsan Hakları Başkan Yardımcısı 
olarak parti genel merkezinde görev 
yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
Konya’daki tek milletvekili olan Mus-
tafa Kalaycı da, Genel Sekreter Yar-
dımcısı olarak parti genel merkezinde 
üst düzey görevde olan isim olarak 
dikkat çekiyor. 

TBMM KOMİSYONLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM)’nde bir farklı konularda 18 
komisyon bulunuyor. Bu komisyonlar; 
Adalet Komisyonu, Anayasa Komis-
yonu, Avrupa Birliği Uyum Komis-
yonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu, Dilekçe Komisyo-
nu, Dışişleri Komisyonu, Güvenlik ve 
İstihbarat Komisyonu, İnsan Hakları 
İnceleme Komisyonu, İçişleri Komis-
yonu, Kadın erkek Fırsat Eşitliği Ko-
misyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Komisyonu, Milli Eğitim Kültür Genç-
lik ve Spor Komisyonu, Milli Savunma 
Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyo-
nu, Sanayi Ticaret, Enerji, Tabi Kay-
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyiş-
leri Komisyonu, Çevre Komisyonu 
olarak sıralanıyor. Konya Milletvekil-
lerinin komisyonlardaki görevlerine 
bakıldığı zaman, bir çok komisyonda 
Konya milletvekillerini görmek müm-
kün. Ayrıca Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı olarak Konya Mil-
letvekili Ziya Altunyaldız, Konya mil-
letvekili olarak tek komisyon başkanı 
durumunda. Eski Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun ise Başbakanlık yaptı-
ğı için TBMM’de herhangi bir görevi 
bulunmuyor. 

MİLLETVEKİLLERİ KONYA’YI 
10 KOMİSYONDA TEMSİL EDİYOR
Üç partiden Konya Milletvekilleri 

TBMM’de 10 komisyonda Konya’yı 
temsil ediyor. Çeşitli komisyonlarda 
görev yapan milletvekilleri şu şekilde; 

Ziya Altunyaldız: Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tekno-
loji Komisyonu Başkanı

Abdullah Ağralı: İçişleri Komisyo-
nu Üyesi

Hacı Ahmet Özdemir: Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Üyesi 

Halil Etyemez: Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi

Hüsnüye Erdoğan: Sağlık, Aile, Ça-
lışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi/ 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Üyesi

Muhammet Uğur Kaleli: Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi

Mustafa Baloğlu: İçişleri Komisyo-
nu Sözcüsü / Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Üyesi

Mustafa Kalaycı: Plan ve Bütçe Ko-
misyonu Üyesi

Mehmet Babaoğlu: Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Üyesi / (10 / 
518) Esas Numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonu Üyesi

Mustafa Hüsnü Bozkurt: Milli Sa-
vunma Komisyonu Üyesi

Ömer Ünal: Milli Savunma Komis-
yonu Üyesi

Leyla Şahin Usta: İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Sözcüsü / Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis-
yonu Üyesi / (10/392) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi

ULUSLARARASI KOMİSYONLAR
Ayrıca TBMM’de Uluslararası ko-

misyonlar da bulunuyor. NATO gibi 
önemli uluslararası kurumlarda görev 
yapan bu komisyonlar yine milletvekil-
lerinden oluşuyor. Bu komisyonlar şu 

şekilde; 
1-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teş-

kilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA)
2-Nato Parlamenter Asamblesi 

(NATOPA)
3-Avrupa Konseyi Parlamenter 

Meclisi (AKPM)
4-Türkiye - Avrupa Birliği Karma 

Parlamento Komisyonu (KPK)
5-İslam İş Birliği Teşkilatı Parla-

mento Birliği (İSİPAB)
6-Asya Parlamentoları Asamblesi 

(APA)
7-Akdeniz İçin Birlik Parlamenter 

Asamblesi (AİBPA)
8-Parlamentolararası Birlik Grubu 

(PAB)
9-Karadeniz Ekonomik İşbirliği 

Parlamenter Asamblesi (KEİPA)
10-Akdeniz Parlamenter Asamble-

si (AKDENİZ-PA)
11-Türk Dili Konuşan Ülkeler Par-

lamenter Asamblesi (TÜRKPA)
12-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Par-

lamenter Asamblesi (EİTPA)
13-Güney Doğu Avrupa İş Birliği 

Süreci Parlamenter Asamblesi (GDA-
ÜPA)

Konya’yı uluslararası komisyonlar-
da 4 isim temsil ediyor. İslam İş Birliği 
Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Gru-
bu Üyesi olarak AK Parti Milletvekili 
Hacı Ahmet Özdemir, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üye-
si olarak AK Parti Milletvekilleri Meh-
met Babaoğlu ve Leyla Şahin Usta ve 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi Grubu Üyesi olarak CHP 
Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt 
Konya’yı uluslararası komisyonlarda 
temsil eden isimler olarak dikkat çeki-
yor. Ayrıca ülkeler arası bir çok dostluk 
grubunda da Konya Milletvekillerinin 
görevi bulunuyor. 

KONYA MİLLETVEKİLLERİNİN 
TBMM GÖREVLERİ
AHMET SORGUN

Türkiye - Brezilya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Genel Sekreter

Türkiye - İsveç Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi

Türkiye - Japonya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi

Türkiye - Katar Parlamentolar Ara-
sı Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Ye-
dek Üyesi

Türkiye - Mali Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi

Türkiye - Norveç Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Asıl Üyesi 

Türkiye - Sırbistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Genel Sekreter 

Türkiye - Sudan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi 

Türkiye - Şili Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Baş-
kanvekili

ABDULLAH AĞRALI
İçişleri Komisyonu Üyesi
Türkiye - Guatemala Parlamento-

lar Arası Dostluk Grubu Yönetim Ku-
rulu Yedek Üyesi

Türkiye - Güney Afrika Parlamen-
tolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Ku-
rulu Yedek Üyesi

Türkiye - İsveç Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Sayman

Türkiye - Komorlar Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Genel Sekreter 

Türkiye - Liberya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi 

Türkiye - Norveç Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkan

Türkiye - Tunus Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi 

Türkiye - Ürdün Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Asıl Üyesi 

HACI AHMET ÖZDEMİR
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu Üyesi
İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento 

Birliği Türk Grubu Üyesi
Türkiye - Bolivya Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi

Türkiye - Botsvana Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi

Türkiye - Sierra Leone Parlamen-
tolar Arası Dostluk Grubu Denetleme 
Kurulu Asıl Üyesi

Türkiye - Ürdün Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Asıl Üyesi  

HALİL ETYEMEZ
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu Üyesi
Türkiye - Finlandiya Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi

Türkiye - Gabon Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Sayman

Türkiye - Karadağ Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi

Türkiye - Kenya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi

Türkiye - Lübnan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi

Türkiye - Norveç Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi

Türkiye - Uruguay Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi 

HÜSNÜYE ERDOĞAN
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

Komisyonu Üyesi
 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komis-

yonu Üyesi
Türkiye - Benin Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi

Türkiye - Çin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Sayman

Türkiye - Filistin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Sayman

Türkiye - Karadağ Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkan

Türkiye - Moritanya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi 

Türkiye - Mozambik Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi 

Türkiye - Romanya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Sayman

Türkiye - Şili Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi 

MUHAMMET UĞUR KALELİ
Tarım, Orman ve Köyişleri Komis-

yonu Üyesi
Türkiye - Tanzanya Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi 

Türkiye - Uruguay Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi 

MUSTAFA BALOĞLU
İçişleri Komisyonu Sözcüsü
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

Komisyonu Üyesi
Türkiye - ABD Parlamentolar Arası 

Dostluk Grubu Denetleme Kurulu Ye-
dek Üyesi

Türkiye - Guatemala Parlamento-
lar Arası Dostluk Grubu Başkanı

Türkiye - Mauritius Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi

Türkiye - Mozambik Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi 

Türkiye - Norveç Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Genel Sekreter 

Türkiye - Panama Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi 

Türkiye - Ruanda Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Üyesi

Türkiye - Seyşeller Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi

Türkiye - Singapur Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Genel Sekreter 

Türkiye - Tanzanya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Genel Sekreter 

Türkiye - Yeni Zelanda Parlamen-
tolar Arası Dostluk Grubu Denetleme 
Kurulu Asıl Üyesi 

MUSTAFA KALAYCI
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Türkiye - İspanya Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Asıl Üyesi

Türkiye - Kosova Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Asıl Üyesi 

Türkiye - Kostarika Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Asıl Üyesi

Türkiye - Letonya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Asıl Üyesi

Türkiye - Nepal Parlamentolar Ara-
sı Dostluk Grubu Denetleme Kurulu 
Asıl Üyesi

Türkiye - Sudan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Asıl Üyesi 

Türkiye - Ürdün Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 

Asıl Üyesi  
Türkiye - Vietnam Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Asıl Üyesi 

Türkiye - Yemen Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Asıl Üyesi 

MEHMET BABAOĞLU
Tarım, Orman ve Köyişleri Komis-

yonu Üyesi
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Araştırma Komisyonu Üyesi
 Avrupa Konseyi Parlamenter Mec-

lisi Türk Grubu Üyesi
Türkiye - Benin Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi

Türkiye - İngiltere Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi

Türkiye - Japonya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Asıl Üyesi

Türkiye - Nijerya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi 

Türkiye - Singapur Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi

Türkiye - Suudi Arabistan Parla-
mentolar Arası Dostluk Grubu Yöne-
tim Kurulu Yedek Üyesi  

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT
Milli Savunma Komisyonu Üyesi
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parla-

menter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Türkiye - Litvanya Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Asıl Üyesi

Türkiye - Özbekistan Parlamento-
lar Arası Dostluk Grubu Yönetim Ku-
rulu Asıl Üyesi

ÖMER ÜNAL
Milli Savunma Komisyonu Üyesi
Türkiye - B.A.E. Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi

Türkiye - İsveç Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkan

Türkiye - Japonya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi

Türkiye - Katar Parlamentolar Ara-
sı Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Ye-
dek Üyesi

Türkiye - Nijerya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Asıl Üyesi

Türkiye - Tacikistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi 

LEYLA ŞAHİN USTA
İnsan Haklarını İnceleme Komis-

yonu Sözcüsü
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu Üyesi
(10/392) Esas Numaralı Meclis 

Araştırması Komisyonu Üyesi
Avrupa Konseyi Parlamenter Mec-

lisi Türk Grubu Üyesi
Türkiye - Azerbaycan Parlamento-

lar Arası Dostluk Grubu Yönetim Ku-
rulu Yedek Üyesi

Türkiye - Bosna Hersek Parlamen-
tolar Arası Dostluk Grubu Denetleme 
Kurulu Yedek Üyesi

Türkiye - Filistin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi

Türkiye - Gine Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Türkiye - Kamboçya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi

Türkiye - Kostarika Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi

ZİYA ALTUNYALDIZ
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay-

naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı

Türkiye - ABD Parlamentolar Ara-
sı Dostluk Grubu Denetleme Kurulu 
Asıl Üyesi

Türkiye - Almanya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Asıl Üyesi

Türkiye - Danimarka Parlamento-
lar Arası Dostluk Grubu Yönetim Ku-
rulu Yedek Üyesi

Türkiye - İngiltere Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Denetleme Kuru-
lu Yedek Üyesi

Türkiye - Meksika Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu 
Asıl Üyesi

Türkiye - Moğolistan Parlamento-
lar Arası Dostluk Grubu Yönetim Ku-
rulu Asıl Üyesi

Türkiye - Rusya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanvekili
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ahmet Davutoğlu Leyla Şahin Usta

Mehmet Babaoğlu

Muhammet Uğur Kaleli

Mustafa Baloğlu

Mustafa Kalaycı

Ömer Ünal

Ziya Altunyaldız

Abdullah AĞRALI

Ahmet Sorgun

Hacı Ahmet Özdemir

Halil Etyemez

Mustafa Hüsnü Bozkurt

Hüsnüye Erdoğan



Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve bir 
yıl sonra cam filmi serbest bırakacak 
hüküm yürürlüğe girmeden cam film 
yeniden yasaklandı. Cam filmi takan 
araçlara 427 lira ceza yazılacak. Mil-
yonlarca araç sahibi cam filminin ya-
saklanmasından muzdarip,  araçla-
rında cam filmi bulunan vatandaşlar 
yasak kararının ardından araçlarında-
ki filmleri söktürmeye başladı. Cam 
filmi takan araçlara ise 427 lira ceza 
yazılacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından yapılan yönetme-
lik değişikliğiyle araçlarda cam filmi 
ve renkli cama yeniden yasak geldi. 
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hak-
kında Yönetmelikte Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmeliği, Resmi Ga-
zete’de yayınlandı. Yapılan değişikliğe 
göre cam filmi ve renkli cam kullanı-
mında Karayolları Trafik Yönetmeli-
ği’nin 63. maddesi esas alınacak. Bu 
maddede şu hüküm yer alıyor: “Ta-
şıtların camlarının görüntüyü değişti-
recek seviyede renkli kullanımı veya 
camların üzerine renkli film tabakaları 

yapıştırılması yasaktır.”
CAM FİLMİ 26 EKİM’DE 

SERBEST OLACAKTI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığı’nın 26 Ekim 2016’da yayımladığı 
yönetmelikte bir yıl sonra yürürlüğe 
girecek şekilde sürücülerin araçlarına 
onaylı cam filmi takmasını, ön cam 
hariç serbest bırakmıştı. Cam filmi 

serbesti gelmeden Resmi Gazete’de 
yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 
cam filmi yasaklanmış oldu. Bakan-
lık yetkilileri, ulusal güvenliğe ilişkin 
çekinceler nedeniyle söz konusu dü-
zenlemenin yapıldığı bilgisini paylaştı. 

Oto Film İşyeri Sahibi Musa Koç 
kararın çıkması ile birlikte sıkıntı içeri-
sine girdiklerini belirterek, “Araçlarda 

cam filmi bir lüks değil, ihtiyaçtır. 
Cam filminin bir ‘modifiye’ mal-
zemesi olarak görülmesi tama-
men yanlış algıdan ibarettir. Be-
lirli standartlarda kullanılmasına 
izin verilmelidir. Bizler işimizi 
yaparken TSE Standartlarında 
gerçekleştiriyorduk. Devletimiz 
TSE standartlarını yerine getiren 
işyerinin cam filmi yapmasında 
ve araçlarda kullanılmasına izin 
vereceğini belirtmişti. Bu doğ-
rultuda çalışmalarımızı gerçek-
leştiriyorduk. Şu an Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
yapmış olduğu açıklama ile hem 
oto cam film işlemi yapan işyer-
leri hem de vatandaşlarımızın 

aklında soru işaretleri bıraktı. Bu sek-
törden ekmek yiyen yüzlerce üyemiz 
var. Bu iş ile pek çok insan geçimini 
sağlıyor.  Cam filmindeki yasal düzen-
lemelerden dolayı pek çok kişi dük-
kânını kapatmak zorunda kalacak, 
bununla beraber birçok insanımızın 
da işsiz kalması gündeme gelecek. 
Cam filminin yapım maliyeti 100 TL 
ile bin TL arasında. Şimdi film sökme 
işleminden ücret almak istemiyoruz 
ama geçimimizi bu işten sağladığımız 
için 20 TL ile 100 TL arasında ücret 
alıyoruz” dedi

CAM FİLMİNİN FAYDALARI VAR
Koç, otomobillerde kullanılan 

cam filmlerinin faydaları da olduğunu 
belirterek, “Cam filminin en büyük 
faydası araç içerisine girebilecek her 
türlü ışığı kırmasıdır. Araç içersinde 
yansıma olabilecek eşyalara karşı sü-
rücünün gözünden kamaşma olma-
sını ve güneş ışınlarının araç kabinin 
renk değiştirmesine, eskimesine ve 
kısmen şeklinin bozmasını engeller. 
Kısacası sürücünün görüşünü etkile-
yebilecek olumsuzluklara karşı sürüş 
güvenliğini artıran ve araç değerini 
koruyan bir önlem diyebiliriz. Aynı za-
manda cam filmi olası bir kaza anında 
araç içerisine veya etrafa saçılabilecek 
cam kırıklarından araç içerisindeki ve 
çevredeki insanları korur.  Sert dar-
belerde dahi camı yerinde tutar. Hem 
kazaya sebebiyet verebilecek unsurla-
rının önüne geçer hem de kaza anında 
oluşabilecek yaralanmalara karşı bizi 
ve çevremizi korur. Hem araçlarında 
araç cam filmi olan , hem de araçla-
ra film yapan esnaflar olarak Change.
org’da imza kampanyası başlatıldı. 
İmza kampanyasına yoğun ilgi var. Bu 
yasal düzenlemenin yeniden gözden 
geçirilmesini istiyoruz” ifadelerini kul-
landı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Tılsımını yitir-
miş bir zamandan 
bahsediyoruz hüzün 
çiçeğim… Güzellikle-
rin kifayetsiz, günün 
değersiz, sevginin 
azaldığı… Biz seninle 
evvel zaman içinde-
ki mişli anılarda yer 
alıyoruz. Kalbimin 
temiz, masum daha 
kötülükleri anlamaya-
cak kadar küçük zamanlarından…

Bugün kendimle konuştum. 
Dünler ne güzeldi. Minik adımların, 
hayat sokaklarında yeni yeni ilerle-
diği zamanlar hani. Uf olan dizlerin 
bir buse ile iyileştiği… Gözyaşları 
ile dolan gözlerin, pırıltılarla, me-
rakla baktığı vakitlerden bahsedi-
yorum.

Her bebek zaman kundağının 
içinde büyür. Sevgi sarıp sarmalar 
onu… Ne zaman bu kundaktan 
kurtulur da kasımpatı gibi bir anda 
kendini ortada bulursan, o zaman 
eskilerin dediği gibi imilimil gelir 
ayaz arkandan… 

Kasımpatı… Kasım ayında 
birdenbire çıkıveren, bu ani patla-
madan ötürü ismini aldığı düşü-
nülen bir çiçek. Birçok hikâyenin 
konusu ve birtakım mistik kavram-
ların simgesi… Görünüş olarak 
herkesin bildiği ama isminin çok 
anılmadığı bir çiçek… Meydana 
gelişi ile insanoğlunu anımsatan...

Kimi zaman çelenkleri süs-
lemiş, kimi zaman ölümsüz aşkı 
simgelemiş, kimi zaman da plato-
nik sevdaların kahramanı olmuş. 
Nedendir bilinmez ama bu çiçek 
hep hüzün barındırmış insanların 
gözünde… Gizliden gizliye acı çek-
tiği düşünülmüş. Kim bilir belki de 
öyledir!..

Lâkin bir sözde de belirtildiği 
gibi; “Çiçeklenmek için kışı bek-
leyen kasımpatılar gibiyiz. Hala 
umut var.” Evet, önemli olan ya-
zın sıcağında dünyaya merhaba 
demek değil, bilâkis kışın tipisinde 
hayata tutunabilmektir umut. 

Cesur, zor şartlara meydan 
okuyarak varlığını belli eden kar-
delen gibi, kışı göğsünü gere gere 
karşılayan kasımpatı gibi olunmalı 
hayatta… Hayatın esprisi, güneşe 
dönerek yayışa yayışa yaşamakta 
değil, olumsuzluklara karşı dik du-
rabilmekte gizli…

Kasımın bende 
çok farklı bir yeri 
vardır. Dünyaya gel-
diğim ve yazılarımın 
sizlerle buluşmaya 
başladığı ay… Hem 
benim hem de yazı-
larımın doğum günü 
gizli bu zamanda… 

Bir tevafuk ile bir 
anda karşıma çıkan 
bir fırsatın güzel bu-

luşmasıyla o günden bugüne iki 
sene geçmiş. Hayatımın en nadide 
dönüm noktalarından biri…

İki sene öncesine kadar hep 
kelimelerimi kundaklayarak yaşa-
dım. Üşürler, incinirler, daha bü-
yümeleri gerek diyerek. Hâlâ bü-
yümüşte sayılmazlar ama güzel bir 
karşılaşma ile elimden tutan hoca-
larım (minnettarım) sayesinde bir 
kasımpatı gibi kışın başında soğu-
ğa aldırış etmeden filizlendi ve çok 
geçmeden minik minik çiçeklerini 
vermeye başladı düşüncelerim.

Daha sonra hiç susmadı ses-
siz sesler… Dünyaya kendimce 
bir iz de ben bırakmak istedim. Ve 
hâlâ yolun başındayım. Kundakta 
bekleyen düşüncelerim, bu güzel 
tevafuk ile yavaş yavaş apalamaya 
başladı. Şimdilerde ise yastık ke-
narlarından tutarak yürümek için 
çabalamakta… 

Halk arasında “abi-abla oldun” 
diye büyüdüğünü simgeleyen ya 
da kardeşi olduğunun farkına var-
masını sağlanmak için söylenen 
bir söz vardır ya… Benim yazıları-
mın da abi-abla olma zamanı geli-
yor. Büyüyüpte bir bütün olma… 
Ve yeni sayfaların elinden tutma 
zamanı hani… Hayaller bir adım 
daha ilerlemeye başladı.

Şimdilerde oturup siyah beyaz 
bir sayfanın karşısında çocukluğu-
mun kulağını çınlatıyorum. Çocuk-
luk arkadaşlarım geliyor aklıma… 
Satırlarda koşup oynadığımız, 
şefkatle baktığım düşüncelerim… 
Komşularım olan kitaplar bir ta-
bakla kapımı çalar, “kokmuştur 
sana da” diyerek tatlı bir kâğıt ko-
kusu ile bilgilerini ikram ederdi. 

Sıcacık bir soba huzuru kapla-
dı yüreğimi… 

Üzerine iki mum dikilmiş bir 
kitapla doğum gününüzü kutluyo-
rum yazılarım… İyi ki doğdunuz.
Vesselam.

KASIMPATI GİBİ

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Geçtiğimiz günlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmine yeniden yasak geldi. Cam filmi 
taktıranlar ceza yememek için yeniden sanayinin yolunu tutarak, filmleri söktürüyor. Esnaf ve vatandaşlar ise kararın yeniden gözden geçirilmesini istiyor

Cam filmi olan söktürüyor!
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Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Web Ofset Baskı Tesisi
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Hakkari’de bölücü terör örgütüne yönelik 
operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, 
çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 
Alınan bilgiye göre, 11 Eylül’de Yüksekova 
3. Piyade Tümen Komutanlığı koordinesin-
de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına 
bağlı komando taburları ile Hakkari ve Van 
Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin 
katılımıyla terör örgütü PKK’ya yönelik 
başlatılan “Şehit Piyade Binbaşı Kürşat Selim 
Şenol” operasyonu devam ediyor.  Operas-
yonda, terör örgütü tarafından barınma alanı 
olarak kullanılan ve stratejik öneme sahip 
bölgeler teröristlerden arındırılarak kontrol 
altına alındı.   n AA

Yolcu 
otobüsünün 
şarampole 
inmesi sonu-
cu meydana 
gelen kazada 
3 yolcu şoka 
girerek has-
taneye kaldırıldı.  Kaza, 05.00 sıralarında Kon-
ya-Antalya Çevre Yolunun 3’üncü kilomet-
resinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Antalya yönüne giden içerisinde 20 yolcunun 
bulunduğu Şinasi Y. yönetimindeki 38 KC 
826 plakalı yolcu otobüsü, Sakaltutan Dere 
mevkisinde sürücünün yedek şoförü uyan-
dırmak için durmak istediği sırada şarampole 
inerek sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine 
ulaşan sağlık ve güvenlik görevlileri yolcuları 
otobüsten indirerek farklı bir otobüse bindirdi. 
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olayın 
şokuna giren 3 yolcu kontrol amaçlı çeşitli 
hastanelere kaldırıldı.  n İHA 

Yolcu otobüsü
şarampole indi

3 terörist etkisiz
hale getirildi

Karaman’da pazardan dönen yaşlı kadının yanına bisik-
letle yaklaşan bir kişi, yaşlı kadının elindeki cüzdanı alarak 
kayıplara karıştı. Olay, dün Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit 
Ferhat Şarlak Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgi-
ye göre, evinin yakınındaki pazar yerinden alışveriş yaptıktan 
sonra yaya olarak evine dönüşe geçen 70 yaşındaki Fatma 
Yılmaz, bir süre dinlenmek için parktaki banka oturmak iste-
diği sırada arkasında bisikletle gelen bir kişi elindeki cüzdanı 
alarak kaçtı. Neye uğradığı şaşıran yaşlı kadın, kapkaççının 

arkasından, “Evin anahtarlarını bırak para senin olsun” diye 
bağırdı. Bu sese kulak vermeyen bisikletli kapkaççı ise kayıp-
lara karıştı. Yaşlı kadının yardımına koşan çevredeki vatan-
daşlar ise durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelerek 
yaşlı kadınla görüşen ekipler, 15’li yaşlarda olduğunu tespit 
ettiği kapkaççıyı yakalayabilmek için geniş çaplı çalışma baş-
lattı. Polis, şimdi bisikletli kapkaççıyı yakalayabilmek soruş-
turmasını sürdürüyor.
n İHA

Yaşlı kadının cüzdanını çaldılar!

Öksürük şikayeti ile gitti
kanser olduğunu öğrendi

Aksaray’da öksürük şikayetiy-
le gittiği hastanede akciğer kanseri 
teşhisi konulan Gülser Yumuşak, 
sevk edildiği Konya’da gerçekleşti-
rilen ameliyatın ardından sağlığına 
kavuştu. 

Aksaray’da ikamet eden 4 ço-
cuk annesi Gülser Yumuşak (56), 
öksürük şikayetiyle gittiği hasta-
nede akciğerinde kitle olduğunu 
öğrendi. Bunun üzerine Medicana 
Konya Hastanesine sevk edilen 
Gülser Yumuşak, Göğüs Cerrahisi 
Uzmanı Op. Dr. Hasan Demir tara-
fından muayene edildi. Yapılan tet-
kiklerin ardından ameliyat olmasına 
karar verilen Gülser Yumuşak, 25 
Ekim’de gerçekleştirilen ameliyatın 
ardından sağlığına kavuştu. Medi-
cana Konya Hastanesi Göğüs Cerra-
hisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Demir, 
ameliyat ettiği Gülser Yumuşak’ın 
sağlığına kavuşmasını tedavi sıra-
sında hastasının şişirdiği balonları 
patlatarak kutladı. Akciğer kanseri 
tanısıyla hastanelerine gelen Gülser 
Yumuşak’ın tedavi süreci hakkında 
bilgi veren Op. Dr. Demir, “Hasta-
mız bize geldiğinde akciğerde bir 
tane lekesi vardı. Bu leke uzunca 
süre Aksaray’daki Metin Güven ta-
rafından takip edilirken, bir miktar 
büyüme tespit edildi. Bu büyüme 
üzerine hasta bize gönderildi ve 

yaptığımız tetkiklerde bu lezyonun 
kötü huylu olabileceği kanısı bizde 
uyandı ve hastaya operasyon öner-
dik. Hastamız da operasyonu kabul 
etti. Geçen hafta Çarşamba günü 
hastayı ameliyat ettik, bugün de 
hastayı taburcu ediyoruz. Herhangi 
bir sıkıntı yaşamadık. Bu dönemde 
bu arkadaşlarımızın hepsi nihaye-
tinde katkıları oldu ama kuru üzüm 
asmasının dalındaki üzümün lezzeti 
kuru dalında aranmaz düsturuyla 
Allah şifayı nasip edecekmiş biz se-
bep olduk sadece. Biz burada ekip 
olarak katkımız olmuştur ama sade-
ce ve sadece kuru üzüm asmasının 
çubuğu hükmündeyiz. Allah Gülser 
hanıma şifa talep etmiş biz de ona 
sebep olmaya çalıştık sadece. Ame-
liyattan sonraki sürecimiz hasta-
mız şu an kitle tamamen çıkartıldı. 
Küçük bir lezyondu erken devre 
yakalanmış bir tümör. Erken devre 
yakalandığı için de ameliyattan son-
ra herhangi bir patoloji sonuçlarını 
bekliyoruz. Patoloji sonucunda da 
eğer çıkardığımız lenf nodlarında 
metastaz gelmezse ki büyük ih-
timalle gelmeyecek çünkü erken 
evre. Sadece cerrahi ile kurtarmış 
olacak. Kemoterapi ve radyoterapi 
(ışın tedavsisi) herhalde almayacak 
diye umut ediyoruz” ifadelerini kul-
landı.  n HABER MERKEZİ

Güvenlik güçleri, ülke genelinde ekim ayında düzenlediği operasyonlarda, kış üslenmesine 
hazırlanan terör örgütü PKK’ya göz açtırmadı. Operasyonlarda 152 terörist etkisiz hale getirildi

PKK’ya ağır darbe
Ülkenin barış ve huzur ortamını 

bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve 
yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzen-
leyen terör örgütü PKK mensuplarına 
karşı kararlı mücadelesini sürdüren 
güvenlik güçleri, ekimde de başarılı 
operasyonlara imza attı.

Şehir merkezlerindeki çalışmala-
rının yanı sıra kırsalda kış üslenme-
sine hazırlanan teröristlere yönelik 
sonbaharda da yoğun operasyonlar 
düzenleyen asker ve polisler, örgüte 
ağır darbe indirdi.
152 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK mensuplarının 
1-31 Ekim’deki saldırılarında 14 gü-
venlik görevlisi şehit oldu, 3 sivil ya-
ralandı. Operasyon ve terör saldırıla-
rında yaralanan 38 güvenlik görevlisi 
tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve 
huzuruna yönelik hain saldırılar dü-
zenleyen terör örgütü PKK’ya yurt içi 
ve dışında hava ve kara operasyonla-
rıyla karşılık verdi.

Yurt içi ve dışındaki operasyon-
larda ekim ayında 152 terörist etkisiz 
hale getirildi.

PKK ve gençlik yapılanmasına yö-
nelik pek çok ilde aynı ayda düzenle-
nen operasyonlarda gözaltına alınan 
338 zanlıdan aralarında terör örgü-
tünün sözde “Ağrı bölge sorumlusu” 
olduğu iddia edilen teröristin de yer 
aldığı 183’ü tutuklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
unsurlarınca Mardin’in Kızıltepe kır-
salına yönelik 21 Eylül’de düzenle-
nen hava harekatında etkisiz hale 
getirilen 6 teröristten birinin, İçişleri 
Bakanlığının “terörden arananlar lis-
tesi”nde mavi kategoride yer alan 
“Rubar Quser” kod adlı Şerif Başboğa 
olduğu belirlendi.
129 SIĞINAK VE BARINAK İMHA EDİLDİ

Terör örgütü PKK’nın barınma 
alanı ve yurt içine geçiş güzergahı 

olarak kullanması sebebiyle büyük 
önem taşıyan Hakkari, Şırnak, Si-
irt, Diyarbakır, Tunceli, Erzurum ve 
Irak’ın kuzeyindeki bölgeleri terö-
ristlerden temizlemek maksadıyla 
yürütülen operasyonlar da kararlılıkla 
devam ediyor. 

Bu kapsamda Yüksekova (İki-
yakalar), Şırnak (Namaz Dağı), Siirt 
Baykan, Pervari (Yazlıca Dağı), Diyar-

bakır Lice, Erzurum Şenkaya, Tunceli 
kırsalı ve Irak’ın kuzeyi (Zap ve Ava-
şin Basyan) bölgelerinde orta çaplı 
operasyonlar yürütülüyor.

Mehmetçik tarafından 25 Eylül 
ile 27 Ekim tarihlerinde düzenlenen 
operasyonlarda, 93 piyade tüfeği, bir 
doçka uçaksavar makineli tüfek, 4 
makineli tüfek, 7 keskin nişancı tüfe-
ği, 5 roketatar, 135 silah, 113 el bom-

bası, 8 mayın, 10 bin 191 hafif silah 
mühimmatı, 238 uçaksavar mühim-
matı, 96 şarjör, 689 kilo amonyum 
nitrat ve 111 tüp ele geçirildi.

Operasyonlarda bulunan 120 el 
yapımı patlayıcı imha edildi. Terörist-
lerin kullandığı 129 silah mevzisi, sı-
ğınak, barınak, mağara ve depo tespit 
edilerek kullanılamaz hale getirildi.
n AA 

Patlayıcı ve mühimmat elegeçirildi
Siirt ve Bitlis’te devam eden ope-

rasyonlarda bir tanksavar roketi, 4 el 
yapımı patlayıcı, 265 kilogram amon-
yum nitrat ve çok sayıda mühimmat 
bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının inter-
net sitesinden, yurt içi olaylara ilişkin 
bilgi verildi. 

Buna göre, Siirt merkezde ger-
çekleştirilen arazi aramasında, bir lav 

tanksavar roketi, bir piyade tüfeği, bir 
tabanca, 33 muhtelif fişek ile el yapı-
mı patlayıcı yapımında kullanılan iki 
plastik patlayıcı madde lokumu, iki 
elektrikli fünye, 2.3 metre saniyeli fitil 
ele geçirildi.

Bitlis Tatvan’da ise teröristlere ait 
dört sığınak ve üç depoda bulunan 
dört el yapımı patlayıcı, 265 kilogram 
amonyum nitrat ve 642 kilogram 

gıda malzemesi imha edildi. Bitlis 
merkezdeki arazi aramasında da bir 
kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 
14 fişek bulundu.

Öte yandan Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı hudut birlikleri tarafından 
Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yol-
lardan geçmeye çalışan 682, Türki-
ye’den de Suriye’ye geçmeye çalışan 
122 kişi yakalandı. Bu müdahaleler 

sonucunda iki araç ele geçirildi.
Güvenlik güçleri İran sınırındaki 

denetimlerinde ise 2 bin 717 uyuştu-
rucu hap ele geçirdi.

Ayrıca, Yunanistan’dan Türki-
ye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbü-
sünde bulunan 4, Türkiye’den de 
Yunanistan’a geçmeye çalışan 69 kişi 
yakalandı.
n AA
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Serdar Tuncer, Konyalı gençlerle buluştu Özel Türmak’tan su arıtma tesislerine gezi
Konya’da Uluslararası Genç 

Edebiyatçılar Buluşması kapsamın-
da sohbet ve şiir dinletisi programı-
na katılan Serdar Tuncer, seslendir-
diği şiir ve naatlarla sanat severlere 
unutulmaz bir gece yaşattı.  Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajans Başkanlığı 
(TİKA) ve Sancak Medya işbirliğiyle 
düzenlenen Uluslararası Genç Ede-
biyatçılar Buluşması kapsamında 
Serdar Tuncer sohbet ve şiir dinle-
tisi programıyla Konyalı gençlerle 
buluştu.  Büyükşehir Belediyesi 
Mevlana Kültür Merkezi’nde “Genç 
Olmak” ismiyle gerçekleştirilen 
sohbet ve şiir dinletisine sanatse-
verler büyük ilgi gösterdi. Tuncer, 
kendine has yorumuyla okuduğu 
şiirler ve naatlarla katılımcılara duy-
gusal anlar yaşattı. Tuncer, gerçek-
leştirdiği sohbetlerle de gençlerden 
yoğun ilgi gördü. 

Öte yandan Türkiye’de aynı 
anda yedi şehirde gerçekleştirilen 
Uluslararası Genç Edebiyatçılar Bu-
luşması kapsamında Serdar Tun-
cer’in yanı sıra Rıdvan Tulum, Za-
fer Acar, Yahya Arslan, Ali Berkay, 
Gülhan Tuba Çelik, Can Acar Gal 

Soma, Gisela Casimiro ve Ligia Re-
yes gizi yazarlar Konyalı gençlerle 
bir araya gelerek edebiyat sohbetle-
ri gerçekleştirdi. 

Etkinliğe, çeşitli ülkelerden 20 
yabancı genç yazar da katıldı.
n AA

Özel Türmak Okulları Anadolu 
Lisesi 9. Sınıf öğrencileri  Konya Su 
Arıtma Tesislerine gezi düzenledi. 
Konuyla ilgili olarak Özel Türmak 
Anadolu Lisesi Biyoloji öğretmeni 
Fatümatülzehra DALGÜLGE şunla-
rı ifade etti; “ Özel Türmak Anadolu 
Lisesi 9.sınıf öğrencileri ile birlikte 
Akyokuş mevki Konya Su Arıtma 
Tesislerine gezi düzenledik. Düzen-
lediğimiz  gezi sayesinde görevliler 
tarafından öğrencilerimize durultu-
cu ve filtre havuzları başında suyun 
arıtılması işlemlerinin nasıl gerçek-
leştirildiği anlatıldı. Suyun kalitesi ve 
dezenfektesi hakkında bilgi alan öğ-
rencilerimiz, merak ettikleri soruları 
yetkililere sorma fırsatını yakaladı-
lar.” Amaçlarının öğrencilere suyun 
önemini anlatarak, suyun daha bi-
linçli kullanılmasını sağlamak oldu-
ğunu ifade eden DALGÜLGE ; “Su 
canlıların en temel bileşenlerinden 
olduğu için yaşamın vazgeçilmez 

bir parçasıdır ve sınırsız bir madde 
değildir. İnsanlar suyu ne yazık ki 
hiç bitmeyecekmiş gibi düşünüp 
kullanmaktadırlar. Öğrencilerimize 
suyun önemi ve su tasarrufu gibi 
konuları anlatmak için gerçekleş-

tirdiğimizgezi bize yardımlarından 
ve katkılarından dolayı Koski Su 
Arıtma Tesisleri yetkililerine Özel 
Türmak Okulları olarak teşekkürle-
rimi sunarım.” diyerek sözlerine son 
verdi. n HABER MERKEZİ

Yenice Gençlik Merkezi 
yıl sonu hizmete giriyor

Özel Diltaş’ta, Cumhuriyet 
Bayramı coşkusu yaşandı

Meram Belediyesi tarafından 
Yenice Mahallesinde yapımı devam 
eden gençlik merkezi inşaatında 
sona yaklaşıldı. Başkan Toru, bu ay 
sonu itibariyle inşaat çalışmalarının 
tamamlanacağı tesisi en kısa süre 
içinde gençlerin hizmetine sunacak-
larını açıkladı. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, bu yıl içinde temeli atılan Ye-
nice Gençlik Merkezi inşaatında 

Geleceğimiz olan çocuklar ve 
gençlere yönelik tesis ve yatırımla-
rın devam ettiğini belirten Başkan 
Toru, “Yenice Gençlik Merkezimizin 
kasım ayı sonu itibariyle teslimatı 
yapılacak. İnşallah yıl sonu itibariy-
le burayı gençlerimizin hizmetine 
sunmak için elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz” dedi. 

Yenice Gençlik Merkezinin 
fonksiyonel olarak hizmet vereceği-
ni kaydeden Toru, “Burada toplantı 
salonları, derslikler, kütüphane, din-
lence ve eğlence alanlarıyla beraber 

gençliğimizin ihtiyaç duyabileceği; 
fiziken, sosyal ve zihinsel olarak ge-
lişimlerine katkıda bulunacak tüm 
donatılar olacak. Tabii bununla bir-
likte onların istişare mekanizmala-
rını çalıştırmaları, eğitim almalarına 
vesile olacak altyapıyı da burada 
onların hizmetine sunmuş olacağız. 
Meram Belediyesi olarak hem fiziki 
hem de sosyal ve kültürel beledi-
yecilik anlamında çocuklarımız ve 
gençlerimize yaptığımız yatırımlar 
son hızıyla devam edecek” diye ko-
nuştu. 

Yaklaşık 1,5 milyon TL’ye mal 
olacak gençlik merkezi; bodrum, 
zemin ve birinci kattan oluşuyor.  
İçerisinde mescit, kantin, kafeterya 
gibi sosyal alanların dışında, kütüp-
hane ve muhtelif büyüklükte 6 adet 
derslik bulunuyor. 

Ayrıca çeşitli toplantıların ger-
çekleştirilebileceği sedirli bir oda da, 
merkezin müştemilatları arasında 
yer alıyor. n HABER MERKEZİ

İzmir’de yaşanan acı olayın ardından öğrencilerin okul servislerinde unutulmasını önlemek amacıyla servislerde 
sensör uygulamasına geçiliyor. Koltuklardaki sensör uygulamasının 2018 yılında yürürlüğe girmesi düşünülüyor

Servislere sensör geliyor!

İzmir’in Çiğli ilçesinde okul ser-
vis minibüsünde unutulduktan sonra 
yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen 
Sakin’in ardından okul servislerinde 
koltuklarda sensör uygulaması için 
düğmeye basıldı. Konu üzerine de-
ğerlendirme yapan Konya Minibüs-
çüler ve Umum Servis Araçları Odası 
Başkanı Muharrem Karabacak, sen-
sörlü araç servisi ile ilgili bir örnek ça-
lışmanın henüz yapılmadığını ancak 
2018 yılında çalışmanın tamamlana-
bileceğini belirtti

“ÖRNEK SENSÖRLÜ ARAÇ YOK”
Sensör uygulamasını yönetme-

liğe koyan görevlilerle geçtiğimiz 
günlerde bir toplantı yaptıklarını dile 
getiren Başkan Karabacak, “Sen-
sörlü üretilmiş bir araç şu anda yok. 
2018’de araçların koltuklarına sensör 
konulacağı belirtiliyor. Geçen hafta 
konu ile ilgili Türkiye’deki servis araç-
ları, Federasyon, Emniyet Müdürlüğü 
ile Ulaştırma Bakanlığı’ndan temsil-
ciler ve esnaf odalarıyla toplantı yap-
tık. Toplantıda bu konuyu irdeledik. 
Sensörün nasıl uygulanacağına dair 
kesin bir bilgi henüz bilinmiyor. Ama 
unutulmaya karşı sensör sisteminin 
çalışacağını söylemeliyiz. Sistemde 
koltuktaki ağırlık koltuğun boş olma-
dığını gösteriyor. Araçta birisi olup-ol-
madığına dair aracı kullanana bir 
uyarı veriliyor. Böylece şoför araçtan 
indiği zaman araçta kimsenin olma-
dığını anlayacak. Araçta çocuk unu-
tulmayacak. Bu konuda uygulama ile 
ilgili zaten bir süre tanındı. İzmir’deki 

talihsiz olayın diğer şehirlerde yaşan-
ması uygulama ile engellenecektir” 
dedi. 

“DENETİMLERLE İLGİLİ 
GEREKLİLİKLERİ YAPIYORUZ”
Diğer yandan son günlerde sosyal 

medya üzerinden yayılan Konya ve 
diğer illerde çocuk servisi numarasıy-
la çocuk kaçırıldığı haberlerinin doğru 
olmadığını belirten Başkan Muhar-
rem Karabacak, Milli Eğitim Bakan-
lığı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma 
Bakanlığı’nın okul servisleri ile ilgili 

denetimlerine uyduklarını hatta okul-
larda kötü alışkanlıklara karşı proje 
ürettiklerini söyledi. Konya’nın ser-
visçilik anlamında diğer illere örnek 
olduğunu ifade eden Başkan Kara-
bacak, sosyal medyada yazılan çocuk 
kaçırma haberlerine tepki göstererek, 
“Okul servisi numarasıyla çocukların 
kaçırıldığına dair haberler var. Bu tarz 
haberlerin son günlerde yayıldığını 
görüyoruz. Önce Gaziantep’te daha 
sonra Antalya’da bu olayın yaşandığı 
sosyal medyada yazılmıştı. Konya’da 
da geçtiğimiz günlerde bu tarz bir 
habere internet platformlarında rast-
lamıştık. Fakat velilerimiz müsterih 
olsunlar bu haberler gerçek dışıdır.  
Servislerimiz Milli Eğitim Bakanlığı, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakan-
lığı tarafından denetim halindeler. 
Gerekli önlemler zaten alınıyor. Bizler 
Bakanlıklardan gelen yönetmelikleri 
diğer şehirlerden önce uyguluyoruz. 
Sorumlu yöneticiler olarak güvenlik 
politikalarımız var. Henüz olay vuku 
bulmadan gerekli çalışmalarımızı 
yapıyoruz. C plaka kullanımı ile ilgili 
velilere gerekli uyarılarda bulunmuş, 
bu plaka haricinde hiçbir servis ara-
cına çocukları emanet edilmemesini 
bildirmiştik. Konya yönetmelikleri 
uyma konusunda hiçbir sorun yaşa-
mıyor. Hatta örnek oluyor. Bundan 
3-4 sene önce GPS sistemini araç-
larımızda kullanmaya başlamıştık. 
Maalesef Özgecan olayından sonra 
diğer illerde bu duyarlılık oluşmaya 

başlamıştı. Yani Konya servis ve ula-
şım anlamında diğer şehirlere örnek 
olan, kendi sorumluluklarını bilen bir 
şehir pozisyonunda. Hatta hayata yön 
verme anlamında yeni bir çalışmaya 
da başladık. Uyuşturucu ile mücadele 
kapsamında KOP’un da desteklediği 
projede Milli Eğitim Müdürlüğümüz, 
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bizlerin 
paydaşlığını üstlendiğimiz çalışma 
yapıyoruz ve çalışmalarımız devam 
edecek. Bu uygulama 3-4 yıl içinde 
diğer şehirlerde de yapılacaktır. Bizler 
insan odaklı hizmet veriyoruz” diye 
konuştu.

SENSÖR NASIL ÇALIŞACAK?
Okul servis araçlarında “araç ta-

kip sistemi” bulunacak. 
Araçlarda her öğrenci için üç nok-

ta emniyet kemeri bulunacak, klima 
sistemi zorunlu olacak.

Her koltukta oturmaya duyarlı 
sensörler bulunacak. 

Araçlarda standartlara uygun 
iç ve dış kamera ile en az 7 günlük 
kayıt yapabilecek cihazı bulunacak. 
Okul yönetimleri taşıma faaliyetlerini 
planlayacak, servis araçlarının okul 
alanındaki indirme bindirme yerleri-
ni belirleyecek. Milli eğitim müdür-
lükleri taşıma işinde çalışan şoför ve 
rehber personele polis ve Jandarma 
ile koordine ederek okul taşıma faa-
liyetiyle ilgili mevzuat, görev ve so-
rumlulukları ile iletişim becerileri ve 
davranış kuralları konularında eğitim 
vermek ve bununla ilgili tutacak.
n UFUK KENDİRCİ

Cumhuriyet’imizin 94. kuruluş 
yıl dönümü kutlamaları kapsamında 
bir çok etkinlik gerçekleştirdik. Bu 
etkinliklerden Kent Plaza AVM’de 
iki gün boyunca halka açık olan fo-
toğraf sergisinde Diltaş’ın kuruldu-
ğu günden bu zamana dek Cum-
huriyet Bayramı kutlamalarının 
fotoğrafları yer aldı. Yönetici Tem-
silcisi Yasemin Ataman Ketenci: 
“Her yıl farklı bir heyecan ve coşku 
içerisinde Cumhuriyet Bayramı’mı-

zı kutluyoruz. Geçmişi anımsamak 
biraz da nostalji yaşamak adına 
kutlamalarımızın fotoğraflarını bu 
sefer Konya halkı için sergiledik. Bu 
güzel etkinlik için başta Kent Plaza 
AVM’nin yönetimine, fotoğrafları-
mızı ilgiyle ziyaret eden Konya hal-
kına ve sergimizin hazırlanmasında 
emeği geçen görsel sanatlar öğret-
menlerimize çok teşekkür ediyo-
rum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Minibüsçüler ve Umum
Servis Araçları Odası Başkanı 

Muharrem Karabacak
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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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ZAYİ
100 Yıl Çıraklık Merkezinden 
aldığım ustalık ve usta eğitici 
belgemi kaybettim hükümsüzdür. 

Hasan TEMİR

Z-264

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ 444 5 158

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız 

işçi alınacaktır.

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

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A Tel: 0332 285 02 85

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

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

 21-30 Yaş Arası Kaynakçılar
 21-30 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma 

adresine başvurmaları rica olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

3.ANA JET ÜS K.LIĞI İHALE KOMİSYON 
BAŞKANLIĞINDAN / KONYA

3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığının ihtiyacı için “11 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı”  mal 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/547952
1-İdarenin
a) Adresi : ANKARA YOLU ÜZERİ SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323271002 - 3323214150
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 3 ‘ÜNCÜ ANA JET ÜS GENEL MALZEME KOMUTANLIĞI 
   DEPOLARI / KONYA
c) Teslim tarihi : Malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (on) 
   takvim günü içerisinde 3 üncü Ana Jet Üs Genel Malzeme 
   K.lığı depolarına tek parti halinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İHSANİYE MAH.AHMET HAŞİM SK.NO:12 42040 
   SELÇUKLU / KONYA
b) Tarihi ve saati : 14.11.2017 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 3’ÜNCÜ ANA 
JET ÜS KOMUTANLIĞI TEDARİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın 
alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İHSANİYE MAH.AHMET HAŞİM SK.NO:12 42040 
SELÇUKLU / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 690984 - www.bik.gov.tr

Hz. Mevlana’nın 744. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri 
öncesinde türbenin gece ışıklandırmalarının bakım ve onarımı yapılıyor

Türbenin bakım ve
onarımı yapılıyor

Yaklaşmakta olan 
Hz. Mevlana’nın 744. 
Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma 
Törenleri öncesinde 
türbenin gece ışıklan-
dırmalarının bakım ve 
onarımı yapılıyor. 

M e v l a n a ’ n ı n 
Türbesi ve Mevlana 
Müzesi, Türkiye’de 
Topkapı Sarayı ve 
Ayasofya Müzesinden 
sonra en çok ziyaret 
edilen tarihi mekanlar 
arasında yerini alıyor. 
İnanç turizminin ana 
merkezlerinden biri 
olarak sayılan Konya, 
Selçuklu Devleti’ne 
uzanan tarihi geçmi-
şiyle de her yıl milyon-
larca yerli ve yabancı 
turiste ev sahipliği 
yapıyor.

Bilindiği üzere, 
Konya’nın adeta sim-
gesi haline dönüşen 
Kubbe-i Hadra (Yeşil 
Kubbe)’nin “Mevlana 
Müzesi Işıklandırma 
Projesi” kapsamında 
yürütülen ışıklandır-
ma çalışmaları, 2014 
yılında tamamlana-
rak, Hz. Mevlana’nın 
741. Vuslat Yıldö-
nümü Uluslararası 
Anma Törenlerinde 
faaliyete geçirilmişti.

Geceleri ayrı bir 
güzelliğe bürünen Kubbe-i Had-
ra’daki ışıklandırma sistemi, hava 
şartlarından dolayı dezenformasyo-
na uğrayarak zaman zaman arıza-
lar veriyordu. Yaklaşmakta olan Hz. 
Mevlana’nın 744. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri önce-

sinde, Hz. Mevlana Türbesi ile müze-
nin üstünü örten üç küçük kubbe ve 
Kubbe-i Hadra üzerindeki ışıklandır-
ma sistemindeki arızalar tespit edi-
lerek, aydınlatma sisteminin düzgün 
çalışmasına yönelik, yenileme ve ba-
kım onarım çalışmaları sürdürülüyor. 
Hz. Mevlana’nın “Ne olursan ol yine 

gel” çağrısına uyarak dünyanın dört 
bir yanından Konya’ya gelen turistle-
rin ziyaret ettiği türbeye uygulanan 
proje sayesinde, farklı renklerden 
oluşan spotlar, geceleri kubbelerin 
üzerindeki işlemeler ile taş yapının 
dokusunu çarpıcı bir şekilde ortaya 
çıkarıyor.  n HABER MERKEZİ 
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Bozkır’da tarihi çeşme hayat buldu
Bozkır’da kaybolmaya yüz tut-

muş Osmanlı dönemi eseri tarihi 
çeşme gün yüzüne çıkarılarak hayat 
buldu. Şehrin merkezine taşınan ta-
rihi çeşme, vatandaşlar tarafından 
kullanılmaya başladı.  Bozkır’da üre-
tilen simli gümüş madeninin emin-
lerinden olan Mehmet Feyzullah 
Efendi tarafından 1882 yılında yaptı-
rılan tarihi çeşme, zamanla binaların 
arasında kalarak kaybolma tehlike-
siyle karşı karşıyaydı. Bozkır Beledi-
yesi tarafından yapılan girişimle ta-
rihi çeşme binaların arasından, atıl 
durumdan kurtarılıp, restoresi yapı-
larak şehrin meydanına yerleştirile-
rek vatandaşların hizmetine girdi. 

Bozkır Belediye Başkanı İbra-
him Gün, Bozkır’ın, tarihinde 3 me-
deniyetin izlerini taşıdığını, her bir 
döneme ait eserlerin Bozkır’da hala 

ayakta olduğunu söyledi. Roma dö-
neminden kalma Zengibar Kalesi, 
Selçuklu döneminden kalma res-
toresi 2016 yılında yapılan taş köp-
rü ve Asarlık Camisi’nin, Osmanlı 
döneminden kalma restoresi 2016 
yılında yapılan Belediye Binası’nın 
muhafazasının özenle yapıldığını 
söyledi. Osmanlı döneminden kal-
ma bir tarihi eseri daha gün yüzü-
ne çıkartarak koruma altına alınıp 
vatandaşların hizmetine sunulma-
sından dolayı duyduğu mutluluğu 
ifade eden Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, sözlerinde şu ifade-
lere yer verdi, “Tarihi yapılarımız, 
ecdadımızdan kalan önemli eserleri-
miz, hepimizin öncelikli olarak sahip 
çıkması gereken en önemli kültür 
varlıklarımızdır. Bozkır Belediyesi 
olarak bu eserlerimize büyük önem 

veriyoruz. Bu anlamda uzun yıllardır 
atıl durumda, betonarme binaların 
arasında kaybolmaya yüz tutmuş ec-
dat yadigarımız çeşmemizin restore 
ve taşıma işlemlerini tamamlayarak 
şehrin ortasında vatandaşlarımızın 
hizmetine sunduk. Tarihi çeşme-
miz, heybetiyle anıt meydanımıza 
önemli bir değer kattı. Uzun yıllardır 
makamımızda özenle sakladığımız 
çeşmemizin kitabesi de, ait olduğu 
yere çeşmemizin üzerine yerleştir-
dik. Şimdi burada vatandaşlarımız 
çeşmemizden su içerken, ecdadımı-
zı anıyor. Tarihi çeşmemizin taşıma 
işlemlerinde bizlerden desteğini 
esirgemeyen Konya Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu Müdür-
lüğü’ne ve emeği geçen herkese te-
şekkür ederim” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın girişimleri sonucu 1 Kasım itibariyle Et ve Süt Kurumu (ESK)
satış noktalarında ucuz et tezgâhlardaki yerini aldı. ESK’daki fiyatlar piyasaya göre oldukça düşük

Ucuz et satışı başladı!
Uzun süredir devam eden 

et fiyatı tartışmalarının ardın-
dan Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından ucuz et sa-
tışları başladı. Et ve Süt Kurumu 
tarafından belirlenen fiyatlar doğ-
rultusunda kıymanın kilosu 29, 
kuşbaşı etin kilosu ise 31 liradan 
vatandaşlara sunulmaya başlandı.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, 
“Et ve Süt Kurumu tarafından bü-
yük market zincirlerine kurulacak 
reyonlarda halka ucuz ve sağlıklı 
et sunacağız” açıklamasının ar-
dından 1 Kasım itibariyle Et ve 
Süt Kurumu (ESK), tezgâhlarında 
satılan et ürünlerinde indirime 
gitti.

Fiyatların düştüğü Et ve Süt 
Kurumuna bağlı satış noktala-
rından sabah saatleri itibariyle 
yoğunluklar yaşandı. Vatandaşlar 
ucuz et temini için sıralar oluş-
turdu.  Fiyatların düşmesinden 
memnun olduklarını belirten 
vatandaşlar ucuz ete yoğun ilgi 
gösterdi.  Vatandaşlar fiyatların 
kasaplarda da aynı seviyeye gel-
mesini bekliyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı hem üretici hem de üre-
ticiyi mağdur etmemek amacıyla 
çalışmalarını sürdürüyor. Tüketi-
cilerin uygun fiyatlar ile et temin 
edilmesi ve hayvan üreticilerin de 
imkânlarının geliştirmek yönünde 
çalışmalar gerçekleştiriyor. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
bir yandan vatandaşların et ih-
tiyaçlarını ucuz ve uygun fiyatla 
karşılamaları için ithal et gibi ça-
lışmalar yaparken yerli hayvan 
yetiştiriciliğini de korumayı hedef-
liyor.

KASAPLAR İTHAL ETE KARŞI 
Kasaplar ise ithal ete karşı. 

İthal etin sektörde ikilik oluştu-
racağını belirtiyorlar. Yılmazlar 
Et Market Firma Sahiplerinden 
Kasap Ümit Yılmaz, “Vatandaşlar 
ithal ede karşı. Ben kasap olarak 
tezgahımda ithal et satmayaca-
ğım. Et ithalatına gerek kalmadan 
yem fiyatları ve yonca fiyatlarında ya-
pılacak indirim üretim maliyetlerinde 
azalmaya sebep olacağından fiyatlar-
da otomatik olarak düşecek. Kasaplar 
olarak ithal ete karşıyız. İthal et fiyat 
düşüşleri kasap tezgahlarına yansı-
mıyor. Aradaki aracılar kazanıyor. 
Hükümetimiz üretici ve satıcılar ile 

istişare sonucunda fiyat politikasını 
belirlemesi daha doğru olacak” dedi.

Et ve Süt Kurumu tezgahlarında 
Dana Kemikli 25 TL, Dana Kıyma 29 
TL, Dana Kuşbaşı 32.90 TL, Dana 
Parça 36.75 TL satılırken  kasap tez-
gahlarında Dana Kıyma 38 TL, Dana 
Kuşbaşı 40 TL, Dana Parça 42 TL, 
Dana Kemikli 25 TL’den satılıyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İklimlendirme sektörü
fuarda biraraya geliyor

Avrasya bölgesinin en bü-
yük iklimlendirme sistemleri fuarı 
ISK-SODEX yenilenen yüzüyle ulu-
sal ve uluslararası markaları Türki-
ye’de bir araya getirecek. Sektörün 
önde gelen kurum ve kuruluşların 
işbirliğiyle hayata geçirilen fuar 
7-10 Şubat 2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Hannover Fa-
irs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü 
Alexander Kühnel şunları söyledi: 
“Yılın ilk dokuz ayında 2,8 milyar 
dolar ihracat gerçekleştiren Türk 
iklimlendirme sektörü büyük bir 
atılım içinde. Sanayi kentleri arasın-
da özellikle Konya sektörün en hızlı 
büyüdüğü sanayilerden biri. Konyalı 
üreticilerden bu yıl ISK-SODEX fua-
rına yoğun talep geliyor. Üreticiler-
den gelen talep doğrultusunda biz-
de kendimizi yeniliyor başta Konya 
olmak üzere Türkiye’nin bu potan-
siyeli tüm dünyaya göstermek isti-
yoruz. Bu anlamda Sektörün en bü-
yük fuarını sektörün büyüme hızına 
uygun olarak yeniden yapılandırdık. 
ISK-SODEX yenilenen yüzüyle ik-
limlendirme sektörünün tüm po-
tansiyelini ortaya koyabileceği güçlü 
bir vitrin olacak.” 

Konya’nın iklimlendirme sek-
törü açısından Türkiye sanayinin 
en önemli üretim alanlarından biri 
olduğuna dikkat çeken Hannover 
Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdü-
rü Alexander Kühnel şunları ifade 
etti: “İklimlendirme sektörü yılın ilk 
dokuz ayında yüzde 8 büyüyerek ih-
racata büyük bir katkı sağladı. Sek-
tördeki bu gelişimi uluslararası bir 
fuarda sergilemek çok önemli. Bu 
anlamda ISK-SODEX’e sanayi kent-
lerinden yoğun bir ilgi söz konusu. 
Sektör açısından sağladığı katma 
değerle son yıllarda dikkat çeken 
Konyalı sanayiciler bu yıl fuara yo-
ğun ilgi gösteriyor. Görüştüğümüz 
firmaların hemen hepsi fuarlar sa-
yesinde yerli ve yabancı markalarla 
yeni işbirlikleri gerçekleştirmek ve 
üretim potansiyellerini tüm dünya-
ya göstermek istediklerini belirtiyor. 
Bize de bu noktada büyük sorum-
luluk düşüyor. ISK-SODEX’te bu 
yıl ısıtma, soğutma, klima, hava-
landırma, yalıtım, pompa, vana, 
tesisat, su arıtma ve güneş enerjisi 
sistemleri gibi oldukça geniş bir 
yelpazeden katılımcılarımız olacak. 
Enerji Verimliliği ve Bina Otomas-
yon sistemlerini de dâhil ettiğimiz 
fuarda sektörün yeni trendleri ser-
gilenecek. Yeni fuar alanımızda, 
zenginleştirilmiş ürün yelpazesiyle 

hem sektöre yakışan bir etkinliğe 
imza atacak hem de ziyaretçilerimi-
ze güçlü bir deneyim yaşatacağız.” 

ULUSLARARASI ZİYARETÇİLER 
ISK-SODEX’TE OLACAK

Bu yıl ISK-SODEX ile dünya 
genelinde, 50’ye yakın ülkeden ka-
tılımcı ile 80 binin üzerinde ziyaret-
çiyi ağırlamaya hazırlandıklarını be-
lirten Kühnel şunları ifade etti: 

“İklimlendirme sektörünün 
ihracat verilerine baktığımızda Al-
manya, Birleşik Krallık ve İtalya gibi 
gelişmiş ülkelerin Türkiye için stra-
tejik pazarlar olduğunu görüyoruz. 
ISK-SODEX hedef pazarların tama-
mından uzman katılımcıları ve ziya-
retçileri buluşturacağımız bir fuar 
olacak. Fuar sürecinde destekleyici 
programlar yürütecek; katılımcı ve 
ziyaretçilere tanışma, iş bağlantıları 
kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı 
konusunda yeni imkânlar sunaca-
ğız.” 1997 yılından bu yana iki yılda 
bir düzenlenen ISK-SODEX fuarı, 
2016 yılında 47 ülkeden bin 200’ün 
üzerinde firma ve 107 ülkeden 83 
binin üzerinde ziyaretçiyi bir araya 
getirdi. Dünyanın birçok bölgesin-
den pek çok satın almacı, editör ve 
dernek temsilcisi Ekonomi Bakanlığı 
tarafından desteklenen Uluslararası 
Ticaret Heyeti programı kapsamın-
da İstanbul’a gelerek, ISK-SODEX 
2016’da gerçekleştirilen B2B top-
lantıları vesilesiyle Türk ihracatçıları 
ile tanışma fırsatı buldu.

Deutsche Messe’nin Türkiye 
iştiraki Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık tarafından organize edi-
len ISK-SODEX fuarı bu yıl ISKAV, 
DOSIDER, İSKİD, İZODER, TTMD, 
POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, 
MTMD ve KBSB işbirliğiyle TÜYAP 
Fuar ve Kongre merkezinde gerçek-
leştirilecek. 

HANNOVER FAİRS TURKEY 
FUARCILIK HAKKINDA

Dünyanın lider fuarcılık şirketle-
rinden Deutsche Messe’nin Türkiye 
iştiraki Hannover Fairs Turkey Fu-
arcılık 1996 yılından bu yana faali-
yet gösteriyor. WIN EURASIA, ICCI 
Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve 
Konferansı, ISK-SODEX Fuarı, DO-
MOTEX Turkey ile Automechanika 
İstanbul, Hannover Fairs Türkiye 
Fuarcılık tarafından düzenlenen fu-
arlar arasında yer alıyor. Küresel dü-
zeyde önde gelen üretim mallarına 
yönelik ticaret fuarları düzenleyen 
Deutsche Messe 100’den fazla ül-
kede faaliyet gösteriyor.
n HABER MERKEZİ

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel

Kasap Ümit Yılmaz

Fiyatların düştüğü Et ve Süt Kurumuna bağlı satış noktalarından sabah saatleri itibariyle yoğunluklar yaşandı. Vatandaşlar ucuz et temini için sıralar oluşturdu. 
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‘İhracatta son 10 yılın en
büyük rekoru elde edildi’

‘Millet olarak köklü
bir tarihimiz var’

Müstakil Sanayici İş Adamla-
rı Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka,  Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 
açıklanan Ekim ayı İhracat rakam-
larını değerlendirdi.  Başkan Okka 
yaptığı yazılı açıklamada şu görüşle-
re yer verdi; “İhracat ekimde yüzde 
15,6 artarak 13 milyar 528 milyon 
dolara ulaştı. Bu yılın ilk on ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüz-
de 11 artışla 128 milyar 659 milyon 
dolar olan ihracat, son 12 aylık dö-
nemde de bir önceki yıla göre yüzde 
10,7 artışla 154 milyar 227 milyon 
dolara ulaştı. Türkiye’nin miktar ba-
zında ihracatı da Ekim ayında yüzde 
14,1 artarak 10,1 milyon ton olur-
ken, ilk dokuz ayda yüzde 11,9 artış 
gösterdi. İhracatta son 10 yılın en 
büyük rekoru elde edilmiştir.  Kon-
ya’nın ise Ekim ayı ihracatı, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 17,2’lik 
bir artışla 139 milyon 245 bin dolar 
olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı ilk 
10 aylık ihracat rakamımız toplam 1 

milyar 277 milyon dolar olmuştur. 
Konya’mız yine Ekim ayı içerisinde 
en fazla Irak, Almanya ve Cezayir’e 
ihracat gerçekleştirmiştir. Açıkla-
nan rakamlarda da görüldüğü gibi 
hem ülkemizin hem de Konya’mı-
zın ihracat oranları artarak devam 
etmiştir. 

Yaşanan birçok olumsuzluğa 
rağmen ekonomimizin gücü orta-
dadır. Bu artış bizleri oldukça mem-
nun etmiştir. Ülkemiz ve şehrimiz 
önümüzdeki dönemde de daha hızlı 
bir ivme yakalayarak ihracat artışını 
sürdürecek ve ekonomimiz daha da 
canlanacaktır.  MÜSİAD Konya ola-
rak, yeni pazar arayışları ve canlılı-
ğını koruyan pazarlarda şehrimizin 
payını arttırma girişimlerimiz de-
vam edecektir. Ülkemizin ve özellik 
de şehrimizin ekonomisini sırtlayan, 
üreten, yatırım yapan, dünya pazar-
larına açılarak ülkesinin büyümesi-
ne katkı sağlayan bütün sanayici ve 
iş adamlarımızı kutluyorum” dedi.  
n HABER MERKEZİ 

HİSDER’in Pazartesi Sohbetleri’nde Kehf suresini yorumlayan Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, “Hayatımızın her 
alanında, sözleri ve davranışlarıyla örnek alınması gereken en güzel model Hazret-i Peygamberdir” dedi

‘Peygamberimiz
en güzel örnektir’

Hikmet, İlim ve Sanat Derne-
ği’nin bu haftaki Pazartesi Sohbetle-
ri’nde, sesi güzel hâfızlardan Kur’an-ı 
Kerim ziyafeti dinleyenleri mest etti. 
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş da,Kehf 
suresinden birkaç âyeti tefsir etti.

Ahmet Keleşoğlu Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirilen sohbette NEÜ 
İlâhiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ra-
mazan Altıntaş,Akörenli hâfız Rama-
zan Ünver’in güzel sesinden Kur’ân 
tilaveti dinledikten sonra Kehf sure-
sininin 28. âyetinden başlamak üzere 
31. âyetine kadar olan kısmı yorumla-
dı.  “Sabah akşam sırf Allah’ın rızasını 
kazanmak üzere Rablerine dua eden 
kimselerle birlikte olma konusunda 
sabret” ayetinin mealini okuyan Prof. 
Dr. Ramazan Altıntaş, “kodamanla-
ra, zenginlere uyarak Müslümanlar 
arasında bir ayırıma gitme, çünkü 
Müslümanlar bir tarağın dişleri gibi-
dir. İslâm karşısında devlet başkanı, 
kulübesinde bir bekçi, dağdaki bir ço-
ban Allah’ın huzurunda eşittir. Böyle 
bir ayırıma gitme ve sakın onları da 
kovma” şeklinde yorum yaptı. Tarih 
boyunca İslâm dâvâsına orta ölçekte 
yaşayan insanların omuz verdiğini 
ve onlardan gözünü ayırmaması için 
Cenab-ı Hakk’ın, peygamberini uyar-
dığına işaret eden Prof. Dr. Altıntaş, 
“Hazret-i Peygamber, her alanda üs-
ve-i hasene, yâni güzel model,sözleri 
ve davranışlarıyla örnek alınması ge-
reken bir kimse” dedi. 

HAYATIMIZDA ORTA 
YOLU TUTMALIYIZ

Peygamberimizin Kusva adında 
bir devesi olmasına rağmen bu de-
veye toplum içerisinde çok değerli ve 
pahalı olduğu için binmediğini söyle-
yen Altıntaş, o dönemlerde toplumun 
genel ekseriyetinin böyle bir deveye 
binmediğini hatırlatarak “Toplumun 
önderliğine soyunan Müslümanların 
bu konuda halkın gönlüne girebile-
cek davranışlar üzerinde de durması 
gerekiyor” dedi. Medine’de Müslü-
manların halifesi ve devlet başkanı 
olan Hazret-i Ebubekir’den de mi-
sal veren Altıntaş, o zamanki genel 
geçim endeksine göre 60 riyal olan 

maaşa göre, 80 riyal 
alan halife, bundan 
böyle 20 riyal bu kü-
pün içine atılacak ve 
ümmet için harcana-
cak talimatını verdi-
ğini hatırlattı. İslâmî 
hareketin önderliğine 
soyunan Müslüman-
ların halkın genel ya-
şam standartlarına 
uymaları, halkın da 
bir nevi onları kendi-
lerinden görmelerinin 
önemine halkın değer 
verdiğini anlatan Al-
tıntaş, “1994 de Cihanbeyli’de imam 
hatip okulunda öğretmenlik yapar-
ken, bir akşam otururken halktan bir 
hacı amca , “Hocam, eskiden bizim 
buraya Tahir hocamız gelirdi. Birgün 
buraya Mercedes arabayla geldi, gö-
zümüzden düştü” dedi. Yâni bizler 

davranışlarımızda, ye-
memizde, içmemizde, 
binitimizde, kullandı-
ğımız eşyalarımızda, 
kısacası hayatımızda 
orta bir yol tutacağız” 
diye konuştu. Cum-
hurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın bir 
taksicinin, bir simit-
çinin, bir garibanın 
evine gitmesinin öne-
mine de dikkati çeken 
Altıntaş, halk o zaman 
“bu bizden” duygu-
suyla hareket ettiğini 

ve bırakmadığına da örnek verdi. 
İmanın muhafazasının salih 

amelle olduğunu kaydeden Altıntaş, 
Müslümanların sosyal alanda yaptık-
ları çalışma ve faaliyetlerinin de salih 
ameli teşkil ettiğini ve değerlendiril-
diğini belirterek dünyevileşmeden de 

bahsetti. Altıntaş hoca, dünyevileşme 
afetini, “insanın Allah yokmuş gibi 
bir yaşama talebi içerisine girmesi-
dir” şeklinde yorumlayarak eşyanın, 
Müslümanı esir almaması gerektiğini 
söyledi.

EZÂN-I MUHAMMEDİYYE 
GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Sultan Selim Camii Müezzini Ha-
lil İbrahim Üren’in okuduğu Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ise, dinleyenleri âdeta 
mest etti.Ramazan Altıntaş hoca da 
okunan hatmi şeriflerin duasını yaptı. 
Daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Rama-
zan Altıntaş’a, hâfızlar Halil İbrahim 
Üren ile Ramazan Ünver’e, derneğin 
teşekkür plaketleri takdim edildi. 

Sultan Selim Camii Müzezzin ve 
Kayyumu H. İbrahim Üren’in istek 
üzerine okuduğu Ezân-ı Muhamme-
diyye ise, dinleyenlerin gönüllerini 
mesrur etti.
n HABER MERKEZİ

Armağan Koleji yazar Mustafa 
Akgün’ü ağırladı. Araştırmacılığının 
yanında şairliğiyle de tanınan Mus-
tafa Akgün öğrencileri sunumuyla 
mest etti. Program’da konuşma ya-
pan Armağan Koleji Müdür Yardım-
cısı Mustafa Ekici, “Tarihini araştır-
mayan milletler başka toplumlara 
hayran olmaktan kurtulamazlar. Bi-
zim çok köklü bir tarihimiz var, mil-
let olarak. Kendi tarihimizi araştır-
dığımızda o kadar hayran olunacak 
olaylarla, o kadar kahramanla karşı-
laşırız ki kitaplar bu olay ve kahra-
manları yazmaya yetmez. Mustafa 
Akgün hocamıza sizlerin huzurunda 
çok teşekkür ediyorum, bizim tarihi-
miz araştırarak bizlere sundu, sizler 
de bu çalışmadan faydalanacaksı-

nız” dedi. 
Akgün, “Armağan Koleji öğ-

retmen ve yöneticilerine teşekkür 
ederim. Tarihe okul olarak güzel bir 
merakınız var. Bizler kendi medeni-
yetimizi yaşatma adına bir çalışma 
sürdürüyoruz. Arkamızdan gelen 
nesillerimizin de kendi tarih ve me-
deniyetine düşkünlüğü bizi mutlu 
ediyor. Davetiniz için çok teşekkür 
ederim. Altmış civarında kitap yaz-
dım ve geneli çocuk kitapları ve siz 
gençlere hitap eden kitaplar. Bu 
çizgiyi korumayı düşünüyorum. Be-
nim muhatabım gençler ve çocuk-
lar. Onlar da daha bir gayret ve he-
yecan görüyorum. Beni dinlediğiniz 
için teşekkür ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Memur-Sen’e bağlı Belediye ve Özel İdare 
Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) 
Beyşehir İlçe Temsilciliği için seçim yapıldı. 
Beyşehir Belediyesinde yapılan seçimde, 
Belediyede memur olarak görev yapan 
Osman Zengin BEM-BİR-SEN Beyşehir İlçe 
Temsilciliği görevine seçildi.  BEM-BİR-SEN 
Konya Şube Başkan Yardımcıları Mehmet 
Büyükaslan ve Eyüp Çelik ile Selçuklu İlçe Baş 
Temsilcisi Ali Başkurt’un da katıldığı seçime 
Osman Zengin tek aday olarak girdi. Yapılan 
seçim sonrasında Zengin, kendisini bu göreve 
layık gören sendika üyeleri ile görevi devraldı-
ğı Mehmet Adıgüzel’e bugüne kadar verdiği 
hizmetlerden dolayı teşekkür etti. n AA

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, asfalt ve kaldırım çalışmalarına 
devam ediyor. Sümer Mahallesi’ndeki sokak-
larda yol yapım çalışmalarına devam eden 
ekipler 8 sokakta sıcak asfalt ve kaldırım ça-
lışması yaptı. Çalışmaları değerlendiren Ka-
raman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 
hava şartları elverdiği sürece çalışmaların 
devam edeceğini söyleyerek, “Belirli bir plan 
çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 
neticesinde, şehrimizde hizmet girmemiş 
mahalle ve sokak bırakmamaya özen göste-
riyoruz” dedi. n HABER MERKEZİ

BEM-BİR-SEN’de
görev değişikliği

Karaman’da
asfalt çalışması

Kızılay tarafından her sene belli zaman dilimi aralıkların-
da gerçekleştirilen kan verme kampanyasına bir destek de 
Meram Ali Yaman İlkokulu ve Ortaokulundan geldi. Kam-
panya ya ‘Bir damla bir umut ‘ sloganı ile destek veren okul 
idarecileri öğrenci velilerin kapılarını tek tek çalıp kan verme 
konusunda hem bilgi verdi. Hem kan verme kampanyasına 
davet etti. Okulda kurulan kan bağışı standına gelen veliler, 
kampanya ya katılarak kan verdi. Okul idaresinin girişim-
leri ile bu yıl ikincisi düzenlenen kan bağışı kampanyasına 
yaklaşık 90 kişi katıldı. Geçtiğimiz yıl 40 civarında olan kan 

bağışının bu yıl iki katına çıkmasından mutluluk duyan okul 
idarecileri okulları tarafından düzenlenen kan bağış kam-
panyasını geleneksel hale getirmeyi planlıyor.  Okul Müdürü 
İsmail Dinç, okullarının bulunduğu kırsal  bölgede yaptıkla-
rı kan bağışı kampanyasının ulaştığı başarıdan son derece 
memnun olduğunu söyledi. Kan bağışında bulunan velilerle 
tek tek ilgilenen okul Müdürü Dinç ve öğretmenler de 1 gün 
süren kan bağışı kampanyasında kendileri de kan bağışında 
bulundu.
n HABER MERKEZİ 

Kan verme kampanyasına eğitim desteği

 Ömer Faruk Okka

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
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AK Parti Konya eski ve yeni il yönetimleri bir araya geldi. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Hepimiz, bu büyük davanın birer ferdiyiz. Teşkilatlarda 
bugün için görevimiz sona erdi diye kenara çekilmek yok. Şehrimizi, partimizi ve davamızı yine hep beraber daha ilerilere taşıyacağız” dedi

‘Aynı ailenin fertleriyiz’
Adalet ve Kalkınma Partisi(AK 

Parti) Konya Eski ve Yeni İl Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Bayır Diamond 
Otel’de yemekte bir araya geldi. 

Eski ve yeni İl Yönetim Kurulu 
Üyelerinin tanıştığı ve fikir alışverişin-
de bulunduğu programda bir konuş-
ma yapan AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, davete icabet eden tüm 
teşkilat mensuplarına teşekkür ede-
rek konuşmasına başladı. 
ANGI: ÖNEMLİ OLAN GERİDE HOŞ BİR 

SEDA BIRAKMAK
Teşkilatlardaki tüm görevlerin 

gelip geçici olduğunun altını çizen 
İl Başkanı Hasan Angı, önemli ola-
nın görev süresi boyunca yaptıkları 
hizmetler olduğunu söyledi. Angı, 
konuşmasının devamında ise şu ifa-
delere yer verdi; “Öncelikle, hafta 
sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Başbakanımız, Bakanlarımız ve birçok 
önemli ismi ağırladığımız program-
larının organizasyonunun yanı sıra 
program boyunca büyük emek sarf 
eden il yürütme ve yönetim kurulu 
üyelerimize, kadın ve gençlik kolları 
başkan ve yönetimlerine can –ı gönül-
den teşekkürlerimi sunuyorum. Yine 
bugüne kadarki hizmet ve gayretleri-
niz için de ayrıca teşekkür ediyorum. 
Bu büyük davanın bayrağını sizler-
den teslim aldık. Bizler de buralarda 
emanetçiyiz günü geldiğinde bizden 
sonraki arkadaşlarımıza emaneti dev-
redeceğiz. Yani görevler gelip geçi-
cidir. Önemli olan, hizmet süremiz 

boyunca yaptıklarımızın hoş bir seda 
olarak kalabilmesidir. Yani emaneti 
yüzümüzün akıyla devredebilmektir 
bizleri mutlu edecek olan. Büyük bir 
sorumluluk aldık. Rabbimden yardı-
mını esirgememesi duasını dilimiz-
den düşürmüyoruz. İnşallah bizlere 
güvenenlere mahcup olmayacağız.” 

 “Bizler aynı ailenin birer fertleri-

yiz” diyen AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı; “Bugün bu görev bizlere 
verildi ama sizlerin tecrübe ve bilgi-
lerinizden her zaman faydalanmayı 
sürdüreceğiz. Hep beraber bu güzel 
şehrin daha başarılı, güçlü ve ileride 
olabilmesi için çalışacağız. Yani görev 
süreniz şu an için bitti diye kenara 
çekilmek yok. Partimizi, davamızı ve 

şehrimizi birlikte yapacağımız çalış-
malarla güzel işlere imza atmak isti-
yoruz inşallah” şeklinde konuştu.  Ye-
meğin ardından tanışan eski ve yeni 
il yönetim kurulu üyeleri, teşkilattaki 
görevleri ve çalışmalar hakkında kar-
şılıklı fikir alışverişi ile istişarelerde 
bulundu.
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Teşkilatlardaki tüm görevlerin gelip geçici olduğunun altını çizen 
İl Başkanı Hasan Angı, önemli olanın görev süresi boyunca yaptıkları hizmetler olduğunu söyledi. 

Gökcem’den istihdam hedefi 

Konya Gökçem Down Özel Ço-
cuklar Eğitim ve Spor Kulübü Der-
neği tarafından düzenlenen İçişleri 
Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkan-
lığı tarafından desteklenen Hoşgörü 
Başkentinde

“ Engelsiz Aşçılar ve Baristalar” 
Projesi ile Konya’daki engellilerin 
istihdam edilebilirliklerini artırmayı 
amaçlayan mesleki eğitim seminer-
lerini tamlayan 15 Down Sendromlu 
gençler sertifikalarını aldı. 

Dernek binasında düzenlenen 
sertifika dağıtım törenine, Konya 
Gökçem Down Özel Çocuklar Eğitim 
ve Spor Kulübü Derneği Kurucusu 
Yasemin Devecioğlu, Konya Gök-
çem Down Özel Çocuklar Eğitim ve 
Spor Kulübü Derneği Başkanı Uğur 
Devecioğlu, eğitim seminerlerine 
katılan gençler ve aileleri katıldı. 

Sertifika dağıtım töreninde ko-

nuşan Konya Gökçem Down Özel 
Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü 
Derneği Kurucusu Yasemin De-
vecioğlu “ Yaptığımız proje sonu-
cu Down Sendromlu gençlerimize 
Aşçı Yardımcılığı ve Barista Elemanı 
Mesleki kurslarını tamamladık. Bu 
projenin amacı, engellilerin istih-
dam edilebilirliğini artırmak, ayrıca 
işgücü talep ve arz taraflarının ilgi-
li aktörleri arasında sürdürülebilir 
işbirliğini geliştirmek, Engellilerin 
toplumsal entegrasyonuna ve re-
habilitasyonuna hizmet eden, is-
tihdam edilebilirliklerini artırmayı 
amaçlayarak mesleki eğitim amaç-
lıyor. Projemizin en önemli amacı 
ise, 15 Down Sendromlu gencimiz, 
aşçı yardımcılığı ve Barista elemanı 
mesleği hakkında bilgi sahibi olarak 
istihdam edilecektir. Şehrimizde bu 
alanda çok fazla iş imkânı olan bu 

meslek ile yeni bir iş sahibi olma 
ihtimali yükselecektir. Proje kapsa-
mında 15 Down Sendromlu gen-
cimize Aşçı yardımcılığı ve barista 
elemanı eğitimi verdik. Böylelikle 
iş hayatına down sendromlu genç-
lerimizin katılması sağlanacak olup, 
sosyal kalkınma açısından projemiz 
örnek olmuştur” dedi. 
 KONYA’NIN SÜRDÜREBİLİR KALKIN-

MASINA KATKI SAĞLANACAK
Yasemin Devecioğlu proje kap-

samında eğitim alan gençlerin Kon-
ya’nın kalkınmasını katkı yapaca-
ğına dikkat çekerek, “15 gencimiz 
tamamlanan mesleki eğitim çalış-
maları sonunda hizmet kapasitemiz 
ve verimliliğimiz artacak, Down 
Sendromlu gençlerimizin istihdam 
edilmesi konusunda farkındalığı art-
mış çalışanlarımız ve üyelerimiz ile 
Katma değeri yüksek hizmet üre-

tecek, orta ve uzun vade de Kon-
ya’mızın sürdürebilir kalkınmasına 
katkı sağlanacaktır. Bizi sevindiren 
ve mutlu eden proje sayesinde böl-
gemizde yer alan diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına örnek olması ve uy-
gulayacak olmasıdır. Bunun yanında 
bölgemizin insan kaynakları kapa-
sitesinin artırılmasına katkı sağla-
ması açısından da önemli olmasıdır. 
Gençlerimizin istihdam edilmesi 
kapsamında yürütülen bu projemi-
zi destek kurum ve kuruluşlara ve 
gençlerimizin ailelerine de teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mesleki 
eğitim seminerlerini başarıyla ta-
mamlayan Down Sendromlu genç-
lere sertifikaları verildi.  Sertifika tö-
reninde duygusal anlar yaşanırken, 
gençlerin heyecanları yüzlerinde 
okunuyordu.  n HABER MERKEZİ 

“Engelsiz Aşçılar ve Baristalar” Projesi ile mesleki eğitim seminerlerini tamlayan 15 Down Sendromlu gençler sertifikalarını aldı.

Dünya genelinde 
yaşanmakta olan sos-
yal,ekonomik ve tek-
nolojik gelişmeler so-
nucu tarımında önemli 
ivme kazanmasına 
sebep olmaktadır. Son 
35-40 yılda, eğitimde, 
iletişimde, ticarette, 
ulaşımda, tarımda gir-
di kullanımında, tarım 
ürünlerinde standart 
ürün üretmede ve benzer gelişme-
ler ülke içi tarım ürünleri ticareti ve 
ülke dış ticaretinde artış yaşandığı 
görülmektedir. 

Dünyada tarım ürünlerinde 
kendine yeterlilik kavramı günü-
müzde farklılık göstermiştir. Birçok 
ülke tarım ürünleri alıcısı veya sa-
tıcısı durumundadır. Ülkemiz tarım 
ürünlerinin birçoğunda kendine 
yeterli olmasına rağmen hem alıcıı 
hem de satıcısıdır.

2050 yılında dünya nüfusunun 
9 milyar olacağı tahmin edilmekte 
iken tarımda kullanılan ekilebi-
lir arazi miktarının ise tarım dışı 
kullanımlar,  iklim ve şehirleşme 
nedeniyle hızla azalmaktadır. Bu 
durum, tarımsal üretimin gıda ih-
tiyacının karşılanması önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkacağının 
belirtileridir. 

Mevcut tarım arazilerinde bi-
rim alandan daha fazla ürün elde 
edilmesi önümüzdeki dönemlerde 
üzerinde en çok durulacak konu-
lardan birisidir. 

Üretimde teknoloji kullanı-
mı, üretimin dijitalleşmesi, ürün 
ıslahı, yeni ürünlerin ortaya çı-
karılması, gıda ihtiyacının karşı-
lanması, tüketici gelir seviyesine 
göre duyulan ihtiyaca cevap ve-
rilmesi gibi hususlar günümüzün 
popüler konularındandır.  Bu ko-
nuların üstesinden gelebilmek için 
üniversite, sanayi ve devlet birlikte 
çalışmak zorundadır. Atılacak doğ-
ru adımlarla, 2023, 2050 ve 2071 
hedeflerine ulaşmanın mümkün 
olabileceğini  veya en azından 
önemli mesafe alınabileceğini dü-
şünmekteyim. 

Küresel bazda karşılaşılan eko-
nomik ve sosyal değişimler tarım 
sektörünü de yakından

etkilemektedir. Tarım sektörü 
güçsüz yapısı ve ekolojik etken-
lerdeki değişkenlik gibi  nedenlerle 
diğer sektörlere göre daha çok et-

kilenmektedir. 
Dünya nüfusunda 

ki artışa paralel tarım 
ürünlerinde de artış 
olmamaktadır. 

Bu durum ciddi 
tedbirler alınmasını 
gerektirmektedir. Bil-
hassa, su kaynakla-
rında gerçekleşmesi 
tahmin edilen daralma 
ve gıda üretimini sınır-

layabilecek olan iklim değişikliği, 
tarım sektörünü son derece kritik 
bir noktaya gittiğini göstermekte-
dir. 

Bu istenmeyen gelişmeler, ta-
rımda üniversite; bilgi araştırma ve 
geliştirme, sanayi; yeni teknolojik 
ekipmanlar, iletişim teknolojilerinin 
tarımda kullanımı ve devlet; tarım-
sal planlama ve desteklerle ülkenin 
geleceğe hazırlanması bakımından 
giderek önem kazanmaktadır. 

Bütün bu birliktelik ve atılımlar 
gelecekte tarımın daha iyi noktalara 
taşınmasında, tarımda verimliliğin 
artırılmasında ve sürdürülebilirliği-
nin sağlanması için gereklidir. 

Tarımsal ürünlerin yeterliliği 
halinde tarımsal ürünlerde çeşitlilik 
ve kalite de insanların gelir düzey-
lerine göre  tarım ürünlerine bakış 
açısını da değiştirmektedir. 

Dünyada tarımsal ürünü bu-
lunca kaliteyi arayanlar olduğu gibi, 
bulunca  bulduğuna sevinenler de 
vardır. Ürünlerin yeterliliği halinde 
gelir seviyesinin ve bilinçlenmenin 
artması nedeniyle ürüne güveni-
lirlik, yaşam kalitesini artırıcı ve 
besleyici özellikleri yüksek ürünlere 
olan talep her geçen gün artmak-
tadır.  Organik ürünlerdeki artış bu 
talebin bir göstergesidir.

Türkiye, tarımsal katma değer 
sıralamasında dünyada 7. sırada-
dır. 

Bu sıralamadaki yerimiz tarı-
mın ülkemiz için önemini belirt-
mektedir. 

Tarımda toprak koruma, veri-
mi artırma, güvenilir ürün üretme 
konularında çok daha etkin bir 
stratejiye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özellikle iç tüketimde insan 
sağlığı açısından önemli olduğu 
gibi ihraç ettiğimiz ürünlerde ihraç 
edeceğimiz ülke standartları sevi-
yeye çıkmak durumundayız. 

Hoşça kalınız. (Devam edecek)

TARIM (1)

mulayim@selcuk.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  



İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi tarafından 3-9 Kasım’da 
“Adalet” ana temasıyla düzenlenecek 
“7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Fes-
tivali” kapsamında uzun ve kısa met-
rajlı filmler izleyicilerle buluşurken, 
etkinliğin Anayasa Mahkemesi or-
taklığıyla gerçekleştirilecek akademik 
bölümünde, dünyanın önde gelen 
akademisyenleri, “Hukuk Devletinin 
Terör ve Darbelere Karşı Korunması” 
konusunu ele alacak.  “Yarışma”, “Pa-
norama” ve “İz Bırakanlar” seçkisiyle 
seyircinin karşısına çıkacak festivalde, 
30 uzun metrajlı film Beyoğlu Atlas 
ve Nişantaşı City’s sinemalarında 
gösterilecek. Sam Garbarski imzalı 
“Bye Bye Germany/Elveda Almanya”, 
festivalin açılış filmi olarak 2 Kasım’da 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
katılımcılarla buluşacak. “Altın Tera-
zi Uzun Metraj” ve “Altın Terazi Kısa 
Metraj” film yarışmalarına 10’ar eser 
katılacak.  Festivalin İstanbul Üni-
versitesi’nde gerçekleştirilecek aka-
demik bölümünde, 20 oturumda 75 
katılımcı, “Hukuk Devletinin Terör ve 

Darbelere Karşı Korunması” üzerine 
sunumlar yapacak. 

Prof. Dr. Adem Sözüer, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
söylediği üzere Türkiye’nin kültür ala-
nında yeterli ürünler veremediğini ve 
yeterli çalışmalar yapamadığını dile 
getirerek, şunları söyledi: “Biz, Türk 

halkının 15 Temmuz’daki demokratik 
direnişini, hukuk devletine, bağımsız 
yaşama hakkına sahip çıkışını dün-
yaya anlatamadık. Bu anlatımın en 
önemli yollarından biri sinemadır. 15 
Temmuz dünyanın başka bir ülkesin-
de olsaydı belgeselleriyle filmleriyle 
gündemden düşmezdi. Kahraman-

lıklar yapıyoruz ama bunlar sanat ve 
kültür alanına hakkıyla yansımıyor. 
Biz de bunu görerek, bu sene film fes-
tivalinin konusunu ‘Terör ve darbele-
re karşı hukuk devletinin korunması’ 
olarak belirledik. Böylece 15 Temmuz 
ilk kez, sinema ve akademik açıdan 
aynı anda ele alınan bir film festivali-
ne konu olacak. Dünyanın çeşitli ülke-
lerinden gelecek sinemacılara da 15 
Temmuz’u ve buna direnişi anlataca-
ğız. Bu şekilde yabancı yönetmenlerin 
de 15 Temmuz’a ilgi göstermesini ve 
onların da bu konuda filmler yapması 
arzu ediyoruz. 15 Temmuz’un kültür 
ve sanat hayatına yansıması ile halkı-
mızın direnişi daha da ölümsüzleşe-
cektir. Sinema tarihinde bazı önemli 
filmler vardır, hiç unutulmaz. Şayet 
15 Temmuz direnişi konusunda da 
böyle unutulmaz birkaç film yapılırsa, 
15 Temmuz tarih boyu unutulmaya-
caktır. Uluslararası Suç ve Ceza Film 
Festivali bu nedenle 15 Temmuz’u 
ele alıyor, biz de sinemaseverlere 
filmlerimizi izlemelerini öneriyoruz.”
n AA

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
Hanehalkı Tüketim Harcaması 
2014, 2015 ve 2016 yılı sonuçlarını 
açıkladı.  TÜİK Bölge Müdürü İsmail 
Çapoğlu tarafından yapılan açıkla-
maya göre, toplam tüketim harca-
malarının büyük bölümünü konut 
ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler 
ile ulaştırma harcamaları oluştur-
du. Konut ve kira harcamalarına en 
yüksek payı ayıran bölge yüzde 30,4 
oranıyla TR1 İstanbul Bölgesi iken 
en düşük payı ayıran bölge yüzde 
21,8 ile TR9 Doğu Karadeniz Böl-
gesi oldu.

Çapoğlu tarafından yapılan açık-
lama şöyle: “Konya ve Karaman 
illerini kapsayan bölgemizde, Hane-
halkı Tüketim Harcamalarında en 
yüksek payı yüzde  22,8 ile konut 
ve kira harcamaları almıştır. Konya 
ve Karaman illerini kapsayan böl-
gemizde (TR52), Hanehalkı Bütçe 
Anketi verilerine göre hanehalk-
larının tüketim harcamaları içinde 
en yüksek payı, konut ve kira har-
camaları almaktadır. Bu pay 2015 
yılında yüzde 23,1 iken 2016 yılında 
yüzde 22,8 olarak tahmin edilmiştir. 
Ülkemizde, Hanehalkı Bütçe Anketi 
verilerine göre hanehalklarının tü-
ketim harcamaları içinde en yüksek 
payı, konut ve kira harcamaları al-
maktadır. Bu pay 2015 yılında yüz-
de 26 iken 2016 yılında yüzde 25,2 
olarak tahmin edilmiştir.”

“Bölgemizde konuttan sonra en 
çok ulaştırmaya harcama yapılıyor” 
diyen Çapoğlu, “Konya ve Kara-
man illerini kapsayan bölgemizde 
hanehalkı tüketim harcamalarında, 
konut ve kira harcamalarından son-
ra en yüksek payı alan grup yüzde 
21,4 oranıyla ulaştırma grubu ol-
muştur. Ulaştırmayı yüzde 20,4 
oranıyla gıda ve alkolsüz içecekler 
harcamaları izlemektedir. Konya ve 

Karaman illerini kapsayan bölge-
mizde en düşük pay yüzde 1,6 ile 
eğitim hizmetleri grubuna aittir. Ül-
kemizde toplam tüketim harcama-
larında, konut ve kira harcamaların-
dan sonra en yüksek payı alan grup 
yüzde 19,5 oranıyla gıda ve alkolsüz 
içecekler olmuştur. Gıda ve alkol-
süz içecekleri yüzde 18,2 oranıyla 
ulaştırma harcamaları izlemektedir. 
Toplam tüketim harcamalarında 
en düşük pay yüzde 2,0 ile sağlık 
grubuna ait iken, eğitim hizmetleri 
yüzde 2,3 oranıyla toplam harcama 
içindeki en düşük ikinci harcama 
grubudur” bilgisini verdi. 

Hanelerin zorunlu harcama-
ları nedeniyle eğlenceye daha az 
pay ayırdığını da belirten Çapoğlu, 
“Konya ve Karaman illerini kapsa-
yan bölgemizde kültür ve eğlence 
harcamalarına hanehalkı bütçesin-
den ayrılan pay sadece yüzde 3,2 
iken lokanta ve oteller harcamaları-
nın payı ise yüzde 5,8’dir. Ülkemiz-
de eğlence ve kültür harcamalarına 
hanehalkı bütçesinden ayrılan pay 
sadece yüzde 2,8 iken lokanta ve 
oteller harcamalarının payı ise yüz-
de 6,4’dür. Tüketim harcamalarının 
dörtte biri TR1 İstanbul Bölgesi’nde 
gerçekleşti.  Araştırma sonuçlarına 
göre; Türkiye’deki toplam tüketim 
harcamalarının yüzde 25,5’i TR1 
İstanbul Bölgesi’nde oturan hane-
halkları tarafından gerçekleştirildi. 
İkinci sırada yüzde 14,3 ile TR3 Ege 
Bölgesi yer alırken, bunu izleyen 
TR6 Akdeniz Bölgesi’nin payı yüz-
de 12 oldu. Ankara, Konya ve Ka-
raman illerinin kapsayan TR5 Batı 
Anadolu Bölgesinin payı yüzde 11,2 
olarak gerçekleşti. En düşük payı ise 
yüzde 1,6 ile TRA Kuzeydoğu Ana-
dolu Bölgesi aldı. Bu bölgeyi, yüzde 
3 oranıyla TRB Ortadoğu Anadolu 
Bölgesi izledi” dedi.   
n EMİNE ÖZDEMİR 
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Kulu ilçesinde seyir halindeyken lastiği 
patlayan otomobilin takla atması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yara-
landı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Kulu ilçesi 
Kozanlı Mahallesi yakınlarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. idaresindeki 
09 S 5037 plakalı otomobilin seyir halindey-
ken lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil 
takla attıktan sonra durabildi. Çevredeki 
vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk 
edilen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 
sürücü O.A’ya ilk müdahale olay yerinde 
yapıldı. Yaralı ambulansla Kulu Devlet Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
n İHA 

Seydişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İbrahim Bilici ilçede bu yıl 600 
ton elma üretildiği bildirdi. Bilici, yaptığı 
açıklamada, hasadına başladıkları elmaları 
iç piyasaya sattıklarını söyledi. Son yıllar-
da elma üretiminde artış yaşandığını dile 
getiren Bilici, “Bu yıl ilçemizde ticari olarak 
600 ton elma üretildi. Elmalar, meyve suyu 
fabrikasına ve iç pazara satılıyor. Önümüzde-
ki yıl üreticilerimize elma üretimi konusunda 
eğitimler vererek, ülke genelinde aranan 
özelliğe sahip çeşitli türlerde elma yetiştirip, 
rekolteyi artırmayı planlıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.   n İHA 

Seydişehir’de 600
ton elma üretildi

Kulu’da trafik
kazası: 1 yaralı

İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile değerlendirme toplantısı 
Mevlana Öğretmenevi toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya 
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dündar Polatcan, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Yusuf İpek, İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Süleyman Songül ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. İl Milli 
Eğitim Müdür Vekili Dündar Polatcan’ın açılış konuşmasını 
yaptığı toplantıdaİl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf İpek 
veİl Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Songül ise gündem 

maddeleri ile ilgili birer sunum yaptılar.
Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alındı: 

e-Kurul ve Zümre Modülü Hakkında Bilgilendirme. Okul 
Servis Araçları Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme. Özel 
Öğretim Kurumları Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler. 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar İçin Mesleki 
Uygulamalar ve Kalite Takip Sistemi. 
n HABER MERKEZİ

İlçe Milli Eğitim Müdürleri biraraya geldi

Konuttan sonra en çok
harcama ulaştırmaya!

Karatay Belediyesi geri dönüşüm projesi ile yüz binlerce ağacın kesilmesini önledi. Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2017’nin ilk sekiz ayında 4.087.232 kg atık toplandı

Karatay, ağaçların
kesilmesini önledi!

Karatay Belediyesi çevreye du-
yarlı projelerle adından söz ettirmeye 
devam ediyor. Karatay’da ambalaj 
atıklarının kaynağında ayrı toplanma-
sı faaliyetleri kapsamında yaklaşık 10 
bin konutta yüz yüze eğitim faaliyet-
leri gerçekleştiriliyor. Proje kapsamın-
da 50 bin kişiye ulaşılması hedefleni-
yor.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili 
bir açıklama yapan Karatay Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
yetkilileri “Her geçen gün daha da bir 
modern yapıya kavuşan Karatay’da 
evsel atıkların kaynağında ayrıştırıl-
ması ekonomik olarak değer taşıyan 
kağıt, karton, plastik, cam, metal gibi 
atıkların çöplerden ayrı bir şekilde 
toplanması ile birlikte 2017’nin ilk 
sekiz ayında 4.087.232 kg atık top-
landı. Toplanan atıklar ile 6.750.496 
kW enerjinin israf edilmesi önlendi 

ve 25.643 litre benzin tasarruf sağ-
landı.”dedi. Geri dönüşüm projesinin 
2007 yılından bu yana devam etti-
ğini belirten yetkililer, 2007 yılından 

bu yana toplam 28.575.383 kg atık 
toplandığını, toplanan bu atıkların 
geri dönüştürülmesi sonucunda 261 
bin  ağacın kesilmesinin önlendiği-

ni, 179.282 litre benzin, 47.195.274 
KW enerji tasarrufu sağlandığını be-
lirtti. Yetkililer, nüfus artışı, teknolo-
jik gelişmeler ve yaşam koşullarının 
değişmesiyle ortaya çıkan aşırı tüke-
timden kaynaklanan çevre kirliliğinin 
ve enerji tüketiminin kontrol altına 
alınarak; kaynakları tekrar kullanma 
imkanı sağlamak için Karatay Bele-
diyesi’nce gerçekleştirilen geri dönü-
şüm projesinin; gelecek nesillere kay-
nakları tükenmemiş, yaşanabilir bir 
dünya bırakmak adına büyük önem 
taşıdığını belirtti.

Yetkililer yüz yüze gerçekleşen 
geri dönüşüm eğitimlerinin konunun 
uzmanları tarafından yapıldığının altı-
nı çizerek; geri dönüşüm çalışmaları 
kapsamında mavi poşet, broşür ve el 
ilanlarının da evlere dağıtıldığını kay-
detti.  n HABER MERKEZİ

15 Temmuz ilk kez film festivalinde ele alınacak

Prof. Dr. Adem Sözüer
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Selçuklu Gençlik Meclisi’nin organizasyonu ile üniversite öğrencilerle buluşan Arter Ajans Başkanı Cevat Olçok “Siyasal İletişim” 
konulu konferans verdi. Cevat Olçok, “Reklamcılık; öncelikle disiplin ve çalışma üzerine kuruludur. Hayatı okumanız gerekiyor” dedi 

‘Reklamcı hayatı okumalı’

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi düzenlediği konfe-
ranslarla alanında uzman konukları 
ağırlamaya devam ediyor. Arter Ajans 
Başkanı Cevat Olçok, Selçuk Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
konferans salonunda üniversite öğ-
rencilerine “Siyasal İletişim” konulu 
konferans gerçekleştirdi. 

Üniversite öğrencilerinin yoğun 
ilgi gösterdiği programa Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
da  katıldı. Siyasi kampanya süreçleri 
ve bu süreçlerde yaşadığı tecrübeleri 
paylaşan Olçok, öğrencilerden gelen 
soruları cevapladı.    

Ajans yolculuğuna lise dönemin-
de, 15 Temmuz Şehidi olan abisi Erol 
Olçok’un kurduğu ajansta başladığını 
ifade eden Cevat Olçok,”Erol Olçok 
benim için çok kıymetli bir insandı. 
Çünkü o benim hem ağabeyim, hem 
ustam, yoldaşım ve sırdaşımdı. Bana 
çok şey öğretti.  O zaman yaptığımız 
çalışmalardan söz edecek olursak; 
Refah Partisi seçimleri ve 1994 Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın o dönemde İstanbul’da Büyük-
şehir Başkanlığına adaylık kampanya 
sürecini yürüttük. 1999 yılında 28 
Şubat sonrası kırılmalar yaşanmıştı. 
O dönemde Tansu Çiller ile çalışmaya 
başladık. Bu tecrübede de çok şey öğ-
rendik. Daha sonra AK Parti’nin kuru-

luşunda rol aldık. AK Parti’nin kurum-
sal kimliği, 2002’de genel seçimler 
ve arkasından bugüne kadar yapılan 
seçimler, Cumhurbaşkanlığı ve re-
ferandum seçimi bunların hepsinde 
kampanya yöneticisi olarak bulunduk. 
İnanılmaz tecrübeler edindik” dedi.

“REKLAMCI HAYATI OKUMALI”
Selçuk Üniversitesi öğrencilerine 

tavsiyelerde bulunan Cevat Olçok, 
“Reklamcılık; öncelikle disiplin ve ça-
lışma üzerine kuruludur. Çalışmadan 
hiçbir şey olmuyor. İletişimde bana 
göre en temel unsur öncelikle din-
lemektir. Önce insanları dinlemeniz 
lazım daha sonra da okumanız lazım, 
okuma derken bir kitaptan bahsetmi-
yorum. Hayatı okumanız gerekiyor. 
Olaylar nasıl böyle gelişiyor? Önce-
likle bunu görmeniz lazım. Bir yol 
ve strateji izlemek gerekir. Ondan 
sonra da bunların üzerine konseptler 
inşa etmelisiniz. Yani reklam filmleri 
yapıyorsunuz. Diğer alanları ve mec-
raları kullanarak seçmenin karşısına 
geçiyorsunuz. Siyasal iletişimin, diğer 
iletişimlerden en önemli farklı özelliği, 

ürün ya da hizmetin reklamını yap-
tığınız zaman size geri dönmesi bir 
hayli zaman alıyor. Ama siyasal ileti-
şimde 40 gün bir iletişim zamanınız 
var. Bu süreçte sandıklar kuruluyor. 
Sonuçta da başarılı ya da başarısız 
olduğunuz ortaya çıkıyor” ifadelerini 
kullandı.  
 “ALLAH ÜLKEMİZE BİR DAHA BÖYLE 

ACILAR YAŞATMASIN”
Gelen bir soru üzerine 15 Tem-

muz hain darbe gecesinde şehit edi-
len abisi Erol Olçok ve yeğeni Abdul-
lah Tayyip Olçok’tan da bahseden 
Cevat Olçok,” Allah ülkemize ve bu 
milletimize böyle bir acıyı  tekrar ya-
şatmasın. Ben olayı Çorumda öğren-
dim. O kara gecede hem abimizi hem 
de 17 yaşındaki yeğenimizi kaybettik. 
Çok zor bir durum. Özellikle 17 yaşın-
da bir yeğenini kaybetmek çok zor bir 
şey. Erol abim benim için bambaşka 
bir insandı. Abim hayattaymış gibi 
düşünüyor, O’nun ilkeleri ve izinden 
giderek anısını yaşatmaya çalışıyo-
rum. Her gün anıyorum ve her gün o 
köprüden geçiyorum. Benim abim ve 

yeğenim, Allah için, bayrak için, va-
tan için, bizim için şehit oldular. Onlar 
bizim kahramanımız. Allah mekanla-
rını cennet etsin. Yine 250 şehidimiz 
ve gazilerimiz var. Bu ülke gerçekten 
güzel bir ülke, inşallah bir daha böyle 
şeyler yaşamayız. 

Bu işleri yapanlar şu anda mahke-
melerde yargılanıyorlar. Takip etmek 

ve bunu unutmamak  lazım. Bu ko-
nuda da sizden destek ve ilgi isterim” 
dedi.   Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, konferansın ardından 
konuk Cevat Olçok’a İnce Minare ka-
pısının biblosunu hediye etti. Ayrıca 
konferansa katılan öğrencilere “Erol 
Olçok” kitabı hediye edildi.  
n HABER MERKEZİ 

Arter Ajans Başkanı Cevat Olçok

İranlı önde gelen Sünni alimlerden Mevlana Abdulhamid, Ortadoğu’daki sorunların Türkiye, İran ve Suudi Arabistan’ın işbirliği ve çözülebileceğini söyledi 

‘İran, Türkiye ve Suudi Arabistan 
Ortadoğu’daki krizleri çözebilir’
İranlı önde gelen Sünni alimler-

den Mevlana Abdulhamid, Ortado-
ğu’daki sorunların Türkiye, İran ve 
Suudi Arabistan’ın işbirliği ve daya-
nışması ile çözülmesinin mümkün 
olduğunu belirtti.

İran’daki Sünni toplumun en et-
kili isimlerinden biri olan Mevlânâ 
Abdülhamid’i güneydoğu İran’ın 
Beluçistan eyaletinin halkı “Büyük 
Mekke Camii’nin Cuma namazı ima-
mı ve Dârü’l-Ulûm-ı Zâhidân” isimli 
meşhur yüksek öğretim kurumunun 
başkanı/rektörü olarak tanıyor.

Bu eğitim merkezi birtakım sos-
yal, kültürel faaliyetlerde ve hatta bazı 
medya faaliyetlerinde başı çekiyor. 
Ulusal ve bölgesel seçimlerde nasıl 
hareket edileceği gibi büyük kararlar 
aynı kurum tarafından alınıyor. On-
larca Sünni, Şii ve hatta gayrimüslim, 
sorunlarına çözüm bulmak için Dâ-
rü’l-Ulûm’un kapısını sık sık çalıyor.

Mevlana Abdulhamid, ülkedeki 
Sünnilerin başlıca sorunları, özellikle 
resmi düzeyde maruz kalınan ayrım-
cılık ve bu alanda karşılaşılan sorun-
ların çözümüne ilişkin yürütülen ça-
lışmalara dair açıklamalarda bulundu:

Evvela bize İran’daki Sünniler ve 
Sünni nüfus hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Mevlânâ Abdülhamid: Elimizdeki 
istatistiki verilere göre, İran’daki Sün-
niler İran’ın genel nüfusunun yüzde 
20’sini oluşturuyor. İran Sünnilerinin 
çoğu, sınıra yakın,uç bölgelerde yaşı-
yor. Merkezi şehirler ve bölgelerde de 
varlar; meselâ Tahran’da nüfusları bir 
milyondan fazla. Isfahan ve Şiraz’da 
da Sünniler var; hatta İran’da Sün-
nilerin yaşamadığı bir şehrin bulun-
madığını söyleyebiliriz. Bu şehirlerde 
daha az olmakla birlikte, sayıları yine 
de 100 bini geçmektedir. Sünni-
ler İran’ın her köşesinde yaşıyorlar. 
İçinde Sünnilerin bulunmadığı hiçbir 
etnik grup da yok. Fıkıh konusuna 

gelince; Sünnilerin çoğunluğu Ha-
nefi ve Şafii olmakla birlikte, küçük 
bir Hanbeli cemaati de bulunmakta. 
Hanefilerin çoğu İran’ın doğu kısmın-
da, güneyden kuzeye uzanan kesim-
de yaşıyor. Şafii Sünniler ise batı ve 
kuzeybatı İran’da. Hanbeli cemaati 
ise Ahvaz ve Abadan’da bulunuyor. 
Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan Se-
lefiler ise, nüfuz bakımından çok daha 
küçük. Onların da çoğunluğu Hanefi 
ve Şafii. İran Sünnileri çoğunlukla ti-
caret ve pazarlama ile uğraşırlar. Üni-
versite imkanlarına sahipler. Şiiler ve 
Sünniler birlikteler; hatta bazı işlet-
melerde ortaklık yapmaktalar. Halk 
tabakası birbirinden farklı değildir; 
birbirleriyle işbirliği içinde yaşıyorlar.

Beluçistan’ın siyasi, sosyal ve 
ekonomik olarak durumu nasıl?

MA: Elhamdülillah, Beluçistan’da 
durum iyi. Beluç halkı eğitimleri için 
üniversitelere gitmiştir. Siyaset ve 
ekonomi alanında faaller. Bununla 
birlikte, ekonomik açıdan bakacak 
olursak, işsizlik yüzünden sıkıntı çeki-
yorlar. Ancak Beluçistan’ın en büyük 
avantajı bin 370 kilometrelik sınırı. 
Bunun 370 kilometresi deniz sınırı-

dır. Beluçistan’ın en büyük potansi-
yeli budur. Deniz sınırının durumu 
kötü değil, ancak kara sınırıyla ilgili 
sorunlar var. Bu sınırların doğru bir 
politikayla yönetilebilmesi için mü-
cadele veriyoruz. Kapasiteleri azami 
derecede kullanılabilmeli.

Yukarı belirttiğiniz alanlardaki 
en büyük sorunlar neler ve Beluç 
halkı onlarla nasıl başa çıkıyor?

MA: Sünniler istihdam alanında 
ve resmi görevler konusunda sorun-
lar yaşıyor. Bakan, bakan yardımcısı, 
büyükelçi ve vali gibi daha üst düzey 
idari konumları ihraz edebilmenin 

mücadelesini veriyorlar. İranlı Sün-
nilerin istediği diğer bir şey, eyalet-
lerdeki resmi dairelerde Şii ve Sünni 
çalışanların sayısında bir denge göze-
tilmesi. Sünni nüfuslu bölgelerin ve 
eyalet merkezlerinin çoğunda halk, 
istihdam konusunda ayrımcılığa tabi 
tutuluyor. Sünniler olarak bizler bu 
ayrımcılığın bitirilmesini istiyoruz, 
zira yoksulluk, cehalet ve diğer tüm 
sorunların kökleri, yapılan bu ayrım-
cılıkta yatıyor. Sünniler bu problem-
lerden muzdarip.

Bir başka sorun, metropollerde ve 
özellikle Sünnilerin azınlıkta olduğu 
yerlerde, din özgürlüğünün yetersiz 
olması. Sünnilere metropollerde cami 
izni verilmiyor. Dolayısıyla namazları-
nı evlerinde kılıyorlar.

Sünniler ve Beluçların daha 
yüksek resmi konumlarda istihdam 
edilmesini talep edegeldiğinizi söyle-
diniz. Bu talepler şimdiye dek neden 
kabul görmedi?

MA: İran’a hâkim olan atmosfer, 
bu taleplerin kabul edilmesine müsa-
ade etmiyor. Yeterli bir ilerleme sevi-
yesine sahip olmayan ülke, hoşgörü-
süzlük ve bağnazlıktan çekiyor. Buna 
ek olarak Şiiler ve Sünniler arasında 
radikal eğilimlere sahip kişiler var. 

İktidarı Şii kardeşler kontrol ettiği 
için, [devlet içindeki] bazı unsurlar, 
uydurulmuş içtihatlara dayanarak 
[Sünnilere] hukuk dışı bir şekilde 
baskı yapıyor. Bağnazlık ve aşırıcılık 
hangi ülkede bulunursa bulunsun, o 
ülkenin ve ulusun gelişimine engel 
olur. Temayüller ve bağnazlık teza-
hürleri, itidal seviyesinde kalmalıdır. 
İtidalin ötesine geçen bağnazlıkları 
Yüce Allah, Allah’ın Resûlü ve İslâm 
reddetmiştir. 

Sevgili Peygamberimiz (Allah’ın 
salâtı ve selâmı onun üzerine olsun), 
Yahudileri adalet şemsiyesinin altına 
almıştır. Kendisiyle anlaşmalar imza-
layan Arap inkârcıların dahi hakları-

na riayet etmiştir. Dini aşırılık, hangi 
grup tarafından ortaya konulursa 
konulsun, İslam yoluna uygun değil-
dir. Bizler, her iki mezhepte de -Şii ve 
Sünnilerin arasında- bulunan aşırılık 
yanlılarının İslam’a zarar verdiğini 
düşünüyoruz. Dileğimiz, İran’ın bu 
konuya dair bir farkındalığa doğru 
ilerlediğini görmek, ki bu konuda yal-
nız değiliz. Şii kesimden birçok ente-
lektüel ve din adamı, ülkeyi bir ‘ayıl-
ma’ haline geri çekmek konusundaki 
bakış açımızı destekliyor.

Dr. Ruhani dört yıldan uzun bir 
süredir cumhurbaşkanı olarak ikti-
darda. Bu zaman zarfında Beluçis-
tan’da herhangi bir ilerleme oldu 
mu?

MA: Bazı değişiklikler oldu. Belu-
çistan’daki kaymakamların çoğu Be-
luç; vali yardımcılarından ise sadece 
biri. Eyalet merkezi olan Zahidan’da 
ise müdürlüklerin çok küçük bir yüz-
desi Beluçların uhdesinde. Zahidan, 
bütün eyaleti bağlayan kararların 
alındığı merkez olmasına rağmen, 
Beluçlar kendilerine verilmesi gere-
ken hakları henüz elde edebilmiş de-
ğiller. Beluçlar, Sistan-Beluçistan eya-
letinde nüfusun yaklaşık yüzde 70’ine 
tekabül ediyorlar. 

Fakat eyaletlerinin kaderini tayin 
etme konusunda varlık gösterebilme 
ihtimalleri çok zayıf görünüyor. Önü-
müzdeki dört yıl içinde, her iki mez-
hebin tekabül ettiği nüfus oranları 
ışığında, olumlu değişikliklerin yapıl-
dığını görebilmeyi umuyoruz.

İran’daki, özellikle Beluçistan’da-
ki Sünni topluluğun durumunu Su-
udi Arabistan’daki Şii topluluğun 
durumuyla karşılaştırsanız, neler 
söylersiniz? Marjinalleştirme ve bas-
kı gibi konularda aralarında ortak 
olan şeyler var mı?

MA: Suudi Arabistan’daki Şiiler 
hakkında çok fazla bilgiye sahip de-
ğiliz. Ancak Suudi Arabistan’da is-

tihdamla ilgili doldurulan formlarda 
mezheple ilgili soruların olmadığını 
biliyoruz. Bu tür formlarda çoğunluk-
la ülke hakkında sorular var ve her 
Suudi vatandaşı istihdam edilebiliyor. 
Ancak bizim ülkemizde kişinin mez-
hebiyle ilgili de sorular soruluyor. Su-
udi Arabistan’daki Şiilerin daha fazla 
hakka sahip olduğunu düşünüyoruz. 
Zira ‘ulu camileri’ var ve Riyad’da 
Cuma namazlarını kılabiliyorlar. Ba-
zen protesto mitingleri düzenliyorlar. 
Bakanlık seviyesinde önemli görev-
lere gelebiliyorlar. Çoğunlukla Suudi 
Arabistan’ın doğu kesiminde yaşayan 
Şii kardeşlerin kendi mezheplerinden 
hâkimleri var. Ekonomik olarak nüfu-
za sahipler. Mesela, dünyanın en bü-
yük petrol şirketi olarak kabul edilen 
Aramco’da üst düzey Şii memurlar 
var ve Suudi Arabistan bunu mesele 
yapmıyor. İran Sünnilerinin istediği 
tek şey, zaten olması gereken hakla-
rını elde etmek. Fakat bu konuda hâlâ 
soğuk bir şekilde karşılanıyorlar.

Ortadoğu’daki krizleri nasıl görü-
yorsunuz? Bu krizlerde Türkiye’nin 
ve İran’ın rolü hakkındaki değerlen-
dirmeniz nedir?

MA: Ortadoğu’da tehlikeli sorun-
lar var. Güvensizlikler ve çatışmalar, 
eşitsizliğin, ayrımcılığın ve insanları 
haklarından mahrum etmenin mey-
veleridir. Farklı dinlerden, mezhep-
lerden ve etnik yapılardan insanların 
yaşadığı Suriye, Yemen, Irak ve diğer 
ülkelerin halkları müzakere etmek 
için adımlar atar ve herkese iktidar-
dan hak ettiği payı veren ve herkesi 
kucaklayan hükümetler kurmak ko-
nusunda mutabık kalırsa, anlaşmaz-
lıklar ve çekişmeler ortadan kalkar. 
Türkiye, İran ve Suudi Arabistan 
Ortadoğu’da etkili bir rol oynayabilir. 
Birlik ve dayanışma yoluyla, bu üç 
ülke Ortadoğu sorunlarını çözebilir 
ve bölgedeki anlaşmazlıkları ortadan 
kaldırabilir.  n AA 

İranlı önde gelen Sünni alimlerden 
Mevlana Abdulhamid



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve 
Kongre Merkezi’ndeki 3. Turizm 
Şurası’nda, Türkiye’yi bugünlere 
getiren turizm politikasının artık tı-
kandığını belirtti.

Turizm politikasında yeni viz-
yona, bakış açılarına, yaklaşımlara 
ihtiyaç bulunduğunun aşikar oldu-
ğunu dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 2023 hedefleri çerçeve-
sinde, turizm sektörü için de çıta 
belirlendiğini ifade etti. Erdoğan, 3. 
Turizm Şurası’nda ortaya konulacak 
görüşlerin, yapılacak tartışmaların, 
geliştirilecek önerilerin büyüyen ve 
güçlenen Türkiye’nin çok önemli 
bir unsuru olan turizm sektöründeki 
hedeflere ulaşmada katkı sağlama-
sı temennisinde bulunarak, Türki-
ye’nin turizmde zengin arşive sahip 
olduğunu vurguladı.

TURİZM GELİRLERİ
Turizmi hassas bir sektör ola-

rak nitelendiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu: “Küresel, 
bölgesel ve ülkelerle ilgili tüm ge-
lişmeler turizm sektörünü derinden 
etkilemektedir. Bu gerçeği Türkiye 
olarak biz son yıllarda çok yakından 
bizzat yaşamış bir ülkeyiz. Suriye 
ve Irak merkezli olarak bölgemizde 
yaşanan gelişmelerle ülkemizde-
ki terör eylemleri ve darbe girişimi 
turizmimize çok ciddi bir darbe vur-
muştur. 2015’te 40 milyona yakla-
şan turist sayımız geçtiğimiz yıl 25 

milyona kadar gerilemiştir. Bu yılın 
ilk sekiz ayında 22 milyon rakamını 
yakalayarak, dokuz aylık rakamın 
da 26 milyona çıkması, bizler için 
ayrıca umut vesilesidir. Demek ki 
olumlu istikamette gelişiyoruz. Ar-
tık sektörün yaşadığı kötü dönemi 
geride bırakmaya başladık. Bu tablo 
aynı zamanda Türkiye’nin turizm 
alanında da kendi kendine yetebi-
len, aldığı yaraları tedavi edebilen, 
hemen ayağa kalkıp hedeflerine 
yürümeyi sürdürebilen güçlü bir 
ülke olduğuna işaret etmektedir.” 
Erdoğan, turizm gelirleri konusun-
da katedilmesi gereken çok mesafe 
olduğunu belirterek, “Turizmde ge-
len tüm turist sayısına paralel geliri 
elde edemiyoruz.” diye konuştu. 
Bununla ilgili konunun da şurada 
müzakere edilmesinin önemine 
değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Turizm gelirleri-
mizin turist sayısındaki artışa pa-
ralel yükselmemesinde sertleşen 
rekabet şartlarının yanında yaşanan 
olumsuzlukları telafi etmek için uy-
gulanan düşük fiyat politikasının da 
etkisi olduğu açıktır. İnşallah diğer 
alanlarda olduğu gibi turizmde de 
en kötüsünü artık geride bıraktık. 
Ekonomiye ve istihdama katkısıyla 
ülkemiz için vazgeçilmez bir sektör 
olan turizmde artık yükseliş döne-
midir. Devletimiz tüm imkanlarıyla 
sektörün yanındadır, yanında olma-
ya da devam edecektir. Türkiye’nin 

potansiyeli öyle büyüktür ki ihracat-
ta olduğu gibi turizmde de kaybetti-
ğimiz pazarların katbekat büyükleri 
hemen bir el uzatımı mesafede bizi 
beklemektedir.”

ADANA KEBABI, DAMAL BEBEĞİ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-

rini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin bir 
açık hava müzesi olmasıyla övün-
mek elbette hakkımızdır. Ama asıl 
olan bu zenginliği hakkıyla değer-
lendirebilmektir. Son yıllarda Ana-
dolu’daki şehirlerimizde bu doğrul-
tuda atılan bazı ümit verici adımlar 
var. Örneğin, Gaziantep gastronomi 
alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler 

Ağına katılmıştır. Şanlıurfa’nın mü-
zik alanında yaptığı başvuru kabul 
edilmiştir. Bu da önemli bir gelişme. 
Pek çok şehrimiz kendileriyle öz-
deşleşmiş ürünlerine sahip çıkarak 
coğrafi işaretlerini almaya başlamış-
lardır. Sahip olduğumuz Malatya ka-
yısısından Adana kebabına, Damal 
bebeğinden Isparta halısına kadar 
gerçekten çok zengin güzelliklere 
önce sahip çıkıp tescillemeli ardın-
dan da tüm insanlığın hizmetine 
sunmalıyız.”
“KARŞIMIZA ÇIKAN ENGELLER DİK-
KATE ALACAĞIMIZ TECRÜBEDİR”

Erdoğan, bu amaçla yapılan ça-

lışmalar sonucunda ülke genelinde 
tabiat turizmi faaliyetlerine uygun 
2 binin üzerinde alan belirlendiği-
ne dikkati çekerek, şunları kaydetti: 
“Anadolu’nun dört bir yanında de-
ğerlendirilmeyi bekleyen bunlar gibi 
nice tarihi, kültürel, doğal kıymet-
lerimiz var. İstanbul gibi mücevher 
değerinde bir şehrin potansiyelini 
dahi tam olarak kullanabilmiş de-
ğiliz. İstanbul ülkemize gelen turist 
sayısını tek başına ağırlayabilecek 
bir potansiyele sahip bir şehrimizdir. 
Bunun yanında İzmir’den Bursa’ya, 
Hatay’dan Erzurum’a, Konya’ya, 
Edirne’ye kadar hakkıyla değerlen-
diremediğimiz nice şehrimiz var. İn-
şallah turizm politikamızı bu yönde 
geliştireceğiz. Son dönemde karşı-
mıza çıkan veya çıkartılan engeller 
bizim için geleceğimizi inşa ederken 
dikkate alacağımız birer tecrübedir. 
Turistlerin beklentileri ile elimizdeki 
imkanları en ideal şekilde bir araya 
getirdiğimizde üstesinden geleme-
yeceğimiz hiçbir sorunun olmadı-
ğına, olmayacağına inanıyorum.” 
“Müşterisiz iş motorsuz otomobile 
benzer.” ifadesini kullanan Erdoğan, 
“Görüntü tamam ama sizi hiçbir 
yere götüremez. Turizmde de yap-
mamız gereken elimizdeki üründen 
önce müşterinin haberdar olmasını 
sağlamak sonra da bunu en güzel 
şekilde sunmaktır. Son çeyrek asır-
daki tecrübelerimiz, turizmde alt-
yapıdan insan kaynağına kadar her 

alanda, gerektiğinde sunduğumuz 
imkanları katlayacak güce sahip ol-
duğumuzu gösteriyor. Yeter ki şöyle 
bismillah deyip bir doğrulalım, hare-
kete geçelim, çalışmaya başlayalım. 
İnanın bana gerisi kolayca gelecek-
tir.” değerlendirmesinde bulundu.
“YALANLARIN EN BÜYÜK PANZEHİRİ 

HAKİKATLERDİR”
Türkiye’ye yönelik seyahat uya-

rılarının giderek ciddiyetini kaybet-
tiğini dile getiren Erdoğan, şunları 
söyledi: “Ülkemizi ziyaret eden in-
sanlar burada gördükleri manzara 
ile kendi devletlerinin uyarılarını, 
medya kuruluşlarının yayınlarını 
yan yana getirdiğinde gerçeği ça-
bucak kavrayıveriyorlar. Tabii bu 
durum bizim hem kurumsal düzey-
deki tanıtım çalışmalarımızı hem de 
fert fert üzerimize düşen sorum-
lulukları ortadan kaldırmıyor. Hep 
söylediğim gibi, yalanların en büyük 
panzehiri hakikatlerdir, onun için 
biz hakikatleri haykırmaya devam 
edeceğiz. Biz tüm dünyaya haki-
katleri ifade etmenin, göstermenin, 
anlatmanın gayreti içinde olacağız. 
Ülkemiz dışında yaşayan ve sayıları 
6 milyonu aşan vatandaşımızın her 
birini gönüllü turizm elçimiz olarak 
kabul ediyorum. Buna, ülkemizi 
ziyaretlerinde duyduğu memnuni-
yetle fahri vatandaşlarımız haline 
gelen dostlarımızı da eklediğimizde 
karşımıza devasa bir tanıtım ordusu 
çıkıyor.”  n AA
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Turizm sektöründe son yıllardaki olumsuz tablonun,  bu yıl ki rakamlarla iyiye doğru gittiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Türkiye’nin turizm alanında da hemen ayağa kalkıp hedeflerine yürümeyi sürdürebilen güçlü bir ülke olduğuna işaret etmektedir” dedi

‘Turizm alanında güçlüyüz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TSK gözlem için İdlib’e
sevkiyatını sürdürüyor

Son 44 yılın en kurak 
su yılını geride bıraktık

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
(TSK), Suriye’nin İdlib gerginliği 
azaltma bölgesinde gözlem nokta-
ları oluşturmak amacıyla başlattığı 
askeri sevkiyatlar sürüyor. TSK’ya 
ait araçlardan oluşan konvoy, öğle 
saatlerinde Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinin karşısındaki Kah’a girerek İd-
lib gerginliği azaltma bölgesindeki 
Halep’in batı kırsalına ulaştı. Çok 
sayıda zırhlı aracın bulunduğu kon-
voy, İdlib - Afrin hattında ilerleyerek 
gözlem görevini yapacağı noktada 
konuşlandı. TSK unsurları ilk etap-
ta, Suriye-Türkiye sınırında terör 
örgütü PKK/PYD işgalindeki Afrin 

ilçesi yakınlarında konuşlanıyor. Su-
riye’deki ateşkesin diğer garantör-
leri Rusya ve İran ile varılan Asta-
na Anlaşması çerçevesinde yapılan 
sevkiyatlar, İdlib-Afrin sınır hattında 
devam edecek. Kademeli olarak İd-
lib’in kuzeyinden güneyine uzana-
cak sevkiyatta, TSK’nın 10’dan fazla 
bölgede gözlem noktası oluşturması 
öngörülüyor. 

TSK’nın İdlib gerginliği azaltma 
bölgesinde ateşkes rejiminin takibi, 
kontrol ve gözlem noktaları oluştur-
mayı hedefleyen misyonu, Özgür 
Suriye Ordusu (ÖSO) ile koordinas-
yon içinde gerçekleşiyor.  n AA

‘Türkiye küresel ölçüde öncü bir ülke’

Başbakan Binali Yıldırım, İstan-
bul Kongre Merkezinde “TİM İhracat 
Haftası 2017” etkinliğinde yaptığı 
konuşmada, ihracatta emek harca-
yanlara teşekkür ederek, küresel kri-
zin 2008’in sonlarında başladığını ve 
halen de devam ettiğini anlattı. Bu 
sene biraz toparlanma olduğunu dile 
getiren Yıldırım, şöyle konuştu: “Al-
lah’a şükür. Dünya büyüme hedefleri 
yüzde 3,6 gibi tahmin ediliyor. İnşal-
lah başka bir sürprizle karşılaşmayız. 
Başka küresel ve bölgesel krizle kar-
şılaşmayız. 10 yıldır devam eden bu 
küresel daralma artık açılır. Küresel 
krizin azalması, ortadan kalkması ne 
anlama geliyor? Daha çok üretim, ti-
caret, taşımacılık, iğneden ipliğe her 
sahada, her sektörde hareketlenme 
anlamına geliyor. Daha uzun vadeli 
yatırım, üretim, işsizliğe çare anla-
mına geliyor. O bakımdan dünyayı 
yönetenler, başta Birleşmiş Milletler 
olmak üzere gelişmiş ülkeler kısa va-
deli rekabeti bir yana bırakıp, uzun 
vadede küresel refaha, barışa yönelik 
aklı selim kararları almak durumun-
dadır. Bunu yapmak onların tarihi so-
rumluluğudur.” diye konuştu. 

“SONUÇLAR HEDEFLERİMİZİN 
ÜZERİNDE”

Türkiye’nin güçlü performansıyla 
sadece bölgede değil küresel anlam-
da da öncü ülkelerden birisi olduğu-
nu aktaran Yıldırım, ihracatta atılım 

yılı olarak kabul ettikleri 2017’de 
gerçekleşen sonuçların, koydukları 
hedeflerin üzerinde gittiğini belirtti.  
Başbakan Binali Yıldırım, bu başa-
rının devam edeceğini dile getire-
rek, “Güya Türkiye ekonomisi için 
2016’da felaket senaryoları yazanlar, 
o değerlendirme kuruluşları birbiriy-
le yarışa girdiler. ‘Sen mi daha fazla 
indireceksin, ben mi daha fazla indi-
receğim?’ Şimdi de tahminleri yük-
seltme yarışına girdiler. 6 ayda 3 sefer 
düzeltme yaptılar. Yıl sonuna kadar 
bir düzeltme daha yapacaklar merak 
etmeyin. Ne yaparsa yapsınlar. İster 
düzeltsinler, ister sırt üstü yatsınlar 
Türkiye büyümeye, istikrarla, güven-
le devam edecek.” şeklinde konuştu.

‘15 YIL ÖNCEKİ İHRACATÇI 
SAYIMIZIN BUGÜN İKİ KATI 

İHRACATÇIYA SAHİBİZ’
Ekonomi ve sektör büyürse, onun 

ihtiyacı olan alt yapıyı yapmanın da 
farz olduğunu, mecburen adım atıl-
ması gerektiğini ifade eden Yıldırım, 
şunları kaydetti: 

“15 yıl önceki ihracatçı sayımızın 
bugün iki katı ihracatçıya sahibiz. Gö-
reve geldiğimizde ihracatla tanışma-
yan onlarca ilimiz vardı. 1973 yılında 
1,4 milyar dolara ancak ulaşabilmişiz. 
Ama bugün 15 ilimiz 1 milyar doların 
üzerinde tek başına ihracat yapar se-
viyeye gelmiş. Bunlar güzel gelişme-
ler ama bunlarla biz tatmin olmama-

lıyız. Çünkü bizim potansiyelimiz bu 
değil.” “İhracatımızın büyüme hızını, 
ithalatın büyüme hızının üzerine çı-
karmamız lazım”

Türkiye’nin genel büyümesine 
bakıldığında ihracatta bir büyümenin 
görüldüğünü anlatan Yıldırım, Türki-
ye’nin büyüme oranı içinde, ihracatın 
net yüzde 2,2 payı olduğunu ifade 
etti. 

Geçen yıllarda bu oranın eksiler-
de olduğunu, ihracatın büyümeye o 
dönemde katkı sağlamadığını belir-
ten Yıldırım, ama bugün ihracatın 
büyümeye katkı sağladığını, ihra-
catın kalitesinde de artışın görüldü-
ğünü vurguladı. Başbakan Yıldırım, 
ithalatın da arttığını ancak ithalattaki 
artışın, ihracattaki artıştan yüksek ol-
duğunu ve bundan mutlu olmadığını 
aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İhracata hep vurgu yapıyoruz ama 
ihracat yüzde 15 büyüyor. Burada bir 
şey yapmak lazım. İhracatımızın mut-
laka büyüme hızını, ithalatın büyüme 
hızının üzerine çıkarmamız lazım. Biz 
iki açık veren bir ülkeyiz. Petrol ve 
doğalgaz fışkırmıyor. Ne yapacağız? 
Daha çok üreteceğiz daha çok insana 
iş sağlayacağız. Ürettiğimizi bütün 
dünyaya dağıtacağız, refahı arttıraca-
ğız. Bu refahı da adil bir şekilde pay-
laştıracağız. Hedefimiz bu. Yatırım, 
üretim, istihdam, ihracat, dört, rabia. 
Ekonominin rabiası da bu. Türki-

ye’nin rabiası var biliyorsunuz. Nedir? 
Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet. Bu genel, vazgeçilmezimiz. 
Bir de ekonominin rabiası var, onu da 
bugün açıklıyoruz. Yatırım, istihdam, 
üretim, ihracat. Kafanıza koyun.” 
Bunun için ne lazım? Yatırım için siz 
hazırsanız, biz dünden hazırız. Ne is-
tiyorsanız, teşvik ise teşvik, kaynaksa 
kaynak. Bütün bunlar var. İstihdam 
derseniz, dünyada olmadığı kadar 
genç dinamik insan kaynağımız var, 
gençlerimiz var, yerinde duramıyor. 
Bunlara iş, aş, alt yapıyı siz hazırla-
yacaksınız. Üreteceksiniz. Üretmeniz 
için, üretim maliyetlerini düşürmeniz 
için gereken ne ise biz o desteği ve-
receğiz, veriyoruz, vermeye devam 
edeceğiz. Satmanız için ihracatçıların 
TİM’i de var. TİM öncülük yapacak. 
İhracatın TİM’i de var, bakanı da var, 
başbakanı da var, cumhurbaşkanı da 
var. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yılda 
en büyük gücümüz ihracatta ve yatı-
rımda kaydettiğimiz gelişme olacak. 
Bunu niye söylüyorum? Çünkü az 
önce de ifade ettim, yılın ilk yarısın-
daki büyümenin yüzde 3,9’u yatırım-
lardan ve ihracattan geldi. 2017 yılını 
ihracatta seferberlik yılı ilan etmiştik, 
hedefleri gözden geçirmiştik, bugün 
de İhracatçılar Haftası’nda geldiğimiz 
noktayı enine boyuna değerlendiriyo-
ruz.”
n AA

Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu, yaptığı 
açıklamada, 1 Ekim 2016 ile 
30 Eylül 2017 arasının su yılı 
olarak değerlendirildiğini söy-
ledi. Bu su yılının 1973’ten bu 
tarafa geçen en kurak yıl oldu-
ğunu belirten Eroğlu, “Son 44 
yılın en kurak su yılını geride 
bıraktık. Buna rağmen yap-
tığımız yatırımlar sayesinde 
vatandaşlarımız bunu hisset-
medi.” dedi. Bu yılki yağış du-
rumunun “olağanüstü kurak” 
sınıflamasına girdiğine dikka-
ti çeken Eroğlu, Türkiye’nin 
2007 yılında kurak bir yıl geçirdiğini 
hatırlattı. Eroğlu, “O yıl yağış duru-
mu daha düşük bir sınıflama olan 
‘şiddetli kurak’ kategorisine girme-
sine rağmen içme suyu hususunda 
vatandaşlarımız ve medya tedirgin 
olmuş fakat bu konuda bir sıkıntı ya-
şamamıştık. 

Geçen yıl orta dereceli, bu yıl ise 
çok daha şiddetli olmak üzere üst 
üste iki yıl kuraklığa rağmen vatan-
daşlarımız bu durumun farkına bile 
varmadı.” diye konuştu.

SON 15 YILDA 467 
BARAJ İNŞA EDİLDİ

Bakan Eroğlu, olağanüstü ku-
raklığın olduğu bu yıl içme suyu 
konusunda sıkıntı yaşanmamasının 
nedeninin son 15 yılda suya yapılan 
yatırımlar olduğunu ifade etti. AK 
Parti iktidara geldiği günden itiba-
ren Bakanlığın su alanında 6 bin 758 
tesisi milletin hizmetine sunduğunu 
vurgulayan Eroğlu, “Bu tesislerin 
467’si baraj olarak inşa edildi. Ayrıca 
bu dönemde 182 içme suyu tesisini 
hizmete aldık.” dedi.   n AA

Başbakan Binali Yıldırım
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‘İsrail Filistin uzlaşısını sabote etmeye çalışıyor’
Filistinli siyasi analistler, İsrail’in 

Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki bir 
tüneli havaya uçurmasını, “Filistin 
uzlaşısını başarısızlığa uğratma ça-
bası” olarak nitelendirilerek, Filistinli 
grupların bu saldırıya doğrudan ce-
vap vermeyeceğini öngörüyor. İsra-
il’in pazartesi günü 8 kişinin ölümü-
ne, 12 kişinin yaralanmasına neden 
olduğu tünel saldırısını AA muhabi-
rine değerlendiren İslam Üniversitesi 
Siyasi Bilimler Öğretim Görevlisi Dr. 
Velid el-Mudellel, “İsrail, Filistin di-
renişi ile angajman kurallarını değiş-
tirmeye çabalıyor. Böylece Gazze’ye 
saldırı düzenleyerek büyük kayıplar 
verdirmede karar sahibi olmayı ve di-
renişin kendisine hemen cevap vere-
memesini amaçlıyor.” diye konuştu. 
Mudellel, “İsrail, Filistin’de herkesin 
tamamlanmasıyla ilgilendiği uzlaşı 
atmosferini kullanıyor. Dolayısıyla 
direniş güçleri, muhtemelen bu sal-
dırıya doğrudan cevap veremeyecek-
tir.” dedi. Saldırının zamanlamasının 
“kurnazca” seçildiğini, direniş grup-
larının Filistin halkının önceliği haline 

gelen uzlaşı ortamında bulunması 
nedeniyle şu anda cevap vermeyece-
ğini ancak daha sonra nitelikli bir kar-
şılık verebileceğini belirten Mudellel, 
şunları kaydetti: “Kimse Filistinlilerin 
Fetih ile Hamas arasındaki ayrılığın 
bitirilmesini beklediği bu tarihi anları 
bozmak istemez.Tünel saldırısı, sa-
vaş ve barış kararının tek bir Filistin 
grubunun elinde olup olmadığının 
testidir.”
“İSRAİL SALDIRININ ZAMANLAMASINI 

PROFESYONELCE SEÇTİ”
Siyasi analist Adnan Ebu Amir, 

“İsrail, saldırının zamanlamasını pro-
fesyonel bir şekilde seçti ve direniş 
güçlerinin karşılık vermesi ve uzlaşı 
ortamının bozulması amacıyla tünel-
de direniş güçlerinin olmasını hedef-
ledi.” şeklinde konuştu. İsrail’in mu-
tabakatı engellemek için birçok planı 
bulunduğunu, bunlardan birinin de 
tünel saldırısı olduğunu ifade eden 
Ebu Amir, “İsrail, Filistin uzlaşısını 
sabote etmeye çalışıyor. Gazze’deki 
durum her zamankinden daha zor. 
Direnişin buna karşılık vermesi, bü-

yük sonuçlar doğurur. Şu anda Gaz-
ze’deki siyasi ve insani durum yeni 
bir savaşı kaldıramaz. Bir yandan da 
cevap verilmezse İsrail’in yeni saldı-
rılar düzenlemesi önündeki kapılar 
açılmış olacak.” dedi. “Filistin Gü-
venlik Bilimleri Ademisi”nde öğretim 
görevlisi olan Naci el-Batta, İsrail’in 
Filistin’de uzlaşı çabalarının olduğu 
bu dönemde kartları yeniden karmak 
istediğine işaret etti. İsrail yönetimi-
nin tünelin yerini bildiğini ancak bu 
saldırının planlanarak şimdi gerçek-
leştirilmesinin bir mesaj taşıdığını 
kaydeden Batta, “İsrail hükümeti, 

çıkarlarına zarar verecek ve lehine 
olmayacak bir uzlaşının olmayacağı-
nı söylemek istiyor.” dedi. Batta da 
bölgedeki insani ve siyasi durumlar 
nedeniyle Filistin tarafından bu saldı-
rıya hemen bir cevap gelmeyeceğini 
savundu.

SALDIRININ TAŞIDIĞI MESAJLAR
Siyasi analist ve yazar Husam 

ed-Decni de İsrail’in söz konusu sal-
dırısının çeşitli düzeylerde birkaç 
mesaj taşıdığını belirterek, şöyle de-
vam etti: “Uluslararası olarak İsrail, 
ABD’ye ulusal uzlaşmanın sonuç-
larını kabul etmenin bir şartı olarak 

İsrail’in güvenlik açısından çıkarlarını 
göz önüne alması için baskı mesa-
jı vermek istiyor. Ayrıca bu eylem 
bölgesel açıdan uzlaşma süreci ve 
ayrıntıları hakkında İsrail’i bilgilen-
dirmeyi reddeden Kahire’ye yönelik 
de mesaj taşıyor. Tel Aviv hal diliyle 
uzlaşı dosyasının etkili aktörlerinden 
olduğunu söylüyor.” İsrail toplumu 
açısından ise İsrail Başbakanı Binya-
min Netanyahu’nun yolsuzluk dava-
sına yönelen dikkatlerin dağıtılmak 
istendiğini vurgulayan Decni, “İsrail, 
Filistin yönetimine tehdit mesajları 
gönderip, Filistin halkını kışkırtarak, 
kartları yeniden karmaya ve oyunun 
kurallarını değiştirmeye çalışıyor.” 
dedi. Gazze’deki Yönetim ve Siyaset 
Akademisi öğretim görevlisi ve gü-
venlik uzmanı Dr. İbrahim Habib ise 
İsrail’in söz konusu tünel saldırısının 
Filistin uzlaşısı ile alakalı olmadığı-
nı savundu. Habib, şunları kaydetti: 
“Olan, İsrail’in içine kadar uzanan 
tünelde direniş güçlerine pusu ku-
rulmasıdır. Saldırının uzlaşıyla alakalı 
olduğunu düşünmüyorum. Bunun 

İsrail’in güvenlik hesaplarıyla ilgili ol-
duğunu sanıyorum. Gazze’ye yönelik 
bir savaş şu anda iki tarafın da hesap-
larına uygun değil.” İsrail’in pazartesi 
günü Gazze Şeridi sınırı yakınlarında-
ki bir tüneli havaya uçurması sonucu 
8 kişi hayatını kaybetmiş,12 kişi ya-
ralanmıştı.

İslami Cihad Hareketi’nin silahlı 
kanadı Seraya el-Kudüs’ten (Kudüs 
Tugayları) yapılan yazılı açıklamada 
da olayda hayatını kaybedenlerden 
4’ünün Kudüs Tugayları üyesi oldu-
ğu belirtilmişti. Olayda hayatını kay-
bedenlerin kanlarının boşa gitmeye-
ceği ifade edilen açıklamada, İsrail’in 
bu saldırısına karşılık vermek için 
önlerinde her türlü seçeneğin açık 
olduğu dile getirilmişti. Hamas’ın 
silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam 
Tugayları’ndan yapılan açıklamada 
ise saldırıda tünelin enkazında mah-
sur kalan ve kurtarma çalışmaları 
sırasında hayatını kaybeden 2 kişinin 
Kassam Tugayları üyesi olduğu kay-
dedilmişti. 
n AA

Azerbaycanlı Nigar nine, 1918’de 
şehit olan Osmanlı askerlerinin me-
zarlarını, Sovyet baskılarına rağmen 
bugüne kadar korudu ve babasının 
“Bir gün tekrar gelecekler” dediği 
Türklere teslim etti. Azerbaycanlılar, 
1918 yılında ülkeyi Ermeni ve Bolşe-
vik çetelerden kurtarmak için yardı-
ma gelen Kafkas İslam Ordusu’nun 
fedakarlığını bugün de unutmuyor. 
70 yıl süren Sovyet yönetiminde-
ki baskılara rağmen ülkenin birçok 
bölgesinde korunarak bugüne kadar 
gelmesi sağlanan Türk şehitliklerin-
den biri de Bakü’den yaklaşık 110 
kilometre uzaklıktaki Gubalıbaloğlan 
köyünde bulunuyor. Köy halkının 
anlattığına göre, Ermeni ve Bolşevik 
çetelere karşı omuz omuza savaşan 6 
Azerbaycanlı ile 6 Osmanlı askeri Gu-
balıbaloğlan köyü yakınlarında şehit 

oldu. O köyde yaşayan ve Ermenilere 
karşı savaşan Hanifi Mövlayev, şehit 
Türk askerlerinin kendi bahçesinde 
defnedilmesini istedi.

Mövlayev, Sovyetler döneminde-
ki baskılara rağmen, mezarların akra-
balarına ait olduğu söyleyerek onların 
kaybolmasını engelledi. Mövlayev, 
ailesine, “Bir gün Türkler yine gele-
cek. Onlar gelinceye kadar bu mezar-
ları korumamız gerekiyor. Mezarları, 
Türklerden başka hiç kimseye teslim 
etmeyeceğiz.” dedi. Hanifi Mövlayev, 
yıllarca koruduğu mezarların bakımı-
nı, ölmeden önce kızı Nigar’a vasiyet 
etti.

“BABASININ VASİYETİ,
TÜRK ŞEHİTLERİNİN 

MEZARININ KORUNMASI”
Şimdi 75 yaşında olan Nigar Ek-

berova, babasının vasiyetini yerine 

getirdi ve şehit mezarlarına kendi 
ifadesiyle “gözü gibi” baktı. Hasta 
ve yaşlı olan Nigar nineye, şehitliğin 
bakımında kızı ve torunları da destek 
verdi. Azerbaycan 1991’de bağım-
sızlığını kazandıktan sonra, ülkenin 
birçok yerindeki şehit olan Osmanlı 
askerlerinin mezarları tespit edildi ve 
anıt yaptırıldı. Türkiye’nin Bakü Bü-
yükelçiliği, Gubalıbaloğlan köyündeki 
şehit mezarlarının varlığını öğren-
dikten sonra harekete geçti. Elçilik, 6 
Azerbaycanlı ile 6 Türk şehidin yan 
yana yattığı yere anıt yaptırdı. Baba-
sının vasiyeti üzerine Türk şehitle-
rinin mezarını koruyan Nigar nine, 
mezarların sıradan mezarlar olmadı-
ğını, Türk askerlerine ait olduğu için 
önemli gördüklerini anlattı.

Önce babası Hanifi Mövlayev’e, 
sonra da kendisine, bahçelerindeki 

mezarların taşınması için teklif gel-
diğini belirten Ekberova, bunu kabul 
etmediklerini söyledi. Mezarlara anıt 
yaptırdıkları için Türkiye’nin Bakü 
Büyükelçiliği yetkililerine teşekkür 
eden Ekberova, “Babam yıllarca me-
zarları korudu ve ölmeden önce orada 
yatanların Türk askeri olduğunu söy-
leyerek bizim mezarlara sahip çıkma-
mızı istedi. Şehitlik açıldıktan sonra 
ziyaretçi sayısı arttı. Duyan gelip dua 
okuyor. Bu da beni mutlu ediyor. On-
lar, bizim için canlarından vazgeçtiler. 
Biz de onların mezarlarını koruduk. 
Şehitliği bundan sonra da göz bebe-
ğimiz gibi koruyacağız, dualarımızı 
eksik etmeyeceğiz.” dedi. Mezarları 
sık sık ziyaret eden Ekberova ailesi, 
şehitler için zaman zaman Kur’an-ı 
Kerim okutuyor.
n AA

Barzani’nin 12 yıllık 
başkanlık görevi bitti

Danimarka’da minareli Türk 
camisinde sona yaklaşılıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
(IKBY) Parlamentosu, geçtiğimiz 
hafta pazar günü düzenlediği ola-
ğan oturumda 12 yıllık başkanlık 
süresinin bir daha uzatılmasını ka-
bul etmeyip, görevi bırakan IKBY 
Başkanı Mesut Barzani’nin yetkile-
rini oy çokluğuyla hükümet, parla-
mento ve adalet konseyine verildi.  
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil 
Milletvekili Aydın Maruf, yaptığı 
açıklamada, Barzani’nin devredilen 
görevlerinin en önemlisi olan baş-
komutanlık ve güvenlik yetkisinin 
yeğeni Başbakan Neçirvan Barza-
ni’ye devredildiğini ifade etti. Maruf, 
başkanın başkomutanlık, Peşmerge 
ve güvenlik birimleri ile olağanüstü 
hal ilanı gibi yetkileri başbakana, 
yasaları onaylama veya veto etme, 
başbakan ve hükümetten güveno-
yunun çekilmesiyle seçime gidil-

mesi kararı parlamento başkanına, 
hakim ve savcı ataması ile idam ka-
rarı ve genel af yetkisinin ise adalet 
konseyine devredildiğini kaydetti.

IKBY başkanlığının yeni seçim-
lere kadar dondurulduğunu dile 
getiren Maruf, önümüzdeki süre 
içerisinde başkanlık yasasının par-
lamento tarafından değiştirilmesi 
halinde bölge başkanının halk tara-
fından değil parlamento üyelerince 
seçileceğini söyledi. Barzani’nin 
bundan sonra görevine Kürdistan 
Demokrat Partisi Genel Başkanı 
olarak devam edeceği kaydedildi. 
Barzani, 29 Ekim tarihinde parla-
mentoya gönderdiği mektubunda, 
12 yıllık başkanlık süresinin bir kez 
daha uzatılmasını kabul etmediğini 
belirterek, 1 Kasım itibariyle görevi-
ne devam etmeyeceğini bildirmişti.
n AA

Danimarka’nın Roskilde ken-
tinde geçen yıl temeli atılan ve 
minareleri protestolara konu olan 
Roskilde Ayasofya Camisinin inşa-
atında sona yaklaşıldı. Başkent Ko-
penhang’ın 30 kilometre batısındaki 
kentte inşa edilen caminin temeli, 
geçen yıl Şubat ayında Türkiye’nin 
eski Kopenhag Büyükelçisi Mehmet 
Dönmez, Roskilde Belediye Başkanı 
Joy Mogensen, Roskilde Katedralı 
Başbiskoposlu Peter Fischer Möl-
ler’inin katılımıyla atılmıştı. Ülkede, 
ilk defa iki minareli ve 5 kubbeli bir 
Türk camisi inşa ediliyor. Yaklaşık 
50 bin nüfusu bulunan kentteki 
caminin yaklaşık 3 bin Müslüma-
na hizmet vermesi tahmin ediliyor. 
Caminin iki minareli ve 5 kubbeli 
olarak tasarlandığını dile getiren 
Yılmaz, bin 50 metrekarelik kapalı 
alanı bulunan caminin kapasitesi-
nin yaklaşık bin kişi olduğunu kay-
detti. Caminin minarelerine yönelik 
protestoları değerlendiren Yılmaz, 
“Minarelerle ilgili belediye meclisin-

den imar planı onaylandığında, iki 
minare ve beş kubbeye izin verildi. 
Protestolar bu minarelere yönelik. 
İlerde minarelerden ezan okunaca-
ğını ileri sürüyorlar. Ama bizim öyle 
bir düşüncemiz yok.” ifadelerini kul-
landı. Danimarka yasalarına göre, 
minareden ezan okunmasına izin 
verilmiyor. İmamlar, ezanı caminin 
içerisinde okuyor. Caminin yapılışı 
sırasında bazı gruplar, minareleri 
protesto etmek için çeşitli eylemler 
yapmıştı. Roskilde Belediye Başkanı 
Joy Mogensen ve Roskilde Katedrali 
Başpiskoposu Peter Fischer Möller 
de protestolardan nasibini almış-
tı. “Danimarka’nın İslamlaşmasını 
Durdurun” isimli dernek üyeleri, 
Temmuz ayında Mogensen ve Möl-
ler’in özel mülklerinin önünde yük-
sek sesle ezan dinleterek, minareleri 
protesto etmişti. Aynı grup Ağustos 
ayında Möller’in bir ayini esnasında, 
katedralde yüksek sesle ezan dinlet-
mişti.
n AA

Suriye İnsan Hakları Ağı raporuna göre, bu yılın ocak-ekim döneminde Suriye’deki 
çatışma ve hava saldırılarında en az 9 bin 38 sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi

Suriyeliler ölüyor!
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 

Suriye’de ekim ayında en az 923 si-
vilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. 
SNHR’nin yayınladığı raporda, Esed 
rejimi, askeri muhalifler, terör örgüt-
leri DEAŞ ve PKK/PYD, Rus güçleri, 
DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon ve 
rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tah-
rir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) ara-
sındaki çatışmalar nedeniyle geçen 
ay 209’ü çocuk, 143’ü kadın olmak 
üzere en az 923 sivilin öldüğü belir-
tildi. Raporda, Esed rejiminin sivillere 
yönelik saldırılarında 78’i çocuk, 62’ü 
kadın en az 398, Rusya’nın hava sal-
dırılarında ise 68’i çocuk, 36’sı kadın 
en az 221 sivilin yaşamını yitirdiği 
kaydedildi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun 
saldırılarında ise 22’si çocuk, 15’i 
kadın toplam 71 sivilin öldüğü bilgi-
si paylaşılan raporda, ABD destekli 
terör örgütü PKK/PYD saldırılarında 
da 7’si kadın toplam 15, terör örgütü 
DEAŞ’ın saldırılarında da 24’ü çocuk, 
16’sı kadın toplam 162 sivilin hayatı-
nı kaybettiği ifade edildi. 

EN ÇOK ÖLÜM DEYRİZOR İLİNDE
Ağın raporunda, geçen ayki 

ölümlerin bölge bazındaki dağılımı-
na ilişkin de istatistik paylaşıldı. Buna 
göre, ekim ayında Deyrizor ilinde, 
389’u rejim ve Rus saldırıları kaynaklı 

olmak üzere toplam 477 sivil yaşa-
mını yitirdi. Raporda, Şam ve kırsalı 
bölgesinde 102, Humus’ta 95, Rak-
ka’da 72, İdlib’de 68, Halep’te 50, 
Hama’da 31, Dera’da 16, Haseke’de 
9 ve Kuneytra 3 sivilin öldüğü ifade 
edildi. Raporda, bu yılın ocak-ekim 
döneminde Suriye’de en az 9 bin 38 

sivilin hayatını kaybettiği bilgisine 
yer verildi. Bu çerçevede, ocakta 781, 
şubatta 876, martta bin 134, nisanda 
bin 14, mayısta 964, haziranda 848, 
temmuzda 814, ağustosta 772 ve 
eylülde 912 sivil yaşamını yitirdi. Ra-
porda, “Birleşmiş Milletler, hükümet 
güçlerine (Esed rejimi) destek veren 

Rusya, İran ve Lübnan gibi ülkelere 
baskı yaparak silah desteğinin kesil-
mesini sağlamalı.” çağrısı yapılarak 
tavsiyeler bölümünde de Esed’e ga-
rantörlük yapan Rusya’dan, rejimin 
gerginliği azaltma bölgeleri anlaşma-
sını başarısızlığa uğratma çabalarının 
önüne geçmesini talep edildi. n AA

Türk şehitlerinin mezarlarına asırlık vefa

Azerbaycanlı Nigar nine, 1918’de şehit olan Osmanlı askerlerinin mezarlarını, Sovyet baskılarına 
rağmen bugüne kadar korudu ve babasının “Bir gün tekrar gelecekler” dediği Türklere teslim etti.

Ekim ayında Deyrizor ilinde, 389’u rejim ve Rus saldırıları kaynaklı olmak üzere toplam 477 sivil yaşamını yitirdi.
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Geçtiğimiz yıl tonu bin 400 TL olan demir fiyatları bu sene 3 bin TL’ye yaklaştı. Bunun sebebi ise dövizdeki artışlar oldu. Demir ve Emsali Sanatkârlar 
Odası Başkanı Celal Bayrak esnafın en büyük problemin fiyatlardaki artış olduğunu belirterek, hükümetin soruna çözüm üretmesi gerektiğini söyledi 

Demirde dolar rüzgarı!

Dolar ve Euro’daki artış nede-
niyle demir fiyatlar yükseldi. Geçen 
sene bin 400 TL olan demir fiyatları 
bu sene 3 bin TL’ye yaklaştı. Bu kap-
samda demir ile uğraşan esnaflar 
ekonomik anlamda sorun yaşıyor. 
Değerlendirmelerde bulunan ve oda 
faaliyetleri hakkında bilgi veren Kon-
ya Demir ve Emsali Sanatkârlar Odası 
Başkanı Celal Bayrak, demir fiyatla-
rının geçen seneye oranla bu sene 
iki katına çıktığını vurguladı. Başkan 
Bayrak, “Esnafımızın genel sıkıntı-
sı dövizdeki artış. Dolar ve Euro’da 
yüzde 30’a yakın bir artış var. Bu da 
demirci ve diğer esnaflarımızı haliyle 
etkilemektedir. Geçen seneki fiyatlar 
ile bu seneki fiyatlar arasında çok fark 
var. Geçen sene bu zamanlar bizim 
esnafımızın kullandığı demir bin 400 
TL idi. Şimdi ise fiyat 3 bin TL’ye da-
yandı. Yani arasında neredeyse iki kat 
fark var. Hükümetimizin bunu ayar-
laması gerekir. Biz oda olarak esnafla-
rımızı gezerek sorunlarını dinliyoruz. 
Esnafımızın en büyük sorunu döviz-
deki artışlar” dedi. 

ODAMIZA KAYITLI 617 
ÜYEMİZ BULUNMAKTADIR

Demir ve Emsali Sanatkârlar Oda-
sı Başkanı Celal Bayrak, odaya kayıtlı 
üye sayısının toplan 617 olduğunu 
belirterek esnafların sorunlarını çöz-
mek için faaliyetlerini sürdürecekleri-
ni söyledi. Bayrak kayıt olmayan bir-
çok esnafın bulunduğunu da sözlerine 
ekleyerek, “Odamız 1954 yılında Ali 
Saim Kaymak tarafından kurulmuş-
tur. Benim odada ilk başkanlık döne-
mim. Şuanda 217 demir doğramacı, 
9 sıcak demirci, 104 tane alüminyum 
doğramacı, 9 hırdavat ve nalburuyeci,  
4 ziraat aletçisi, 19 anahtarcı, 5 tane 
bıçakçı, PVC’ci 41 tane gibi çeşitli 
mesleklerde toplam 617 üyemiz bu-
lunmaktadır. Kayıt olmayan da birçok 
esnafımız var. Esnafımızın sorunlarını 
çözme gayreti içerisindeyiz. Bundan 
sonraki dönemlerde de ihtiyaçlarını 

karşılamak, sorunlarını çözüme ka-
vuşturmak adına faaliyetlerimiz de-
vam edecek” diye konuştu. 
GEÇEN SENE BİN 400 TL OLAN DEMİR 
FİYATLARI BU SENE 3 BİN TL OLDU

Başkan Bayrak, demir fiyatlarının 
artmasından dolayı esnafın sıkıntılı 
bir süreç geçirdiğini belirtti. Geçen yıl 
bin 400 TL olan demir fiyatlarının bu 
yıl 3 bin TL’ye ulaştığının altını çizen 
Bayrak bunu döviz kurundan dolayı 
arttığını da sözlerine ekleyerek cüm-
lelerini şu şekilde aktardı; “Sanayiyi 
sürekli geziyoruz ve onların sorunları-
nı dinliyoruz. Esnafımızın genel sıkın-
tısı dövizdeki artış. Dolar ve Euro’da 
yüzde 30’a yakın bir artış var. Buda 

demirci ve diğer esnaflarımızı haliyle 
etkilemektedir. Geçen seneki fiyatlar 
ile bu seneki fiyatlar arasında çok fark 
var. Geçen sene bu zamanlar bizim 

esnafımızın kullandığı demir bin 400 
TL idi. Şimdi ise fiyat 3 bin TL’ye da-

yandı. Yani arasında neredeyse iki kat 
fark var. Hükümetimizin bunu ayar-
laması gerekir. Merkez bankasının 
da bu soruna çözüm bulması lazım. 

Bizim sektörümüz tamamen dolara 
ve Euro’ya bağlı olduğu için sıkıntı çe-
kiyoruz. Esnafımız çalışıyor ama tah-
silatta sorun yaşıyorlar” 

SURİYELİLER’DE ARTIK 
SANAYİDE ÇALIŞMIYOR

Esnafı çalışacak eleman bula-
madığına değinen Başkan Bayrak, 
Suriyelilerinde artık çalışmadığını 
vurgulayarak, öğrencilerin esnaflığa 
yönlendirilmesi gerektiğine de dikkat 
çekti. Burada ailelere de büyük görev-
ler düştüğünü de ifade eden Bayrak; 
“Sanayimizde ki esnaflarımızın so-
runlarından biriside çalışacak işçi. Su-
riyeliler buna biraz destek verdi ama 
şuanda onlarda azaldı. Liselerdeki 

öğrencileri sanayiye yönlendirmemiz 
gerekiyor. Ailelerede burada büyük 
görev düşüyor. Herkesin okuması 
şart değil. Bizler asla okumaya karşı 

değiliz ama çocuklarımızın esnaflığa 
da yönlendirilmesi gerekir” dedi.

ODAMIZ BİR ÇOK FAALİYETLERDE 
BULUNMUŞTUR, BULUNMAYADA 

DEVAM EDECEKTİR
Demir ve Emsali Sanatkârlar 

Odası’nın faaliyetleri hakkında bilgi-
ler veren Başkan Celal Bayrak oda-
nın bir çok hizmetinin bulunduğunu 
söyleyerek sözlerine şu şekilde de-
vam etti; “Mesleğimizin genel men-
faatlerine uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, birbiriyle ve halkla olan 
ilişkilerde dürüstlüğü hakim kılmak 
üzere meslek disiplin ve ahlakını ko-
rumak maksadıyla kurulmuş olan 
odamız kısıtlı imkanlarla hizmet ver-
meyi amaçlamıştır. Üyelerimiz ile be-
raber Çanakkale’ye tarihi yolculuklar 
düzenleyerek gurur ve hüznü hep 
birlikte paylaştık. Meslek hayatında 
başarı gösteren ahilik kültürüne hiz-
met etmiş nice zanaatkârlarımız var-
dır. İş yeri olmayan esnafımızı iş yeri 
sahibi yapmak amacıyla kurulmuş 
olan kooperatif üyeleri dükkânlarına 
kavuşmuş tapularını teslim almışlar-
dır. Odamız hukuk danışmanı ile an-
laşma sağlayarak esnafımızın hukuki 
konularda yardım alabileceği, işleri ile 
ortaya çıkan anlaşmazlıklarda üye es-
nafımızı savunabilecek, meslekleriyle 
ilgili doğacak hukuki ihtilaflarda hak 
ve menfaatlerinin oda üyelerine hu-
kuki yardımda bulunulmaktadır. Ay-
rıca arabuluculuk hizmeti ile pek çok 
esnafımızın müşterileri ile olan sorun-
ları mahkemeye taşınmadan çözüm 
bulunmuştur. Bu sebeple hem zaman 
hem de para kaybı önlenmiştir.“
KLASİK ESNAF MANTIĞI İÇERİSİNDE İŞ 

YAPMA KÜLTÜRÜ ZORLAŞTI
Klasik esnaf mantığı içerisinde iş 

yapma kültürünün zorlaştığına deği-
nen Bayrak, müşterilerin artık sıfır so-
run, sıfır hata ve düşük maliyetli ürün 
isteğini de belirterek açıklamalarını 
şu şekilde yaptı; “Günümüz müşte-
rilerinin artık 30.06.2012 tarihinde 

yürürlüğe giren İş sağlığı ve güven-
liği kanunu, risk değerlendirmesi ile 
ilgili konularla üyelerimize bilgilen-
dirme toplantısı düzenlenmiştir. Ay-
rıca odamız bir iş güvenliği uzmanı 
ile anlaşarak üyelerimize uygun üc-
ret karşılığında işletmelerin risk de-
ğerlendirme raporları ve acil eylem 
planı yaptırmaları sağlanmış ve ha-
len devam etmektedir. 25.05.2015 
tarihinde resmi gazetede bakanlıkça 
yayımlanan tebliğde tehlikeli ve çok 
tehlikeli sınıfta yer alan, 40 meslek 
dalında başlayan belge zorunluluğu 
getirilmiştir. Belgesi olmayanların in-
şaatlarda çalıştırılmayacağından yine 
MYK’nın yetkilendirdiği kuruluşlarla 
protokol imzalanmıştır. Sınav ve bel-
ge ücretlerinin fondan karşılanarak 
esnafımız mesleki yeterlilik belgesi 
almaya teşvik edilmiştir. Artık klasik 
esnaf mantığı içerisinde iş yapma 
kültürü zorlaşmıştır. Günümüz müş-
terileri sıfır sorun, sıfır hata ve düşük 
maliyetli ürün ve hizmet beklemek-
tedir. Amacımız günümüz rekabet 
koşullarında esnafımızın iş hayatında 
ve her alanda iş geliştirme becerilerini 
artırmaktır. “İş geliştirme eğitimleri” 
projesi ile 35 yaş altı 25 esnafımızın 
yararlanacağı autocad programı kul-
lanabilme, iletişim, ikna kabiliyeti, 
beden dili, ticaret ve pazarlama gibi 
konular hakkında bilgi alacaklardır.” 

SOĞUTMACI ÜYELERİMİZE
 DE ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

Soğutmacı üyeler hakkında da 
bilgiler veren Başkan Bayrak, onların 
sorunlarını da çözdüklerini ifade ede-
rek “Soğutmacı üyelerimizin florlu 
sera gazı içeren cihazlara müdahale 
edebilmesi için bakanlıkça yetkilendi-
rilen Iseda belgelendirme kuruluşu ile 
bir protokol imzalanmış ve seminer 
verilmiştir. Sınav sonunda soğutmacı 
esnaflarımız yetkilendirme belgelerini 
almaya hak kazanmışlardır” diye ko-
nuştu.
n HÜSEYİN MENEKŞE  

Konya Demir ve Emsali Sanatkârlar Odası Başkanı Celal Bayrak, “Dolar ve Euro’da yüzde 30’a yakın bir artış var. Bu da demirci ve diğer esnaflarımızı haliyle etkilemektedir. Geçen seneki fiyatlar ile bu seneki fiyatlar arasında çok fark var” dedi. 

Konya Demir ve Emsali Sanatkârlar 
Odası Başkanı Celal Bayrak

Esnafı çalışacak eleman bulamadığına değinen Başkan Bayrak, Suriyelilerinde artık çalışmadığını vurgulayarak, 
öğrencilerin esnaflığa yönlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekti.
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Medipol Başakşehir, ilk galibiyet 
için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçın-
da evinde Alman ekibi Hoffenheim ile 
karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, 
gruptaki ilk galibiyeti için sahaya çıka-
cak. UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçın-
da Medipol Başakşehir, bugün 21.00’de 
Alman ekibi Hoffeheim ile sahasında 
mücadele edecek. Turuncu-lacivertliler, 
bu mücadelede grup aşamasındaki ilk 
galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. 
Avrupa’da beklenenin altında başlayan, 
Başakşehir, grubun ilk maçında Bulgar 
ekibi Ludogorets’i ağırlarken, mücadele-
den golsüz beraberlikle ayrılmıştı. İkinci 
mücadelesine Portekiz deplasmanına çı-
kan turuncu-lacivertliler, Braga’dan 2-1 
mağlup ayrıldı. Başakşehir, 3. haftada 
ise Hoffenheim’e Almanya deplasman-
da 3-1 yenildi. Başakşehir, sahasında 
oynayacağı Hoffenheim mücadelesi 
ile gruplardaki ilk zaferine imza atmayı 
planlıyor.

AVRUPA’DA 14. RANDEVU 
Medipol Başakşehir, Hoffenheim 

karşılaşması ile Avrupa kupalarındaki 
14. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertli-
ler, geride kalan 13 müsabakada 1 kez 
sahadan galip ayrılırken, 7 kez rakip-
lerine mağlup oldu. 5 müsabakada ise 
kazanan çıkmadı. Bu mücadelelerde 
Başakşehir, rakip fileleri 12 kez hava-
landırırken, kalesinde ise 22 gole engel 
olamadı. 

LİGDE MORAL YÜKLEDİ
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 

10. haftasında sahasında karşılaştığı 
Teleset Mobilya Akhisarspor maçından 
2-1’lik galibiyet alarak, Avrupa Ligi maçı 
öncesinde moral buldu. Turuncu-laci-
vertliler, Alman ekibinden de 3 puan ala-
rak, Avrupa’daki yürüyüşünü galibiyet ile 
sürdürmek istiyor.

SAKATLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Medipol Başakşehir, sakatlıkları bu-

lunan Manuel Da Costa, Mehmet Batdal, 
Mahmut Tekdemir ve Emre Belözoğ-
lu’nun son durumları hakkında açıklama 
yaptı. Mahmut ile Emre, turuncu-laci-
vertlilerin Hoffenheim maçında oynaya-
mayacak. Turuncu-lacivertlilerin resmi 
internet sitesinden konuyla ilgili yap-
tığı açıklama şöyle: “Takımımızın dün 
yaptığı antrenmana Göztepe maçında 
sakatlanan ve sağ ayak baş parmağı ek-
leminde yırtık ve kemik ödemi tespit edi-
len Manuel Da Costa, geçtiğimiz hafta 
içi antrenmanda ayak bileğini burkan ve 
kemik ödemi saptanan Mehmet Batdal, 
Teleset Mobilya Akhisarspor müsabaka-
sında sakatlıkları nedeniyle oyundan çı-
kan oyunculardan sol uyluk üst ön adale-
sinde birinci derece kas hasarı saptanan 
Mahmut Tekdemir ile sağ baldırında kas 
spazmı ve kas zarında minimal ödemi 
bulunan Emre Belözoğlu katılmadı” ifa-
deleri yer aldı.    n İHA

Karabükspor’da 
hazırlıklar başladı

Kardemir Karabükspor, Süper Lig’in 11. hafta-
sında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda An-
talyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürü-
yor. Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör 
Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen idman, 
ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve dar 
alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 
yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenmanda sakatlıkları 
geçen Mustapha Yatabare ve İshak Doğan, takımla 
çalışmalara başlarken, sakatlığı bulunan Kerim Zen-
gin ise idmana katılmadı. Kırmızı-mavili ekip, Antal-
yaspor maçının hazırlıklarını akşam yapacağı idman 
ile sürdürecek.  n İHA

‘Ertuğrul formayı 
hak ederek kazandı’

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, A Mil-
li Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu’nun milli 
takım için yeşil ışık yaktığı genç oyuncu Ertuğrul Er-
soy’un hak ederek formayı kazandığını söyledi. Le 
Guen, “Ertuğrul, antrenmanlarda, hazırlık maçların-
da gösterdiği performansla 11’deki yerini kazandı ve 
yerini hak ederek formayı kaptı. Seçimler hocalara 
bağlıdır. Oyunculara da bağlıdır bir anlamda teknik 
direktörlerin düşüncelerini değiştirmek. Ertuğrul için 
Lucescu ile telefonda konuşmadım. Eğer beni ararsa 
ben her zaman müsaitim. Hatta kameralar önünde 
telefon numaramı da verebilirim” dedi.  n İHA

Leonardo Aroujo: 
2-3 galibiyet 
alıp uçacağız

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Aroujo, 
“Duran toplardan çok gol yiyoruz. Bunun üstesinden 
gelmemiz gerekiyor. Bu eksikliği kapatıp bunları tek-
rarlamamamız gerekiyor. Bu durumu geliştirdiğimiz-
de inanıyorum ki 2-3 galibiyetle biz puan tablosunda 
çok farklı yerlere geleceğiz, uçacağız” dedi. Süper 
Lig’in 11. haftasında cumartesi günü sahasında 
Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Antal-
yaspor’da Teknik Direktör Leonardo Aroujo, “Duran 
toplardan çok gol yiyoruz. Bunun üstesinden gelme-
miz gerekiyor. Bu eksikliği kapatıp bunları tekrarla-
mamamız gerekiyor. Bu durumu geliştirdiğimizde 
inanıyorum ki 2-3 galibiyetle biz puan tablosunda 
çok farklı yerlere geleceğiz, uçacağız” diye konuştu.
n İHA

Burak Yılmaz çalışmalara başladı
Süper Ligin 11. haftasında deplas-

manda Kayserispor ile karşılaşaçak olan 
Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sür-
dürürken, Teleset Mobilya Akhisarspor 
maçında sakatlanan Burak Yılmaz, üç 
haftalık bir aradan sonra koşulara baş-
ladı. Oyuncu kendisini iyi hisettiğini be-
lirtti. Trabzonspor, Süper Lig’in 11’inci 
haftasında deplasmanda Kayserispor 
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün 
saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesis-
leri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay 
yönetiminde yapılan antrenmanla sür-
dürdü. Çalışmaya Juraj Kucka katılmaz-
ken, Burak Yılmaz ile Ogenyi Onazi ise 
takımdan ayrı koşu yaptı. Isınma hare-
ketleriyle başlayan antrenman, istasyon 
çalışmalarıyla devam etti. Bordo-mavili 
futbolcular, idmanın son bölümünde ise 
yarı sahada çift kale maç yaptı.
BURAK YILMAZ, KOŞULARA BAŞLADI

Trabzonspor’un üç hafta önce oy-
nadığı Teleset Mobilya Akhisarspor 
maçında sakatlanan Burak Yılmaz, üç 
hafta aradan sonra koşulara başladı. 
Bordo-mavili takımın son antrenmanın-
da takımdan ayrı olarak başka bir sahada 
koşu yapan Burak Yılmaz, kendini iyi his-
settiğini ancak tam olarak hazır olması 
için bir haftalık daha süreye ihtiyaç duy-
duğunu belirtti.

HUBOCAN VE MAS EKSTRA ÇALIŞTI
Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın 

gelişiyle Trabzonspor’da başlayan eks-
tra antrenman programı bu kez Tomas 
Hubocan’a uygulandı. Bugün yapılan 
antrenmanda takımdan bir saat önce 
sahaya çıkan Hubocan, yaptığı koşunun 
ardından takımla birlikte de çalışmaya 
katıldı. Mas’ın ise antrenmandan sonra 
bir süre çalışmaya devam ettiği görüldü.
n İHA

‘İyi oyunculardan 
kurulu bir takım’

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligin 11. haftasında oynayacakları Atiker Konyaspor 
maçına 20 bin taraftar beklediklerini söyledi. Aybaba ayrıca, Konyaspor’un iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirtti
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor, ligin 11.hafta maçında Sivasspor’a 
konuk olacak. Sivasspor Teknik Direktörü 
Samet Aybaba, yaptığı açıklamalarda Kon-
yaspor’un yeni teknik direktörü ile yeni bir he-
yecan kazandığını ve iyi oyuncularda kurulu 
bir takım olduğunu ifade etti. Samet Aybaba, 
bu zorlu maça Sivasspor taraftarının ilgi gös-
termesini gerektiğini sözlerine ekledi.

‘KONYASPOR İYİ OYUNCULARDAN
 KURULU BİR TAKIM’

Ligde hafta sonu kendi sahasında Atiker 
Konyaspor’u konuk edecek olan D.G. Si-
vasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdü-
rüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba yöneti-
minde gerçekleştirilen antrenman yenileme 
çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas ve 
kondisyon çalışan futbolcular çift kale ile ant-
renmanı tamamladı. Antrenmanda sakatlığı 
bulan John Boye takımdan ayrı çalıştı.

Konyaspor’un iyi oyunculardan kurulu 
bir takım olduğunu söyleyen Teknik Direktör 
Samet Aybaba, “Birlikte hareket edebiliyor-
lar. Yeni bir teknik direktörleri var zor bir maç 
olacak. Ama biz her zamanki ciddiyetimizle 
çalışmalarımız bu yönde yoğunlaştıracağız. 
Arkadaşlarımız işin ciddiyetini biliyor. Yukarı 
çıktıkça hepimiz mutlu oluyoruz. Bizler mutlu 
oldukça şehir ve yöneticiler de mutlu oluyor. 
Daha çok istiyoruz her şeyi futbolcularda 
bunun bilincinde biz bu maçı da kazanıp yu-
karılara doğru gitmeyi bütün takım halinde 
planlıyoruz. İnşallah istediğimiz şekilde so-
nuçlanır” dedi.

‘İYİ OYNADIĞIMIZ MAÇLARI 
KAZANAMADIK’

Sivasspor’un kendi sahasında deplas-
mandan daha başarılı sonuçlar almasının 
sorulması üzerine Aybaba, “Takımlarda artık 
bizi çalışmaya başladı. Hiç hesapta olmayan 
yukarı giden bir takımın ‘neresinde ne var, 
nasıl bir önlem alabiliriz’ diye karşı takımda 
çalışıyoruz. Nasıl biz önlem almak için rakip-
lerimize çalışıyorsak onlarda bize çalışma-
ya başladılar. Doğal olarak sıkışıyoruz bazı 

maçlarda ama iyi oynadığımız maçlar vardı 
kazanamadık onları bundan sonraki maçları 
iyi oynayıp kazanabilirsek önümüzdeki maç-
ların kolay geçeceğini düşünüyorum” ceva-
bını verdi.

Konyaspor maçına 20 bin kişi bekle-

diklerini ifade eden Aybaba, “Biraz havalar 
soğudu ama etkilemez diye düşünüyorum. 
Sivas’ın insanı soğuğu seviyor. Bu bölgenin 
bir tane takımı var o da Sivasspor. İnsanların 
biraz fedakarlık yapması lazım. Futbolcuların 
da buna ihtiyacı var. Coşkuya, sevgiye ihtiya-

cı var. O da tamamlanırsa biz de dört dörtlük 
bir takım olma yolunda mesafe kat ederiz” 
şeklinde konuştu. Aybaba, Ziraat Türkiye 
Kupası’nda da iddialı olduklarını belirterek, 
kupada sonuna kadar gitmek istediklerini 
sözlerine ekledi.  n İHA
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Erol Küçükbakırcı: 5 yıl sonra bisiklet sayısı otomobili geçecek
Türkiye Bisiklet Federasyonu Baş-

kanı Erol Küçükbakırcı, “5 yıl sonra bi-
siklet sayısı otomobili geçecek. İnsanlar 
sağlığını düşünüyorsa ve havanın temiz 
olmasını istiyorsa otomobilden inip bi-
siklete binmeli.” dedi. Küçükbakırcı, 
yaptığı açıklamada, dünyada bisikletin 
en çok Çin, Hindistan ve Hollanda’da 
kullanıldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı-
nın bir kilometre bisiklet yolu yapan her 
belediyeye bin adet bisiklet hediye etti-
ğini hatırlatan Küçükbakırcı, bu politika-
nın hava kirliliğinin azaltılması ve sağ-
lıklı yaşam için uygulandığını aktardı.

‘DÜNYA SIRALAMASINDA 
ORTALARDAYIZ’

Küçükbakırcı, birçok ilde son 5 
yıl içinde ciddi anlamda bisiklet yolu 
yapıldığını belirterek, “Eskiden işine 
otomobille gidenler parmakla gösteri-
lirdi. Şimdi ise işine bisikletle giden-
ler ‘sağlıklı yaşayıp kendini düşünüyor’ 
diye parmakla gösteriliyor. Türkiye’de 
bisiklet kullanımını yeterli bulmuyoruz. 
Ancak dünya sıralamasında ortalarda-
yız.” diye konuştu.

Özellikle son 5 yıldır hükümetin bi-
siklet kullanımına ciddi destek verdiğini 
anlatan Küçükbakırcı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Otomobillerin yerini bisik-
letler alacak. Her geçen yıl bisiklet kul-
lanımı artıyor. 5 yıl sonra bisiklet sayısı 
otomobili geçecek. İnsanlar sağlığını 
düşünüyorsa ve havanın temiz olmasını 
istiyorsa otomobilden inip bisiklete bin-
meli. Bisiklet farklı bir özgürlük ve gü-
zelliktir. Zaten insanlar bisiklete alışın-
ca da otomobile binemez. Yollar artık 
arabaları almaz hale gelecek. İnsanlar 
araçlarını olduğu yere bırakıp evine öyle 
gidecek. Ama bisikleti olanlar evine ol-
duğu gibi gidebilecek.”

‘YENİ ORGANİZASYONLAR 
YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ’

Küçükbakırcı, 53. Cumhurbaşkanlı-
ğı Türkiye Bisiklet Turu’nun her yönüyle 
çok güzel geçtiğini, bu zamana kadar 
düzenledikleri organizasyonların en 
büyüğü olduğunu belirtti. Tura birçok ül-
keden takımın katıldığını ifade eden Kü-
çükbakırcı, şöyle devam etti: “Milli ta-
kımla birlikte toplam 13 takım turda yer 

aldı. Bu sayı yetmez, seneye inşallah 20 
takım olacak. Mücadele güzel oldu, hal-
kın desteği de büyüktü. Marmaris’ten 
itibaren destek ciddi anlamda belliydi. 
İzmir Selçuk’ta ve İstanbul’da inanılmaz 
teveccüh bulduk. Bu, sporcularımızı ve 
bizleri heyecanlandırdı. Demek ki bu 
bölgeler bisiklet organizasyonlarını hak 
ediyor. Biz de inşallah verdikleri destek-
lerden dolayı oralarda yeni organizas-
yonlar yapmayı düşünüyoruz.”

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 mil-
yon bisiklet dağıtıldığına dikkati çe-
ken Küçükbakırcı, “Bisiklet yasasının 
çıkmasıyla insanların bisiklete daha çok 
teveccüh edeceğini düşünüyoruz. Yıl 
sonunda bir çalıştay yaparak önümüz-
deki yılın haritasını belirleyeceğiz. Bu 
yıl 8 yurt dışı, 4 yurt içi organizasyona 
katıldık. Uluslararası tecrübe ve sporcu-
ların formunu yükseltmek açısından bu 
organizasyonlar artacak. Yani yurt dışı 
ve içi yaklaşık 20 organizasyona katıl-
mayı hedefliyoruz.” değerlendirmesin-
de bulundu.
n AA

Kırklarelispor 
hazırlıkları başladı

Masa tenisinde 
birinciler belli oldu

TFF 2. Lig 11. hafta karşılaşmasında hafta sonunda 
deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Konya 
Anadolu Selçukspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. 
Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde teknik direktör 
Alper Avcı ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen 
antrenmana tüm futbolcular katıldı. Serbest koşu ile 
başlayan antrenman daha sonra yarı sahada oynanan 
çift kale maç ile tamamlandı. Antrenmanı Kulüp Başka-
nı Mehmet Güney ve Futbol Komitesi Üyesi Mehmet Ay 
ile Kulüp Menajeri Alim Öztaş da takip etti.
n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
Masa Tenisi faaliyet takviminde yer alan 29 Ekim Cum-
huriyet Kupası İl Birinciliği müsabakaları 28-29 Ekim 
2017 tarihleri arasında yapıldı. Masa Tenisi Salonunda 
yapılan turnuva sonucunda dereceye giren sporcular 
şu şekilde oluştu; Minik Erkekler; 1.Efe Alaybeyoğlu,2.
Alp Çelik, 3.Bora Çelik. Küçük Erkekler; 1. Ömer Be-
yazıt Malğaç, 2.Abidin Doğan, 3.Eren Küçükarslan. 
Yıldız Erkekler; 1.Kaan şalvarcı, 2.Enes Baran, 3.Kasım 
Kağnıcıoğlu. Büyük Erkekler; 1.Hasan Atmaca, 2.Tur-
kan Tuna, 3.Mesut Barkale. Veteranlar; 1.Ömer Faruk 
Kırlar, 2.Enes Naci Kapcı, 3.Murat Elibol. Minik Kızlar; 
1.Nisa şimşek, 2.İrem Alaybeyoğlu, 3. Zeynep Sarıdaş. 
Küçük Kızlar; 1.Şevval Yıldırım, 2.Seval Yıldırım, 3. H. 
Şimal Karaca.  n SPOR SERVİSİ

Bilardoda kupayı 
Ercan Dağlı kazandı

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bi-
lardo İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan 29 Ekim 
Cumhuriyet Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası 26-29 Ekim 
2017 tarihleri arasında yapıldı. Konya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Salonu’nda yapılan 29 
Ekim Cumhuriyet Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası’nda 
64 sporcu mücadele etti. Turnuva sonucunda birinci 
Ercan Dağlı olurken, ikinci Alperen Cebeoğlu oldu. Ali 
Gürpınar ve M. Sinan Avcı ise üçüncülüğü paylaştı.
n SPOR SERVİSİ

Takım olmalıyız!
Ligde istediği sonuçları alamayan temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, yaptığı 
açıklamalarda bireysel olarak iyi oyunculara sahip olduklarını ancak takım olma anlamında eksikleri olduğunu ifade etti

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por’da kötü gidişat sürerken, bir yanda da sakat oyun-
cuların olması teknik heyetin canını sıkıyor. Yaşanan 
sakatlıklar nedeniyle takımının tam anlamıyla bir 
arada oynayamadığını belirten Yavru Kartal’ın Teknik 
Direktörü Mustafa Alper Avcı, bazı oyunculara fazla yük 
bindiğini belirtti. Alper Avcı ayrıca, ligde her takımın 
birbirini yenebileceğini söyleyerek, “Her maçı çevire-
bilecek potansiyelimiz var” dedi.

‘TAKIM OLMA ANLAMINDA EKSİKLERİMİZ VAR’
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-

por’un Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı geçtiğimiz 
hafta iç sahada oynanan Fethiyespor karşılaşmasını 
değerlendirirken, “İlk yarısı ve ikinci yarısı birbirinden 
çok farklı bir karşılaşma oynadık. Geride kalan on haf-
tada söylediğimiz bir şey vardı. Oyuncularımız bireysel 
anlamda yüksek potansiyeli olan oyuncular, bunun 
farkındayız. Sadece takım olma anlamında biraz ek-
sikliğimiz var. Oyuncular bireysellikten ziyade takım 
olgusunu oluşturdukları zaman kendilerinin de daha iyi 
bir seviyeye gelebileceklerini, daha mutlu olacaklarını, 
başarılı olacaklarını bir an önce kabullenip takım çeh-
resinde iyi duruma gelebilmek için mücadele etmeleri 
gerekiyor. Oynadığımız karşılaşmada her iki yarıda çok 
büyük farklılıklar vardı. İlk yarıda bence tamamen men-
tal sıkıntı yaşadık. İkinci yarıda bunu toparladık, daha 
istekliydiler. Çok daha farklı skor olabilirdi, sonuçta 
rakibin sayıca eksik olması bunun önünü açabilirdi. 
Önemli olan 3-0’dan gelip 3-3’ü yakaladıktan sonra 
oyuncuların kazanmayı istemesi, takım halinde hep 
beraber hareket edebilmeleriydi. Bu bizim adımıza 
sevindiriciydi. Bu istek ve arzuyu diğer maçlara yansı-
tabilirsek sıralamanda çok daha farklı noktalara gele-
ceklerini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

SAKATLAR CAN SIKIYOR
Yaşanan bazı sakatlıklar nedeniyle takımın tam an-

lamıyla bir arada oynamasının bu haftaya kadar müm-
kün olmadığını belirten Alper Avcı, bu konuyla ise, 
“Bazı oyuncularımızı sürekli oynatmak zorunda kaldık, 
içerde rotasyon yapma şansımız olmadı. Bazı oyuncu-
larımıza fazla yük bindi ama bu hafta Fethiyespor karşı-
sında ikinci yarıda oyuna giren oyuncularımızın katkısı 
büyük oldu. Bence her maçı çevirebilecek potansiyelde 
bir ekibiz. Ligimizde her takım her takımı yenebiliyor. 
Aynı istek ve kazanma arzusunu sahaya yansıtabilirsek 
Kırklareli maçında istediğimizi alacağımıza inanıyo-
rum. Ali Yaşar dışında eksiğimiz yok. İnşallah puanlar-
la dönmek istiyoruz” şeklinde görüş bildirdi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediye, ilk mağlubiyetini aldı
Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz 

Selçuklu Belediyespor, 6.hafta maçında 
ligin güçlü ekiplerinden Afyon Beledi-
yesi ile karşılaştı. Deplasmandaki mü-
cadelede mavi beyazlı temsilcimiz lig-
deki ilk mağlubiyeti aldı. Maç boyunca 
savunmada etkisiz olan mavi beyazlılar 
mücadeleyi 90-75 kaybetti.

İLK YARIYI GERİDE KAPATTI
Basketbol temsilcimiz Selçuklu Be-

lediyespor, Afyon Belediyesi önünde ilk 
periyotta istediği oyunu ortaya koyama-
dı. Hücumda etkili olmasına karşı mavi 
beyazlılar savunmada başarısız olunca 
bu periyot ev sahibi takımın 21-15 üstün-
lüğü ile sonuçlandı. İkinci periyotta ara-
daki az farkı kapatmak isteyen Selçuklu 
Belediyespor, yine ileride etkili olsa da 
rakip takımın hücumdaki etkinliği kar-
şısında başarılı olamadı. Savunmada 

açıklar veren Selçuklu Belediyespor, ilk 
yarı sonunda 8 sayılık farka engel ola-
madı. Deplasmandaki mücadelenin ilk 
yarısı 46-38 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Selçuklu Bele-
diyespor daha etkili bir oyun ortaya koy-
maya çalışsa da rakibin güçlü silahlarına 
karşı istediğini başaramadı. Bu periyotta 
18 sayı bulan mavi beyazlılar rakibin 23 
sayına engel olamadı ve üçüncü periyot 
69-56 Afyon Belediyesi’nin üstünlüğü 
ile bitti. Maçın son bölümünde değişen 
olmadı ve Selçuklu Belediyespor, karşı-
laşmayı 90-75 kaybetti. Mavi beyazlılar 
bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. 
6 hafta sonunda Selçuklu Belediyespor, 
5 galibiyet 1 mağlubiyet ile 11 puan top-
ladı. Temsilcimiz ligin 7. hafta maçında 
Pazar günü Bakırköy Basket’i konuk ede-
cek.  n SPOR SERVİSİ

90-75



Kone: Konyaspor maçı zor geçecek

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Si-
vasspor’un başarılı forveti Arouna Kone, 
Türkiye’ye gelirken gol krallığı gibi bir he-
defi olmadığını belirterek, “Bugüne kadar 5 
gol attım. İnşallah gol atmaya devam ede-
ceğim” dedi. Sivasspor’un sezon başında 
İngiltere’nin Everton takımından transfer 
ettiği Aruona Kone başarılı performansıyla 
adından söz ettiriyor. Ligde geride kalan 10 
haftada 5 gol atarak takımın başarılı perfor-
mansında önemli bir yere sahip olan Kone, 
ligin 11. haftasında oynanacakları Atiker 
Konyaspor maçı hazırlıkları öncesinde basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı.

‘KARABÜK MAÇI ZOR GEÇTİ’
Karabükspor maçının çok zor geçtiğini 

belirten Kone,”Böyle zor bir maç olacağını 
bekliyorduk. Elimizden gelen her şeyi yaptık. 
Şans bizden yanaydı. Gol de attım. Üç puanı 
da alabildik. Artık önümüzdeki maça daha iyi 

çıkmamız lazım. Çünkü içeride oynuyoruz. 
Konsantre olup kazanmamız lazım” dedi.

‘İNŞALLAH GOL 
ATMAYA DEVAM EDECEĞİM’

Türkiye’ye gelirken gol krallığı gibi bir 
hedefinin olmadığın ifade eden başarılı for-
vet, “Bugüne kadar 5 gol attım. İnşallah gol 
atmaya devam edeceğim. Önemli olan Si-
vasspor’un ligde kalması, kümede kalması 
ve bunun için her şeyi yapacağız, mücadele 
edeceğiz. Ama gol krallığında herhangi bir 
iddiam yok” diye konuştu. Konyaspor maçı-
nın zor olacağını söyleyen Kone, “İçeride oy-
nuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmalı-
yız. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Milli 
takım arası öncesi çok önemli galip gelmek 
inşallah galibiyeti alıp milli takıma gidip, 
geri dönüşte başka maçlara devam ederiz” 
şeklinde konuştu.
n İHA

Mehmet Özdilek: Final niteliğinde bir maç
Atiker Konyapor Teknik Direktörü Meh-

met Özdilek, UEFA Avrupa Ligi’nde Salzburg 
ile final niteliğinde bir maça çıkacaklarını söy-
ledi. UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda 4. hafta 
maçında bugün deplasmanda Salzburg ile 
karşılaşacak Atiker Konyaspor, Teknik Direk-
tör Mehmet Özdilek, her iki takım açısından 
da bugünkü maçın final niteliğinde olacağını 
belirtti.

‘SALZBURG İSTİKRARLI BİR TAKIM’
Avrupa Ligi’nin çok farklı bir kulvar oldu-

ğunu kaydeden Özdilek, “Benden önce oy-
nanan 3 müsabaka var, ikisini kaybetmişiz, 
birini kazanmışız. En son evimizde oynadı-
ğımız Salzburg maçı beklenenin dışında bir 
gelişme olmuş. Her maçı kazanamıyorsanız 
kaybetmemelisiniz, felsefeniz bu olması la-
zım. Salzburg evinde etkili oynayan, 2005 yı-
lından beri yer aldığı kulvarlarda istikrarlı bir 

takım. Üretken bir takıma karşı 
oynayacağız. Bizde son 2 sezon-
dur hem ülke futbolu adına hem 
de UEFA’da yavaş yavaş gelişen 
ve bunu rakiplerine hissettirme-
ye çalışan bir hüviyete sahibiz. 
Bugünkü maç bizim bir sonraki 
maçı ne şekilde oynayacağımızı 
belli edecek bir maç olacak. Ala-
cağımız puan ya da puanlar Mar-
silya maçını çok daha anlamlı kı-
lacak. Matematiksel olarak puan 
farkı çok fazla yok. Her iki takım açısından da 
bugünkü maç final niteliğinde” dedi. 

‘5 GÜNLÜK GÖÇ 
HAYATIMIZ BAŞLIYOR’

Özdilek, Avusturya’dan puanla dönüp 
Süper Lig’de Sivasspor karşısına moralle 
çıkmak istediklerine değindi. Salzburg ma-

çında birkaç oyuncu değişikliği 
düşündüğünü ifade eden Özdi-
lek, “Sakat ve UEFA kadrosunda 
olmayan oyuncularımız var ama 
bunlar bir mazeret değil. Eli-
mizdeki mevcut kadroyla Sivas 
maçını da düşünerek kadro için 
ortaklaşa bir karar vereceğiz. 
Çünkü ikisi birbirine çok bağlı 
müsabakalar. Lig konumu iti-
bariyle çok sağlıklı bir yerde de-
ğiliz. 5 günlük bir göç hayatımız 

başlıyor bugün itibariyle. Çok fazla dinlenme 
şansımız olmayacak ama bunu tecrübe ola-
rak benimsemiş bir Konyaspor var. İki senedir 
bunun alıştırmasını yapıyor. Dolayısıyla ama-
cımız kazanmak. Kazanmak için gidiyoruz. 
Kazanamıyorsak kaybetmeme duygusuyla 
sahada olacağız” diye konuştu. 

‘DEVRE ARASI MUTLAKA 
TRANSFER YAPILACAK’

Devre arasına kadar mevcut kadro ile 
yoluna devam edeceğini dile getiren Özdilek, 
takıma mutlaka transfer yapılacağını açıkladı. 
Özdilek, “Her geçen gün daha iyi olacağız. 
Takım olma adına ve oyuncularımıza güç-
lerini hatırlatma adına bunu pratikte göster-
memiz gerekiyor. Sürekli peşpeşe maçlara 
çıkıyoruz ama futbolcuların zihinsel olarak 
hazır olduklarını düşünüyorum. Onu hem top-
lantılarda hem birebir görüşmelerde hem de 
maçta sahaya koydular. Devre arasına kadar 
mevcut kadroyu iyi harmanlayarak yolumuza 
devam edeceğiz. Devre arasında mutlaka 
transfer yapacağız. Önümüze daha net baka-
bilmek adına devre arası mutlaka ön tarafa 
takviye yapacağız” şeklinde konuştu. 
n İHA

Kritik sınav!
UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Atiker Konyaspor, bugün I Grubu 4.maçında Avusturya temsilcisi FC Salzburg’a 
konuk olacak. Salzburg Stadı’nda saat TSİ 23.05’te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Paolo Mazzoleni 

yönetecek. Yeşil beyazlılar bu maçtan puanla dönerek gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor
Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olym-

pique Marsilya’ya deplasmanda 1-0 yenilen temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria 
karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 
3 puanına ulaştı. Bir önceki maçta sahasında Salzburg’a 2-0 
yenilen yeşil-beyazlı ekip, bugün rakibini mağlup etmeye çalı-
şacak. Yeşil-beyazlı takımda, Mustafa Reşit Akçay ile yolların 
ayrılmasının ardından takımın başına geçen Mehmet Özdilek, 
teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa’da bir maça çıka-
cak. Grup liderliğini elinde bulunduran Salzburg’un 7 puanı 
bulunuyor. I Grubu’nun dördüncü haftasındaki diğer maçta Vi-
toria, Olympique Marsilya’yı ağırlayacak.

KARTAL’DA MORALLER YERİNDE
Süper Lig’in 10.hafta maçında Osmanlıspor’u yenen ve 

uzun süre sonra galibiyet alan temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 
moraller yerinde. Yeşil beyazlı, bugün oynanacak maçtan puan 
ya da puanlarla dönerek kalan iki maç öncesi gruptan çıkma 
şansını sürdürmek istiyor. Anadolu Kartalı’nda Abdou Razack 
Traore dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Atiker Konyaspor’da 
teknik direktör Mehmet Özdilek’in Osmanlıspor maçında kaza-
nan kadroyu bozmaması bekleniyor.

AVRUPA LİGİ’NDE 10. MAÇ
Atiker Konyaspor, bugünkü karşılaşmayla Avrupa kupala-

rında 10. sınavına çıkacak. Avrupa arenasında ilk kez geçen 
sezon mücadele eden Anadolu Kartalı, tamamı UEFA Avrupa 
Ligi’nde çıktığı toplam 9 maçta birer galibiyet ve beraberlik 
alırken, 7 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda 
attığı 4 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü. 

MEHMET ÖZDİLEK’İN 
İLK AVRUPA MAÇI

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, teknik direktör 
Mustafa Reşit Akçay ile ligdeki Kayserispor maçının ardından 
yollarını ayırdı ve Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı. Takımın 
başında yeni geçen Özdilek, Konyaspor ile ilk maçında Osman-
lıspor’u 1-0 mağlup etti. Konyaspor’un çiçeği burnunda teknik 
direktörü Mehmet Özdilek, bugün oynanacak mücadele ile kari-
yerinin ilk Avrupa Ligi mücadelesinde teknik adamlık yapacak. 
n SPOR SERVİSİ

RPS

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

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Yeşil Beyaz Konya 
çok yakında bayilerde

Konya Yenigün 
Gazetesi’nin aylık 
olarak okuyucuları ile 
buluşturduğu Yeşil Be-
yaz Konya Dergisi’nin 
19.sayısı çok yakında 
bayilerde olacak. 
İçinde Konyasporlu 
futbolcu Moryke Fofa-
na, Konyaspor Futbol 
Şube Sorumlusu 
Fatih Tınmaz, Selçuk-
lu Belediyespor’un 
Amerikalı yıldızı 
William Daniels, Konya Anadolu Selçukspor’un genç 
futbolcusu Mücahit Can Akçay röportajlarının yanı sıra 
birçok önemli dosya bulunan Yeşil Beyaz Konya, yine 
gündemi belirleyecek.  n SPOR SERVİSİ


