
Gençlik meclisleri mektep görevinde Sille taşı ile bir medeniyet kuruldu
Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
Meclisi’nin Olağan Genel Kurul 
Toplantısına katıldı. ‘Gençlik 
Meclisleri mektep vazifesi 
görüyor” diyen Akyürek, 
Gençlik Meclisi’nde görev 
alan herkese hizmetleri 
için teşekkür ederken 
seçilen yeni başkana ve 
yönetimi de başarılar 
diledi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Selçuklu ve Osmanlı 
mimarisinde bir dönem 

yaygın olarak kullanılan 
Sille Taşı’ndan. Konya 

Lisesi, Selimiye Camii, 
İnce Minare Müzesi gibi 

tarihsel süreç içerisinde 
önemli bir yere sahip olan 

kültür varlıkları Sille Taşı’ndan 
yapılan önemli örnekler olarak 

dikkat çekiyor. Bir medeniyetin 
kurulduğu Sille taşları şu an tek 
bir ocakta halan çıkarılıyor. 
n HABERİ SAYFA 13’TE
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Gözdeki kar 
körlüğüne dikkat!

Selçuklu’da kış 
tedbirleri alındı

Gökcem 
ödüllendirildi

Karlı havaların gözlere olan 
olumsuz etkisiyle ilgili uyarılarda 
bulunan Dünyagöz Hastanesi 
Konya Şubesi Başhekim Yardım-
cısı Op. Dr. Aykut Selçuk, “Kar 
körlüğü rahatsızlığında kesinlik-
le gözlerin ovuşturulmamalıdır” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE 

Selçuklu Belediyesi Acil Mü-
dahale ekibi göreve başladı. 
Selçuklu’da hava şartlarına göre 
olası kar yağışı ve sonrasında 
oluşabilecek olumsuz koşullara 
karşı önceden oluşturulan ekip-
ler 7/24 görev başında olacak.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Gökcem’in başarısı Başbakan 
Binali Yıldırım ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Dr. Fatma 
Betül Sayan Kaya tarafından 
ödüllendirildi. Bakan Kaya, Gök-
cem’in çalışmalarını oldukça 
beğenmişti. n HABERİ SAYFA 7’DE 

ADESE, EN BÜYÜK 3. 
PERAKENDE ŞİRKETİ 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN 
ALDIĞI KARAR ÇOK ANLAMLI

Konya’nın markası Anadolu’nun gururu 

AK Parti Konya Milletvekili Usta: 

İttifak Holding’in 
perakende markası 
Adese; Capital ve 
Ekonomist dergileri 
tarafından düzenle-
nen Perakendede 
İnovasyon Forumu 
ve Ödülleri Töre-
ni’nde Anadolu’nun 
en büyük 3. pera-
kende şirketi ödülü-
ne layık görüldü.

Gündemi 
değerlendiren 
AK Parti Konya 
Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, 
“BM’de alınan 
kararın bir yaptırım 
gücü olmasa da 
böyle bir kararın 
çıkmış olması 
çok kıymetli ve 
anlamlıdır” dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 5’TE
06 PKK/KCK üyesine 

9  yıl hapis 07 En büyük mantarcılık 
merkezi Selçuk’ta 16 ‘Türkiye, güçlü 

bir set oluşturdu’

Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven Belkaya 
ve Kutören Mahallerini ziyaret ederek vatandaşlarla 
bir araya istekleri  dinledi. Başkan Özgüven, “Hizmet 

politikamızı halkımızın desteğiyle şekillendiriyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE 

Talebe göre hizmet!

Devlet baba sevkati!
Kimsesiz ya da ailesi 

tarafından belli nedenlerden 
dolayı bakılamayan çocuklar, 

‘Devlet Baba’ya emanet. Bu 
kapsamda Konya’da Aile ve 

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
tarafından yürütülen çalışmalar 

ile bu çocuklar büyütülüp 
yetiştiriliyor

KİMSESİZ ÇOCUKLARIN
İHTİYAÇLARI DEVLETTEN

Türkiye’de belli nedenlerden dolayı kim-
sesiz kalan ya da ailesinin bakacak duru-
mu olmayan çocukların bakımı, eğitimi, 
gelişimi devlet tarafından karşılanıyor. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünye-
sinde bulunan kurumlar sayesinde kimse-
siz ve çeşitli nedenlerden dolayı ailesinin 
bakamadığı çocuklar devletin ‘Baba’ sı-
caklığıyla tanışarak, bir yuvaya kavuşmuş 
oluyorlar.

KORUYUCU AİLEDE
KONYA 6. SIRADA 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal 
Erdoğan Yenigün Gazetesi’ne anlattı. Dev-
letin bu çocukları sahipsiz bırakmadığını 
belirten Erdoğan, “Çocuk evlerimizde 95 
çocuğumuz koruma altında. Ev ortamında 
5-6 çocuk, başlarında bakıcı anneleri ile 
birlikte kalıyorlar.  Şu anda 169 çocuğumuz 
koruyucu ailelerin yanında. Türkiye’de şu-
anda Konya olarak 6. Sıradayız” dedi.  
n HABERİ SAYFA 17’DE

Gümrük Vergisi 
zamansız düşürüldü!

UHK’nın 2017 Hububat Sezonu Değerlendirme Paneli’nde gümrük vergisi gündeme 
getirildi. UHT Başkanı  Özkan Taşpınar, “Gümrük vergisi düzenlenmesi hasat zamanı 
değil, ürünün en az olduğu zaman da uygulanmalı” dedi. TMO Genel Müdürü İsmail 
Kemaloğlu da “Hasat zamanı vergi keşke düşürülmeseydi” açıklamasında bulundu. 

n HABERİ SAYFA 3’TE
Özkan Taşpınar
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‘Kar körlüğünde gözleri ovuşturmayın!’
Yılın ilk karını karşıladığımız şu 

günlerde soğukları da daha derin-
den hissetmeye başladık. Soğuk ha-
valardan vücudumuzu korumak için 
atkı, şapka ve kazakları çıkardık ama 
peki ya gözlerimiz nasıl koruyoruz?

Dünyagöz Hastanesi Konya Şu-
besi’nde aynı zamanda Başhekim 
Yardımcısı olarak görev yapan Op. 
Dr. Aykut Selçuk izlemeye doyama-
dığımız karın göze verdiği zararlar-
dan bahsetti.

Op. Dr. Aykut Selçuk kar yağdığı 
zamanlarda güneş ışınlarının gözü-
müze daha çok yansıyacağını vur-
gulayarak şunları söyledi: “Kar yağ-
dığı zaman güneş ışınları kar ve buz 
üzerinden daha çok yansıma yapar. 
Güneşte bulunan UV ışınları gözde 
en çok kornea tabakasını etkiler. Bu 
durumun sonucunda da gözlerde 
yanma, batma hissi, sulanma, ağrı 
ve aşırı ışık hassasiyeti oluşur. Eğer 
kar veya buzdan gelen UV ışınlarına 
karşı gözlerimizi korumazsak korne-
ada güneş yanığı oluşur. Korneada 
oluşan güneş yanıkları da kar kör-
lüğü rahatsızlığına sebep olur. Kar 
körlüğünün gözlerde oluşturduğu 
tahribatın ve rahatsızlığın etkisini 
en aza indirmek için; gözlerinizi bol 
suyla yıkamamız, Göz kapaklarımıza 

soğuk pansuman yapmamız, oluşan 
ağrıyı hafifletmek için suni gözya-
şı kullanmamız ama eğer ağır çok 
şiddetli ise göz hekimine başvur-
mamız gerekmektedir. Kar körlüğü 
rahatsızlığında kesinlikle gözlerin 
ovuşturulmamalıdır. Çünkü ovuş-
turma rahatsızlığın ilerlemesine ve 
kornea da yaralanmalara yol açar. 
Gözde ağrı, bulanık görme gibi şika-
yetler varsa hiç vakit kaybetmeden 
göz doktoruna başvuru yapılma-
lıdır. Karlı havalarda mutlaka UV 
blokajlı koyu renkli güneş gözlükleri 
kullanarak kar körlüğüne karşı gö-
zümüzü koruyabiliriz. Kışın kulla-
nacağımız güneş gözlüğünün geniş 
çerçeveli, göz ve çevresini kaplayan 
şekilde olması daha uygundur. Ayrı-
ca gözünüzde daha önce yaşadığınız 
göz hastalığı, göz ameliyatı ya da göz 
kuruluğu gibi herhangi bir problem 
varsa daha dikkatli hareket edilme-
sini öneririm.’ Karda korumasız olan 
gözlerde UV ışınlarının katarakt ve 
sarı nokta hastalığına da neden ola-
bileceğinin altını çizen Op. Dr. Aykut 
Selçuk tıpkı vücudun soğuktan ko-
runduğu gibi gözlerinde korunması 
gerektiğini belirterek gözlere elbise-
sini giydirmek gerektiğini vurguladı.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Adese; Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen Perakendede İnovasyon Forumu ve 
Ödülleri Töreni’nde Anadolu’nun en büyük 3. perakende şirketi ödülüne layık görüldü

Adese, en büyük 3. 
perakende şirketi
İttifak Holding’in perakende mar-

kası Adese; Capital ve Ekonomist der-
gileri tarafından düzenlenen Peraken-
dede İnovasyon Forumu ve Ödülleri 
Töreni’nde Anadolu’nun en büyük 3. 
perakende şirketi ödülüne layık görül-
dü. 

Capital ve Ekonomist dergileri ta-
rafından düzenlenen Perakendede 
İnovasyon Forumu ve Ödülleri Töre-
ni; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, iş dünyasından çok sayıda 
davetli ve firma temsilcilerinin katılı-
mıyla İstanbul Shangri-La Bosphorus 
Hotel’de gerçekleştirildi. İttifak Hol-
ding’in perakende sektöründeki mar-
kası Adese; törende Anadolu’nun en 
büyük 3. perakende şirketi ödülüne la-
yık görüldü. Adese adına ödülü Genel 
Müdür Ahmet Özkürkçüler Ekonomist 
Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşi-
loğlu’nun elinden aldı. 

HEDEFİMİZ TÜRKİYE’NİN İLK
 3’Ü ARASINDA YER ALMAK

Ödül töreni sonrası konuşan Ade-
se Genel Müdürü Ahmet Özkürkçüler, 
“Öncelikle Capital ve Ekonomist dergi-
lerine bu güzel organizasyon için teşek-
kür ediyorum. Çalışmalarımızın bu tür 
organizasyonlarda yer bulması ve ödül-

lendirilerek adeta tescillenmesi bizler 
için birer onur kaynağı oluyor” dedi.   

Etki alanını her geçen gün biraz 
daha Anadolu’ya doğru genişleten pe-
rakende sektöründe Anadolu merkezli 
bir firma olarak, öncelikle Anadolu’da 
güçlerini artırma kararlılığında olduk-
larını ifade eden Özkürkçüler; “Adese 
olarak orta vadede hedefimiz; Türkiye 
perakende sektörünün ilk 3 marka-
sı arasında yer almak. Bu hedefimizi 
gerçekleştirmek için öncelikle Anado-
lu’daki gücümüzü artırmaya dönük ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz; organik bü-
yümenin yanı sıra inorganik fırsatları 
da değerlendirmeye devam edeceğiz. 
Daha verimli, daha canlı, daha dinamik 
bir şirket olmak ve her Adese çalışanın 
emeğini daha değerli hale getirmek 
amacı ile her zaman olduğu gibi verim-
liliği odağımıza alarak yatırımlarımızı 
sürdüreceğiz. Gelecek dönemlerde şir-
ketimiz adına daha büyük başarıları ya-
şamayı arzu ediyoruz. Çünkü biz ekip 
olarak Adese’nin geleceğinden büyük 
heyecan duyuyoruz. Bu vesile ile bu 
anlamlı ödülün alınmasında katkısı 
olan başta çalışanlarımız olmak üzere, 
tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi.    n HABER MERKEZİ 

Askerlerin çektiği Nöbet 
isimli kısa film birinci oldu

“1 Hadis 1 Film” yarışmasında 
bu yıl birincilik ödülünü jandarma 
karakolunda görev yapan askerlerin 
kendi imkanlarıyla çektiği ‘Nöbet’ 
isimli kısa film aldı. 

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe 
Belediyesi’nin organizasyonu ile bu 
yıl 3.’sü gerçekleştirilen “1 Hadis 
1 Film” Kısa Film Yarışmasında 
dereceye girenler ödüllendirildi. 
Peygamber Efendimizin (S.A.V) 
hadislerini ve hayatını farklı pence-
relerden yorumlamak, anlamak ve 
anlatabilmek amacıyla düzenlenen 
yarışmanın jüri üyeleri arasında 
yapımcı-oyuncu Necati Şaşmaz, 
Diriliş Ertuğrul dizisinin senarist ve 
yapımcısı Mehmet Bozdağ, oyuncu 
Ayberk Pekcan, oyuncu Cahit Kaya-
oğlu ile üniversitelerden akademis-
yenler yer aldı.

100’e yakın kısa filmin katıldığı 
yarışmada, Elazığ İl Jandarma Ko-
mutanlığına bağlı Kovancılar ilçesi 
Okçular Jandarma Karakolunda 
vatani görevlerini yapan askerlerin 
komutanlarından izin alarak çektik-
leri ‘Nöbet’ isimli film birinci seçildi. 
Karakoldaki askerlerin oynadığı ve 
kendi imkanlarıyla çektiği film nöbet 
sırasında kalp krizi geçirerek şehit 
düşen bir askerin yaşadıklarını anla-

tılıyor. Filmde askerin şehit düşmesi 
sonrası silah arkadaşlarının Kur’an-ı 
Kerim’den ayetler okuyarak, do-
labında yazan, “Resulullah (SAV) 
şöyle buyurmuştur; ‘Bir gün ve bir 
gece nöbet tutmak, bir ay oruç tu-
tup geceleri namaz kılmaktan daha 
hayırlıdır. Şayet (kişi nöbette) ölürse 
yapmakta olduğu işin sevabı devam 
eder ve kabirdeki sorgu meleklerine 
karşı güven içinde olur” hadisiyle 
sona eriyor.

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay törende yaptı-
ğı konuşmada, Efendimizin (S.A.V) 
hadislerini daha çok toplumla bu-
luşturacak bir yöntem izlediklerini 
söyledi. Başkan Altay, “Özellikle 
günlerde hadisler konusundaki po-
lemikler, hatta daha net ifade ile 
hadis inkarcılarının olduğu bir dö-
nemde böyle önemli bir konuyu iş-
lemekten büyük bir mutluluk duyu-
yoruz” dedi.

Filmin yapımcısı ve yönetmeni 
Jandarma Uzman Jandarma Çavuş 
Mehmet Rüştüoğlu, birincilik ödü-
lünü yarışmayı düzenleyen Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ın elinden aldı. Birinciye yaklaşık 
20 bin lira değerinde profesyonel 
fotoğraf makinesi hediye edildi.
n İHA

Dedeman Konya’da yeni şef, yeni kahvaltı

Dedeman Hotels & Resorts 
International’ın 2006 yılında hiz-
mete açılan oteli, Dedeman Konya 
Hotel & Convention Center’a Ah-
çıbaşı olarakHüseyin Yavuz getiril-
di.Bolu Mengen doğumlu olan ve 
1984 yılından bu yana çeşitli zincir 
otellerde görev yapan, son olarak 
Sous Chef olarak görev yapan Hü-
seyin Yavuz, Dedeman Konya bün-
yesinde Executive Chef olarak terfi 
ettirildi. Dedeman Konya 150 çeşit 

zengin içeriğiyle,yöresel mutfak ve 
yenilenen sunumlarıyla misafirle-
rini ağırlamaya devam ediyor. De-
deman Konya, haftanın yedi günü 
her tür damak zevkine hitap eden 
açık büfe kahvaltısında zengin al-
ternatifler sunuyor. Türkiye’nin 
en iyi iş otellerinden biri olarak 
konumlanan Dedeman Konya,yö-
resel lezzetlerle zenginleştirdiği 
açık büfe kahvaltısını daha keyifli 
hale getirdi. Dedeman Konya aş-

çılarının kendi pişirdiği ekmeklerin 
yanı sıra, fındık lahmacun ve tırnak 
pidede sıcak servis edilmeye baş-
landı. Türk damak tadına uygun 
olarak hazırlanmış börek ve omlet 
çeşitleri, sınırsız sıcak ikramlar ile 
kahvaltı sofrası, tam bir keyfe dö-
nüşüyor.Limonlu ve salatalıklı su 
ikramlarıyla da güne daha zinde 
başlamanıza yardımcı oluyor. Ye-
meğin bir sanat olduğunu ve De-
deman Konya mutfak ekibi tarafın-

dan ustalıkla yorumlandığını ifade 
eden Dedeman Konya Executive 
Chef Hüseyin Yavuz,150’ den fazla 
ürün içeriğiyle hizmet verdiklerini 
ve misafirlerinin zengin açık büfe-
den dahada keyif alacaklarını be-
lirtti. Hafta içi 06:30-10:00 saatleri 
arasında, Pazar günleri ise 06.30-
12.00 saatleri arasında katılabile-
ceğiniz Dedeman kahvaltısı misa-
firlerine eşsiz bir lezzet sunuyor.  
n HABER MERKEZİ

Adese adına ödülü Genel Müdür Ahmet Özkürkçüler Ekonomist Dergisi 
Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun elinden aldı.

Dünyagöz Hastanesi Konya Şubesi Başhekim Yardımcısı 
Op. Dr. Aykut Selçuk 
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UHK’nın 2017 Hububat Sezonu Değerlendirme Paneli’nde gümrük vergisi gündeme getirildi. UHT Başkanı  Özkan Taşpınar, “Gümrük vergisi düzenlenmesi hasat zamanı 
değil, ürünün en az olduğu zaman da uygulanmalı” dedi. TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu da “Hasat zamanı vergi keşke düşürülmeseydi” açıklamasında bulundu

‘Keşke düşürülmeseydi!’

Ulusal Hububat Konseyi’nin 
(UHK) 2017 Hububat Sezonu De-
ğerlendirme Paneli Edirne’de yapıldı. 
Yoğun katılımla gerçekleşen panelde 
hububatla ve hububata dayalı sana-
yiler ilgili gelişmeler ve sorunlar ma-
saya yatırıldı. 

Programa TMO Genel Müdürü 
İsmail Kemaloğlu, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk 
Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı, Ulu-
sal Hububat Konseyi Başkanı Özkan 
Taşpınar, KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Edir-
ne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Özay Öztürk, Konya Tica-
ret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Çevik, Ziraat Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Celil Ça-
lış da katıldı. 

HEDEFİMİZ DAHA 
ÇOK İŞ, DAHA ÇOK AŞ

Programın açılış konuşmasını 
yapan Edirne Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, 
Edirne’deki tarım ürünleriyle ilgili 
bilgi verdi. Özay, “Bölgemiz çeltikte; 
ülkemiz toplam ekim alanının yüzde 
46,1 ini oluşturmakta, üretimin yüz-
de 46,8 ini karşılamaktadır.

Buğdayda; ülkemiz toplam ekim 
alanının yüzde 7,2 sini oluşturmakta, 
üretimin yüzde 10,7 sini karşılamak-
tadır. Arpa ve dane mısırda; ülkemiz 
toplam ekim alanının yüzde 1’ini 
oluşturmakta, üretimin yüzde 1’ini 
karşılamaktadır. Bunlarla beraber 
çeltikten sonra en fazla üretime sa-
hip olan ayçiçek ise ülkemiz toplam 
ekim alanının yüzde 51,7’sini oluş-
turmakta ve üretimin yüzde 45,1’ini 
karşılamaktadır. Bu rakamlar, bölge-
mizin ülke tarımı için vazettiği önemi 
ortaya koyan rakamlardır. Marmara 
Bölgesi’ne de bunu uyarladığımızda  
durum aynıdır” dedi. 

“Her geçen gün kalitenin öne-
mi bir kat daha artıyor. Rekabet 
gücümüzü artırmak için hedefimiz, 
standartlara uygun belki de üzerin-
de üretim yapmak olmalıdır” diyen 
Özay, “Yıllardır ilimizde ve bölge-
mizde yetiştirilen ürünlerin kalite-
sinin arttırılması adına sektördeki 
paydaşlarımızla birlikte, iyi niyetli 
çalışmalar yaptık ve yapmaya devam 
ediyoruz.

Gerek üyelerimizi ve üreticile-
rimizi bilgilendirmek amacıyla dü-
zenlediğimiz programlar, gerekse 
kurduğumuz ürün ve toprak analiz 
laboratuvarları ile kalitenin arttı-
rılmasına katkı sağlamaya yönelik 
çalışmalar yapmaktayız. Olumlu so-
nuçlarını görmek bizleri mutlu edi-
yor.

Bilgi ve teknolojinin sürekli bir 
değişim halinde bulunduğu günü-
müzde, özellikle küresel gelişmeleri 
sıkı takip etmeli ve daha çok çalış-
malıyız. Birçok borsamız hem teknik 
hem de laboratuvar altyapılarını ge-
liştirmiş, analizlere dayalı salon satışı 

yapabilecek kapasiteye erişmiştir. 
Salon satışlarında fiyatlar, kaliteyle 
doğru orantılı oluşmaktadır.  Bu du-
rum üreticilerimiz tarafından yaki-
nen takip edilmekte ve çeşit seçimi 
tercihlerini etkileyen en büyük fak-
tör durumundadır. Son yıllarda hız 
kazanan lisanslı depoculuk sistemi, 
tarım ürünlerinin pazarlanması ko-
nusunda farklı enstrümanları sektö-
re dahil edecektir.

40 bin ton kapasiteli lisanslı de-
pomuz 2017 yılında faaliyete başla-
mış ve 37 bin ton alım gerçekleştir-
miştir. Birlikte çalışma ve destekleri 
için TMO Genel Müdürümüze hu-
zurlarınızda tekrar teşekkür ediyo-
rum. Sistemin yaygınlaşması için 
verilen desteklerin devam etmesi 
gereklidir.ulusal ürün ihtisas borsa-
sının kuruluş işlemlerinin tamamla-
narak faaliyete geçmesini bekliyor ve 
destekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Özay, “Bizler hedefimizi daha çok 
iş, daha çok aş olarak belirledik. İnsa-
nımıza refahı ve zenginliği getirecek 
en önemli güç üretici ve üretimle 
entegre olmuş Türk özel sektörüdür. 
Huzur ve istikrar; ticareti, yatırımı 

ve refahı arttıracaktır. Bu bağlamda 
üzerimize düşen görevi her koşulda 
yapmaya hazır olduğumuzu tekrar 
ifade etmek istiyorum” dedi.

ÜRETİCİ GİRDİ İLE DESTEKLENMELİ
Konya Ticaret Borsası Başkanı 

Hüseyin Çevik de, lisanslı depoculuk 
ve modern borsa anlayışının gelişe-
rek tarımsal üretime değer kattığı-
nı belirterek, üreticilerin girdilerle 
desteklenip, fiyatların serbest tica-

retin kalbi olan borsalarda oluşması 
gerektiğinin altını çizdi.  Rekabetle 
birlikte, hızın ve etkin risk yönetimi-
nin her geçen gün arttığı dünyada, 
gelişen her şey gibi klasik borsacılık 
anlayışı da gelişerek ve değişerek, 
vadeli işlem ve ürün borsacılığının 
gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade 
eden Çevik, devletin piyasaları dü-
zenleyici bir rol üstlenmesinin tarımı 
ve tarımsal ticareti geliştirip, dünya 
ile entegre olmasının önünü açacağı-
nı belirtti.

5 MİLYON HEKTAR 
ALAN TARIM DIŞI KALDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı Tohumculuk Dairesi Başkanı 
Mehmet Sığırcı da hububat alanla-

rında son 15 yılda 5 milyon hektar 
bir azalma olmasına rağmen, ser-
tifikalı tohum kullanımı ve yetiştir-
me tekniklerindeki iyileştirmelerle 
verimin artış gösterdiğini belirterek, 
Bakanlık olarak tarımın gelişmesi yö-
nünde her türlü desteği verdiklerini 
belirtti.

YETKİSİZ KİŞİLER EKMEK, 
BUĞDAY VE PİRİNÇ ÜZERİNE 

YORUM YAPMAMALI

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı 
Özkan Taşpınar, buğday ekim alan-
larındaki azalmaya dikkat çekerek, 
bundan on yıl önce 9 milyon hektar 
olan buğday ekim alanının giderek 
azalarak sınır değer olan 8 milyon 
hektarın altına inerek 7.7 milyon 
hektara düştüğünü belirterek, buğ-
daya verilen desteklerin bölgesel 
özellikler dikkate alınarak artırılması 
gerektiğini belirtti. 

Günümüzde tarım ve gıdanın 
önemini artırdığını,bununla birlikte 
üzerine oluşturulacak, politikaların 
da hayati bir değer kazandığını be-
lirten Taşpınar, projelerimizi 2023’te 
90 milyon nüfus, artı 50 milyon tu-
rist toplum 140 milyonu doyurmak 

ve tarımda dünyada ilk beşte yer 
almak için kurgulamak gerektiğini 
ifade etti. Taşpınar sözlerine şöyle 
devam etti: “Şu an dünyada yedinci, 
Avrupa’da birinci tarım ekonomisine 
sahibiz. 2006’da ilk defa çıkan Tarım 
Kanunu önemli yenilikleri getirmiş-
tir. Bunun için tüm paydaşlar, karar 
alıcılarla sürekli ve etkin bir diyalog 
içinde olmalıdır. Devlet üretici ile tü-
keticiyi korumalıdır. Piyasada etkin 

bir gözetim denetim sistemi kurul-
malıdır. Türkiye’de 4,5 milyon hek-
tar civarında nadas alanı mevcuttur. 
Bu açıdan belli ilkeler çerçevesinde 
havzalar arasında su transferi ya-
pılmalıdır. Ülkemizde enflasyonun 
en önemli nedeni tarım ve gıda ola-
rak gösterilmeye çalışılmakta. Bu 
yanlışla birlikte gümrük fonlarının 
düşürülmesi de gündeme gelmek-
tedir. İthalat söylemleri ürün hasat 
sezonlarında piyasaları olumsuz et-
kilemekte, çiftçiyi üretimden soğut-
makta, hatta üretimden düşürmek-
tedir. Gümrük vergisi düzenlenmesi 
iyi hesaplanmalı düşürülecekse de 
hasat zamanı değil, ürünün en az ol-
duğu zaman da uygulanmalı “ dedi.

Taşpınar, toplulaştırma ve lisans-
lı depoculukla ilgili olarak ise şunları 
kaydetti: “Bakanlığın arazi toplulaş-
tırması çalışmaları 5403 sayılı kanu-
na göre kararlılıkla ve hızlı bir şekil-
de yapılmalıdır. Lisanslı depoculuğu 
da etkin şekilde kullanarak dünya 
tarım ticaretine entegre olmalıyız. 
Tarım destekleri ortalama 14 milyar 
TL olup, rakam bakanlık bütçesinin 
yüzde 65’idir. Bu rakam tarım sek-
törü açısından önemli bir miktardır. 
Bu desteklerin sektöre etkileri ve 
hedeflenen amaçlara ne ölçüde ula-
şıldığı konusunda etki analizi iyi de-
ğerlendirilmelidir. Önemli bir husus 
da uzman olmayan kişiler buğday, 
ekmek ve pirinç üzerine yorum yap-
maktadır. Bu olumsuz propaganda-
ların önüne geçilmesini de sektörün 
istekleri olarak söyleyebiliriz.”
TMO NEDEN FİYATI GEÇ AÇIKLIYOR?

TMO Genel Müdürü İsmail Ke-
maloğlu ise geç açıklanan ürün fiyat-
larına gösterilen tepkiye değinerek, 
“TMO neden fiyatı geç açıklıyor?  Biz 
nisan ya da mayıs ayı başında da fi-
yat açıklayabiliriz. Piyasa işliyorsa, 
üretici ürününü iyi fiyata satıyorsa 
niye hasat başlamadan fiyat açıkla-
yacağız? Fiyat erken açıklamamanın 
temel gerekçesi üreticiyi korumaktır. 
Biz mağdur etmediğimizi düşünü-
yoruz. Hasat başladığından itibaren 
TMO’nun depoları üreticinin hizme-
tinde, fiyat açıklanana kadar depo 
kira ücreti almıyoruz, fiyat açıklana-
na kadar önceki yılın alım fiyatıyla 
yüzde 30 avans veriyoruz” dedi.

Buğdayda vergi düşürüldü diye 
ofislere 1 gram buğday gelmediği-
ni anlatan Kemaloğlu, “Önceliğimiz 
üreticiyi korumak, tüketiciye makul 
fiyatta ürününün ulaşmasını sağla-
mak. Bu çerçevede zaman zaman it-
halat yapıyoruz. Hasat zamanı vergi 
düşürülmeseydi, katılıyorum, keşke 
düşürülmeseydi. Toplamda buğday-
da vergi düşürüldü diye 1 gram buğ-
day gelmedi. Gümrük vergisi düştü 
diye buna dayalı bir ithalat olmadı 
ama psikolojik bir etkisi oldu, fiyat 
düşüşlerine sebep oldu. Özünde gö-
revimiz piyasayı düzenlemek” diye 
konuştu.

2017 HUBUBAT SEZONU 
DEĞERLENDİRİLDİ 

Konuşmaların ardından 2017 
Hububat Sezonu Değerlendirme 
Paneli’ne geçildi. Moderatörlüğünü 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
ve UHK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Bayram Sade’nin yaptığı panelde 
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 
Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Trak-
ya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Dr. Halil Sürek, UHK Araş-
tırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Süleyman Soylu, Edirne Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Fedai Canım, 
İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı İbrahim Girgin konuştu. 
n HASAN AYHAN 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, UHK Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Edirne Ticaret Odası Meclis Başkanı Fedai Canım, 
İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Halil Sürek hububatla ve hububata dayalı sanayiler ile ilgili bilgi verdi. 

TMO Genel Müdürü
 İsmail Kemaloğlu

Ulusal Hububat Konseyi 
Başkanı Özkan Taşpınar

Tohumculuk Dairesi Başkanı 
Mehmet Sığırcı

Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik

Edirne Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Özay Öztürk
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Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nin Kayseri’de düzenlediği ‘Yılın Yerel Yöneticileri’ 
ödül töreninde engellilere verdiği destekten dolayı ‘Yılın Yerel Yöneticisi’ ödülünü aldı

Başkan Özgüven’e ‘Yılın 
Yerel Yöneticisi’ ödülü

Ereğli  Belediye  Başkanı Özkan Öz-
güven Anadolu Yerel Yönetimler Der-
gisi’nin Kayseri’de düzenlediği “Yılın 
Yerel Yöneticileri” ödül törenine katıl-
dı. Halkın oylarıyla belirlenen ödüller-
de engellilere verdiği destekten dolayı 
Başkan Özkan  Özgüven’e de ödül tak-
dim edildi.  Çalışmalarının karşılığını 
almanın mutluluğunu yaşadığını belir-
ten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven, “Sosyal Belediyecilik anlamında 
önemli çalışmalar yürütüyoruz. Engelli 
kardeşlerimize, gençlerimize, kadınla-
rımıza, yaşlılarımıza ve hastalarımıza 
her platformda destek oluyoruz. Bunun 
karşılığında takdir görmenin hazzı her 
şeye değer. Bu anlamda tarafıma tevdi 
edilen bu ödülün engellilere yönelik ça-
lışmalarımız için olmasının değeri çok 
daha farklı. Engelli kardeşlerimize des-
tek olmak onları topluma kazandırmak 
bizim insanlık görevimiz. Her zaman 
‘Her birey bir engelli adayıdır’ bilinciyle 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Onlar çok özel insanlar. Biz de Be-
lediye olarak özel olduklarını onlara 
hissettirmek için çaba harcıyoruz. Bu 
ödülü halkımız ve şehrimiz adına alıyor 
ve bizleri bu ödüle layık görenlere yü-
rekten teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Ereğli Belediyesi’nden 
öğrencilere çorba ikramı

Engelsiz Yaşam Parkı 
çalışmaları başladı

Aziziye Mahallesi’nden
Başkan Özgüven’e teşekkür

Ereğli Belediyesi okullarda ik-
ramlara devam ediyor. Alhan Ma-
hallesi Şehit Serkan İpek İlkokulu, 
Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaoku-
lu’nun avlusunda öğrencilere çorba 
ikramı yapıldı. Oldukça mutlu görü-
nen çocuklar Ereğli Belediye Başka-
nı Özkan Özgüven’e sevgi gösteri-
sinde bulunarak teşekkür ettiler. 
Çocuklarımız bizim en değerli var-
lığımızdır diyen Başkan Özgüven: 
“Geleceğimizi teminatı olan yavru-
larımızın Belediye olarak her daim 
yanlarındayız. Gerek sosyal, gerek 
kültürel gerekse eğitim alanında ço-

cuklarımız için proje ve programlar 
gerçekleştiriyoruz. Okullarımızda 
yaptığımız ikramlarla onlarla bulu-
şuyoruz. Onların gözlerindeki sami-
miyet, mutluluk bizim için her şeye 
değer. Çocuklarımıza değer verme-
li, bu değeri onlara hissettirmeliyiz. 
Bu sayede onları geleceğe daha da 
iyi hazırlarız. Eğitim, sosyal ve kül-
türel anlamda donanımlı çocuklar 
yetiştirerek topluma kazandırmak 
bizim en önemli görevlerimizden-
dir. Tüm yavrularımızı gözlerinden 
öper, derslerinde başarılar dilerim” 
dedi.

 Ereğli Belediyesi’nden anlam-
lı bir hizmet daha Engelsiz Yaşam 
Parkı çalışmaları başladı. Ereğli’de 
ilk olan bu parkta incelemeler ya-
pan Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven çalışmaları yakından takip 
ediyor.  Çalışmalarımızla Ereğli’mi-
ze ilkleri yaşatıyoruz diyen Başkan 
Özgüven, “Kalıcı hizmetlerle şeh-
rimizde güzel eserler bırakmak için 
çıktığımız yolda 3,5 yılda çok yol kat 
ettik. Bundan sonraki süreçte de ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz. Her za-
man dile getiriyorum, hepimiz birer 

engelli adayıyız. Bu kapsamda bu 
özel vatandaşlarımız için Belediye 
olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. 
Onlara yönelik çalışmalar yaparak 
engelli kardeşlerimizin yaşamlarını 
kolaylaştırmak ve topluma kaza-
nımlarını sağlamak için yoğun çaba 
harcıyoruz. Bu anlamda yapımına 
başladığımız Engelsiz Yaşam Par-
kımızla da önemli bir hizmeti daha 
gerçeğe dönüştürüyoruz. Engelsiz 
Yaşam Parkımız şehrimize şimdi-
den hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini 
kullandı. 

Aziziye Mahallesi’ne uzun yıl-
lardan bu yana bu kadar hizmet 
getirilmediğini ifade eden Muhtar 
Abdullah Keçeci, Ayşana Özkoçak 
İlkokulu Müdürü Aydın Tunalı ve 
mahalle sakinleri, mahallelerine 
kazandırılan hizmetler için Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven’i 
makamında ziyaret ederek, teşek-
kürlerini ilettiler. Ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren Baş-
kan Özgüven: “Her mahallemize 
aynı oranda hizmet götürme gayre-
tindeyiz. Büyükşehir yasası kapsa-
mında köy ve beldelerin mahalle 
olmasıyla beraber İlçemizin mahal-
le sayısı 87 oldu. Bununla birlikte 

hizmet ağımız genişledi. Belediye 
olarak her mahallemizin isteklerini 
karşılamak için canla başla çalışıyo-
ruz. Beraber yönetelim prensibimiz-
le vatandaşlarımızın da desteklerini 
alıyoruz. Onların istek ve taleplerini 
dinleyerek sorunlara mümkün mer-
tebe çözüm üretiyoruz. Bu çalışma-
larımızın sonucunda halkımızdan 
takdir görmek ise bizlere ayrı bir 
mutluluk veriyor. Bize destek veren 
tüm hemşehrilerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Bu kapsamda bizleri 
ziyaret etme nezaketini gösteren 
Aziziye Mahalle Muhtarımıza ve 
berberindeki heyete teşekkür ede-
rim” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, Başkan Yardımcıları ve 
Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte AK 
Parti 6. Olağan Kongresi’nde seçilen 
İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üye-
lerini parti binasında ziyaret ederek 
tebrik etti.Yenilenen kadrolarımızla 
hizmet yolunda yürümeye devam 
edeceğiz diyen Başkan Özgüven, 
“Bütün toplumsal talepleri siyasete 
taşımak ve temsil etmek, toplumun 
tamamını kucaklamak hiçbir zaman 
unutmayacağımız ilkemiz olmuştur. 
Bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz 
İlçe Yönetim Kurulumuz, Gençlik ve 
Kadın Kolları teşkilatlarımız bizim 
davamızın asıl unsurlarıdır. Aziz 
milletimizden aldığımız güç ve ener-
jiyle sürdürdüğümüz hizmetlerimiz, 
kadrolarımıza yeni katılan kardeş-
lerimizle daha da zenginleşecektir. 
Gücünü tazelemiş yeni kadrolar, 
yüklendikleri görev şuuru ve hizmet 
aşkıyla Türkiye’yi 2023 hedefleri-
ne taşıyacaktır. Bu anlamda görevi 

devralan İlçe Başkanımız Abdulkadir 
Düzen ve ekibini tebrik eder, birlik 
ve beraberlik içerisinde yürüyeceği-
miz bu kutlu yolda başarılar dilerim” 
dedi. Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren AK Parti Ereğli İlçe 
Başkanı Abdulkadir Düzen, “Bizim 
ilkemiz Ülkemize doğru, dürüst ve 
millet odaklı hizmet etmektir. 

Bu yolda mensubu olduğumuz 
partimizde böyle kutlu bir göreve 
layık görülmek bizim için onur ve-
ricidir. Bizim için hizmet yolunda 
yerel yönetimlerin önemi büyüktür. 
İlçe Yönetimimiz, Kadın Kollarımız, 
Gençlik Kollarımız, Milletvekilimiz 
ve Belediyemizle el ele hedeflerimize 
doğru birlik ve beraberlik içerisinde 
yürüyeceğiz. 

Bu noktada bizleri ziyaret etme 
nezaketi gösteren başta Belediye 
Başkanımız Özkan Özgüven olmak 
üzere Başkan Yardımcılarımıza ve 
Belediye Meclis Üyelerimize teşek-
kür ederim” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven Yüksek Öğrenimi Geliştirme Der-
neği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
yürüttüğü Gençlik Projesi kapsamında 
üniversite öğrencileriyle sabah kahvaltı-
sında bir araya geldi.

Gençlerle bir arada olmaktan duy-
duğu mutluluğunu dile getiren Başkan 
Özgüven: “Gençler kendinize güvenin 
sizler bizim en değerli varlığımızsınız. 
Kendinize güvenerek yaptığınız her şey 
bizlere gelecek için umut verecek. Gele-

ceğimizin teminatı olan gençlerimizin bi-
linçli ve ahlaklı bir birey olarak yetişme-
lerinde bizlere önemli görevler düşüyor. 
Ereğli Belediyesi olarak gençlerimize yö-
nelik çalışmalarla onların gelişimine kat-
kıda bulunuyoruz.  Gençlerimiz için ola-
bildiğince projeler, programlar ve eğitim 
seminerleri düzenliyoruz. Gençlerimiz 
için ne yapsak az, bunun bilincinde yeni 
projeler üretiyoruz. Bugün de gençleri-
mizle kahvaltıda bir araya geldik emeği 
geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Hizmet yolunda 
birlikte yürüyeceğiz

İstek ve talebe göre hizmet!
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-

güven, Başkan Yardımcıları ve Birim 
Müdürleri ile birlikte Kutören ve Bel-
kaya Mahallelerindeydi. Mahalle sa-
kinlerinin istek ve taleplerini dinleyen 
Başkan Özgüven ilgili birimlere talimat 
verdi. Hemşerilerimizle her daim iç içe 
olduk diyen Başkan Özgüven: “Onların 
istek ve talepleri bizim önceliğimizdir. 
Hizmet politikamızı halkımızın deste-
ğiyle şekillendiriyoruz. Bu kapsamda 
Kutören ve Belkaya Mahallelerimize de 
önemli hizmetler yaptık. Ancak ihtiyaç-

lar sınırsızdır böylece hizmette de sınır 
yoktur. Bu perspektifle projelerimizi bir 
bir hayata geçiriyoruz. Her Mahallemize 
aynı oranda hizmet götürmek için can-
la başla çalışıyoruz. Hemşerilerimizin 
destekleri bize güç katıyor. Sorunları 
en kısa zamanda çözme noktasında 
Başkan Yardımcılarımız ve Birim Mü-
dürlerimizle Mahallelerimize geliyor, 
vatandaşlarımızın istek ve taleplerini 
değerlendiriyoruz. Bizleri samimiyetle 
ağırlayan mahalle sakinlerimize şükran-
larımı sunuyorum” ifadelerini kullandı 

Başkan Özgüven Gençlerle 
Kahvaltıda Buluştu
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Selçuklu Belediyesi, kış için tedbirlerini aldı
Konya geçtiğimiz günlerde mev-

simin ilk karı ile tanıştı. Etkisini çok 
kuvvetli hissettirmeyen yağış ile bir-
likte Selçuklu Belediyesi Acil Müda-
hale ekibi göreve başladı. Selçuklu’da 
hava şartlarına göre olası kar yağışı 
ve sonrasında oluşabilecek olumsuz 
koşullara karşı önceden oluşturulan 
ekipler 7/24 görev başında olacak. 

Selçuklu Belediyesi sorunsuz 
bir kış için tüm tedbirleri aldı. İlçe-
ye bağlı 72 mahalle de kar yağışı ve 
olumsuz hava koşullarına karşı 74 
araç ve 250 personel görev yapacak. 
Kış koşullarına göre araç ve personel 
sayısı arttırılarak çalışmalar devam 
edecek. Ekipler şehir içi ana arter-
ler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık 
kuruluşları başta olmak üzere diğer 
önem arz eden yolların açık kalması 
için gece ve gündüz çalışma yürüte-
cek. Kar ve buzlanmaya karşı tuz ve 

solüsyon stoğunu önceden oluşturan 
ekipler sadece ilçe merkezinde değil, 
yeni Büyükşehir Yasası ile ilçeye bağ-
lanan dış mahallerde de kar temizle-
me ve yol açma çalışması titizlikle 
sürdürülecek. Fen işleri Müdürlüğü 

personelinin kış boyunca sürdürece-
ği karla mücadele çalışmalarına Çev-
re Koruma ve Kontrol ve Park Bahçe-
ler Müdürlüğü personelleri de destek 
verecek. Ekipler yaya kaldırımlarında 
kar temizleme çalışması yürütecek.  

SOKAK HAYVANLARI 
AÇ KALMAYACAK

Selçuklu Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğü bağlı ekipler de kış 
koşulları nedeniyle yiyecek sıkıntısı 
çeken kuşlar ve sokak hayvanlarının 

hayatta kalma mücadelesine katkıda 
bulunuyor. Ekipler ilçe genelinde bu-
lunan kedi evleri ve köpek beslenme 
istasyonlarında bulunan hayvanların 
yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının 
da yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor. 

Selçuklu Belediyesi olarak kış 
öncesinde tüm tedbirleri aldıklarını 
ifade eden Selçuklu Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, “Geçtiğimiz 
günlerde ilimiz mevsimin ilk kar 
yağışı ile tanıştı. Kış ayının güzelliği 
olan kar rahmet ve berekettir. İnşal-
lah bahar aylarıyla birlikte bu yağış-
ları Konya Ovası’nda bereket olarak 
görürüz. Selçuklu Belediyesi olarak 
kış hazırlıklarımızı tamamladık ve 
ekiplerimiz olumsuz hava koşulları-
na gece- gündüz görev başındalar. 
Vatandaşlarımızın kış şartlarında 
oluşacak olumsuzluklardan  en az 
etkilenmesi için gayret gösteriyoruz. 
Bu doğrultuda Acil Müdahale Mer-
kezimizi oluşturduk. Merkeze gelen 
her ihbar titizlikle değerlendirilerek 
ilgili ekiplerin yönlendirilmesi sağla-
nacak” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ        

Turizm altyapısında nitelikli 
insan gücüne ihtiyaç var

Karatay, kış şartlarında sokak 
hayvanlarına sahip çıkıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) koordinatörlüğünde, Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim 
Merkezi, INCD Turism, Stichting 
PRIME ve InEuropa işbirliğinde 
2016 yılında Erasmus+ Yüksek 
Öğretim Stratejik Ortaklık Progra-
mı çerçevesinde mobil uygulama 
geliştiricilerine ve ekosisteme des-
tek vermek amacıyla düzenlenen 
turizm temalı “Hackatour” etkinliği 
gerçekleştirildi. 

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı 
Ulusal Ajansı tarafından kabul edi-
len ve desteklenen turizm temalı 
“TOURBAN-Tourism Urban & So-
cial Tapestry-Developing Soft & 
ICT/Mobile Learning Skills” başlıklı 
proje kapsamında yapılan etkinlikte 
konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker, uzaktan, mobil öğretim 
ve yeni yazılımlarla daha geniş pers-
pektifte, her daim bilgiye ulaşma ye-
teneğini geliştirmek üzere özel pro-
jeler düzenlendiğini söyledi. Rektör 
Şeker, “Bu tür bir projede berabe-
riz. Türkiye’nin turizm altyapısında 
daha nitelikli insan gücüne ihtiyaç 
söz konusu. Türkiye sadece deniz 
ve eğlenceye dayalı bir turizmden 
sıyrılıp kültürel ağırlıklı turizm, sağ-
lık turizmi benzeri daha entegre tu-

rizm altyapılarına kavuşma ve bunu 
besleyici insan gücünü oluşturma 
çalışması içerisinde. Bu çalışmalar 
kapsamında Avrupa Birliği ile yürü-
tülen bu Erasmus+ Tourban Projesi 
de önemli bir yer tutacak” ifadele-
rini kullandı. Program daha sonra 
NEÜ Turizm Fakültesi Öğretim Ela-
manı Kevser Çınar, projenin amacı, 
faaliyetleri, fikri çıktıları ve sürdürü-
lebilirliği hakkında sunum gerçek-
leştirdi. Kültürel Miras ve Planlama 
Uzmanı Dr. Dorothea Papathana-
siou ise, programa internet üzerin-
den görüntülü konuşma yöntemiyle 
katılarak, Karadeniz Sahil Yolu Açık 
Hava Müzesi Projesi ve Eurothenti-
ca Projesi hakkında bilgiler verdi. 

AB Proje Uzmanı ve Eğitmen 
Daniel Weiss da, A Creative Euro-
pe Projesi, Turizm Sektöründe 
EGO Sisteminden Ekosisteme ve 
Turizmde Kişisel İş Modeli konulu 
sunumlarını dinleyenlere aktardı. 
Etkinlik, NEÜ Turizm Fakültesi Öğ-
retim Üyeleri Doç. Dr. Özgür Özer 
ve Yrd. Doç. Dr. Ferdi Bişkin’in 
sunumlarının ardından ‘Konya’yı 
Keşfet Ödülü Kazan’ yarışmasında 
dereceye girenlere ödülleri takdim 
edilmesiyle sona erdi.
n İHA

AK Parti il kongresi sürecini değerlendiren AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Sonuçta bu bir bayrak 
yarışıdır. Önemli olan makamlar, mevkiler, isimler olmadan da bu dava için çalışamaya devam etmektir” dedi 

‘Önemli olan dava!’
AK PARTİ Konya Milletvekili 

Leyla Şahin Usta, İl Başkanlığı’nda 
yaptığı basın toplasında gündem-
deki konuları değerlendirdi. Leyla 
Şahin Usta’ya toplantıda AK Par-
ti Konya İl Yönetim Kurulu üyesi 
Asuman Yazar ve İsmail Özdemir 
eşlik etti. Sözlerine bütçe görüş-
meleri ile başlayan Usta, “Anka-
ra’da bütçe görüşmeleri oldukça 
yoğun bir şekilde 12 günlük bir 
maratonun sonunda tamamlandı. 
Bütçemizin vatanımıza milletimize 
hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. 
Rabbim bereketlendirsin inşallah. 
Bütçe ile birlikte pek çok yeniliği 
de hem Cumhurbaşkanımız hem 
Başbakanımız açıkladılar. Özellikle 
büyük bir merakla beklenen taşe-
ron yasasının Kanun Hükmünde 
Kararname ile yayınlanması ile bir-
likte bu konuda büyük bir ümit ve 
merakla bekleyen tüm vatandaşla-
rımıza da büyük bir müjde verilmiş 
oldu. Bu yasanın da inşallah hayırlı 
uğurlu olmasını, emekçilerimizin 
emekleri zayi olmadan haklarını 
tam olarak alabildiği yeni bir siste-
me girmiş oluruz. Bu yasa yaklaşık 
900 bin kişiyi kapsıyor. Ayrıntıları 
ve çalışmaları daha da devam edi-
yor” dedi. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN 
ALDIĞI KARAR ÇOK ANLAMLI
“Dünya gündemi de ülkemizin 

gündemi ile bağlantılı devam edi-
yor. Dünyanın ve ülkemizin son 
günlerde gündeminde Kudüs var. 
ABD Başkanı Trump’ın tek taraflı 
olarak yaptığı açıklama büyük bir 
tepki uyandırdı” diyen Usta, “Sa-
dece Türkiye’de değil tüm İslam 
âleminden büyük tepkiler geldi. 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve ülke-
mizin liderliğinde dünyanın haksız 
Kudüs kararına karşı duruşu net-
leşmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın 
cesareti sayesinde ABD’nin yalnız 
kaldığı ve dünyanın birden büyük 
olduğunu kanıtlandığı tarihi bir 
süreçten geçtik. Trump’ın açıkla-
malarından kısa bir süre sonra İs-
lam İşbirliği Teşkilatı İstanbul’da 
toplanarak ortak bir karar aldı. Bu-
nun neticesinde Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu’nda 128 ülkenin 
destek verdiği oylama neticesinde 

Trump’un açıklamaları kabul edil-
medi. Demek ki hala güçlünün 
haklı değil, haklının güçlü olduğu 
noktaları bulabiliyoruz. Bu sadece 
Türkiye için değil hem İslam âlemi 
hem de dünya için çok önemli bir 
adımdı.  BM’de alınan kararın bir 
yaptırım gücü olmasa da böyle bir 
kararın çıkmış olması çok kıymet-
li ve anlamlıdır. Bu sebeple Sayın 
Cumhurbaşkanımıza da emeği ge-
çen herkese de teşekkür ediyoruz. 
İnşallah Filistin’in de kurtuluşuna, 
bağımsızlığına ve pek çok ülke ta-
rafından tanınmasına vesile olur. 
ABD’nin başlattığı bu süreç İsra-
il’in yaptığı zulmün tüm dünya-
ya duyurulmasına ve işin Filistin 
lehine dönerek bir devlet olarak 
tanınmasına vesile olacağını ümit 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

“KUDÜS’ÜN SADECE BİR DİNE 
BIRAKILMASI BARIŞI TEHDİT  EDER”

Usta, “Kudüs sadece Müslü-
manlar için değil, kutsal üç din için 
de mukaddes olan bir mekan. Eğer 
bunu tek taraflı olarak bir dine bı-
rakılmasına müsaade edersek bu 
durum dünya barışını tehdit ede-
cek bir durum olarak karşımıza 

çıkacaktır. Türkiye’de atılan her 
adımın ülkemizin her köşesinde 
etkisini görebiliyoruz. Konya bu 
noktada en hızlı tepki veren illeri-
mizden biri oldu. Geçtiğimiz Cuma 
Konya’da büyük bir Kudüs mitingi 
gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaş-
kanımız da bu mitinge canlı yayın-
da bağlandı. Bu da Konya’nın ülke-
mizde ne kadar önemli olduğunu, 
buradan çıkan sesin tüm Türki-
ye’ye örnek olduğunu bir kez daha 
gördük. Bu anlamda Konya’yı da 
tebrik etmek gerekiyor” dedi.  

KONYA YATIRIMLARI
“Konya için çok önemli adımlar 

atılmaya başlandı. Bunun sonuçla-
rını yavaş yavaş görmeye başlıyo-
ruz” diyen Usta, şunları kaydetti: 
“Yıllardır inşaatı devam etmekte 
olan, aksayan bir takım ihale me-
seleleri yüzünden bitirilemeyen 
hastanemiz çok şükür hasta ka-
bulüne başladı. Hem Konya’mızın 
ihtiyacı olan hem de bölge esnafı 
için büyük bir merakla beklenen 
hastanemiz hizmet vermeye baş-
laması önemliydi. Hayırlı uğurlu 
olmasını diliyoruz. Derbent İlçe-
mizde Büyükşehir Belediyemiz 

ile birlikte kayak merkezinin ça-
lışmaları devam ediyor. Tabii bu-
ranın bir turizm alanı olarak ilan 
edilmesi gerekiyordu. Bunun için 
de çok ayrıntılı incelemeler ve ça-
lışmalar yapıldı. Bu noktada da son 
aşamaya gelindi. Başbakanlıktan 
imzamız çıktı ve Sayın Cumhur-
başkanımıza gönderildi. Kısa süre 
içinde Büyükşehir ve Derbent Be-
lediyemiz işbirliği içinde Konya’ya 
bir kayak merkezi kazandıracaklar. 
Bu da Konya’ya hem turizm anla-
mında hem de ekonomik anlamda 
katkı sağlayacaktır.”

AK PARTİ KONGRE SÜRECİ
Usta, “Bunun dışında AK Par-

ti olarak Türkiye’de kongreleri-
miz büyük bir hızla devam ediyor. 
Konya’da da  6. Olağan İlçe kong-
relerinde sona yaklaştık. Hafta 
sonu kalan son ilçelerimizin kong-
relerini yaparak İl Kongresi hariç 
tüm kongrelerimiz tamamlanmış 
olacak. Hem görevini devreden 
hem de mevcut görevine devam 
eden başkanlarımız var. Yeni gö-
reve gelen başkanlarımıza başa-
rılar diliyoruz. Bugüne kadar her 
kademede görev yapmış arkadaş-
larımıza da şükranlarımızı sunu-
yor, teşekkür ediyoruz. Sonuçta bu 
bir bayrak yarışıdır. Bugün biz bu 
bayrağı devralıyorsak yarın arka-
mızdan gelene devrederiz. Önemli 
olan makamlar, mevkiler, isimler 
olmadan da bu dava için çalışa-
maya devam etmektir. Bu şuur ve 
bilinci görebiliyoruz. 

Kongrelerimiz sorunsuz bir şe-
kilde bir şölen havasında devam 
ediyor. İl Kongremizi de büyük 
bir coşkuyla tamamlayarak 2019 
sürecine doğru ilerleyeceğiz. Tür-
kiye’nin tek ümidi bu ülke için ça-
lışan, hizmet eden insanların bir 
arada olduğu AK Parti. O yüzden 
biz AK Parti’yi sadece bir siyasi 
parti olarak değil ülkemizin gele-
ceği olarak görüyoruz. Bu yüzden 
yaptığımız her çalışmayı önem-
siyoruz. Bu partiye gönül vermiş 
herkesi 2018’den itibaren hep 
birlikte el ele gönül gönüle büyük 
bir aşk ve şevkle çalışmaya davet 
ediyoruz” dedi.
n EMİNE ÖZDEMİR Karatay Belediyesi çetin kış 

şartlarıyla mücadele eden sokak 
hayvanlarına sahip çıkıyor.  Karatay 
Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarına 
yerleştirilen kedi ve köpek besleme 
istasyonu ile sokak hayvanlarını 
yaşama bağlıyor. Konuyla ilgili bil-
gi veren Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli; Karatay’ın muh-
telif mahallelerinde 26 adet köpek, 
12 adet kedi besleme istasyonu 
ve 200 adet kuş evi bulunduğunu 
ifade etti. Karatay’ın muhtelif ma-
hallelerinde haftanın belirli günle-
rinde 1,5 ton köpek maması, 150 
kilogram kedi maması dağıtıldığını 
aktaran Başkan Mehmet Hançerli, 
karlı havalarda ise kuşlar için buğ-
day dağıtılarak yaşam mücadelele-
rine destek verdikleri söyledi. Baş-
kan Hançerli, “Hava sıcaklıklarının 
düşmesi en çok hayvanları etkiliyor. 
Yiyecek bulamayan hayvanlar don-
ma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. 
Biz sokak hayvanlarının bu duruma 
düşmemesi için yiyecek ihtiyaçlarını 

karşılıyoruz” dedi. Başkan Hançerli, 
yem bulamayan kuşların beslenme-
si için özellikle kapalı Pazar Market 
gibi alanların tercih edildiğini söyle-
di.  Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, doğaya ve çevreye 
sahip çıkılması gerektiğinin altını 
çizerek doğadaki canlıların sahipsiz 
olmadığını, Karatay Belediyesi ola-
rak her zaman ellerinden geleni ya-
pacaklarını belirtti. Başkan Hançerli; 
“Kış şartlarının ağır geçtiği dönem-
lerde, yabani hayvanlar için doğa-
ya yiyecek bırakıyoruz. Doğada zor 
koşullarda yaşam mücadelesi veren 
sokak ve yaban hayvanlarının bes-
lenmesine yönelik bu tür çalışmaları 
önemsiyoruz. Her canlının yaşam 
hakkına saygı duymak hepimizin 
önceliği olmalıdır” dedi. Başkan 
Mehmet Hançerli, tüm vatandaşları 
olumsuz hava şartları nedeniyle so-
kak hayvanları ve yaban hayvanla-
rına karşı daha fazla duyarlı olmaya 
davet etti.
n HABER MERKEZİ

AK PARTİ Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, İl Başkanlığı’nda
yaptığı basın toplasında gündemdeki konuları değerlendirdi.



Diriliş Ertuğrul’un Yapımcı ve Se-
naristi Mehmet Bozdağ, Osmanlı’nın 
İngilizlere karşı elde ettiği büyük za-
ferin anlatılacağı “Mehmetçik Kut’ül 
Amare” adlı dizi için hazırlıkların ta-
mamlandığını, dizinin Ocak ayında 
izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

Bozdağ, Selçuklu Belediyesince 
düzenlenen “Bir Hadis Bir Film Kısa 
Film Yarışması Ödül Töreni” için 
geldiği Konya’da, açıklamalarda bu-
lundu. Diriliş Ertuğrul dizisi devam 
ederken yeni bir proje hazırlığında 
olduklarını belirten Mehmet Bozdağ, 
“Yaklaşık 2 yıldır gece-gündüz, ‘Meh-
metçik Kut’ül Amare’ projesini haya-
ta geçirmek için çalışıyoruz. Mehmet-
çik Kut’ül Amare, nasip olursa ocak 
ayı içerisinde TRT’de yayında olacak. 
İzleyicinin bugüne kadar görmediği 
büyüklükte bir prodüksiyon izleyece-
ğiz” dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisiyle Osman-
lı’nın kuruluş sürecini anlattıklarını, 
“Mehmetçik Kut’ül Amare”de daha 
yakın tarihi ele alacaklarını ifade eden 
Bozdağ, “Birinci Dünya Savaşı’nda 
İstanbul’dan yola çıkan kahraman-
ların, çölün kızgın kumlarına yazdığı 

destanı anlatmaya çalışacağız. İn-
şallah kahraman Mehmetçik’e layık 
bir proje çıkarmış oluruz.” ifadelerini 
kullandı.  Mehmet Bozdağ, dönem 
dizilerini hayata geçirmek için yoğun 
hazırlık süreci ve disiplinli çalışmanın 
gerektiğine işaret ederek, şöyle de-
vam etti: “Türkiye’de dönem dizile-
rini hayata geçirmek çok zor. Sadece 
bir filmi veya diziyi ekrana getirmeye 
çalışmıyorsunuz. Bir de bunun en-
düstrisini kuruyorsunuz. Askerlerin, 
oyuncuların iyi ata binmesi, figüras-

yon kadrosunun iyi eğitilmesi lazım. 
Mehmetçik Kut’ül Amare’de bütün 
bunları başardık. Sadece kendi oyun-
cularımız değil yaklaşık 150-200 kişi-
lik figürasyon ekibi de 5 aydır sabah 
08.00’de başlayıp, gece yarılarına ka-
dar eğitim aldı. Çünkü yaptığımız işi 
gerçekçi kılmamız lazım.”  Her detayı 
ince ince işlenmiş Mehmetçik Kut’ül 
Amare’nin Türkiye’nin en büyük film 
platolarından birinde çekileceğini an-
latan Bozdağ, “Kut’ül Amare şehrini 
yeniden kurduk. Dizi için binlerce 

çadır, tüfek, silah ve mühimmat üre-
tildi. 60-70 kişilik sanat ekibi projenin 
hayata geçirilmesi için 2 yıldır en ince 
detaylarıyla çalıştı.” diye konuştu.

Yapımcı ve senarist Bozdağ, di-
zinin hazırlık sürecinde her bölümü 
için ciddi hazırlık yapılan Diriliş Er-
tuğrul’un da devam ettiğine dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: “Oyuncu 
kadromuz aşağı yukarı 6 aydır ge-
ce-gündüz eğitim alıyor. Oyuncula-
rımız Türkiye’nin en iyi askerleri ta-
rafından eğitildi. At binmeden askeri 
eğitime kadar 19’uncu yüzyılda as-
kerler hangi eğitimi aldıysa oyuncula-
rımız da o eğitimi aldı. Aynı zaman-
da oyuncu kadrosu, askerimiz çölde 
hangi sıkıntıyı çektiyse onu da aynen 
tatbik etti. 

Diriliş kadar sevilecek mi görece-
ğiz.” Osmanlı’nın 1916’da İngilizleri 
bozguna uğrattığı büyük zafer olarak 
kayıtlara geçen Kut’ül Amare Kuşat-
ması’nın anlatılacağı dizinin oyuncu 
kadrosunda, Serdar Gökhan, Kaan 
Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz ve İlker 
Aksum gibi isimlerin yer alacağını 
aktaran Bozdağ, dizinin İstanbul’da 
çekileceği bilgisini de verdi.  n AA
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Aşırı hız nedeniyle otomobilinin direksiyon 
hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü 
tramvaya çarptı. Kaza, 02.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi 
Elmalı Hamdi Hoca Caddesi İle Yeni İstanbul 
Caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Doğan Ç. idaresindeki 
06 HU 302 plakalı otomobil iddiaya göre 
sürücüsünün aşırı hızla ilerlemesinin ardın-
dan virajı alamayarak Kenan E. idaresindeki 
4257 nolu tramvaya çarptı. Kazada otomobil 
hurdaya dönerken, şans eseri yaralanan 
olmadı. Polis ekiplerinin kaza yerindeki ince-
lemesinin ardından aracın çekilmesiyle tram-
vay seferleri tekrar çalışmaya başladı. n İHA

Kar yağışı dolayısıyla kontrolden çıkan yolcu 
otobüsünün şarampole devrilmesi sonu-
cu ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.  
Konya Antalya Karayolunun 20’nci kilomet-
resinde meydana gelen kazada 34 FA 4603 
plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı sebebiyle 
sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesinin ardından şarampole devrilmişti. 
Kazada ağır yaralanan Sivas’taki özel bir tele-
vizyon kanalında program yapımcılığı yapan 
Cemal Özcan’ın oğlu 43 yaşındaki Ali Ekber 
Özcan kaldırıldığı hastanede tüm müdaha-
lelere rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti.   n İHA

Otobüs kazasında 1 
kişi hayatını kaybetti

Aşırı hız sonucu
tramvaya çarptı

Seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri arasında çıkan 
tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi yaralan-
dı.  Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akçeş-
me Mahallesi Piri Esad Caddesi üzerinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Ramazan Esad K., idaresindeki 42 K 0320 
plakalı otomobiliyle bir süre arkadaşlarıyla gezdikten sonra 
otomobili evinin otoparkına bırakmak için gittiği sırada iddi-
aya göre, arkasından gelen Burak Ç. idaresindeki 55 FF 999 
plakalı otomobil sürücüsü korna çalarak yol istedi. Ramazan 
Esad K. yol vermesi ile yanına yaklaşan Burak Ç. el hareketi 

yaptı. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Daha 
sonra Burak Ç., otomobilde bulunan av tüfeği ile Ramazan 
Esad K. idaresindeki otomobile ateş açtı. Saldırıda yaralanan 
otomobildeki sürücü Ramazan Esad K. ile arkadaşı Mehmet 
Ali E. yakınlarda bulunan özel bir hastaneye giderek tedavi 
altına alındı. Otomobilde büyük çaplı hasar meydana gelirken 
yaşadığı saldırının şokunu bir süre atlatamayan otomobilde 
bulunan diğer iki arkadaş ise durumu polis ekiplerine bildirdi. 
Polisi arayarak olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf eden 
Burak Ç. karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.  n İHA

Trafikte kavga kanlı bitti, 2 yaralı

Canlı bomba eylemi hazırlığı yaptığı şüphesiyle yakalanan, terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik 
yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

PKK/KCK üyesine 9 
yıl hapis cezası verildi 

Canlı bomba eylemi hazırlığı yap-
tığı şüphesiyle yakalanan, terör örgü-
tü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması 
üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargı-
lanan kadın sanık 9 yıl, 5 tutuksuz sa-
nık ise 2 yıl 6 ay ile 3 yıl 9 ay arasında 
değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesin-
de görülen duruşmaya Sincan Kapalı 
Kadın Cezaevinde tutuklu bulunan 
sanık Necla Yıldız, Ses ve Görüntü 
Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla 
katıldı. Salonda tutuksuz sanıklar Şe-
ref B, Heybet B, Kudret B, Emrah A. 
ve Ömer N’nin avukatları hazır bu-
lundu.

Canlı bomba eylemi hazırlığı yap-
tığı şüphesiyle yakalanan ve terör 
örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapı-
lanması üyesi olduğu iddiasıyla yar-
gılanan sanık Yıldız, savunmasında 
canlı bomba eylemi hazırlığı yaptığı 
iddiasını reddederek, “Ben Konya’ya 
üniversite arkadaşlarımı görmek 
için geldim. 2 gün kalıp gidecektim. 
Hakkımdaki tüm iddiaları reddediyo-
rum.” dedi.

Tutuksuz sanıkların avukatları da 
müvekkillerinin terör örgütü üyesi 
olduğu iddiasını reddederek, tahliye 
talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme he-
yeti, tutuklu sanık Necla Yıldız’a “si-
lahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 
6 yıl hapis cezası verdi. 

Heyet, Yıldız’ın cezasını, “PKK/
KCK silahlı terör örgütüne üye olma” 
suçunun sabit olması nedeniyle Te-
rörle Mücadele Kanunu kapsamında 
9 yıla yükseltti.

Mahkeme heyeti, “silahlı terör 
örgütüne üye olma” suçundan yar-
gılanan Şeref B, Heybet B, Kudret B, 
Emrah A. ve Ömer N’ye 2 yıl 6’şar ay 

hapis cezası verdi. Sanıklardan Ömer 
N’nin cezası, örgütün propagandasını 
yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 9 aya çıka-
rıldı. 

Konya’da geçen yıl 7 Mayıs’ta 

düzenlenen operasyonda, hakkında 
arama kaydı bulunan ve “canlı bom-
ba” olduğu öne sürülen Necla Yıldız 
ile 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Te-
rör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı ol-

duğu ileri sürülen, operasyondan iki 
gün önce Konya’ya geldiği tespit edi-
len Yıldız’ın, kentte polislere yönelik 
eylem yapmayı planladığı belirtilmiş-
ti.  n HABER MERKEZİ 

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisi Ocak’ta yayında

KOM, 24 saat ares ile 
denetimlerini sürdürüyor

Şehrin 6 farklı noktasında 24 
saat boyunca uygulama yapan Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla Müca-
dele (KOM) Şubesi ekipleri, yolculuk 
yapan kişilerin GBT sorgulamasını 
yaparken, araçları narkotik köpeği 
“Ares” ile didik didik arıyor. 

Edinilen bilgiye göre, bütün şe-
hirlerin giriş ve çıkışlarında 24 saat 
esasına göre arama-tarama faaliyet-
leri gerçekleştiren emniyet güçleri, 
çalışmalarını Konya’da da sürdü-
rüyor. Konya İl Emniyet Müdürlü-
ğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekipleri, şehrin 
girişlerinde, narkotik köpeği Ares’in 
de desteği ile denetimlere aralıksız 
devam ediyor. KOM Şube Müdür-
lüğü ekipleri, şehrin giriş ve çıkış 
noktalarında farklı saatlerde yaptığı 
uygulamalarda şüpheli araçlar ve 
kişiler üzerine arama yapıyor. Po-
lis, denetimlerini istihbarata dayalı 

olarak, vatandaşların seyahat öz-
gürlüğünü kısıtlamadan ve hayatın 
olağan akışı engellenmeden rutin 
olmayan uygulamalar şeklinde sür-
dürüyor. Denetimlerde, personelin 
can güvenliği de ön planda tutulu-
yor. Denetimler, şüphelilerin bulun-
ması, suç ve suç unsurlarının tespi-
ti, muhtemel bir eylem yapmak için 
gelen terör örgütü üyelerine mani 
olmak ve şehre getirilen herhangi 
bir kaçan ürünün yakalanması ama-
cıyla gerçekleştiriliyor. Emniyet yet-
kilileri, şehrin güvenliği için sürücü-
lerin de emniyet güçlerine yardımcı 
olmasını talep ediyor.  Bu durumdan 
memnun olduklarını ifade eden araç 
sürücüleri de, çalışmaların aralıksız 
devem etmesini istediklerini ve bu 
tür çalışmaların başta kendileri ol-
mak üzere tüm yurtta güvenlik ön-
lemi alanında büyük önem taşıdığı-
nı söylediler.  n İHA 

Diriliş Ertuğrul’un Yapımcı ve Senaristi Mehmet Bozdağ

Aynı davada yargılanan 5 tutuksuz sanıktan birine 3 yıl 9 ay, 4’üne 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi 



Twinnig Projesi kapsamında,  24 
ilde eş zamanlı olarak kutlanan Yerli 
Malı Haftasında Konya’yı Yunak ilçe-
si temsil etti. Yunak’ın yöresel ürün-
leriyle birlikte 24 ilin de ürünlerinin 
tanıtıldığı sergiye M1 Konya Alışveriş 
Merkezi ev sahipliği yaptı.  Sergiye 
Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, 
Belediye Başkanı Abdullah Emre De-
mirhan, Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy,  İlçe Milli Eğitim 
Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, AK 
Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru, 
Yunaklı İşadamları, Okul Müdürleri 
ve Öğrenciler ile Konya’da yaşayan 
Yunaklılarla birlikte vatandaşlar katıl-
dı.  

Serginin açılışında konuşan Yu-
nak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, 
“Bugün burada Twinnig Projesi kap-
samında 24 ilin katılımıyla ‘Yerli Malı 
Haftasını’ kutlamak amacıyla güzel 
ve anlamlı bir sergi açtık. İlimizle bir-
likte Yunak ve bölgesinin ürünlerini 
sergiliyoruz. Yabancı ülkelerin ürün-
lerini kullanmak yerine, Türkiye’de 
üretilen ürünleri kullanmakla para-
mızın yabancılara gitmesini önlüyo-

ruz.  Yurdumuzun zengin olması, iş 
ve istihdam sahalarının oluşması için 
yerli malı kullanmak önem arz ediyor.  
Bütün ihtiyaçlarımızı yerli malların-
dan gidermeliyiz. Paramız ülkemiz-
de kalsın. Bu sergiye emek veren ve 
katkı sunan herkese teşekkür ediyo-
rum” dedi.  Yunak Belediye Başkanı 
Abdullah Emre Demirhan da, “Yerli 

Malı Haftası kutlamaları çerçevesinde 
ilimizi Yunak’ın temsil etmesi bizle-
ri sevindirdi. İlimizin ve yöremizin 
ürünlerinin sergilenmesi ve tanın-
ması açısından önemli bir sergi oldu. 
Ürünlerimizi ve yemeklerimizi ziyare-
te gelenlere ikram ettik. Yerli malı sa-
dece tarım ürünlerimiz değildir. Aynı 
zamanda ülkemizin tüm yerli ürün-

lerini kapsıyor. Ülkemizin gelişmesi 
için yerli tüketimine yönelmeliyiz. 
İthal ürün yerine yerli ürünlerimize 
yönelmek bizlere ekonomik olarak 
çok şeyler kazandıracaktır.  Çocukla-
rımıza yerli malını tanıtmak amacıyla 
düzenlediğimiz bu sergiye ilginin yo-
ğun olması bizleri mutlu etti” şeklin-
de konuştu.    Yunak İlçe Milli Eğitim 
Müdürü A. Barbaros Topaloğlu da, 
“Yerli Malı Haftası Twinnig Projesi 
kapsamında 24 ilde eş zamanlı ola-
rak kutlanıyor. 24 il kendi illerindeki 
yerli mallarından ne meşhursa onları 
gönderdiler.  Bizde Konya Mevlana 
Şekerini ve Yunak’ın Kursi yemeğini 
gönderdik.  Burada Konya’ya gönde-
rilen ürünlerle Yunak ve bölgesinin 
ürünlerini sergiledik. Bu sergimiz 
yerli malının kullanılmasına ve Ço-
cuklarımızın da yerli malının önemini 
anlamaları için önemli bir katkı yapa-
caktır” dedi. 24 ilin yöresel ürünleri 
sergilendiği açılan stantlarda, Yunak 
ve yöresinin ürünleri ve yemekleri 
M1 Konya AVM’de bulunan ziyaret-
çilere ikram edildi.  n HABER MERKEZİ

CHP Konya İl Başkan Adayı Av. 
Tarkan Büyükoktar; “Konya ola-
rak 31 İlçemizdeki örgütlerimizde 
kongrelerimizi olgunluk içerisin-
de tamamladık. Şimdi Ben değil 
Biz olma zamanıdır” dedi. “1919 
Ruhuyla 2019’a” parolasıyla çık-
tığımız il başkan adaylığı yolunda 
önceki gün itibariyle ilçe kongre-
lerimizi tamamladık” diyen CHP 
Konya İl Başkan Adayı Av. Tar-
kan Büyükoktar, “Demokrasi şö-
leni olarak olgunluk içerisinde ilçe 
kongrelerimizi tamamlanan süreç 
için tüm yöneticilerimize ve parti-
lilerimize teşekkür ediyorum. Aday 
oldukları organlara seçilerek göre-
vi devralan, güven tazeleyen tüm 
yöneticilerimize ve partililerimize 
başarılar diliyorum. Projelerle, he-
deflerle ve 1919 ruhuyla yola çıkıp, 
CHP’nin 2019 iktidarını kazanma 
zamanıdır. Yolumuz parti içi iktidar 
yolu değil; Cumhuriyet Halk Parti-
si’nin 2019 iktidarıysa, Yapılacak 
hesap delege hesabı değildir. Şimdi 
artık çalışma zamanıdır.Şimdi artık 
emek ortaya koyma zamanıdır.  
İşte biz bu inançla yola çıkıyoruz... 
Konya’da başarırsak Türkiye’de 

başaracağımızı biliyoruz.  Ben ve 
arkadaşlarım, Ocak 2018 ayı içe-
risinde yapılacak olan CHP Konya 
İl Başkanlığı seçimi çalışmalarını 
gece-gündüz sürdüreceğiz. Tüm 
delege arkadaşlarımız ziyaret edip, 
onlara projelerimizi ve hedefleri-
mizi anlatacağız. CHP İl Başkanlık 
seçiminde aday olan tüm arkadaş-
larıma da başarılar diliyoruz. Seçim 
sonunda kazanan CHP Konya İl 
Başkanlığı olsun” ifadelerini kul-
landı.   n HABER MERKEZİ 
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En büyük mantarcılık merkezi Selçuk’ta
Selçuk Üniversitesi (SÜ)Mantar-

cılık Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi, 700 türe ait 6 bin civarında 
mantar örneğinin bulunduğu fun-
garyum ile hem Konya’daki, hem 
de il dışındaki mantar araştırmacıla-
rına bilimsel anlamda uygulama ve 
araştırma imkânı sağlıyor. Merkezde 
Fungaryum sayesinde ülkemizde 
yetişen makromantarların biyolojik 
zenginliğinin korunması çalışmaları 
yürütülüyor. 

Türkiye’nin 1989 yılında ilk açı-
lan merkezi olduklarını söyleyen Fen 
Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim 
üyesi ve Mantarcılık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Gıyasettin Kaşık, “Merkezimizde, bu 
alanda önemli bilimsel çalışmaların 
yapılmasının yanı sıra Türkiye’de 
yetişen makromantarların listesi-
ni çıkartarak, bununla ilgili ‘Konya 
Fungaryumu’ dediğimiz, ülkemizde 
yetişen mantarların arşivini oluş-
turup, biyolojik zenginliklerin ko-
rumaya alınması konusunda ciddi 
çalışmalar yürütüyoruz. Burada esas 
olan Türkiye’nin mantar listesini 
çıkarmak, yenilebilen ve yenilme-
yenleri ayırmaktır” ifadelerini kul-
landı. Üretim odaları ve araştırma 

laboratuarlarıyla çekirdek bir tesis 
haline gelen Mantarcılık Araştırma 
ve Uygulama Merkezi hakkında bil-
gi veren Mantarcılık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Gıyasettin Kaşık, “Burası doğal 
mantarların toplanıp kurutulduğu 
arşivlendiği ve teşhis edildiği bölüm-
dür. Kütüphanemizde özel renkli re-
simlerden oluşan teşhis kitaplarımız 
bulunuyor. 700 türden 6 bin civa-
rında mantar örneğimiz var. Hem 
bünyemizdeki lisans, yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerimize, hem de 
Konya dışındaki üniversitelerden 
gelen araştırmacılara merkezimizde 
araştırma yapma imkânı sunuyoruz. 
Bu şekilde mantar çeşitliliğimizde 
zenginleşiyor” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük ve faal 
Mantarcılık Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi olduklarının altını çizen 
Prof. Dr. Kaşık şunları söyledi: “Mer-
kezimize destek olan3 Prof., 2 Yrd. 
Doç., 1 uzman var. Bu kadar güçlü 
ve alt yapısı sağlam olan bir merkez 
Türkiye’de başka yerde yok. Sade-
ce sistematik mikoloji değil, kültür 
mantarcılığı konusunda da çalışıyo-
ruz. Komplike bir merkez olma yo-
lundayız. Enstitü olmak için müraca-

atımızı yaptık. Senatomuzdan geçti, 
Yüksek Öğretim Kurumu’nda inşal-
lah önümüzdeki dönemlerde enstitü 
olarak çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz. Bu durumun bize artıları çok 
olacaktır”

Kilosu bin euronun üzerinde 
satışa sunulan Trüf Mantarı için alt 
yapının geliştirilmesi çalışmalarının 
hızla devam ettiğini belirten Prof. 
Dr. Kaşık, “Meşe ağaçlarının kökle-
rinde yetişen ve yer altından çıkan 
Trüf Mantarı fidan üretimi için sera 
yapımına başladıklarını, ilk fidan 
yetiştirme çalışmalarının merkez-
deki büromuzda başladıklarını, şu 
an 300’ün üzerinde meşe fidanına 
sahip olduklarını ve sera bittiğinde 
fidanların daha iyi gelişmeleri için 
seraya aktarılacağını, bir yıl sonrada 
fidanların araziye taşıyacağız ve aynı 
zamanda fidan üretimine devam 
edilecek” dedi. Türkiye’de yerli Mi-
sel (mantar tohumu) üretimin cid-
di anlamda yapılmadığını söyleyen 
Prof. Dr. Kaşık, kültür mantarlarının 
tohumu olan miseli ürettiklerini de 
ifade ederek, uzak doğuda yetişen 
mantarları Konya şartlarında üret-
mek istediklerini dile getirdi.
n HABER MERKEZİ 

Yüzü açık keşif yaptı 
hırsızlık yaparken kapattı

‘Konya’da başarırsak 
Türkiye’de de başarırız’

10 dakika boyunca yüzü açık 
halde keşif yapan ve ardından yüzü-
nü boğazlı kazağıyla örten hırsızlık 
şüphelisi, kapısını zorla açıp girdiği 
iş yerinden içinde bozuk para bu-
lunan yazar kasa çekmecesini alıp 
kaçtı.  Olay, iki gün önce saat 23.00 
sıralarında merkez Meram ilçesi 
Mehmetvehbi Mahallesi Dr. Ah-
met Özcan Caddesi üzerinde bulu-
nan dönerci dükkanında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet 
Çınar’a ait Paşaoğlu Beyaz Döner 
dükkanına gece saatlerinde kapı-
yı zorlayarak giren kimliği belirsiz 
hırsızlık şüphelisi, içerisinde bozuk 
para bulunan yazar kasa çekmecesi-
ni masanın üzerinden alıp kayıplara 
karıştı. Sabah iş yerine geldiğinde 
para çekmecesinin yerinde olmadı-
ğını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik 
kamerası görüntülerini incelediğin-
de hırsızlık olayını fark edince polise 
haber verdi. Polis ekipleri, görün-
tülerden yola çıkarak hırsızlık şüp-
helisinin kimliğini tespit etmek için 
çalışma başlattı. 

Güvenlik kamerasına kaydedi-

len görüntülerinde hırsızlık şüphe-
lisinin yaklaşık 10 dakika boyunca 
yüzü açık bir şekilde iş yeri etrafında 
keşif yaptığı görülüyor. İş yerinin 
önüne kadar gelip camdan içeriyi 
kontrol eden şüpheli şahsın, uygun 
zamanı belirlediği sırada giydiği bo-
ğazlı kazağıyla yüzünü gizlemeye 
çalıştı. Yüzünün gizlendiğini düşü-
nen hırsızlık şüphelisi, hızlı adım-
larla geldiği iş yerinin kapısını elin-
deki aletle zorlayarak açtı. Önceden 
masanın üzerinde gözüne kestirdiği 
yazar kasa çekmecesini hızlıca alan 
şüpheli şahıs, dışarıya çıkarken de 
çaldığı çekmeceyi sallayarak içeri-
sinde para olup olmadığını kontrol 
etti. Görüntülerde çekmeceyi ce-
ketinin içerisine gizleyen hırsızlık 
şüphelisinin, karanlıkta gözlerden 
kaybolduğu görülüyor.

Hırsızlık şüphelisinin yüzü açık 
bir şekilde keşif yaptığını anlatan iş 
yeri çalışanlarından Kamil Aydın, 
şüphelinin en son içeriye gireceği 
zaman yüzünü kapattığını, profes-
yonel bir şekilde kapıyı açtığını kay-
detti.   n İHA 

Gökcem’in başarısı Başbakan Binali Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül 
Sayan Kaya tarafından ödüllendirildi. Bakan Kaya, Gökcem’in çalışmalarını oldukça beğenmişti 

Gökcem ödüllendirildi
Gökcem Konya Down Özel Ço-

cuklar Eğitim ve Spor Kulübü Der-
neği’nin sadece Türkiye’ye değil 
Dünya’ya örnek olan çalışmaları Baş-
bakan Binali Yıldırım ile Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül 
Sayan Kaya tarafından ödüllendirildi.

Gökcem Konya Down Özel Ço-
cuklar Eğitim ve Spor Kulübü Der-
neği tarafından iki yol önce Konya’da 
hayata geçirilen, ’Konya Down Kafe 
ve Bistro’nun çalışmaları takdir top-
lamaya devam ediyor. Özel gereksi-
nimli çocukların istihdam edildiği ku-
rumun çalışmalarını yakından takip 
eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü nedeniyle dü-
zenlenen etkinliklerde ‘Konya Down 
Kafe ve Bistro’nun çalışmalarını ve 
özel gereksinimli gençlerin istihdam 
edilmesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirmişti. 

Sadece Konya ve Türkiye’de de-
ğil Dünya’nın birçok ülkesinde örnek 
olarak gösterilen Gökcem ailesinin 
özverili çalışmaları ve yaptıkları ya-
tırımlar geçtiğimiz günlerde İstan-
bul’da düzenlenen bir programa ka-
tılan Başbakan Binali Yıldırım ve Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma 
Betül Sayan Kaya tarafından ödüllen-
dirildi. 

Gökcem Konya Down Özel Ço-
cuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Deve-
cioğlu ise konuşmasında, “Bizim tek 
amacımız özel gereksinimli bireylerin 
bilimsel çerçeve ve ışığında eğitim 
almalarını ve iş istihdamlarını sağla-

yarak yaşadıkları toplumda bağımsız 
yaşam sürdürmelerini sağlamaktır.  
Bu düşünceler ve eğitim sistemimi-
zin bir parçası olarak düşündüğümüz 
işyerimiz gençlerimizin sigortalı ve 
maaşlı olarak çalıştığı özel bir mekan 
oldu. Yaklaşık 2,5 yıldır faaliyetleri-
ni sürdüren iş yerimizde istihdam 

edilen gençlerimiz aldıkları maaş ile 
evlerini geçindirecek duruma gel-
miştir. Benim en büyük hayalim bu 
gençlerimizin 10 yıllık çalışma sürele-
rini tamamlayarak emekli olduklarını 
görmek. Bunun içinde elimden ne 
geliyorsa yapmaya devam edeceğim” 
dedi. Başbakan Binali Yıldırım ve Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma 
Betül Sayan Kaya’dan onur belgesini 
alan Gökcem Konya Down Özel Ço-
cuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derne-
ği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur De-
vecioğlu, ödülü tüm gençlerin adına 
aldığını ifade etti.
n HABER MERKEZİ 

M1 AVM’de  ‘Yerli Malı Haftası’ kutlandı

Av. Tarkan Büyükoktar

Gökcem Konya Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği tarafından iki yol önce Konya’da hayata geçirilen, 
’Konya Down Kafe ve Bistro’nun çalışmaları takdir toplamaya devam ediyor. 

Mantarcılık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Gıyasettin Kaşık
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum 
disk imalatında 

yetiştirilmek üzere  
vasıflı ve vasıfsız personel 

alımı yapılacaktır. Elhaddesi 
ve silindir konusunda bilgi 

sahibi olanlara öncelik 
tanınacaktır. 

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

TAM SÜRELİ KAYNAKÇI,
TAM SÜRELİ 

TORNACI 
ELEMANLAR 
ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0532 653 00 05

TEL:   0332  503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

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.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres: Hocacihan Mah. Saray Cad. No:89A

Tel: 0.332 247 47 01

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere deneyimli;

İNŞAAT 
TEKNİKERİ

ALINACAKTIR

SATILIK DAİRELER
Bosna  Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

SARAYHAN ET 
LOKANTASI

Hazır Yemek Fabrikasında çalışmış 
iş deneyimli yemek dağıtımı yapacak 

ŞOFÖR 

aranıyor
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
Eski marangozlar sanayi başkışla 

sokak no:3 Selçuklu/Konya
(Akdeniz Can Sokak başı)

Tel:0537 899 35 45 



Enfeksiyon Hastalıkları Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir 
alışveriş merkezinde (AVM) ne kadar 
uzun süre kalınırsa, hastalık kapma 
olasılığının o kadar arttığını belirterek, 
“O yüzden mümkün olduğu kadar işi-
mizi bitirip çıkmamız lazım. AVM’ler 
vakit geçirilebilecek yerler değil, özel-
likle kış aylarında.-” dedi.

Ceyhan, AVM’lerin kalabalık ve 
sirkülasyonu fazla olduğu için “sağlık 
açısından riskli alanlar” kategorisinde 
değerlendirilebileceğini söyledi. 

Her hastalığın bulaştırma özelliği 
ve mesafesinin faklı olduğunu akta-
ran Ceylan,”AVM’nin üçüncü katında 
bulunan bir çocukta su çiçeği varsa 
eğer, zemin katında başka duyarlı bir 
kişiye o virüsü bulaştırabilir. Çünkü 
bunlar (virüsler) küçük damlacıklarla 
taşınıyor. Onun bir öksürüğüyle virüs-
ler havada uzun süre asılı kalıyor ve 
sirkülasyon ile dolaşıyor. Bazı hasta-
lıklar var ki daha büyük damlacıklarla 
taşınıyor. Bunlar çok uzak mesafeye 
gitmiyor, bir iki metre ancak gidebili-
yor ve sonra yere doğru çöküyor. Siz 
hastayla bir metre mesafede durdu-
ğunuz zaman bulaşabilir ama en çok 
buluşma yolu, onlar öksürüyor ve 
bakteri bir yere konuyor, siz de gidip 
ellediğiniz zaman elinizi de ağzınıza 
burnunuza sürdüğünüz zaman bula-
şıyor.” şeklinde konuştu. 

“VİRÜSLER YÜZDE 50 ORANINDA 
GÖZDEN GİRİYOR”

Ceyhan, AVM’lerde vakit geçiren 
kişilere hijyen açısından, şu önerilerde 
bulundu: 

“Virüsler daha çok burun ve ağız 
yoluyla giriyor ama virüsler yüzde 50 
oranında gözden giriyor. Dolayısıyla 
göze dokunduğunuzda da girebilir. O 
yüzden temel şey el temizliği. AVM’le-
re gittiğiniz zaman ne olursa olsun 
nereye dokunursanız elinizi temizle-
meniz lazım. AVM’lerde dolaştığınız 
için sürekli elinizi de yıkayamazsınız. 

Bu sebeple insanların ceplerinde ya da 
çantalarında dezenfektan taşımalarını 
öneriyoruz. Böyle bir durumda hemen 
çıkarıp ellerini temizleyecekler.”

Ceyhan, “Bir AVM’de ne kadar 
uzun süre kalırsanız bir hastalık kap-
ma olasılığınız o kadar fazla artar. O 
yüzden mümkün olduğu kadar işimizi 
bitirip çıkmamız lazım. AVM’ler vakit 

geçirilebilecek yerler değil, özellikle 
kış aylarında.” ifadelerini kullandı.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Ahmet Cem Yardımcı da özellikle 
büyükşehirlerde bireylerin kışın en 
çok tercih ettiği mekanların başında 
AVM’lerin geldiğini, değişen yaşam 
tarzı ve alışkanlıklara paralel olarak 
sayıları hızla artan AVM’lerin kendine 

özgü hastalıkları da beraberinde ge-
tirdiğini söyledi.

Yardımcı, “Solunum yolu enfek-
siyonlarının öncülerinden biri olan 
mevsimsel grip, sonbahar ve kış ay-
larında birçok insanı etkileyen hal-
sizlik, yorgunluk ve ateşin eşlik etti-
ği influenza denilen virüsün neden 
olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. 
Hastalığı taşıyan kişilerin hapşırık 
ve öksürük gibi solunum salgılarının 
havada asılı kalmasıyla ortaya çıkan 
damlacıklarla hastalık yayılabilmek-
tedir. Özellikle alışveriş merkezi gibi 
kalabalık yerlerde virüsün işi çok 
kolaydır. Hastalık basit üst solunum 
yolu enfeksiyonu bulgularından za-
türreye kadar ilerleyebilmektedir. 
Yani grip virüsü AVM’lerde zatürre-

ye dönüşebilir.” diye konuştu.
“YEMEK MASALARINI TEMİZLEME-

DEN OTURMAYIN”
Restoran katlarında masaların 

ortak kullanıldığını ve “hızlı tüke-
tim” dolayısıyla hijyenin yeterince 
sağlanamadığını aktaran Yardımcı, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kalabalığın artmasıyla birlikte 
restoranlarda da yoğunluk artmakta 
ve ortak kullanılan masalar bu hızlı 
tüketim sırasında uygun olarak temiz-
lenememektedir. Bunun sonucunda 
gıda yoluyla bulaşabilen ve özellikle 
bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal 
gibi bulgularla ortaya çıkan sindirim 

sistemi enfeksiyonları ortaya çıkmak-
tadır. Bu sebeple kişiler kullanacak-
ları yemek masalarını temizlemeden 
oturmamalıdır. Dezenfektan özellikli 
ıslak mendillerle masa temizliğinin 
sağlanması, temizliğinden şüphe edi-
len ortamlardan uzak durulması ge-
rekmektedir.”  n AA  
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ 

SATIŞ MEMURLUĞU
2017/114 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mühüllasi, 5285 Ada, 16 Parsel 
   sayılı arsa nitelikli taşınmaz; güncel olarak Karaaslan üzümcü mahallesi 
   Kocataşlar Sokak No:7 Karatay /Konya adresininMücavirindeKuzey-Batısında 
   bulunan taşınmaz 5285 ada 17 nolu parsel ile birlikte kullanılmaktadır. Üzerinde 
   her hangi bir yapı ve müştemilat bulunmayıp 18 adet değişik yaş ve cinslerde 
   ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın paftasında yola cephesi yoktur.
Adresi : Karaaslan üzümcü mahallesi Kocataşlar Sokak Karatay /Konya
Yüzölçümü : 306,83 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : plandakonut ve yol sahasına isabet etmektedir. Taşınmazda TAKS: 0,30, 
   Emsal: 0,60 olarak belirlenmiştir. Dava konusu parsel imar uygulaması 
   görmemişolupKadastroparseli durumundadır.
Kıymeti : 33.138,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 07/02/2018 Çarşamba günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 22/03/2018 Perşembe günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat KARATAY / KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/114 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

Basın 724770 - www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer : Konya ili, Meram ilçesi, Kaşınhanı Mah
Mevkii  : -
Ada : 454
Parsel No : 1
Vasfı : Arsa
Yüzölçümü : 443,02m2
Malikin Adı ve Soyadı : Şakiroğlu Mak.Nak.Pet.Mot.Araç.Tar.San. 
   Ve Tic. Ltd. Şti.
Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı : Karayolları Genel Müdürlüğü
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, ada parsel numarası ve maliki yazılı taşınmazın 
2942 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;
a-) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine 
iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açmadığı taktirde 
işlemin kesinleşeceği,
b-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Konya Vakıflar Bankası Adliye Şubesine 
yatırılacağı,
c-) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün 
içerisinde mahkemeye bildirmeleri, 2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilgililere 
ilan olunur.

Basın 724683 - www.bik.gov.tr

ESAS NO : 2017/573 Esas

ZAYİ
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği bölümünden   
almış olduğum 
öğrenci kimlik kartımı 
kaybettim hükümsüzdür.

Zeliha YALÇIN
Öğr No: 15310251009

Z-297

ZAYİ
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Hazırlık 
bölümünden almış 
olduğum öğrenci kimlik 
kartımı kaybettim 
hükümsüzdür.

Elif KARABULUT
Öğr No: 17010151010

Z-298

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, “AVM’de ne kadar uzun süre kalırsanız bir hastalık kapma olasılığınız o 
kadar fazla artar. AVM’ler vakit geçirilebilecek yerler değil, özellikle kış aylarında” dedi. Ceylan, hijyen konusunda uyarıda bulundu 

AVM’lerde enfeksiyon riski!

Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi No:244 Karatay-Konya
TEL: 0 332 346 14 00 / FAX:0 332 346 14 06

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
BÖLÜMLERİ MEZUNU 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
ELEMANLAR ALINACAKTIR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;
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Öğrencilerin gönüllerini ısıttılar

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Mefkureci Öğrenci Topluluğu 
“Gönülleri Isıtmaya Gidiyoruz” diye 
başlatmış olduğu Kardeş Okul Pro-
jesiyle Bozkır’ın Sarı Oğlan İmam 
Hatip Ortaokulundaki 144 öğren-
cinin kışlık bot ve mont ihtiyacını 
karşıladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Mefkureci Öğrenci Topluluğu “Gö-
nülleri Isıtmaya Gidiyoruz” diye baş-
latmış olduğu Kardeş Okul Projesiy-
le Bozkır’ın Sarı Oğlan İmam Hatip 

Ortaokulundaki 144 Öğrencinin kış-
lık bot ve mont ihtiyacını karşılamak 
için iki ay önce Bismillah diyerek işe 
koyuldu, ilk aşamada kurabiye yapıp 
satarak başlatmış oldukları kampan-
yaya daha sonra toplamış oldukları 
reçelleri küçük kavanozlarda süsle-
yerek satışa sundular.  

Mefkureci Öğrenci Topluluğu 
Başkanı Mehmet Aydın, “Özveriyle 
çalışan arkadaşlarımızın samimiye-
ti ile giderek büyüye kampanyamız 
başlarken başarabilir miyiz soruları 

acaba kardeş okulumuzun kışlık bot 
ve mont ihtiyacının tamamını kar-
şılaya bilir miyize döndü. Tam 144 
öğrenci kardeşimizin Bot ve Mont 
ihtiyacını karşılamanın sevincini 
yaşadık gözlerindeki sevince şahit-
lik ettik kardeş okulumuzda okuyan 
bütün kardeşlerimize eldiven alarak 
hediye ettik. hedefler oluşturduk, 
bilgi yarışmaları düzenledik, ka-
zananlara hediyelerini verdik, top 
oynadık, gün boyu birlikte vakit 
geçirdik. Başkan Aydın Gönüllüle-

ri ısıtmaya gidiyoruz derken kendi 
gönüllerimizin ısındığının farkına 
vardık, içimizdeki heyecanımızı ta-
zeledik” dedi. Başkan Aydın, Kardeş 
Okul Projesinde özveriyle çalışan 
bayan komisyon başkanı Rumey-
sa Akdoğan’ a, Proje Koordinatörü 
Melike Aksu’ ya, Yönetim Kurulunu 
ve desteklerini esirgemeyen toplu-
luk gönüllülerine, ailelere, hocalara, 
maddi ve manevi desteklerini esir-
gemeyenlere teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

‘Belediye başkanlığı vakit 
geçirme yeri değildir’

Karaman’ın Sarıveliler Belediye 
Başkanı Hayri Samur, düzenlediği 
basın toplantısı ile ilçe yaptıkları hiz-
metleri değerlendirdi.  Polisevi’nde 
gerçekleşen toplantıda konuşan Sa-
rıveliler Belediye Başkanı Hayri Sa-
mur, “Zaman çok hızlı akıyor. Onun 
için bir saniyenin bile vebali var. 
Geriye döndüremiyorsunuz zamanı 
durduramıyorsunuz. Onun için za-
manı çok iyi kullanmak gerekiyor. 
Belediye başkanlığı vakit geçirme 
yeri değildir. Yerel yönetimlerde 
halk size 5 yıllık bir yetki veriyor. İs-
terseniz o yetkiyi tespih çekerek de 
geçirebilirsiniz, hizmet yaparak da. 
Biz halkın hizmetinde bulunmayı 
yeğledik. Ben iki dönemdir bu gö-
revi yapıyorum. 8.5 yıl geride kaldı. 
Onun için ne yaparsak memleketi-
miz için, Karamanımız için, ülkemiz 
için çok kıymetli. Çünkü biz belli bir 
süre sonra yok olacağız. Amacımız 
geride hoş bir seda bırakabilmektir. 
Bende Sarıveliler’de Karacaoğlan’ın 
diyarında halka hizmet etmeye ça-
lışıyorum. Belediyemizin İller Ban-
kasının geliri dışında bir geliri yok. 
İlçemizin kalkınması, gelişip büyü-
mesi için gece gündüz demeden bir 
çaba sarf ediyoruz ekibimle birlikte. 
Sarıveliler Belediyesinin temel so-
runlarını çözdük. Ben iktidar partisi-
ne mensup bir belediye başkanıyım. 
Şimdi Sayın Reisi Cumhurumuzda 
Belediye başkanlığından gelen bir 
kişi. Bakın bu ülkeye yön veriyor. 
Biz de Karacaoğlan’ın diyarında ve-
rilen yetkiyi en iyi şekilde kullanma 
adına çalışıyoruz. En son yaptığım 

hizmet bu yıl üst yapı çalışmalarıy-
dı. Sarıveliler’i sevmek, düşünmek, 
çalışmak ve üretmektir. Her yer 
böyle. Sarıveliler’de aylık zorunlu gi-
derimiz 260 bin lira. Ama bize İller 
Bankasından gelen para bu ay 110 
bin lira. 150 bin lira açığımız var. 
Personelin maaşını ödeyemeyince 
huzursuz oluyorsun. Bakınız bir haf-
tadır uykularım kaçıyor. Sebebi şu. 
Bizim ilçemizin coğrafi konumu açı-
sından iki tarafından dere geçiyor. 
O dereyi ıslah ettirmek için DSİ’ye 
başvurmuştuk. Islah çalışmalarına 
başlandı. Şimdi ıslah edilen o dere-
den dolayı ilçede bir heyelan oluştu. 
Bir haftadır uykularımın kaçmasının 
sebebi buna bir çözüm oluşturula-
mazsak, önleyemezsek ilçe belli bir 
süre sonra aşağıya kayacak. Onun 
için tüm devletin kurum ve kuru-
luşlarını harekete geçirdik. Valimizi, 
Bakanlarımızı, Başbakanımızı, Kay-
makamımızı herkesi bilgilendirdim. 
İnşallah onu da el birliğiyle çözece-
ğiz. Biz Sarıveliler’de 100 yılda yapı-
lacak hizmetleri çok şükür 8,5 yılda 
yaptık. Param mı var yok. Ama her 
şey parayla olmuyor. İlçede tekstil 
atölyesi kurdum. Şuan 100 kişi ora-
da istihdam ediliyor. Kumaş İstan-
bul’dan geliyor. Elbise oluyor geri 
gidiyor. Kavaktan istiridye mantarı 
üretiyoruz. Hazır beton tesisi kur-
duk. Hiç paramız olmadan krediyle 
bir şirket kurduk. Şuan hazır beton 
üretiyoruz. İlçemizi geliştirmek için 
çaba sarf ediyoruz. Vatandaşın der-
diyle dertleniyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. 
Akyürek, Gençlik Meclisi’nde görev alan herkese hizmetleri için teşekkür ederken seçilen yeni başkana ve yönetimi de başarılar diledi

‘Gençlik meclisleri mektep vazifesi görüyor’
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Gençlik Meclisi’nin yeni başkan ve 
yönetim kurulunun belirlendiği genel 
kurul toplantısına katılan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
önemli bir misyonu ifa etmek üze-
re kurulan gençlik meclislerinin bir 
mektep vazifesi gördüğünü söyledi. 
Yapılan seçim sonucunda Büyükşe-
hir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin yeni 
başkanı Ali Cihan Özensel oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Be-
lediyesi Gençlik Meclisi’nin Olağan 
Genel Kurul Toplantısına katıldı. Bü-
yükşehir Belediyesi Meclis Salonunda 
gerçekleştirilen toplantıda gençlere 
hitap eden Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Gençlik Meclisi’n-
de görev alan herkese hizmetleri için 
teşekkür ederken seçilen yeni başka-
na ve yönetimi de başarılar diledi. 

GENÇLİK MECLİSLERİ MEKTEP 
VAZİFESİ GÖRÜYOR 

Ortaokul, lise dönemlerinde itiba-
ren gençlik çalışmalarının içinde bu-
lunduğunu hatırlatan Başkan Akyü-

rek, bu faaliyetlerin ne kadar önemli 
olduğunu çok iyi bildiğini aktardı.. 
Belediye Gençlik Meclislerinin geniş 
hedefler konularak oluşturulduğunu, 
belediyenin yapmakla görevli olduğu 
işlerin aynı zamanda yorum yoluyla 
Gençlik Meclisinin de görevi haline 
geldiğini kaydeden Başkan Akyürek, 
özelde gençlik hizmetleriyle ilgili ça-
lışması gereken gençlik meclislerinin 
bu vasfıyla da bir mektep vazifesi gör-
düğünü ifade etti. 

KONYA’NIN HAVASINI 
TENEFFÜS ETMEK, SUYUNU 

İÇMEK TESADÜF OLMAZ 
Türk milletinin tarih boyun-

ca hakkın ve adaletin temsilciğini 
yapmış bir millet olduğuna deği-
nen Başkan Akyürek konuşmasını 
şu şekilde sürdürdü: “Bazen fetret 
dönemleri olmuş ama tekrar topar-
lanmış. Bilhassa Konya’nın da böyle 
bir misyonu var. Anadolu’nun vatan 
olmasında bizim medeniyetimizin 
merkezi olmasında Konya’nın çok 
önemli payı var. Konya’nın havası-
nı teneffüs etmek, suyunu içmek, 
burada bulunmak tesadüf olmaz. 
Konya büyük bir çıkış içinde. Sosyal 
genetik yoluyla geçmişte çok önemli 
olan bugünün değerlerini yakalarsa, 
değişimi kaçırmazsa yine en önem-
li hale gelebilir. Sizler de böyle bir 
gelişim döneminin içinde yer alıyor-
sunuz. Konya, milletimiz her dara 
düştüğünde bir çıkış yapmaya vesile 
olan Anadolu çadırının orta direği 
kabul edilen bir şehirdir. Şu anda 
yürümekte olan büyük Türkiye mü-

cadelesinde yeniden lider ülke Tür-
kiye’nin kurulmasında şehrimizin de 
çok önemli rolü olacaktır. Konya her 
zaman hakkın ve adaletin yanında 
en güçlü duran şehirlerin başında 
yer almıştır.” 

GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANI 
ALİ CİHAN ÖZENSEL OLDU 

Genel Kurul’da yapılan oylama 
sonucunda Konya Büyükşehir Beledi-

yesi Gençlik Meclisi’nin yeni yönetim 
ve divan üyeleri belirlendi. Seçim so-
nucu Gençlik Meclisi’nin yeni başkanı 
Ali Cihan Özensel oldu. Gençlik Mec-
lisi Başkanlığını Bünyamin Nokta’dan 
devralan Özensel, bayrağı daha ileri 
noktalara ve bir sonraki döneme layı-
kıyla taşımak için elinden gelen tüm 
gayreti göstereceğini söyledi. 

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi 

Meclis Grup Başkan Vekili Mahmut 
Sami Şahin, AK Parti İl Başkan Vekili 
Fatih Özboyacı, Kültür ve Sosyal İşler 
Daire Başkanı Mücahit Sami Küçük-
tığlı, AK Parti İl Gençlik Kolları Baş-
kanı Ahmet Murat Koru, Selçuklu, 
Meram, Karatay, Seydişehir Gençlik 
Meclisi başkanları ile Büyükşehir Be-
lediye Meclisi ve Gençlik Meclisi üye-
leri katıldı. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek

Hayri Samur



26 ARALIK 201712 HABER 

Kasım ayında çoğunluğu sulama projelerinden oluşan 120 milyon TL değerindeki Tesis ve Projelerin Temel Atma Törenine ev sahipliği 
yapan, iki hafta önce de Serbest Bölge’ye kavuşan Karaman’a tarım ve sanayiden sonra bir müjdeli haber de turizmden geldi

Karaman’da turizm atağı
Devam eden havaalanı, hızlı tren, 

bir kısmı tamamlanan ve Karaman’ı 
çevre illere bağlayan duble yol proje-
leriyle Anadolu’da erişimi ve ulaşımı 
en kolay illerden biri haline gelen Ka-
raman turizm merkezlerine yakınlığı-
nın verdiği avantajları zenginliğe dö-
nüştürmek için tarih, kültür ve doğa 
turizmine yönelik projeleri de bir bir 
hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Karaman’ın tarım, sanayi ve tu-
rizmde büyük bir potansiyelinin ol-
duğunu belirten AK Parti Karaman 
Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep 
Şeker, Karaman’ın tüm sektörleriyle 
topyekûn kalkınması ve tarihi ağırlığı-
na yakışır bir ekonomik ve sosyal ha-
yata kavuşması için hem tarımsal alt-
yapı, hem sanayi ve ticarette doping 
etkisi yapacak projelerin yanında tu-
rizmi canlandıracak projeleri de aynı 
hassasiyetle takip ettiklerini ve gay-
retlerinin Karaman’ın refahına katkı 
verecek hiçbir değerin kıyıda köşede 
unutulmaması olduğunu söyledi.

Konuk ve Şeker yaptığı açıkla-
mada, “Karaman’da devam eden 
ve proje aşamasında olup da, 2018 
yılında ihaleye çıkması planlanan 
projeler için genel bütçenin yanı sıra 
KOP ve MEVKA’dan ayrılanlarla bir-
likte toplam 18 Milyon 935 Bin 649 
TL ödenek tahsis edildiğini ifade ede-
rek, ‘Karaman’ın tarımı da sanayisi 
de turizmi de büyüyecek, Karaman 
ekonomi kulvarında tarihine yakışır 
şekilde yürüyecek. Karaman’ın tarih, 
kültür ve doğası ile ülke turizmi için 
taze kan olabilmesi, Karaman’ın sa-
hip olduğu ve birçok ülkeden daha 
zengin tarih, kültür ve doğasından 
oluşan zenginliklerinin iç ve dış tu-
rizme açılıp Karaman’ın turizmden 
de kazanabilmesi için devam eden ve 
ihalesi yapılan, proje aşamasında olan 
işler, Karaman’ın tanıtımı için yapı-
lan çalışmalar ve ihalesi 2018 yılında 
yapılacak projeler için genel bütçenin 
yanı sıra KOP ve MEVKA’dan tahsis 
edilenlerle birlikte toplam para 18 

Milyon 935 Bin 649 TL’dir. Bu proje-
ler arasında öne çıkan çalışmalardan 
ilimiz ekonomisine de son derece 
önemli katkı sağlayacak Karadağ Pro-
jesi çalışmaları ile ilgili olarak Karadağ 
Bölgesi Stratejik Plan, Turizm Master 
Plan ve Uygulama Projeleri ile Kırsal 
Turizm Projelerinin hazırlanmasına 
ilişkin gerekli ödenek KOP tarafından 
2018 Yılı Yatırım Programına alın-
mıştır. Bu kapsamda; Karadağ’ın, kül-
tür, spor, doğa, inanç ve eko turizmi-
ne yönelik stratejik plan, master plan 
ve uygulama projeleri ile çevre köyleri 
de kapsayacak kırsal turizm projeleri 
hazırlanacak ve elde edilen bu proje-
lerin uygulamaları ilk etapta MEVKA 
tarafından ayrılan 8.000.000,00 TL 
ödenek ile gerçekleştirilecektir” diye 
konuştu.

“BÜTÜN ÇALIŞMALAR 
KARAMAN’IN TURİZM POTANSİYELİ 

YAPILAN YATIRIMLARDIR”
Konuk ve Şeker yaptıkları açıkla-

mada, “Yine Karaman ilimizin zengin 
tarih, kültür ve arkeolojik eserleri ile 
etnografik değerlerini çağdaş ve mo-
dern müzecilik anlayışı içinde daha iyi 
sergilemek amacıyla Karaman şehir 
merkezinde, mevcut müzenin arka-
sında yaklaşık 5 bin 180 metrekare 
alanda yeni bir müze yapım çalışma-
ları başlamıştır. Yeni yapılacak Kara-
man müzesinde; müzede bulunan 
yaklaşık 15 bin adet eserin sergilen-
mesinin yanı sıra Güzel Sanatlar Sergi 
ve Sunum Salonları, Konferans Salo-
nu, Müze Kütüphanesi, Lokanta, Ka-
feterya, Hediyelik Ürün ve Kitap Satış 
Salonu, İdari Odalar, Depolar gibi kul-
lanım alanları olacaktır. Karaman’da 
yeni müzenin yapımına yönelik Kültür 
ve Turizm Bakanlığından 2017 Aralık 
ayında toplam 5 milyon 873 bin 260 
TL ödenek Karaman ilimize gönderi-
lerek İl Özel İdaresi hesaplarına akta-
rılmıştır. İşin yapım ihalesi 2018 yılı 
içinde gerçekleştirilecektir. Ermenek 
ilçe merkezinde de yeni bir müze ya-
pım çalışmaları başlamıştır. Yatırım 

programına alınan söz konusu yeni 
müze yapımına ilişkin öncelikle proje 
ihalesine çıkılacak olup, bunun için 
Kültür ve Turizm Bakanlığından 2017 
Aralık ayında proje ödeneği Karaman 
ilimize gönderilerek İl Özel İdaresi he-
saplarına aktarılmıştır. İşin projeleri 
tamamlandıktan sonra müzenin ya-
pım ihalesi gerçekleştirilecektir. Öne 
çıkan bu çalışmaların yanı sıra devam 
eden ve proje aşamasında olan diğer 
bütün çalışmalar Karaman’ın turizm 
potansiyeline yapılan yatırımlardır 
ve biz şunu biliyoruz; Karaman turiz-
min ana güzergahlarından biri olmayı 
hem hak eden hem de ana güzergah 
olduğunda yapılan yatırımın kat be 
kat fazlasını hem ülkemize hem de 
Karaman’a kazandıracak zenginlik-
lere sahiptir. Turizm güzergahı olan 
şehirlerin tarih, doğa, inanç, kültür, 
deniz ve eğlence gibi unsurlardan tu-
ristlere sunduğu seçenekler bir veya 
ikidir. Üçünü aynı anda sunanların 
sayısı bir elin parmaklarını geçmez. 
Karaman ise bu seçeneklerden en az 
dördünü kendisini ziyaret edenlere 
sunabilecek, deniz turizmi içinde lo-
kasyon avantajı ve kolay ulaşım sağ-

layabilecek bir potansiyele sahiptir. 
Bu potansiyeli harekete geçirmek Ka-
raman’ın ve Karamanlının arzusudur. 
Bu arzuyu, bu isteği yerine getirmek 
de bizim vazifemizdir. Yani Karaman 
ister, biz yaparız. Bizim siyaset yak-
laşımımız budur ve siyasetteki varlık 
sebebimiz işi, aşı büyütmektir. İş aş 
nasıl büyür? Karaman’ın potansiyelini 
harekete geçirerek. Bütün sektörleri 
bir diğerinden ayırt etmeden hepsin-
de Karaman’ın topyekûn büyümesini 
sağlayacak işleri yaparak. Karaman’ın 
ekonomisini, hem sanayisi ile hem ta-
rımı ile hem turizmi ile üç ayakta da 
büyüterek. Serbest Bölge ve sulama 
projeleri nasıl sanayi ve tarımda ge-
lecekte daha büyük, daha çok üreten 
Karaman için yapılıyorsa, tarih, kültür 
ve doğal zenginliklerimizi turistler için 
cazip hale getirecek projeler de Kara-
man’a daha çok turizm geliri üretsin 
diye yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“ARTIK TURİZMDE BİZ DE VARIZ”
Konuk ve Şeker açıklamalarını 

şöyle sürdürdü: “Karaman’ı daha ko-
lay ulaşılır ve daha hızlı erişilir yapan 
ve yapacak havaalanı, hızlı tren, çevre 
illere ve özellikle Antalya ve Mersin’e 

bağlayan yollar, sadece Karaman’da 
üretilen mal ve ürünler hızlı aksın, 
eş dost ziyareti için yolculuk yapanlar 
konforlu seyahat etsin diye yapılma-
dı. Karaman’ın hemen güneyine her 
yıl yaklaşık 20 milyon turist geliyor. 
Karaman, o 20 milyon turistin önemli 
bir kısmının gittikleri yerde bulama-
dıkları zenginlikleri sunma imkanına 
sahip bir şehir. O yollar buna da ve-
sile olmalı, biz o yolları bunun içinde 
kullanmalıyız. O yolları kullanabilmek 
için o yolların eriştiği yerlerde sunaca-
ğımız tarih, kültür ve tabiat ziyafetini 
gün yüzüne çıkarmamız lazım. Kara-
man turizmine yapılan yatırımlar bu 
ziyafeti hem çeşitlendirmek hem de 
lezzetini arttırmak, gelenin bir daha 
gelmesini sağlamak için yapılan ya-
tırımlardır. Mesela biz şimdiden, Ka-
raman nüfusu kadar insanı Karaman 
Havaalanına nasıl indirebiliriz? Soru-
suna odaklanmalıyız. Yurt dışından 
gelen turisti tarih ve kültürle Kara-
man’da karşılayıp, denize nasıl yolcu-
layabiliriz? Sorusuna cevap üretmeli 
ya da giderken Karaman’dan uğurla-
mak için neler yapabiliriz? Konusuna 
kafa yormalıyız. İnancımız odur ki, bu 

projelerin başlamasıyla birlikte turizm 
sektöründe Karaman kamu yatırım-
larının yanı sıra özel sektörün de ilgi 
alanına girecek ve kültür turizmi için 
önemli bir mesafe kat edecektir. Bi-
zim gayretimiz şehrimizin ekonomik 
açıdan gelir kaynaklarını çeşitlendir-
mek ve çoğaltmak içindir. Şehrimizin 
sosyal hayatını daha canlı hale getir-
mek içindir. Kaldı ki, turizm aynı za-
manda bir iletişim kanalıdır ve şehrin 
marka değerini yükseltmek, şehrin ti-
caretini de geliştirmek için önemli bir 
işlev görür. Biz turizmi ne kadar çok 
geliştirebilir, Karaman’a ne kadar çok 
insanın ayak basmasını sağlarsak, o 
oranda iç pazarda ve dış pazarda ticari 
partnerlerimizi de arttırır, Karaman’ın 
ticaretini büyütmek için turizm vesi-
lesiyle diğer sektörlere de doping yap-
ma imkanına kavuşuruz. Biz şehrimi-
zin ve hemşehrilerimizin gelirlerinin 
çeşitlenmesi için gayret gösteriyor, 
sanayisiyle de, tarımıyla da, ticaretiyle 
de, turizmiyle de büyük Karaman için 
çalışıyor ve diyoruz ki; ‘Tarih, kültür 
ve doğa artılarımız, artık turizmde biz 
de varız’.” Karaman’da devam eden, 
proje aşamasında olan ve 2018 yılın-
da ihaleye çıkması planlanan projeler-
den bazıları şöyle: “Karadağ’ın Turizm 
Amaçlı Altyapı ve Çevre Düzenleme 
Proje Uygulamalarının Yapılması. Ka-
raman Yeni Müze Yapımı Projesi, Ka-
raman Yeni Müze Yapım İnşaatı, Ka-
raman Ermenek Yeni Müze Projesi, 
Taşkale-İncesu ve Manazan Mağara-
larının Altyapı ve Çevre Düzenlenme, 
Eksiklerinin Giderilmesi Projesi, Kara-
dağ Binbir Kilise Hali Hazır Harita ve 
Koruma Amaçlı İmar Planı, Karaman 
Kalesi Restorasyonu, Karaman Kalesi 
Teşhir-Tanzim ve Konservasyon Res-
torasyon Projesi, Karaman Kalesi Teş-
hir-Tanzim ve Konservasyon Proje-
leri Yapılması, Taşkale Halı Dokuma 
Kursu Projesi, Minyatür Halı Dokuma 
Kursu Projesi, Taşınmaz Kültür Var-
lıklarının Onarımı Projesi.”
n HABER MERKEZİ 

Doç. Dr. Bahattin Demirtaş, Kudüs’ün; dini hüviyeti, tarihsel görevi ve jeopolitik konumu açısından mukaddes bir yer olduğunu belirtti

Trump’ın Kudüs hamlesi tesadüf değil

Konya Gıda ve Tarım Üniversite-
sinde “Kudüs’ün 100 Yıllık Hüznü” 
konulu konferans ve belgesel gösteri-
mi programı düzenlendi.

Programa konuşmacı olarak ka-
tılan Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahattin 
Demirtaş, Kudüs’ün; dini hüviyeti, 
tarihsel görevi ve jeopolitik konumu 
açısından büyük bir öneme sahip ol-
duğunu vurguladı.

TARİH BİLİNCİ, ÜLKELERİN 
GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversite-
sinde düzenlenen “Kudüs’ün 100 Yıl-
lık Hüznü” konulu konferansa KGTÜ 

Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Kürşat Güleş, fakülte dekanları, öğre-
tim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

Programın açılış konuşması-
nı yapan Rektör Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş, tarih bilincinin ülkelerin 
geleceği ve kalkınması açısından 
çok önemli olduğunu ifade etti ve 
“Kudüs, dünya barışının sağlanması 

açısından sadece ülkemizin ya da İs-
lam dünyasının değil, tüm dünyanın 
sorunudur.Devletimizin ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın girişimleriyle BM’de Ku-
düs konusunda yapılan oylamada 
128 ülkenin evet, 35 ülkenin çekim-
ser ve yalnızca 9 ülkenin ret oyu kul-
lanması, bunun en iyi göstergesidir” 
dedi.

TRUMP’IN KUDÜS’Ü 
İSRAİL’İN BAŞKENTİ İLAN 
ETMESİ TESADÜF DEĞİL

Daha sonra kürsüye gelen Gazi 
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ba-
hattin Demirtaş da Kudüs’ün; dini 
hüviyeti, tarihsel görevi ve jeopolitik 
konumu açısından mukaddes bir yer 
olduğunu belirtti. Demirtaş, “Kudüs, 

636 yılında Hz. Ömer tarafından Bi-
zanslıların elinden alınarak İslam dev-
letinin topraklarına dâhil edilmiştir. 
1099 yılında haçlı orduları tarafından 
işgal edilen şehir, 1187’de Selahaddin 
Eyyubi tarafından tekrar İslam hâkimi-
yetine kazandırılmış ve böylece bir ne-
fes almıştır. 1516’da Osmanlı Devleti 
tarafından fethedilen Kudüs ve çev-
resi, 1917 yılında I. Dünya Savaşı ile 

İngilizlerin eline geçti.Kudüs’ün düş-
mesinden tam yüz yıl sonra, yine Ara-
lık 2017’de, ABD Başkanı D. Trump’ın 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi 
tesadüf olamaz. İngilizlerin 1948 yı-
lında Filistin’deki manda yönetimine 
son vermesiyle İsrail devleti kuruldu.O 
günden bugüne Kudüs’te Müslüman-
lara yapılan haksızlıkyeni bir aşamaya 
taşınmak isteniyor ancak buna karşılık 
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş 
Milletlerin üye devletlerinin çoğu hak 
ve adaletin yanında yer aldı” şeklinde 
konuştu. Programda, “Kudüs’ün 100 
Yıllık Hüznü” belgesel gösterimi de 
yapıldı. n HABER MERKEZİ

Prof Dr. Hasan Kürşat Güleş Yrd. Doç. Dr. Bahattin Demirtaş

AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Karaman’ın tüm sektörleriyle topyekûn 
kalkınması ve tarihi ağırlığına yakışır bir ekonomik ve sosyal hayata kavuşması için çalıştıklarını söyledi.
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Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde önemli bir yeri olan, sağlamlığı, kullanışlılığı ile 
dikkat çeken Sille Taşı, bugün işletilen tek maden ocağında yaşatılmaya çalışılıyor 

Sille taşı ile bir 
medeniyet kuruldu

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde 
bir dönem yaygın olarak kullanılan Sil-
le Taşları, günümüzde önemini korusa 
da sürdürebilirlik konusunda bazı so-
runlar yaşıyor. Sille içerisinde bulunan 
evlerin, konakların, camilerin, çeşme-
lerin tamamı Sille Taşı’ndan. Konya 
Lisesi, Selimiye Camii, İnce Minare 
Müzesi gibi tarihsel süreç içerisinde 
önemli bir yere sahip olan kültür var-
lıkları Sille Taşı’ndan yapılan önemli 
örnekler olarak dikkat çekiyor. Sille 
Taşı Anadolu için bu kadar önemli ol-
masına karşın bugün Sille Taşı üretimi 
yapan tek taş ocağı kalmış durumda. 
Konya’daki tek taş ocağını işleten Sab-
ri Seçilmiş, 1940 yılından bu güne 
atalarından gelen taş ocağı işletme-
ciliğini sürdürerek Konya’nın tarihsel 
zenginliğine sahip çıkıyor. 

“SELÇUKLU VE OSMANLI 
MİMARİSİNDE KULLANILDI”

Sille Taşı hakkında genel bilgi ve-
ren Sille Taşı Ocakları İşletmecisi Sab-
ri Seçilmiş, 3. nesil olarak işine devam 
ettiğini söyledi. Seçilmiş,“Dedelerimiz 
ilk olarak 1940 yılında bu işe başlamış.  
2003 yılından bu yana da kendimiz 
yürütüyoruz. Yaptığımız işe gelirsek 
dağdan Sille Taşı’nı söküp, alana se-
riyoruz. Taş ustalarımız taşları balyoz 
vb aletlerle belli ebatlara indiriyorlar 
ve istenilen ebata göre çalışıyorlar. Şu 
anda hava durumu nedeniyle ve piya-
sadan dolayı dönemsel ara verdik. 3 
aylık bir aradan sonra yeniden devam 
edeceğiz.Yaklaşık 4-5 kişi çalışıyoruz. 
Taşın özelliğine baktığımızda Sille’nin 
güney doğusundan başlayarak güney 
batısına kadar uzanan dağda yaklaşık 
200 hektarlık bir alanda volkanizma 
(Sille Taşı) bulunuyor. Bu taş volkanik 
kökenliliğe bağlı olarak ısıya son dere-
ce dayanaklı.  Taşın geçmişine baktı-
ğımız zaman Sille Taşı’nın Selçuklu 
ve Osmanlı mimarisinde çok yaygın 
olarak kullanıldığını görüyoruz. Sille 
içerisinde bulunan evlerin, konakla-
rın, camilerin, çeşmelerin tamamı Sil-
le Taşı’ndan olmakla beraber Konya il 
merkezinde bulunan taşınmaz kültür 
ve tabiat varlıklarının hemen hemen 
hepsinde kullanıldığı görülmektedir. 
Mevcutta yapılan ve yapılacak olan 
restorasyon çalışmalarının hepsinde 
ihtiyaç duyulmaktadır. Selçuk Üni-
versitesi Mimarlık ve Mühendislik Fa-
kültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon 
Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Osman Nuri Dülgerlerin de söylemi ile 
‘ülkemizde her bölgenin tarihten gü-
nümüze mimari dokusunu belirleyen 
bir taş vardır. Konya’nın bu anlamdaki 
taşı ise Sille Taşı’dır’ ifadesiyle taşın 
önemini dile getirmiştir” dedi. 

KONYA LİSESİ, SELİMİYE CAMİ, 
ATATÜRK EVİ…

Seçilmiş, Sille Taşı’nın ocaktan 
çıkartılması ve işlenmesi aşaması 
ile taşın kullanım alanları hakkında 
önemli bilgiler verdi. “Sille Taşı oluşu-
mundaki evrelerden dolayı içerisinde 
bulunan çatlaklardan ve su yollarının 
fazlalığından dolayı hiçbir patlatma 
işlemine gerek kamadan iş makinele-
rine (ekskavatörler) takılan riper saye-
sinde zorlanılmadan dağdan söküle-
bilmektedir” diyen Seçilmiş, sözlerini 
şöyle sürdürdü, “Sille Taşı’nda blok 
verimi esas olduğu için kesinlikle pat-
latma kullanılmaz. Dağdan sökülen 

kayalar iş makinesiyle sergi alanına, 
taş ustalarının önüne serilir. Taş us-
taları bu taşları taş çivileri ve balyoz 
yardımıyla istenilen küçük ebatlara 
ayrılırlar. Kabana yapılan bu işlem 
sonunda zemin döşeme ve fırınlarda 
kullanılan kapak, döşeme taşı, yapı-
larda kullanılan yapı taşı ve eski eser 
restorasyonlarında kullanılan kesme 
taş yaparlar. Bu taşların ölçüleri kaba-
cadır. İstenildiğinde kabaca kullanılan 
bu taşlar dilendiğinde taş işleme us-
taları tarafından tam ölçülendirirler. 
Taş işleme ustaları çekiç, murç ve 
keski vasıtasıyla kabaca ebatlanmış 

bu taşları işleyerek tam mamül haline 
getirirler. Kullanım alanlarına baktığı-
mızda ise şehrin hemen hemen tüm 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında 
bu taş kullanılıyor. Konya Lisesi, Se-
limiye Camii, İnce Minare Müzesi ve 
Atatürk Evi’ni bu konuda örnek olarak 
söyleyebiliriz. Diğer yandan Sille’deki 
tescilli bina ve evlerde, etliekmek-pide 
fırınlarının tabanında, ısıya dayanıma 
fazla olduğu için tuğla ve kiremit fab-
rikalarında, dekoratif görünüm kazan-
dırılmasından dolayı duvar kaplama-
larında ve şöminelerde Sille Taşı’ndan 
faydalanılıyor.”

“ÇIKMA TAŞ KULLANILMAMALI”
Madencilik yasasındaki kısıtlı alan 

maddesinden etkilendiklerini dile ge-
tiren Seçilmiş, yerel yönetimlerden 
konu ile ilgili izin aldıklarını ifade ede-
rek , “Yeni çıkan madencilik kanunu 
ile belli bölümler kısıtlı alanlara girdi. 
Bazı yerler madencilik çalışmasına 
izin verilmedi. Bulunduğumuz bö-
lümde kısıtlı alanlar kapsamındaydı. 
Bizim ruhsat sürecimiz devam eder-
ken bu kanun çıkartılmıştı. Bizlerde 
yerel mercilerden iznimizi almak için 
uğraştık. İmar Komisyonu tarafından 
izinler belirleniyor. Bizde gerekli yerle-
re çalışmalarımızı aktardık ve iznimizi 
aldık. Bizlere bu konuda yardımcı olan 
Selçuklu Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanı Nurullah Osmanlı ve 
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Ba-
yındırlık Komisyonu ÜbeyitAça’ya 
ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sille 
Konya’nın bir değeridir. Diğer yandan 
müteahhitlerin yeni yapacağı yerlerde 
Sille Taşı kullanmalarını istiyoruz.  İs-
tihdam açısından ekonomimize katkı 
olacağını düşünüyorum. Yapılan res-
torasyonlarda çıkma taş yerine yeni 
çıkan Sille Taşları kullanılmalı. 50-60 
yıl önce çıkan taşlar yeniden kullanıl-
mamalı” şeklinde konuştu. 
n SAMİ KAYALAR 

Sille Taşı Ocakları İşletmecisi Sabri Seçilmiş
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Konya Büyükşehir Belediyesi, bün-
yesinde açtığı Kafem’lerle şehrin sosyal 
hayatına renk katıyor. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi’nin şehir merkezinde 9 
noktada açtığı Kafem isimli işletmeler, 
kalitesi, uygun fiyatları ve güler yüzlü 
hizmetleriyle büyük ilgi görüyor.  Kafem 
şehrimizde kaliteli hizmet veriyor. 

Kafemlere giden bir vatandaş ola-
rak  Kafem personelin davranışları insa-
nı evinde hissettiriyor.  

Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, Kafemlerle amaçladık-
larını şu ifade ile dile getiriyor; “Kafem-
ler’den ve belediye işletmelerimizden 
maksadımız, halkımızın kaliteli, temiz 
ama hesaplı hizmet almasını sağlamak. 
Bu işletmelerimiz, farklı konseptleriyle 
halkımıza güzel hizmet veriyor...”  

Gitmiş olduğunuz her Kafemler’de 
aynı duyguları ve hizmetleri görüyorsu-
nuz.  özellikle kışın Meram’a gidilmez 
algısını yıkarak Meram Köprüsünde aç-
mış olduğu  Çamlıbel Kafem, Meram’ı 
hem yaz aylarında hem de kış aylarında 

görmek isteyenler için 
unutulmaz fırsat. 

Sayın Akyürek’in 
Meram Köprüsü civarın-
da güzel sürprizleri var. 
İnşallah onlar da açılınca 
Meram’ın temiz havasını 
daha çok hissedeceğiz.  
Sayın Başkan ve ekibin-
den özellikle Mevlana 
Meydanı civarında bir 
KAFEM açmasını özellikle 
rica ediyorum.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu-
nun yanında Konya Mutfağı markası 
ile Akyokuş Park, Mevlana Caddesi ve 
Türk Yıldızları Parkı Uçak Restoran’da 
hizmet veriyor. Bu marka ise Konya 
Mutfağını tatmak isteyen yerli ve ya-
bancı misafirler olmak üzere , Konyalı 
vatandaşlara Konya’nın yöresel hizmet-
lerini sunuyor. İnşallah Konya Mutfağı 

markasını şehrin hemen 
her yerinde görmek nasip 
olur. Şimdi diyeceksiniz 
bu Kafemleri nerede bula-
cağız? 

Konya Büyükşehir 
Belediyesi iştiraklerine 
bağlı olarak hizmet veren 
Kafem; Akyokuş Park, 
Meram Çamlıbel, Japon 
Parkı, Evliya Çelebi Parkı, 
Türk Yıldızları Parkı Uçak 

Restoran, Necmettin Erbakan Parkı, 
Konevi Meydanı, Konya Bilim Merkezi, 
Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde hizmet 
veriyor. İnşallah yakın zamanda Ecdat 
Bahçesi-Kalehan’da Kafem ve Konya 
Mutfağı, Meram Tavusbaba’da da Ka-
fem hizmete girecek. 

Konya Büyükşehir Belediyesi işti-
raklerine bağlı işletmeler olarak; özellik-
le öğrencilere yönelik Kültürpark İl Halk 

Kütüphanesi terasında ve Aliya İzzebe-
goviç Bilgehanesi’nde kafeterya hizmeti 
verilmekte. 

Diğer işletmeler ise; Camlıköşk Aile 
Çay Bahçesi, Alaeddin Tepesi Aile Çay 
Bahçesi ve Alaaddin Tepesi Şehitlik Aile 
Çay Bahçesi. 

Konya’nın Taşkent İlçesi’nde de 
Pirlenkondu Otel’i tamamlayan Konya 
Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri vasıta-
sıyla 4 yıldız kapasitesindeki bu oteli de 
işletiyor.

Büyükşehir tüm işletmeler ile yap-
mak istediği hem Konyalılara hem 
de misafirlere uygun fiyata, konforlu 
hizmet sunmak. Kafemler şehrin bir 
markası oldu, inşallah da ilçelerde de 
yayılmaya devam edecek. Bu bakımdan 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek’i çalışmaları için kutluyo-
rum.

Kafemler her yönüyle Konya sosyal 
yaşamı için bir değer bu değerlere sahip 
çıkmakta biz Konyalıların görevi....

Sağlıcakla kalın.... 
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Beyşehir’de fotoğraf söyleşisi etkinliği Türkçülüğün fikir babası; Ziya Gökalp

Beyşehir’de Sille Sanat Sara-
yın da, fotoğraf söyleşisi etkinliği 
gerçekleştirildi. Beyşehir Fotoğraf 
Topluluğu (BEYFOT) Başkanı ve 
fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, Sille 
Sanat Sarayın da etkinlikte katılım-
cılara fotoğraf sanatı üzerine bilgi 

verdi. Seyit Konyalı dünyaya açılan 
bir kapı olarak birçok etkinlik ve faa-
liyetin içerisinde yer aldıklarını vur-
guladı. Konyalı’nın “Leylekler Vadi-
si” ile “Gölde kış” konulu fotoğraf 
sunumu beğeniyle izlendi. Konyalı, 
sunumunun ardından katılımcıla-

rın yönelttiği soruları cevaplandır-
dı.  Etkinlikte, uluslararası fotoğraf 
sanatçısı Reha Bilir’in fotoğraf sa-
natındaki 42. yılı da pasta kesilerek 
kutlandı.  Bilir, etkinliğe katılan tüm 
fotoğraf severlere teşekkür etti.
n İHA

Türk Ocakları Gençlik Kol-
ları tarafından ‘Kitap okuma ve 
Gençlik’ söyleşisi gerçekleştiril-
di. Söyleşiye Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ)Türkçe Eğitimi 
Öğretim Görevlisi Murat Ateş, 
Türk Ocakları Gençlik Kolları 
Başkanı Mustafa Dinler ve üyeler 

katıldı. Söyleşide Ziya Gökalp’in 
hayatı ve eserleri üzerinde du-
ruldu. NEÜ Türkçe Eğitimi Öğre-
tim Görevlisi Murat Ateş; “Ziya 
Gökalp sosyolog, bilim adamı ve 
edebiyatçıdır. Türkçülük üzerinde 
Türkçenin sadeleşme konusunda 
büyük adımlar atmıştır. Türkçü-

lüğün fikir babasıdır. Yazdığı yazı-
lar ve şiirlerde Türklük ve Türkçe 
üzerinde büyük iyileşmelere yol 
açarak bugünde gençlerimize bü-
yük yol göstermektedir” dedi. Ziya 
Gökalp’in Altın Işık eseri üzerinde 
de incelemelerde bulunuldu. 
n HABER MERKEZİ

Bosna Hersek’in Travnik şehrinde yaşayan tarihçi ve modacı Esma İmsirpasic, bugün sadece halk 
oyunları ekipleri tarafından kullanılan fesi, kadınlar için tasarladığı “modern feslerle” yeniden hatırlattı

Fesi sokağa taşıyor!
Bosnalı tarihçi ve modacı Esma 

İmsirpasic, bugün sadece halk oyun-
ları ekiplerinin taktığı fesi, kadınlar 
için tasarladığı “modern feslerle” ye-
niden hatırlattı.

Bosna Hersek’in Travnik şehrin-
de yaşayan tarihçi ve modacı Esma 
İmsirpasic, bugün sadece halk oyun-
ları ekipleri tarafından kullanılan fesi, 
kadınlar için tasarladığı “modern fes-
lerle” yeniden hatırlattı.

Bosna Hersek’te 1800’lü yıllarda 
yaygınlaşmaya başlayan fes, genel-
likle erkekler tarafından kullanılsa da 
kadınlar arasında da bir aksesuar ola-
rak işlev görüyordu.

Moda tarihinin izini süren İmsir-
pasic, geçen zaman içinde unutulan 
ve rafa kalkan iki asırlık bu geleneği 
modern bir dille yorumlayarak bu-
güne taşıdı. Festeki klasik kırmızı 
kumaşın aksine farklı işlemeleri olan 
değişik renkte kumaşlar kullanan 
İmsirpasic, başlığın üzerine de çeşit-
li modellerde broş ya da boncuklar 
ekleyerek fese modern bir görünüm 
kazandırıyor.

Osmanlı döneminde kurulan 
Travnik Elçi İbrahim Paşa Medrese-
si’nde tarih öğretmeni olarak çalışan 
İmsirpasic, derslerden kalan zama-
nında da evinin bir köşesinde oluştur-
duğu küçük atölyede kendi tabiriyle 
“modifiye” fesler hazırlıyor.

Feslerini, kendi oluşturduğu “Fes-
look” markasıyla satışa sunan İmsir-
pasic, toplumun farklı kesimlerinden 
sipariş alıyor.

Tek bir fesi tamamlamak için 8 
saat çalışan İmsirpasic, fes yapımında 
hiçbir makine kullanmadığını ve her 
şeyin el yapımı olduğunu ifade ede-
rek bu işe başladığında fes yapımına 
uygun materyalleri bulmakta biraz 
zorlandığını anlattı.

İmsirpasic, bir tarihçi olarak geç-
mişte kullanılmış ve geleneğin parça-
sı olan bir nesneyi bugüne taşımanın 
önemli olduğuna inandığını belirterek 
Bosna Hersek’te kadının her zaman 
bir başlık kullandığını söyledi.

Fesin geçmişte “Boşnak kadın-
ların şehir modası” olduğuna işaret 
eden İmsirpasic, ortaya çıkardığı 
“modifiye” feslerle ilgili çok güzel yo-

rumlar aldığını kaydetti. İmsirpasic, 
fesi sadece halk oyunları toplulukları-
nın bir parçası olmaktan çıkarıp, soka-
ğa taşıdıklarını söyleyerek “Fes uma-
rım annelerin takacağı ve kızlarına da 
bırakacağı bir miras olur. Fes zamanı 
olmayan ve bugünün de ihtiyacı olan 
bir başlık.” dedi.

”GELENEĞİN SEVGİSİNİ 
GENÇ NESİLLERDE 

UYANDIRMAYA ÇALIŞIYORUM”
Şu an Bosna Hersek’te bu işi ya-

pan tek kişi olduğunu ve bu feslere 
benzer ürünlerin satışta olmadığını 
belirten İmsirpasic, aslında gelenek-
sel bir çizgisi olan fesi, bu şekliyle 
genç kızların da talep ettiğini ve her 
bir ürünün kişinin isteklerine göre 
özel olarak tasarlanabildiğini anlattı.

İmsirpasic, fesin bugün New 
York’ta dahi farklı moda organizas-
yonlarında kullanıldığına işaret ede-
rek fesi çoğunlukla geleneksel kıyafet 
giyen kadınlar kullansa da giyimine 
dikkat eden herkesin bu başlığa ilgi 
gösterebildiğini söyledi. Medrese-
de verdiği dersler ve yaptığı feslerle 
geçmişin ve geleneğin sevgisini genç 
nesillerde uyandırmaya çalıştığını be-
lirten İmsirpasic, “Öğrencilerde, geç-
mişimizden güzel şeylerin yeniden 
canlandırarak günümüze uyarlayıp 
bugün de kullanılabileceğinin farkın-
dalığını oluşturuyorum.” ifadelerini 
kullandı. n AA

ABD Başkanı Do-
nald TRUMP’ınulusla-
rası hukuku çiğneyerek 
verdiği Kudüs kararının 
BM Genel Kurulu’nda 
9’a karşı 128 oyla red-
dedilmesi ABD ve diğer 
terör sevici barbar ülke-
lerin adeta ensesineto-
kat gibi indi. Şimdilik bu 
karar sevindirici. Lâkin 
biz Müslümanlar için 
mücadele ve imtihan bitmiş değil el-
bet ve buradan çıkaracağımızbir Çok 
ders var. Türkiye’nin öncülüğünde 
devam eden İslâm ülkelerinin birlik, 
beraberlik ve kardeşliğinin giderek 
artmasını ümit ediyorum. 

Muhterem pederiminde araların-
da bulunduğu yakinentanıdığım bir-
takım Vakıf ve STK temsilcileri Filistin 
halkına destek amacıyla üçgünlükbir 
ziyaret gerçekleştirdiler. Kendilerinden 
bu ziyareti uzun uzun dinleme fırsatım 
oldu. Filistin’deki Müslümanların bu 
ziyaretten çok memnun olduğunu, 
ayrıca Türkiye halkı ve Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’a yanlarında olduğuiçin-
süreklidua ettiklerini söyledi. Babamın 
anlattıkları beni çok duygulandırdı. 
Anlattıklarının içindeders çıkarmamız 
ve ibret almamız gereken şu mesele-
beni çok etkiledi;

Tel Aviv’de büyükçe bir okul var 
ve bu okulda eğitim öğretim işini 
büyük coşku ve azimle yapan, ken-
dini davasına adamış Hahamlar ders 
veriyor. Acı verici durum bu okulun 
öğrencilerinin % 80 Müslüman ol-
ması. Neden böyle diye sorduğumda 
aldığım cevap manidar;

Kendini davasına adamış bu Ha-
hamların ve okulun eğitim seviye kali-
tesinin çok yüksek olması.

Allah Azze ve Celle’ninRahman 
ve Rahim sıfatı var. Rahim sıfatı 
Ahirette tüm Müminlere merhamet 
eden ve onlara amellerinin karşılığı-

nıveren demektir. Rah-
man sıfatının anlamı ise 
Müslim-Gayrimüslim, 
iyi-kötü kim olursa olsun 
çalıştığının karşılığını 
eksiksizverenmanasına 
gelmektedir. Nitekim 
Rabbimiz  Necm Su-
resi 39. Ayette ‘’ İnsan 
için ancak çalıştığının 
karşılığı vardır ‘’ buyu-
rarak bize apaçık şekilde 

bildirmiştir. O halde bize düşen ağzı-
mızı her açtığımızda başta İsrail olmak 
üzere diğer zalim ülkelere küfretmek, 
onlarla en ufak bir problemde harp 
çağrıları yapmak değildir. 

Unutmamalı ki Babamın ifadele-
rinden verdiğim bu örnekte de olduğu 
ve Sevgili, Peygamberimizin buyur-
duğu gibi asıl fetih gönüllerin fethidir. 
Yani biz Müslümanlar olarak önce 
dinimizi iyi öğreneceğiz, yaşayacağız 
veetrafımıza da anlatacağız. Ayrıca her 
ne iş yaparsak yapalım en güzel şekil-
de hileye kaçmadan yapmaya gayret 
göstereceğiz. 

Bizim ticaretimiz, aile yaşamımız, 
devlet yönetimimiz, konuşmamız, 
yeme ve içmemiz kısacası her dav-
ranışımız en güzel olmalı ki tarihte ol-
duğumuz gibi tüm dünyaya rol model 
olabilelim.

Hazreti Ömer radıyallahuanh 
Efendimiz Kudüs’ü Fethettiğinde bir 
Rahip hıçkıra hıçkıra ağlamaktadır. 
Kendisine neden ağladığı soruldu-
ğunda ise şu cevabı verir;’’ Kudüs’ü 
kaybettiğimiz için değil ağlamam. 
Lâkin Halife Ömer öyle bir adaletle 
yönetiyor ki bu toprakların bir daha 
asla bizim olmayacağı için korka-
rım’’der.

Netice itibariyle birey olarak sil-
kelenmeli, kendimize ve özümüze 
dönmeliyiz. Çünkü inandığımız gibi 
yaşamazsak, yaşadığımız gibi inanırız.

Selâm ve dua ile

İNANMAK, YAŞAMAK VE ADANMAK

Niğde Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık İl Müdürlüğü, Türkiye’de tarım 
ve hayvancılığın geliştirilmesine yö-
nelik başlatılan ve Niğde’nin de için-
de bulunduğu illeri kapsayan Konya 
Ovası Projesi (KOP) müracaatlarının 
1 Ocak 2018 tarihi itibariyle başla-
yacağını duyurdu. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Asım Baş yaptığı açıkla-
mada; “Konya Ovası Projesi (KOP) 
kapsamında büyükbaş-küçükbaş 
hayvancılık işletmeleri için yeni 
ahır-ağıl yapımı inşaat yatırımlarına 
yüzde 50 hibe desteği verilecektir. 
Büyükbaş işletmelerde ahır, gübre 
sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, 
silaj çukuru, süt sağım odası ve so-
ğutma sistem odası inşaatları veya 
bunlardan herhangi biri, küçükbaş 

işletmelerde ise ağıl, yem deposu 
ve yıkama ünitesi (koyun-keçi ban-
yosu) inşaatları veya bunlardan her-
hangi biri hibe desteği kapsamın-
dadır. Ahırlar serbest duraklı veya 
bağlı, açık veya yarı açık sistem ola-
caktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçimin-
de İl Müdürlükleri yetkilidir” dedi. 

Baş, ayrıca Niğde’de 2017 yılı 
88 başvuru alındığını Başbakanlığın 
onay vermesi neticesinde Niğde’de 
25 projenin uygulanmaya başlanıl-
dığını yüzde 50 hibe ile 3 milyon 
675 bin TL verildiğini toplam proje 
tutarının ise 7 milyon 300 bin TL 
olduğunu belirterek, yeni başvu-
ruların 01.01.2018 ile 31.01.2018 
tarihleri arasında İl Müdürlüğüne 
şahsen yapılacağını belirtti.
n İHA

KOP başvuruları 1 
Ocak tarihinde başlıyor

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

haber@konyayenigun.com
M.ESAT ÇAĞLA

‘KAFEM’ ŞEHRE RENK KATIYOR
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Ayasofya Müzesi’nin orijinal çinileri Fransa’da
Ayasofya Müzesi’nin Müdürü 

Hayrullah Cengiz, restorasyon ba-
hanesiyle 1890’lı yıllarda Fransız 
Albert Dorigny tarafından müzeden 
çalınarak yerine asılan sahte çinilere 
ilişkin, “Çiniler yerinden söküldü-
ğünde, arkalarında Fransa Sevr’de 
yapıldığına ilişkin damgayı rahatlıkla 
görebiliyorsunuz.” dedi.

Müzenin yıl içinde 1 milyon 900 
bine yakın yerli ve yabancı turisti 
ağırladığını dile getiren Cengiz, sah-
te çinilere ilişkin açıklamada bulun-
du.

Cengiz, Kanuni Sultan Süley-
man’ın oğlu Sultan 2. Selim türbe-
sinin kapısının iki tarafında bulunan 
60 adet çiniden oluşan iki panodan 
birinin sahte olduğunu belirterek, 
“2. Selim türbesi Ayasofya’da ilk 
yapılan türbe ve aynı zamanda Os-
manlı Devleti’nin en büyük mimarı 
olan Mimar Sinan’ın eseridir. Mimar 
Sinan, hanedandan ilk defa Kanuni 
Sultan Süleyman’ın oğlu olan Şeh-
zade Mehmet’in türbesini yaparken, 
hanedandan son olarak da Kanuni 
Sultan Süleyman’ın oğlu Sultan 2. 
Selim’in türbesini burada inşa edi-
yor.” bilgisini verdi.

Türbenin sağında bulunan 60 
adet çini hakkında değerlendirmede 
bulunan Cengiz, “Bu çiniler 1890’lı 
yıllarda, Osmanlı devletine dişçi 
olarak gelen, Fransa uyruklu Albert 
Dorigny tarafından restorasyonu 
yapılmak üzere Fransa’ya götürülüp 
taklidi yapılarak daha sonra buraya 
monte edilen çinilerdir. Hemen sol 
tarafından ise bunun kardeş çinileri 
var ve baktığınızda iki çini pano ara-
sındaki farklı görürsünüz. Bu çiniler 
aslında 16. yüzyıl İznik çinilerinin en 
mükemmel örneklerindendir” diye 
konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
Fransa Kültür Bakanlığı ile görüşe-
rek çinileri Fransa’dan geri istediği-
nin altını çizen Cengiz, “Bu çiniler, 
Fransa’nın en ünlü müzesi olan 
Louvre Müzesi’nde İslam Eserleri 
seksiyonunda teşhir edilmekteydi. 
Yakın bir tarihte, muhtemelen gelen 
şikayetler üzerine kaldırıldı” ifadele-
rini kullandı.

Hayrullah Cengiz, çinilerin ka-
çırılmasına ilişkin bilginin İngilizce, 
Fransızca ve Türkçe dilinde türbenin 
kapısına asıldığını kaydederek, ya-
pılanın, “görevi kötüye kullanmak” 

olduğunu söyleyerek, hem bu göre-
vi kötüye kullanmayı hem de sanat 
hırsızlığını tüm dünyaya göstermek 
amacıyla bilgi yazısının panoların 
önüne asıldığına dikkati çekti.

Türkiye’de 1925’te türbelerin 
kapatıldığını ve bu nedenle uzun 
süre bakımsız kaldığını dile getiren 
Cengiz, şunları aktardı:  “Özellikle 
1990’lardan sonra türbeler ziyarete 
açılmaya başladı ve restorasyonu ya-

pıldı. Burada gördüğünüz 5 türbenin 
de restorasyonu 2009’da tamamla-
narak ziyarete açıldı. Bu restorasyon 
sırasında yapılan onarımlarda, bu 
çinilerin sahteliği kanıtlanmış oldu. 
Çünkü çiniler yerinden söküldü-
ğünde, arkalarında Fransa Sevr’de 
yapıldığına ilişkin damgayı rahatlıkla 
görebiliyorsunuz. İki çini arasındaki 
farka baktığınızda, ki buraya gelen 
herkes çok rahat biçimde görecektir, 

bir tarafta orijinal çiniler görünür ve 
tüm güzelliğiyle sizi karşılar. Bir ta-
rafta ise tamamen mat renkli sahte 
çinileri görürsünüz. Sahte çiniler, 
yaklaşık 100 seneden biraz fazla 
kalmasına rağmen rengi solmuştur. 
Çünkü sahteliği ortadadır. Diğer ta-
rafta ise gerçek çini pano, sanki daha 
dün yapılmış gibi, 400 seneden beri 
karşımızda durmaktadır.”

Müze müdürü Cengiz, her ikisi 
de 60 adet çiniden oluşan iki pano-
dan sahte olanın orijinalle desen ola-
rak birebir kopya olduğunun altını 
çizerek, “Bunun kopyasını çıkarmak 
çok da zor değil ama yıllar geçince, 
sahici bir biçimde sahteliği kendisini 
gösterir.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Dorigny’nin sadece bu çini 
pano ile yetinmediğine vurgu yapan 
Cengiz, “Muhtemelen o yıllarda yine 
İstanbul müzelerinde yaptığı ona-
rımlarda, başka çinileri de çaldığı 
yüksek bir ihtimal. Çünkü kayıtlarda 
buna rastlıyoruz” dedi.

16. asır İznik çini sanatının en 
nadir örneklerinden biri olan pano-
yu, temizletme bahanesiyle Fran-
sa’ya gönderip, porseleniyle ünlü 
Sevr’de imal ettirdiği sahte panoyu 

aslının yerine monte eden Dorig-
ny’ye ilişkin bilgi, türbenin kapısına 
asılan yazıda şu cümlelerle aktarıl-
mış:

“Osmanlı Devleti döneminde 
1882-1896 yılları arasında Fransız 
uyruklu Albert Dorigny tarafından 
yapılan restorasyon çalışmaları sı-
rasında, burada bulunan ve 60 adet 
karodan oluşan 16. yüzyıl İznik çini 
pano şaheser, restorasyonu yapılma-
sı amacıyla Fransa’da Paris’e götürül-
müş ancak Sevr’de taklidi yapılarak 
geri getirilmiş ve aslının yerine mon-
te edilmiştir. Bu durum tamamen 
güveni kötüye kullanma ve bir sanat 
hırsızlığı örneğidir. Şu an önünde 
bulunduğunuz bu çiniler, asıllarının 
bir kopyasıdır. Orijinal çinilerimiz, 
Fransa Paris Louvre Müzesi’nde İs-
lam Eserleri seksiyonunda 3919/2-
265 envanter numarasıyla, ‘Ayasof-
ya Müzesi’nin haziresinde bulunan 
Sultan II. Selim Türbesi’nin Çinileri’ 
bilgisiyle sergilenmektedir. Orijinal 
çinilerimiz hakkında Fransa Devle-
ti Kültür Bakanlığı’na yapılan tüm 
iade taleplerimize rağmen, maalesef 
olumlu bir sonuç alınamamıştır.”
n AA

  Sudan Tarım ve Orman Bakanı 
Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi, 
“Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Tür-
kiye için yüksek kaliteli eti ucuza üre-
tebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla 
olma.” dedi.

Ijaimi, Türkiye ile Sudan arasın-
daki ortak tarım projelerine ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Tarım İşlet-
meleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 
aracılığıyla 2014 yılında Türkiye ile 
Sudan arasında iş birliği protokolü 
imzalandığını söyleyen Ijaimi, bu kap-
samda 30 bin hektarlık pilot bölgede 
projenin test edildiğini belirtti. Bakan 
Ijaimi, projenin tümünün hayata ge-
çirilmesi için gereken hazırlıkların 
tamamlanma aşamasında olduğunu 
bildirdi.

Ijaimi, söz konusu pilot bölgede 
çeşitli tohumların denendiğini, bura-
dan alınacak sonuçların büyük ölçekli 
projeler için kullanılacağını ifade etti.

Sudan’da canlı hayvan üretim 
maliyetlerinin düşük olduğunu dile 
getiren Ijaimi, “Eğer bir anlaşmaya 
varabilirsek Türkiye için yüksek ka-
liteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 
dolardan daha fazla olmaz.” diye ko-

nuştu.
Ijaimi, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyaretinin 
önemine işaret ederek, bu çerçevede 
bakanlar ve iş dünyasının bir araya 
geldiğini söyledi. Türk iş adamlarının 
Sudan’daki yatırım fırsatları ve tarım 
sektörü konusunda bilgilendirildiğini 
anlatan Ijaimi, ziyaretin iki ülke ara-
sındaki ilişkilere önemli katkı sunaca-
ğını vurguladı. 

Türkiye ve Sudan arasında çeşitli 
alanlarda stratejik iş birliği için çalış-
malar yürüttüklerini anlatan Ijaimi, 
iki ülke tarım heyetlerinin şubatta bir 
araya geleceğini, ardından bu kap-
samda Türkiye’yi ziyaret edeceğini 
bildirdi. Ijaimi, “Türkiye’nin gelişmiş 
bir ülke olduğunu biliyor ve tarım ala-
nında, kazan-kazan şeklinde, stratejik 
bir partnerlik üzerine çalışıyoruz.” 
dedi.

TİGEM aracılığıyla 2014 yılında 
imzalanan anlaşma ile Sudan’da pilot 
çiftlik kurulması ve 5 farklı bölgede 
belirlenen arazilerde Türk girişimci-
lerin yatırım yapmasının önünün açıl-
ması hedefleniyor. 
n AA 

‘Kudüs’ün Zamanı’ 
sahneye taşınıyor

Cumhurbaşkanlığı himaye-
lerinde, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın destekleriyle “Kudüs 
Platformu” tarafından hazırlanan 
“Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Za-
manı” adlı dramatik sahne göste-
risi bugün seyirciyle buluşacak.

Gösteride, Hz. Ömer’den Se-
lahaddin Eyyubi’ye, Yavuz Sultan 
Selim’den Sultan 2. Abdülhamid 
Han’a, Kudüs’ün manevi kimliği-
ni yaşatmış liderlerin hayatların-
dan kesitler sunulacak. 

Özge Dilek tarafından yazılan 
ve teknik ekiple birlikte yaklaşık 
200 kişinin görev alacağı etkinli-
ğin tiyatral anlatımı, ışık, ses ve 
video gösterileriyle zenginleştiri-
lecek.

Genel Sanat Yönetmenliğini 
Murat Salim Tokaç ile paylaşan 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü 
Nejat Birecik, Kudüs’ün tarihsel 
ve kültürel öneminin vurgulana-
cağı gösterinin detaylarını anlattı. 

Birecik, yaklaşık bir yıl önce-
sinden itibaren Kudüs Platfor-
mu’yla birlikte veri çalışması yap-
tıklarını söyledi. Yaklaşık iki aydır 
da bilfiil çalıştıklarını aktaran Bi-
recik, “Zamanlardan münezzeh 
bir şekilde yaklaşıyoruz Kudüs’e. 
Çünkü Kudüs’ün zamanı veya 
zaman algısının dünya zama-
nından fazla olduğuna inanan-
lardanız ekip olarak. Böyle çok 
incelikli, hadli bir yaklaşımımız 
var Kudüs’e. Çünkü hayat kaba, 
kabalıklarını her seferinde göz-
lemliyoruz. Bana göre bir tek sa-
nat inceltiyor hayatı. Biz de multi 
sanat disiplinleriyle Kudüs’ü in-
celikle anlatmaya çalışıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Birecik, sahnede yaklaşık 130 
oyuncunun yer aldığını belirte-
rek, “Video mapping yöntemini 
ülkede ilk defa bu şekilde kulla-
nacağız. Burada bir ‘mim’ var, 
gördüğünüz zaman anlayacak-
sınız. Sahnede canlı oyuncuyla, 
oynayan görüntülerin senkronize 
bir biçimde gittiği bir çalışmamız 
var. ‘Kut’ül Amare’ tecrübesini 
biraz geliştirmeye çalıştık.” şek-
linde konuştu.

Konuya komplekssizce ve 
sanat disipliniyle yaklaştıklarını 

vurgulayan Birecik, şunları kay-
detti: “Seyircilerin kaba duygu-
larla ajite olmalarını istemiyoruz. 
Biz sadece saf gerçeğin peşinde-
yiz. Çünkü ‘Kudüs’ün Zamanı’ 
diye bahsettiğimiz, saf gerçek-
liktir aynı zamanda. Onu eğip 
bükmek haddimiz değil. Bunu 
yapanlar var dünyada, nelere mal 
olduklarını da görüyoruz. 14 ya-
şındaki gözü bağlı o çocuğun va-
karını ve etrafındaki eli silahlı, o 
zulmedenin aczini görüyoruz. Bir 
belgeyi imzalayıp, tüm dünyaya 
budalaca gösterip, dünyanın ba-
şına ne açtığını bilmeyenlerden 
çok çekiyoruz zaten.”

Kudüs Platformu Başkan Yar-
dımcısı gazeteci Zeynep Türkoğlu 
da platformun kuruluş hikayesini 
ve gayesini anlattı.

Türkoğlu, yaklaşık 2 yıl önce 
Kudüs’e gittiklerinde platformu 
kurmaya karar verdiklerine işa-
ret ederek, “Bu dünyada yaşayan 
herhangi bir insanın gerek insani, 
gerek dini, gerek tarihi gerekçe-
lerle Kudüs’e duyarsız kalması 
mümkün değil, başaramadık ha-
kikaten bu duyarsızlığı. ‘O zaman 
bunu bir faaliyete dönüştürelim’ 
dedik ve bir araya gelmeye başla-
dık. Sonra bu halkayı çoğaltmaya 
ve istikrarlı hale getirmeye başla-
dık. Gayemiz, kişi ve kurumların 
Kudüs’le ilgileniyor olması.” diye 
konuştu.

Gösterinin yönetmenliğini 
üstlenen Ebru Kara ise gösterinin 
birçok farklı disiplini içinde barın-
dırdığını hatırlattı.

Kara, etkinliğin farklı bölüm-
lerden oluştuğuna dikkati çeke-
rek, “Biz bu projeye aslında geçen 
yıl başlamıştık. Büyük bir bölü-
münün ön hazırlığını yaptık, bir 
ara verildi. Bu sene Eylül-Ekim 
arasında tekrar başlanmasına ka-
rar verildi ve bu süreç içerisinde 
hiç beklenmedik politik olaylar 
yaşandı biliyorsunuz. Biz bu ge-
cikmenin de bir nedeni varmış 
dedik. Aslında ‘Kudüs’ün Zama-
nı’ bu zamanmış. Bizim gecikme 
zannettiğimiz dönem aslında bir 
bekleme dönemiymiş.” ifadeleri-
ni kulandı.
n AA 

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında 
azami prim (tavan fiyat) uygulamasının 2018 yılında da devam edeceğini belirtti 

Trafik sigortasında ‘tavan 
fiyat’ 2018’de de sürecek
Ekonomiden sorumlu Başbakan 

Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu 
trafik sigortasında azami prim (tavan 
fiyat) uygulamasının 2018 yılında da 
devam edeceğini belirterek, “Sigorta 
şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 mil-
yon liralık zarar ettiğini tespit ettik. 
Şirketlerimizin sermayesinin erime-
mesi için azami prim tutarlarında bir 
defaya mahsus olmak üzere yıl başın-
da yüzde 5 artış olacak” dedi.

Şimşek, bu yılın nisan ayında 
zorunlu trafik sigortalarında azami 
prim uygulamasının başlatıldığını 
hatırlattı.

Yüksek riskli araç grubunun prim 
ve hasarlarını tüm sigorta şirketlerine 
dengeli bir şekilde dağıtılmasını ön-
gören Riskli Sigortalılar Havuzu’nun 
da temmuz ayında oluşturulduğunu 
anlatan Şimşek, 2017’de devreye gi-
ren bu iki uygulama ile sigortalıların, 
kanunen yaptırmakla zorunlu olduk-
ları trafik sigortalarına makul prim-
lerle rahatça erişebilir hale geldiğini 
söyledi.

Şimşek, “2017 yılı kasım ayı itiba-
rıyla trafik sigortalarındaki ortalama 
prim, uygulama öncesi 2017 mart 
ayına göre nominal olarak yaklaşık 
yüzde 19, reel olarak yüzde 28 düş-
tü.” ifadelerini kullandı.

Sigorta şirketlerinin zorunlu trafik 
sigortası branşındaki mali durumları-
nın Hazine Müsteşarlığı tarafından iz-
lendiğini dile getiren Şimşek, zorunlu 
trafik sigortası sisteminin sürdürüle-
bilirliğinin büyük öneme sahip oldu-

ğunu kaydetti.
“SİGORTA ŞİRKETLERİNİN 

ZARAR ETTİĞİNİ TESPİT ETTİK”
Sigorta primlerinin şirketler tara-

fından sunulan teminatları karşılaya-
cak, sigortalılar içinse ödenebilecek 
seviyede olmasının önemini vurgula-
yan Şimşek, bu dengenin tutturulma-
sının, sistemin sürdürülebilirliği için 
çok önem arz ettiğini ifade etti.

Şimşek, bu çerçevede zorunlu 
trafik sigortasında azami prim uy-
gulamasına 2018 yılında da devam 
edeceklerini bildirdi. Hazine Müste-
şarlığınca sigorta şirketlerinin 9 aylık 
teknik sonuçlarının analiz edildiğini 
anlatan Şimşek, bu sürede sektörün 
yaklaşık 240 milyon liralık zarar et-
tiğini tespit ettiklerini, bu zararın da 

9 aylık prim üretiminin yüzde 3’üne 
denk geldiğini söyledi.

Zararın geçmiş yargı kararları çer-
çevesinde ayrılan karşılıklar nedeniy-
le ortaya çıktığına işaret eden Şimşek, 
“Geçen yıl yaptığımız yasal düzenle-
melerle yargı kararları ile ilgili sorun 
çözümlendi ancak geçmişten gelen 
davalık dosyalar nedeniyle karşılıklar 
ayrılmaya ve gider yazılmaya devam 
ediyor” dedi.

VATANDAŞ DA ŞİRKETLER DE 
ZARAR ETMEMİŞ OLACAK

Şimşek, yılın son 3 ayında da şir-
ketlerin teknik zarar trendinin devam 
edeceği değerlendirildiğini belirterek, 
“Şirketlerimizin sermayesinin erime-
mesi için azami prim tutarlarında bir 
defaya mahsus olmak üzere 2018 yılı 

başında yüzde 5 artış olacak. Bu su-
retle Hazine, ilgili yönetmeliğin ken-
disine verdiği prim tavanını yüzde 10 
artırma yetkisini, yüzde 5 olarak kul-
lanmış olacak” şeklinde konuştu

Mevcut uygulamada azami prim 
tutarlarına uygulanan yüzde 1,5 ora-
nındaki aylık artışlarda ise herhangi 
bir değişikliğe gidilmeyeceğinin altını 
çizen Şimşek, bu şekilde vatandaşla-
rın yanı sıra sigorta sektörünün de za-
rar etmeyeceği orta yolun bulunmuş 
olacağını kaydetti.

Şimşek, piyasa şartları ve reka-
bet kapsamında, sigorta şirketlerince 
daha düşük primler ile trafik sigortası 
yapılmasının önünde herhangi bir en-
gel bulunmadığını da sözlerine ekledi.
n AA

‘Türkiye’ye Sudan’dan 4 dolara et ithal edebilir’

Ayasofya Müzesi’nin Müdürü
Hayrullah Cengiz



Sudanlı milletvekilleri, Erdoğan’ın 
başta Kudüs olmak üzere İslam dün-
yasını ilgilendiren meselelere verdiği 
destekten övgüyle bahsederken, Tür-
kiye’nin liderliğinin desteklenmesi 
gerektiğini ifade etti. Sudanlı millet-
vekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın izlediği iç ve dış siyaset 
ile başta Kudüs meselesi olmak üzere 
İslam dünyasını ilgilendiren konular-
da verdiği güçlü destekten övgüyle 
bahsetti. Resmi temaslarda bulun-
mak üzere Sudan’a gelen Erdoğan’ın 
mecliste yaptığı konuşmanın ardın-
dan açıklamada bulunan milletve-
killeri, Türkiye’nin bölgede emniyet 
supabı görevi gördüğünü belirtirken 
Türkiye-Sudan ilişkilerinin daha da 
güçlenmesi temennisinde bulundu. 
Sudan İslami Hareketi yöneticilerin-
den milletvekili Abdulcelil en-Ne-
zir el-Karuri, ülkesinin AK Parti’nin 
2002’de iktidara gelmesinden bu 
yana Erdoğan’ın iç politika ve ekono-
mik krizin çözümü konusunda izlediği 
yöntemden esinlendiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 
KUDÜS’E VERDİĞİ DESTEK

Karuri, “Sudan halkı, 13 Aralık’ta 
İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı’nı 
(İİT) toplayan Erdoğan’ın, Kudüs’e 
verdiği desteği unutmuyor. İslam 
dünyasının meselelerine verdiği 
destek bizleri her tavrında onu des-
teklemeye sevk ediyor.” dedi. Şimdi 
Islah Hareketi Başkan Yardımcısı ve 

milletvekili Hasan Osman Rızk ise 
Erdoğan’ın, Müslümanlar arasındaki 
safları birleştirdiğini ve İslam dünya-
sının meseleleri uğruna tüm dünyaya 
direndiğini söyledi. Rızk, Türkiye’de 
yaşanan ekonomik atağı ve Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın demokrasiyi 
müdafaasını da övdü. Erdoğan’ın 
ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişki-
lerin gelişmesine katkı sağlayacağını 
kaydeden Rızk, “Üretim ve sanayiye 
katkısı olan pek çok malzemeyi bize 
düşman olabilecek ülkelerden ithal 
ediyoruz. Bunları, özellikle de tarım, 
sanayi ve hayvancılıkla ilgili malze-
meleri Türkiye’den ithal edebiliriz.” 
diye konuştu. Rızk ayrıca Kızılde-
niz’de Port Sudan sahili karşısında 
iki ülkenin güç noktasını oluşturacak 
bir Türk askeri üssü kurulması çağrısı 
yaptı.

TÜRKİYE’NİN LİDERLİĞİ 
DESTEKLENMELİ

Türkiye’nin İslam alemini birbiri-
ne destek olmaya teşvik eden tavrına 
işaret eden Rızk, “Sudan olarak, Müs-
lüman kardeşlerimizi müdafaa eden 
bu liderliği desteklemeliyiz.” ifadesini 
kullandı. Türkiye’nin stratejik derinli-
ğinin artık İslam dünyasına kaydığına 
dikkati çeken Rızk, Erdoğan’ı, ülkesi-
nin İran ile olan iyi ilişkilerini de kul-
lanarak, Arap ülkelerindeki Şii-Sünni 
gerginliğinin sona ermesi konusunda 
etkin rol almaya davet etti. Sudanlı 
milletvekili Faysal Yasin de İİT’nin İs-
tanbul’daki zirvesinin ardından önce-
den dağınık halde olan bir gücün ye-
niden zuhur ettiğini dile getirdi. ABD 
Başkanı Donald Trump’un Kudüs’le 
ilgili kararının İslam ülkelerini, siya-
sette etkili yeni bir safta birleştirdiğini 
belirten Yasin, bunun ekonomik ve 
sosyal açıdan farklı etkileri olacağını 
ifade etti. Yasin ayrıca, Erdoğan’ın 
Türkiye’deki iktidar tecrübesi ile 

Arap dünyasındaki popülaritesinin, 
bölge ülkelerini Türkiye Cumhurbaş-
kanı’nın sunduğu kurumsal devlet 
modelini uygulamaya sevk edeceği 
görüşünü savundu. Sudanlı milletve-
kili Muhammed el-Mutasım Hakim 
ise Sudan hükümetinin, Türkiye’nin, 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne 
(UCM) karşı tavrını takdir ettiğinin 
altını çizdi. Hakim, iki ülke hükümet-
lerinin, ortak ilişkileri güçlendirmesi 
ve bunu ekonomik ve sosyal tekamül 
seviyesine çıkarması gerektiğini söz-
lerine ekledi.
“TÜRKİYE ARAP DÜNYASININ EMNİ-

YET SUPABI”
Eski Meclis Başkanı İbrahim 

Ahmed et-Tahir de “Türkiye artık 
uluslararası siyasette güçlü bir ak-
tör. Ortadoğu’da büyük bir rol oynu-
yor. Türkiye’nin dış siyaseti ise Arap 
dünyasında emniyet supabı oldu.” 
dedi. Türkiye’nin İslam’ın kutsalla-
rının muhafızlığını yaptığını ve bu 
bağlamda Sudan’dan büyük destek 
gördüğünü aktaran Tahir, Arap hü-
kümetlerinin, bölgeyi kuşatan büyük 
tehlikelerin farkına varması gerek-
tiğini dile getirdi. İstanbul’daki İİT 
Zirvesi’ne de değinen Tahir, “Dünya 
bu zirveden sonra eski dünya değil. 
Bu gerçek, geçen hafta Birleşmiş Mil-
letler (BM) Genel Kurulunda yapılan 
Kudüs oylamasıyla açıkça görüldü.” 
diye konuştu.
n AA
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Esed, varil bombasıyla öldürüyor! ‘İsrail’in iştahı daha da kabardı’
Suriye İnsan Hakları Ağı 

(SNHR), Beşşar Esed rejiminin 
Temmuz 2012- Kasım 2017 ara-
sında muhaliflerin kontrolündeki 
bölgelerde sivil yerleşim yerlerine 
attığı varil bombalarına ilişkin ra-
por yayımladı.  Rapora göre, rejim 
güçleri, 2012’de 2 bin 314 , 2013’te 
14 bin 976, 2014’te 14 bin 837, 
2015’te 17 bin 318, 2016’da 12 bin 
958 ve 2017’nin 11 ayında 5 bin 
931 varil bombası kullandı. Rejim 
güçleri, başkent Şam ve kırsalına 
22 bin 149 varil bombası saldırısı 
düzenledi. Suriye’nin kuzeyindeki 
Halep ili de rejim güçlerinin 13 bin 
436 varil bombası saldırısına maruz 
kaldı. Dera’ya 9 bin 901, Hama’ya 8 
bin 482, İdlib’e 7 bin 682, Humus’a 
3 bin 598, Lazkiye’ye 2 bin 17, Dey-
rizor’a 355, Kuneytra’ya 323, Rak-
ka’ya 258, Haseke’ye 81 ve Suvey-
da’ya 52 saldırı düzenlendi. Rapora 
göre, varil bombaları ilk defa İdlib 
ilinin Salkin ilçesine 2012’nin ekim 
ayında atıldı. Raporda rejimin varil 
bombalı saldırılarında 10 bin 763 
sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. 
Ölenlerinden bin 734’ünün çocuk-

lar, bin 689’unun kadınlardan oluş-
tuğu belirtildi. 

Ağın raporunda, söz konusu dö-
nemde 76 sağlık merkezi, 140 okul, 
160 mescit ve 50 pazar yerine varil 
bombası atıldığına işaret edildi. Ra-
porda varil bombalarını sistematik, 
büyük çapta ve yaygın olarak kul-
lanan rejimin insanlığa karşı suç iş-
lediği vurgulandı. Rejime silah am-
bargosu uygulanması gerektiğine 
dikkat çekilen raporda, para ve silah 
desteği sağlayan kişi ve kurumların 
yargılanması çağrısı yapıldı. Rejim, 

50 dolar kadar düşük maliyeti ve 
büyük yıkım etkisi nedeniyle varil 
bombalarını tercih ediyor. Bu bom-
balarla çoğunlukla sivil alanları he-
def alan rejim, en yüksek can kay-
bının ortaya çıkmasını hedefliyor. 
İçine doldurulan patlayıcı miktarına 
göre varil, 50-200 metrelik alanda 
tahribata neden oluyor. 

Atılış şekli askeri terminolojide 
“serbest düşüş ilkesi” olarak ta-
nımlanan varil bombaları, yerleşim 
yerlerine verdikleri hasarla sivilleri 
göçe zorluyor.  n AA

Hamas Sözcüsü Kasım, “ABD 
Başkanı Trump’ın Kudüs kararı 
İsrail’in iştahını daha da kabarttı.” 
dedi. Hamas Hareketi, İsrail Bayın-
dırlık ve İskan Bakanı’nın “Hükü-
met Kudüs’te 300 bin konut inşa 
edecek.” şeklindeki açıklamalarını 
kınadı. Hamas Hareketi Sözcüsü 
Hazım Kasım tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, “Bu yerleşim 
planı, toprağa ve Filistin insanına 
karşı sürekli devam eden bir saldırı 
planıdır.” denildi. 

İsrail’in Filistin topraklarını iş-
gal politikalarını sürdürdüğünü 
söyleyen Kasım, “Filistin insanını 
göçe zorluyorlar ve dünyanın çe-
şitli yerlerinden getirtilen insanlara 
yerleşim birimleri inşa ediliyor.” 
ifadelerini kullandı.

Kasım, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Kudüs kararı, İsrail’in 
iştahını daha da kabarttı, İsrail’i Fi-
listinlilerin topraklarına el koymak 
için daha açgözlü hale getirdi.” şek-
linde değerlendirmelerde bulundu. 
İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Yoav Galant, dün İsrail 10 televiz-

yon kanalına yaptığı açıklamada, 
hükümetinin Kudüs’e 300 bin ko-
nut inşası planladığını duyurmuş-
tu. Galant’a göre İsrail hükümeti, 
20 yıl içinde yüzde 20 ile 30’u Ku-
düs’te olmak üzere toplam 1 mil-
yon konut inşa etmeyi planlıyor. 
ABD Başkanı Trump, 6 Aralık’ta 
Beyaz Saray’da düzenlediği basın 
toplantısında, Kudüs’ü “İsrail’in 
başkenti” olarak tanıdığını ve ABD 
Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınma-
sı talimatı verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu hükümeti, son 
dönemde Batı Şeria ile Doğu Ku-

düs’te Yahudi yerleşim birimi inşa 
faaliyetlerine hız verdi. İsrail’in 
1967’den bu yana Batı Şeria’da 
131, Doğu Kudüs’te 10, Batı Şe-
ria’nın tepelerindeki bölgelerde ise 
116 yerleşim birimi kurduğu ifade 
ediliyor. 

Filistin topraklarındaki yerle-
şim birimlerinde yaklaşık yarım 
milyon, Doğu Kudüs’tekilerde 220 
bin yerleşimcinin ikamet ettiği kay-
dedilirken, İsrail’in Batı Şeria’daki 
yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 
bir milyona çıkarmayı istediği belir-
tiliyor.  n AA

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, ABD’nin Kudüs kararına karşı Türkiye’nin 
“güçlü bir set” oluşturarak Erdoğan’ın bu konuda “hızlı ve pratik” adımlar attığını belirtti

‘Türkiye, ABD’ye karşı 
güçlü bir set oluşturdu’

Hamas Siyasi Büro Üye-
si İzzet er-Raşak, ABD’nin 
Kudüs’ü “İsrail’in başken-
ti” olarak tanıma kararına 
karşı Türkiye’nin “güçlü 
bir set” oluşturduğunu be-
lirterek, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bu konuda “hızlı ve pratik” 
adımlar attığını ifade etti. 
Raşak, yaptığı açıklamada, 
ABD’nin Kudüs kararına 
karşı Türkiye’nin ve Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın iz-
lediği güçlü tutumdan öv-
güyle söz etti.
“TÜRKİYE ÖNCÜLÜK ETTİ”

Trump’ın Kudüs kara-
rını eleştiren karar tasarı-
sının Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Kurulunda ezici bir çoğunlukla ka-
bul edilmesi hususunda Ankara’nın 
öncülük ettiği tavrın çok önemli ol-
duğunu vurgulayan Raşak, şunları 
kaydetti: “Bu, Erdoğan’ın İslam İşbir-
liği Teşkilatı’na olağanüstü toplantı 
için yaptığı çağrıda aşikar bir şekilde 
görüldü. Türkiye, ABD’nin Kudüs 
kararına karşı durarak, iptal edilmesi 
için harcanan çabalara öncülük etti. 

BM’nin Kudüs’ün statüsünün değiş-
tirilmesine karşı aldığı karar, Filistin 
halkının zaferidir. Uluslararası toplum 
Filistin’den yanadır. ABD ve siyonist 
oluşum ise yalnız kalmıştır.”
“ERDOĞAN HIZLI, GÜÇLÜ VE PRATİK 

ADIMLAR ATTI”
Hamas ve Filistin halkının, Türki-

ye’nin çabalarını takdir ettiğini belir-
ten Raşak, Ankara’dan, Washington 
yönetiminin Kudüs kararını çekmesi 
için uluslararası düzeydeki çabalarını 

sürdürmesini istedi. Raşak, “Türkiye, 
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıma kararına karşı güçlü bir 
set oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan bu konuda hızlı, güç-
lü ve pratik adımlar attı.” diye konuş-
tu. “Filistin halkının desteklenmesi 
ve ABD’nin Kudüs kararının iptali 
için İslam dünyası ve Arap ülkeleri ile 
hareket ediyoruz.” diyen Raşak, Müs-
lüman halkların ve dünyada özgür-
lüklerden yana olan her kesimden in-

sanların düzenlediği destek 
gösterilerinden memnuni-
yet duyduklarını kaydede-
rek, İslam dünyasını “zalim 
işgalciyle mücadelede Fi-
listin halkına ve direnişine 
destek vermeye” çağırdı.
“ABD DÜRÜST VE TARAFSIZ 
BİR GÖZLEMCİ SIFATINDAN 

ÇOK UZAK”
Raşak, ABD’nin Kudüs 

kararının, hükümsüz oldu-
ğunu, ne tarihi ne coğraf-
yayı değiştireceğini, kutsal 
kent Kudüs’ün Filistin ve 
İslam ümmetinin başkenti 
olarak kalmaya devam ede-
ceğini ifade etti. ABD’nin, 

“dürüst ve tarafsız” bir göz-
lemci sıfatından çok uzakta tümüyle 
İsrail yanlısı olduğunu ve bu nedenle 
İsrail-Filistin barış süreciyle ilgili ge-
lecekte yapması muhtemel herhangi 
bir baskının, hiç bir taraftan kabul 
görmeyeceğini dile getiren Raşak, 
Filistin yönetiminden de ABD’den 
gelecek herhangi bir yetkilinin kabul 
edilmemesi konusunda izlediği tavrı-
nı sürdürmesini istedi.
n AA

İsrail gözaltına aldığı 2
Türk’ü sınır dışı ediyor

Kıbrıs’ta 2018’e seçimler 
damgasını vuracak

İsrail polisi tarafından cuma 
günü Kudüs’te gözaltına alınan ve 
dün çıkarıldıkları mahkemede ke-
falet karşılığı serbest bırakılan 3 
Türk vatandaşından 2’sinin sınır 
dışı edilmek üzere bugün yeniden 
gözaltına alındığı belirtildi.  Gözal-
tına alınan Türklerden Abdullah Kı-
zılırmak’ın ağabeyi Bilal Kızılırmak, 
yaptığı açıklamada, İsrail polisinin 
bugün akşam saatlerinde kendile-
rine ulaşarak kardeşinin ve arkadaşı 
Mehmet Gargılı’nın tekrar karako-
la gelmesini talep ettiğini söyledi. 
Kızılırmak, bunun üzerine işgal al-
tındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir 
bölgesinde bulunan polis merkezine 
gittiklerini, kardeşiyle arkadaşı Gar-
gılı’yı polis merkezinde bırakarak 
kaldıkları otele döndüklerini ifade 
etti.  Kardeşi Kızılırmak ve arkadaşı 
Gargılı’nın aradan saatler geçmesi-
ne rağmen otele dönmemesi üzeri-
ne avukatları Umeyr Ahmed Mer-
rid’i aradıklarını ifade eden ağabey 
Kızılırmak, şunları kaydetti: “Avu-
kat, kardeşim Abdullah Kızılırmak 
ve arkadaşımız Mehmet Gargılı’nın 
sınır dışı edilmek üzere yeniden gö-
zaltına alındığını ve Tel Aviv yakın-
larındaki Remle şehrine götürülerek 
göçmen polisine teslim edildiğini 
söyledi. Avukat Merrid, mahkeme-
nin böyle bir sınır dışı kararı olma-
masına rağmen polisin tamamen 
kendi inisiyatifiyle böyle bir karar 
aldığını belirtti.” Kızılırmak, karde-
şi ve arkadaşının hangi nedenle ve 
ne zaman sınır dışı edileceğini ise 
bilmediklerini kaydetti. Türkiye’nin 

Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs 
Başkonsolosluğu da konuyu takip 
ediyor.

MESCİD-İ AKSA’YA GİDERKEN 
GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

İsrail polisi tarafından işgal altın-
daki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir böl-
gesinde cuma günü gözaltına alınan 
3 Türk vatandaşı Abdullah Kızılır-
mak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç 
dün akşam saatlerinde çıkarıldıkları 
İsrail mahkemesince kefalet karşılı-
ğında serbest bırakılmıştı.

Batı Kudüs’teki İsrail Sulh Ceza 
Mahkemesine çıkarılan Türk va-
tandaşlarının, Mescid-i Aksa’nın da 
içerisinde bulunduğu işgal altındaki 
Doğu Kudüs’ün surlarla çevrili Eski 
Şehir bölgesine girişleri ay sonu-
na kadar yasaklandı. Kızılırmak ile 
Gargılı cuma günü yatsı namazı için 
Mescid-i Aksa’ya girmek isterken, 
Koç ise cuma namazı sonrası Eski 
Şehir bölgesinde yaşanan olaylar 
sırasında gözaltına alınmıştı. İsrail 
polisi Kızılırmak ile Gargılı’ya, “İs-
rail polisini darp etmek ve polise 
mukavemette bulunmak”, Koç’a da 
“kamu düzenini bozmak ve illegal 
gösteriye katılmak” suçlamalarını 
yöneltmişti. 3 Türk vatandaşı da 
cumartesi günü çıkarıldıkları mah-
kemede polisin suçlamalarını red-
detmişti. Kızılırmak ile Gargılı’nın 
Kudüs’ü ziyaret etmek için Belçi-
ka’dan geldiği, Koç’un ise İsrail’de 
faaliyet gösteren bir Türk inşaat 
firmasında dört aydır çalıştığı belir-
tilmişti.
n AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nde yapılacak “genel” seçim ile 
Güney Kıbrıs Rum kesiminde ya-
pılacak “başkanlık” seçimi, Ada’da 
2018 yılının en önemli gündemini 
oluşturacak. KKTC, 7 Ocak’ta erken 
genel seçim yapılacak. Kamuoyu 
yoklamaları, Başbakan Hüseyin Öz-
gürgün başkanlığındaki iktidar par-
tisi Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) se-
çimi önde götüreceğini gösteriyor.

Öte yandan seçim yarışına 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
yüzde 20 oy alan eski müzakereci 
Kudret Özersay’ın da dahil olmasıy-
la seçimden yine bir koalisyon hü-
kümeti çıkacağı görüşü ağırlık kaza-

nıyor. Uzmanlar, sağ iktidar partisi 
UBP’yi birinci parti olarak gösterse 
de seçimden çıkacak sonuca göre 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile 
Halkın Partisi’nin kuracağı sol koa-
lisyon hükümetini de ihtimaller ara-
sında gösteriyor. Güney Kıbrıs Rum 
kesiminde ise 28 Ocak’ta “Başkan-
lık” seçiminin ilk turu yapılacak. 
Dört ülke enerji bakanlıklarının 
teknik komitelerin görüşmeler ger-
çekleştirmeye devam etmeleri ve 
Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve 
İtalya arasındaki “Sınır Ötesi Anlaş-
masının” 2018 yılında imzalanması 
konusunda anlaştıkları belirtiliyor. 
n AA

‘Türkiye’nin liderliği desteklenmeli’
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Kimsesiz ya da ailesi tarafından belli nedenlerden dolayı bakılamayan çocuklar, ‘Devlet Baba’ya emanet. Bu kapsamda Konya’da Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, bu çocuklar devletin kontrolüne girmesinden itibaren hayatlarını en iyi şekilde sürdürüyor

Devlet babaya emanetler!

Türkiye’de belli nedenlerden 
dolayı kimsesiz kalan ya da ailesi-
nin bakacak durumu olmayan ço-
cukların bakımı, eğitimi, gelişimi 
devlet tarafından karşılanıyor. Bu 
çocuklar daha önce ‘Çocuk yuvası, 
çocuk yurtları’ isimleriyle tabir edi-
len devlet kurumlarında büyütülür-
ken, 2011 yılında kurulan Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafın-
dan bu anlayış yıkılarak, çocukların 
büyütüldüğü alanlar hem ismen 
hem de şartlar anlamında daha da 
iyileştirildi. Bakanlık bünyesinde 
geliştirilen ve yürütülen projeler-
le bu çocuklar, devlet kontrolüne 
alındıktan ölünceye kadar devletin 
kontrolünde kalıyor. Bakanlık bün-
yesinde illerde bulunan müdürlük-
lere bağlı olarak bu çocukların ha-
yatlarını sürdürdüğü Çocuk Evleri 
Sitesi, Çocuk Destek Merkezi Kuru-
luşu ve Çocuk Evleri bulunuyor. Bu 
kuruluşlar sayesinde bir şekilde an-
nesini ve babasını yitiren kimsesiz 
çocuklar ve çeşitli nedenlerden do-
layı ailesinin bakamadığı çocuklar 
devletin ‘Baba’ sıcaklığıyla tanışa-
rak, bir yuvaya kavuşmuş oluyorlar. 

ÇOCUK EVLERİ PROJESİ 
OLDUKÇA ÖNEMLİ 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı 5 genel müdürlük bünyesin-
de hizmet veriyor. Bunlar: Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile 
Toplum Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardım-
lar Genel Müdürlüğü. Çocuklarla 
ilgili yapılan her türlü işlem ise Ço-
cuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde yürütülüyor. Tüm bu 
işlemler de Bakanlığın illerdeki il 
müdürlükleri tarafından sağlanı-
yor. Konya’daki çocuk hizmetlerini 
ve bu konuda Bakanlığın yürüttüğü 
projeleri, Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürü Bilal Erdoğan Yenigün 
Gazetesi’ne anlattı. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın çocuk po-
litikalarında etkin bir rolünün ol-
duğunu belirten Erdoğan, “Yerelde 
7 çocuk kuruluşumuz var. 4 tane-

si çocuk evleri sitesi, 2 tane çocuk 
destek merkezi kuruluşu, bir de ço-
cuk evleri koordinasyon merkezine 
bağlı 17 çocuk evimiz var. Çocuk 
evleri sitesinde korunmaya muhtaç 
0-18 yaş kız veya erkek çocukla-
rımıza koruma hizmeti veriyoruz. 
Bakanlığımızın son dönemdeki en 
vitrin projelerinden biridir çocuk 
evlerimiz. Çocuk evlerimizde 95 
çocuğumuz koruma altında. Ev or-
tamında 5-6 çocuk, başlarında ba-
kıcı anneleri ile birlikte kalıyorlar. 
Hayata daha kolay hazırlamanın 
çok güzel bir yolu ve yöntemi çocuk 
evleri. Burada kalan çocuklarımızın 
diğer çocuk kuruluşlarımızdaki öz-
güvenleri daha iyi. Psikomotor ve 
psikososyal gelişimleri, akademik 
ve okul başarıları daha iyi. Çünkü 
ev ortamındalar. Onun dışında biz-
de Başkanlık olarak temel felsefe-
miz şu; bir çocuk korunma için bize 
geldiği zaman önceliğimiz o çocuğu 
öz ailesinin yanında tutabilmenin 
yolunu aramaktır. Bunun için uz-
manlarımız gider bakarlar, ekono-
mik anlamda aileyi desteklediğimiz 
zaman çocuğuna bakabilecek du-
rumdaysa, ekonomik destek veririz. 
Psikososyal destek gerekiyorsa bu 
süreci başlatırız. Kendi ailesinden, 
öz ortamından kopmadan çocuğu-
muzu tutmaya çalışırız. Ancak her 
şeyi denedik ve olmadı, o zaman 
çocuğun yüksek yararını da dikka-
te alarak koruma altına alırız. Önce 
bu çocuk evlat edindirilebilir mi 
ona bakarız. Bu işlem hukuki süreci 
olan bir süreç. Bu süreci atlatınca 
ve evlatlık edinmeye uygunsa çocu-
ğumuz evlatlık veririz. Yok evlatlık 
veremiyorsak koruyucu aileye veri-
riz. Şu anda 169 çocuğumuz koru-
yucu ailelerin yanında. Türkiye’de 
şuanda Konya olarak 6. Sıradayız” 
dedi. 

FİZİKİ ŞARTLAR ÜST DÜZEYDE
Erdoğan, çocukların yetiştiril-

diği kuruluşlardaki fiziki şartların 
oldukça iyi durumda olduğunu söy-
ledi. “Çocuklarımızın her türlü ihti-
yaçları fazlasıyla karşılanıyor” diyen 
Erdoğan, şöyle devam etti, “An-

cak o sol taraftaki eksikliği gider-
me şansı olmuyor. Anne sevgisini, 
baba şefkatini veriyoruz dersek bu 
çok gerçekçi olmaz. Bakımını, eği-
timini dört dörtlük sağlıyoruz. Aile 
ortamındaki sıcaklığı veriyoruz ama 
tabi kendi ailesi gibi olmuyor. 

Biz aylık toplantılar düzenleriz. 
Toplantılar sonucunda hangi çocu-

ğumuzu nereye vereceğimizi orta-
ya koyarız.”
‘KORUYUCU AİLELERİ ÇOĞALTMAYI 

HEDEFLİYORUZ’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın hi-
mayesinde yürütülen Gönül Elçileri 
projesini hatırlatan Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan, 
bu projenin bir önemli ayağının 
da koruyucu aileleri çoğaltmak ol-
duğunu anlattı. Koruyucu aileleri 
artırmak için çalışmalar yürüttük-
lerini ifade eden Erdoğan, “Koruyu-

cu ailelerimizle biraraya geliyoruz. 
Onların koruyucu ailenin nasıl bir 
hizmet olduğunu çevresindekile-
re anlatmalarını istiyoruz. Keşke 
imkanımız olsa kuruluşlarımızda 

hiç çocuk bakmasak da koruyucu 
aileler çoğalsa da bu çocuklarımız 
aile ortamında yetişseler. Bunun 
gayretini gösteriyoruz, gösterece-
ğiz. Koruyucu ailelerimize her türlü 
desteği gösteriyoruz. Koruyucu ai-
lelerde kalan çocuklarımızın kaldığı 
aileleri, çocuğumuzun okul önce-
sinden başlayarak üniversiteye ka-
dar olan masraflarını, memur maaş 
katsayısı ile çarparak belli ücret 
öderiz. Bunun yanında yılda 2 defa 
giyim, yılda 1 defa okul gideri des-
teği veririz. Okul giderleri, sağlık 
giderleri tamamen bize aittir devlet 
olarak. Aile sosyal güvenlik kapsa-
mında değilse sosyal güvenceleri 
bize ait. Yani çocuğun aileye en 
ufak bir yükü yok. Yüklerin tama-
mı bizde. Biz bir tek şey istiyoruz; 
çocuklarımıza aile ortamında sevgi 
ve şefkat verilmesi. Bu hizmet yay-
gınlaştıkça, kamuoyu algısındaki“-
yurt çocuğu, yuva çocuğu” algısını 
değiştirdik ve daha iyi bir noktaya 
getireceğiz” diye konuştu. 
40 YABANCI ÇOCUĞA DA BAKILIYOR

Türkiye’de bulunan kimsesiz 
göçmen çocuklar için de devletin 
şefkatli elini uzattığını belirten Er-
doğan, “Alaaddin Çocuk Destek 
Merkezi’miz tamamen sığınmacı 
çocuklara hizmet veren bir kuru-
luş. Afganlı, Suriyeli ve Iraklı olmak 
üzere 40 yabancı çocuğumuza ora-
da bakımlarını sağlıyoruz. Bunun 
dışında Suriyeli olup da korunma 
altına aldığımız çocuğumuz var. 2 
tanesi koruyucu aileye verdik 1 ta-
nesi için de evlatlık işlemi başlattık” 
ifadelerini kullandı. 

MODEL BİR PROJE BAŞLATILDI
Konya İl Müdürlüğü olarak 

önemli bir proje gerçekleştirdikleri-
nin de bilgisini veren Erdoğan, Okul 
Sosyal Hizmeti projesini İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü ile ortak yürüttük-
lerini söyledi. 2 okulda yürütülen 
proje kapsamında sorunlu çocuk-
ların tespit edildiğini ve ortaya bir 
analiz çıkarıldığını anlatan Erdoğan, 
şöyle devam etti, “Bu süreç okul bi-
tene kadar devam edecek. Ve so-
runlu olan tüm çocukların ailelerine 

ulaşmış olacağız. Çocuk bakıyoruz 
arkadaşları ile uyumlu değil, öz ba-
kımında sorunlar var, madde riski 
var. Biz bunların evlerine gidiyoruz 
bakıyoruz ailede ciddi sorunlar var. 
Çocuk sonuç olarak ortaya çıkıyor. 
Uzman arkadaşlarımız buna çalı-
şıyorlar şu anda. Biz bu sonuçları 
Sayın Valimizle paylaşacağız. Önü-
müzdeki dönem için bir yol haritası 
belirleyeceğiz. Sorun büyümeden 
çözebilirsek bu bizim için önem-
li bir şey. Eğer bunun sonuçlarını 
Mayıs sonunda paylaştığımızda çok 
olumlu olacağını düşünüyorum ve 
Türkiye’ye model olarak sunabile-
ceğimizi düşünüyorum.”

DEVLET ELİNİ BIRAKMIYOR
Çocuklar büyütülüp reşit ol-

malarına karşın devletin ölene 
kadar elini bu kişilerden çekmedi-
ğini belirten Erdoğan, “18 yaşını 
tamamlayan gençlerimiz de ka-
muya yerleştiriliyor. 2014 yılında 
36, 2015 yılında 33, 2016 yılında 
40, 2017’de şuana kadar 50 çocu-
ğumuzu kamuya yerleştirmişiz. Bu 
devam ediyor. Yetiştirdikten sonra 
sokağa bırakma diye bir şey yok. İşe 
yerleştirdiğimiz çocukları yılda bir-
kaç toplarız, rehberlik yaparız. Bir 
birimimiz var, o gençlerimizin taki-
bini sürekli yapıyoruz. Biz çocuğu-
muzun doğumundan vefat edene 
kadar vatandaşın yanındayız.” 

MANEVİ DOYUM DA 
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Çocukların sadece maddi an-
lamda değil, manevi anlamda da 
gerekli destekleri gördüklerini ve 
manevi eğitimlerini de verdiklerini 
söyleyen Erdoğan, “Bizim Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Bakanlığımızın 
bir protokolü var. Bu kapsamda 
çocuk kuruluşlarımızın hepsinde İl 
Müftülüğü ’nün görevlendirdiği din 
görevlileri var. Kuruluştaki çocukla-
rımıza din bilgisini, Kur’an-ı Kerim 
eğitimini verirler. Sadece çocukla-
rımızın midesini doyurmak değil, 
ruhunu doyurmak noktasında da 
böyle bir çalışmamız var” dedi. 
n HASAN AYHAN-ABDULLAH AKİF 
SOLAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Gönül Elçileri projesini hatırlatan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan, bu projenin bir önemli ayağının da koruyucu aileleri çoğaltmak olduğunu anlattı.

Çocuklar büyütülüp reşit olmalarına karşın devletin ölene kadar elini bu kişilerden çekmediğini belirten Erdoğan, “18 yaşını tamamlayan gençlerimiz de kamuya yerleştiriliyor” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan

Daha önce Sevgi Evleri adıyla hizmet veren kuruluşlar, şuan da Çocuk Evleri olarak hizmetini sürdürüyor 

Koruyucu ailelerimize her türlü desteği gösteriyoruz. 
Koruyucu ailelerde kalan çocuklarımızın kaldığı 

aileleri, çocuğumuzun okul öncesinden başlayarak 
üniversiteye kadar olan masraflarını, memur maaş katsa-
yısı ile çarparak belli ücret öderiz. Bunun yanında yılda 2 

defa giyim, yılda 1 defa okul gideri desteği veririz. Okul gi-
derleri, sağlık giderleri tamamen bize aittir devlet olarak. 
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Forvetleri geçti!
Süper Lig’in ilk devresi tamamlanırken Fenerbahçe kadrosundaki forvet oyuncularından yararlanamadı. 
Fenerbahçeli forvetler toplamda 5 gol atabilirken Brezilyalı Giuliano 8 gol attı. Giuliano geçtiğimiz sezon 

Zenit formasıyla 28 maçta attığı 8 golü bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 müsabakada buldu

Süper Lig 2017-
2018 İlhan Cavcav Sezo-

nu’nun ilk devresi tamamla-
nırken Fenerbahçe’de forvetler 

ümit vermedi. Vincent Janssen, 
Süper Lig’de oynadığı 11 karşılaş-

mada 2 gol 4 asist, Roberto Soldado 13 
müsabakada 3 gol 1 asistle takımına katkı 

sağlarken, Robin van Persie ile Fernandao ise 
gol katkısında bulunamadı. Fenerbahçe’nin sezon 

başında Rus ekibi Zenit’ten transfer ettiği Giuliano 
ise sarı-lacivertli formayla oynadığı 16 müsabakada 
8 gol ve 1 asistlik performans göstererek takımı-
nı sırtlayan isim oldu. Süper Lig’in 13. haftasında 
deplasmanda oynanan Antalyaspor mücadelesinde 
attığı 1 golle takımını galibiyete taşıyan Brezilyalı 14. 
haftasında Kasımpaşa müsabakasında 2 gol ve 15. 
haftada Bursaspor karşısısında 1 gol atarak takımının 
aldığı kritik puanlarda başrol oynadı.

Giuliano geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 28 
maçta attığı 8 golü bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 
müsabakada attı.

OZAN’A İSPANYA’DA KANCA
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ozan Tufan’ın takım-

dan ayrılıp İspanya ekibi Deportivo’ya imza atacağı 
iddia ediliyor. Fenerbahçe’nin 2015-2016 sezonunda 
Bursaspor’dan transfer ettiği Ozan Tufan sarı-lacivertli 
formayla beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Büyük 

Ersun Yanal, Trabzonspor’a yine dava açtı
Trabzonspor’un eski teknik direktörü Ersun Yanal, 

bordo-mavili kulübe yine dava açtı. Karadeniz ekibi-
nin başına çeşitli dönemlerde 3 kez gelip, başarısız 
olmasının ardından gönderilen tecrübeli teknik adam 
açtığı davalarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz sezon 
Trabzonspor yönetiminin yeniden yapılanma planla-
masıyla takımı emanet ettiği, bu sezon da şampiyonluk 
parolasıyla yola çıktığı teknik direktör Ersun Yanal, üst 
üste alınan başarısız sonuçların ardından 3. kez göre-
ve geldiği bordo-mavili takımdan gönderilmişti. Süper 
Lig’in ilk 8 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 3 beraberlik 
ve 3 mağlubiyet alarak 9 puanda kalan Ersun Yanal, li-
gin başında zirvenin 13 puan gerisinde kalmıştı.

DAVA ÜZERİNE GELMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon başında, yeniden yapılanma 

planlamasıyla, yönetimin takımı emanet ettiği dene-
yimli teknik adam, bordo-mavili kulüple sözleşme im-
zalamadan önce mahkemelikti. Dönemin kulüp başka-
nı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun göreve getirdiği Yanal, 
Teknik Direktör Vahid Halilhodzic’in takımdan ayrılma-
sının ardından 2014-2015 sezonunun 10. haftasındaki 

Galatasaray maçı öncesi ikinci kez göreve gelerek se-
zon sonuna kadar 25 hafta takımın başında kaldı. Söz 
konusu bu ayrılış sonrası da kulübe dava açan Yanal, 
alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Karadeniz eki-
bini icraya vermişti.

YÖNETİMDE TARTIŞMA OLMUŞTU
Trabzonspor ile mahkemelik olduğu dönemde 

yeniden bordo-mavili kulübün başına geleceği konu-
şulması üzerine, büyük tartışmaların yaşandığı Karade-
niz ekibinde, Ersun Yanal, takımın başına gelmesinin 
kesinleşmesi üzerine davayı askıya alarak sözleşme 
imzalamıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal, ilk 8 hafta-
daki performansının ardından takımdan gönderildi ve 
yeniden dava açtı. Yanal, Türkiye Futbol Federasyonu 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na, sözleşmesinin hak-
sız yere feshedildiğini ve kendisine 1 milyon 650 Bin 
Euro (7 Milyon 475 Bin 160 TL) ödenmesini talep etti. 
Bordo-mavili kulüp ise davaya cevap vererek süreci 
beklemeye başladı. Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın 
yardımcıları da Trabzonspor’a dava açarak alacakları 
olduğunu iddia ettiler.  n İHA

Lider Medipol Başakşehir kaldığı yerden devam ediyor

Bursaspor’da Serdar Aziz’in Galatasaray’a transferi karşılı-
ğında kadroya katılan ve sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta 
forma giyemeyen Furkan Özçal ile yollar ayrıldı. Bursaspor’da 
geçen sezon başında Galatasaray’a transfer olan Serdar Aziz’in 
karşılığında Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa ile birlikte yeşil-beyazlı 
renklere dahil olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özçal, 
sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemedi. Galatasa-
ray’dan kiralık olarak forma giydiği Kayserispor’da geçirdiği başa-
rılı bir sezonun ardından Bursaspor’a transfer edilen ve yalnızca 
geçen sezon başında 21 Temmuz 2016 tarihinde Mlada Boleslav 
ile oynanan hazırlık maçında 30 dakika forma giyebilen Özçal, ar-
dından 11 Ağustos 2016 tarihinde ağrıları sebebiyle idmanı yarıda 
bırakmış ve sakatlığının ciddi olduğu anlaşılmıştı. Sakatlığı sebe-
biyle yeşil-beyazlı takımda hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 
ve Bursaspor’dan yıllık 725 bin Euro kazanan Furkan Özçal’ın söz-
leşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
n İHA

Galatasaray, bu sezon Bursaspor, T.M Akhisarspor ve Göz-
tepe maçlarında geriye düştükten sonra galip gelmeyi başar-
dı. Süper Lig’in ilk yarının son haftasında Galatasaray, sahasında 
karşılaştığı İzmir ekibi Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada 
Galatasaray, Jahovic’in penaltıdan bulduğu gol ile 1-0 geriye 
düştü. Sarı-kırmızılılar, daha sonra Garry Rodrigues ile eşitliği 
yakaladı. Yasin Öztekin ile 2-1 öne geçen sarı-kırmızılılar, Maicon 
ile müsabakayı 3-1 kazandı. Galatasaray, bu sezon daha önce de 
deplasmandaki Bursaspor ve evindeki T.M Akhisarspor maçında 
geriye düştükten sonra kazanmasını bildi.
n İHA

Bursaspor, Furkan 
ile yollarını ayırdı

Galatasaray 3.kez 
geriden geldi

Premier Lig ekiplerinden Everton’ın Cenk Tosun için ısrarcı 
olması, Beşiktaş’ı forvet arayışlarına da itti. Her ne kadar Orman, 
Cenk’i sezon sonuna kadar satmayı düşünmediklerini belirtse de, 
astronomik bir teklif, takımdaki dengeleri değiştirebilir. Bunu ön-
görerek hareket eden yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş’in de 
onay vermesiyle Demba Ba’yı yedekte tutuyor. Her fırsatta Demba 
Ba’yı çok sevdiğini ve takımda görmek istediğini söyleyen Fikret 
Orman, sözleşmesi bitecek olan yıldız golcüyü kadroya dahil et-
mekte kararlı. Devre arasında Cenk Tosun’un satılması durumun-
da, Demba Ba geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kadroya dahil 
edilecek.
n İHA

Orman’ın gönlünde 
Demba Ba yatıyor

Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda 
Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek 36 puanla 
ligin ilk devresini lider bitiren Medipol Başak-
şehir, geçen sene olduğu gibi bu sene de yeni 
yıla ilk sırada girecek. 

Özellikle son iki sezonda şampiyonluğun en 
büyük adayları arasında yer alan ve gösterdiği 
performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini 
kazanan Başakşehir, geçen sene olduğu gibi bu 
sene de ligin ilk yarısını lider bitirdi. Son hafta 
maçında dün deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 
mağlup ederek puanını 36’ya yükselten turun-
cu-lacivertliler, 35 puanlı Galatasaray’ın önün-
de yeni yıla zirveden merhaba diyecek.

YENİ YILLARA LİDER GİRİYOR
Geçtiğimiz sezon ilk 17 haftalık bölümü 

namağlup bitiren Abdullah Avcı’nın takımı, 11 
galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucu topladığı 39 
puanla devreye liderlik koltuğunda girmişti. Tu-
runcu-lacivertli takım, bu dönemde rakip ağlara 
36 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonun 
ilk yarısında istatistiksel açıdan geçen senenin 
gerisinde kalsa da yine devlerin önünde yer al-
mayı başardı. 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraber-
lik, 3 mağlubiyet alan İstanbul ekibinin 36 puanı 
bulunuyor. Söz konusu süreçte 31 gol atan tu-
runcu-lacivertli ekip, yediği 18 golle ise ligin en 
az gol yiyen takımları arasında.

Büyük paralar harcayarak her kulvarda en 
önde yer almak isteyen devlerin aksine düşük 
bütçeyle büyük işler yapan Başakşehir, elde 
ettiği bu grafikle 2018 yılına da Süper Lig lideri 
unvanını elinde bulundurarak girecek.

AVRUPA’DA 10 MAÇ
Bu sezon aynı zamanda Avrupa kupala-

rında da mücadele eden turuncu-lacivertliler, 
Şampiyonla Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Belçika 
temsilcisi Club Brugge’yi eleyerek Play-Off’ta 
İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti. Her iki maçta 
da rakibine adeta soğuk terler döktüren Abdul-
lah Avcı ve öğrencileri, deplasmanda Emre 

Belözoğlu’nun son dakikada direkten dönen 
topuyla Devler arenasına veda etti. İstanbul 
ekibi, UEFA Avrupa Ligi’nde Ludogorets, Braga 
ve Hoffenhaim’in yer aldığı C Grubu’nu üçüncü 
sırada bitirdi ve böylelikle Avrupa macerasını 
da sonlandırmış oldu.

EN SKORER ADEBAYOR
Takıma geçen sene katılan ve geldiği gün-

den bu yana gerek tecrübesi gerekse attığı gol-
lerle Medipol Başakşehir’in hücum hattındaki 
yükünü çeken isimlerin başında gelen Emma-
nuel Adebayor, ligin ilk devresinde de attığı 8 
golle turuncu-lacivertlilerin en skorer ismi oldu. 
Togolu yıldız, bu gollerin 3’ünü ise 12. haftada 
oynanan Galatasaray maçında kaydetti. Teknik 
Direktör Abdullah Avcı’nın kadrodaki değişil-
mez isimleri arasında yer alan Visca ise yaptığı 
7 asistle bu alanda zirvede yer aldı. 27 yaşında-
ki futbolcunun 2 de golü bulunuyor.
n İHA

umutlarla transfer 
edilen 22 yaşın-
daki futbolcu, bu 
sezon gösterdiği 

performansla forma 
şansı bulamıyor. Sü-

per Lig’in 11. haftasında 
Osmanlıspor ile oynanan 

ve 1-1 biten müsabaka son-
rasında Aykut Kocaman, Ozan 

Tufan’ı kızağa çekmişti. Bu maç 
sonrası pek forma şansı bulamayan 

genç orta sahanın İspanyolca dersleri 
alması bir İspanyol ekibine transfer olaca-

ğı iddialarını arttırdı. Milli futbolcunun devre 
arasında İspanya ekibi Deportivo’ya imza ataca-

ğı belirtiliyor.
DAKİKASI 4320 EURO

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı 
ancak sürekli yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma 
şansı bulamadığı yıldız oyuncusu Mehmet Ekici, bu 
sezon 243 dakika sahada kalabildi. Yıllık 2.1 milyon 
Euro kazanan Ekici dakikada 4320 Euro kazandı. Trab-
zonspor’dan Fenerbahçe’ye gelmek için geçtiğimiz 
sezon kadro dışı kalmayı göze alan ve sezon başında 
çok istediği sarı-lacivertli formayı giyen Mehmet Eki-
ci, buna karşın sakatlıklarla boğuşmaktan dolayı for-
masına bir türlü kavuşamadı. Topukyaylası kampının 
hemen ardından sakatlanan Ekici, yapılan tedavilere 
cevap vermesine karşın hazır olmadığı için sarı-laci-
vertlilerin bu sezonki ilk resmi maçı olan Sturm Graz 
deplasmanında forma giyemedi. Bu maçın ardından 
antrenmanda sakatlanan Ekici, 17 Eylül’deki Alan-
yaspor karşılaşmasına dek takımını yalnız bıraktı.

OYUNA GİRDİ VE SAKATLANDI
Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçını Alan-

yaspor’a karşı oynayan Mehmet Ekici, yedek başladığı 
mücadelede 32. dakikada sakatlanan Nabir Dirar’ın 
yerine oyuna dahil olmuştu. Ancak Ekici, bu karşılaş-
manın 78. dakikasında sakatlanarak yerini Alper Po-
tuk’a bıraktı. Yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyunu 
tamamlayamayan Mehmet Ekici, bu maçın ardından 
Beşiktaş karşısında 45, bir sonraki hafta oynanan Ak-
hisarspor mücadelesinde ise 90 dakika forma giydi. 
Akhisarspor karşılaşmasından sonra antrenmanda 
tekrar sakatlanan Mehmet Ekici, 4 hafta takımdan uzak 
kaldı. Süper Lig’in 12. haftasında Sivasspor karşısında 
mücadelenin son 11 dakikasında oyuna dahil olan gur-
betçi futbolcu, bir sonraki hafta oynanan Antalyaspor 
karşılaşmasında kadroda kendisine yer buldu ancak 
maçta forma giyemedi.
n İHA
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Selçuklu Hentbol moral kazandı

Selçuklu Belediyespor Hentbol Takımı sahasında 
konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor’u mağlup ederek 
ligde moral buldu. Türkiye Hentbol 1.Liginde müca-
dele eden Selçuklu Belediyespor, sahasında Köyceğiz 
Belediyespor’u konuk etti. Selçuk Üniversitesi 75.Yıl 
Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 
37-29 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı. Ligde 
son oynanan maçlarda galibiyet almakta zorlanan 
Mavi-Beyazlılar, Köyceğiz karşısında sahadan gali-
biyetle ayrılarak ligde moral buldu. Karşılaşmanın 

başından itibaren etkili bir performans sergileyen 
Selçuklu Belediyespor, karşılaşmanın son bölümünde 
maçı kopararak rahat bir galibiyet aldı. Ligde şu ana 
kadar oynadığı 11 maçta, 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet 
alan temsilcimiz ligde 9.sırada yer alıyor. Selçuklu 
Belediyespor ligin 13.haftasında deplasmanda Tokat 
Gençlik Spor’un konuğu olacak. 31 Aralık Pazar günü 
Ali Yücel Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 
13.00’de başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Konya Amatör Küme 2017-2018 Futbol Sezonu, U14 
Ligi sona erdi. Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı temsil 
etmek üzere daha önce il birinciliğini garantileyen Kara 
Kartallar ile ikinci kulübün belli olacağı Play - Off maçın-
da Selçuklu Belediyespor’u 2-1 mağlup eden Anadolu 
Selçukspor Konya’yı Türkiye Şampiyonası’nda temsil 
etme hakkı kazandı. Mücadele Dumlupınar Sahası’nda 
oynandı. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 
bu sezon uygulamaya geçirdiği sezon sonu toplu kupa 
takdim yerine şampiyonların matematiksel garantiledik-

leri maçlarının sonunda sıcağı sıcağına kupalarını vere-
rek sporcularının sevinçlerine ve coşkusuna ortak oldu. 
Yeni uygulamayla hafta sonu oynanan maç sonunda U14 
Ligi İl Birincileri Kara Kartallar ve Anadolu Selçukspor’a 
şampiyonluk kupaları Konya Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyonu Başkanı Remzi Ay ve yönetim kurulu üyeleri 
tarafından takdim edildi. Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu, Kara Kartallar ve Anadolu Selçukspor’a 
kulüplerini tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası’nda ba-
şarılarının devamını diledi.   n SPOR SERVİSİ

U14 Ligi il birincileri belli oldu

Aziz Bekir 
Uşak ile anlaştı

Konyaspor Basketbol Takımı’nın eski başantrenörü 
Aziz Bekir’in, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin Uşak 
temsilcisi başantrenörlük görevine getirdiğini duyurul-
du. Muratbey Uşak Kulübünden yapılan yazılı açıklama-
da, geçtiğimiz hafta içinde Ozan Bulkaz ile yolları ayırdık-
tan sonra başantrenörlük görevine Aziz Bekir’i getirdiği 
duyurdu. Aziz Bekir Türkiye’de geçmiş dönemde Türk 
Telekom ve Ülkerspor’da oyuncu olarak forma giydikten 
sonra, aktif sporculuğu bıraktıktan sonra Darüşşafaka ile 
başladığı başantrenörlük görevine, Torku Konya ve Gazi-
antep Basket ile devam etti.

n İHA

Konyalı dağcılar
Mevlana için tırmandı

Konya’da faaliyetlerini sürdüren Mevlana Dağcılık 
Kulübü üyeleri, Mevlana Haftası ve Sarıkamış Şehitleri 
için bir tırmanış gerçekleştirdi. 14 kişilik ekip Seydişe-
hir yolu üzerinde bulunan Ufacık Dağı’na tırmandı. 2350 
metrelik zirveye çıkan Konyalı dağcılar, burada Türk Bay-
rağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Recai Kıcıkoğlu li-
derliğindeki tırmanış başarı ile sonlandırıldı. Tırmanışın 
ardından konuşan Kıcıkoğlu, Hz. Mevlana ve Sarıkamış 
Şehitleri’ni anarken, tırmanış faaliyetlerini süreceğini 
ifade etti.

n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl 
Voleybol Temsilciliğince ortak olarak düzenlenen, Konya 
genelinden resmî ve özel kurumların katıldığı Kurumlar 
Arası Voleybol Şampiyonası’nda Diltaş Eğitim Kurumları’nın 
voleybol takımı finale çıktı. Kurumun Genel Müdürü İsmail 
Safa Ketenci yaptığı basın açıklamasında, takım gücünü ve 
disiplinli çalışmanın önemini gösteren Diltaşlılara teşekkür 

etti. Ketenci, “Yoğun bir eğitim yılı temposunda personeli-
miz sosyal faaliyetlere katılmak ve pozitif enerji yüklenmek 
için hafta sonlarını spora ayırıyor. Adımızın olduğu her yerde 
başarılarımız var. Sözünü katıldıkları maçlarda aldıkları ga-
libiyetlerle kanıtlayan voleybol takımımıza teşekkür ediyor, 
final maçında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Voleybolda Diltaş finale yükseldi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde gerçekleşen Türkiye Büyük 
Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası sona ererken, 125 kilo 
final maçının ardından Taha Akgül Down Sendromlu minik 
Emir’le gösteri maçı yaptı. Salonu dolduran binlerce güreş-
sever minik Emir’in minderdeki oyunlarını ayakta alkışladı. 
Kısa bir maçın ardından minik Emir Olimpiyat şampiyonu 

Taha Akgül’ü tuş etti. Maçın hakeminin minik Emir’in elini 
kaldırdığı sırada Emir’in mutluluğu yüzünden okunuyordu. 
Maçın ardından Taha, minik Emir’i kucağına alarak sevdi. 
Bu sırada tüm izleyiciler Taha’yı coşkuyla alkışladı. Bu gös-
teri maçı salonu dolduranlara neşeli anlar yaşattı.
n İHA

Taha Akgül’den  anlamlı davranış

Hazırlıklar başladı!
TFF 2. Lig Beyaz Grup 17.hafta maçında Hacettepe Spor ile deplasmanda berabere kalarak ligin ilk devresini 

tamamlayan temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da izin sona erdi. Yeşil beyazlılar, dün Tatlıcak 
Tesisleri’nde toplanarak ikinci yarının hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor’un pilot takımı Konya Anadolu Selçukspor’da 8 günlük izin sona erdi. Ligde ilk devre-nin tamamlanmasından sonra izne çıkan yeşil beyazlı temsilcimiz, dün yeniden biraraya gelerek ikinci dev-renin hazırlıklarına başladı. Günü çift idmanla değer-lendiren Konya Anadolu Selçukspor, bugün çalışmala-rına devam edecek. Öte yandan transfer çalışmalarının da sürdüğü Yavru Kartal’da takviye yapılacak bölgeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
ALPER AVCI YER ALMADI

Spor Toto 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta 2017-2018 futbol sezonun ilk yarısını 21 puan ile 11. sırada ta-mamlayan Konya Anadolu Selçukspor, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı. Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Di-rektörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu’nun ikinci etabına katılan teknik direktörümüz Alper Avcı yer almadı. Antrenman yardımcı antrenör-ler Ertunga Kuşhan, İsmail Kısa, Can Durak ve Gökmen Çalışkan nezaretinde gerçekleştirilenken salonda ya-pılan çalışma ile başlayan antrenman sahada gerçek-leştirilen koşular ile sürdü. 
SAVAŞ POLAT KARARI BEKLENİYOR

TFF 2. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da ilk devrenin bitmesinin ardın-dan transfer çalışmaları başladı. Takımda çok büyük değişikliklere gitmeyecek olan Yavru Kartal, eksik olan bölgelere yapacağı birkaç takviye ile transfer def-terini kapatacak. Atiker Konyaspor’un pilot takımı olan Konya Anadolu Selçukspor, ilk devrede yaşanan sağ bek sorununu A Takım’da forma giyen Savaş Polat ile çözmek istiyor. Konyaspor’a sezon başında transfer edilen genç oyuncu ilk devrede U21 takımı ile 3, A Ta-kım ile 2 kupa maçına çıkmıştı. 
DİĞER TRANSFERLER ÖNÜMÜZDEKİ 

GÜNLERDE BELLİ OLACAK
Konya Anadolu Selçukspor’da ilk devre yaşanan sağ bek soruna Savaş ile çözüm aranırken, son kararı Konyaspor teknik heyeti ve yönetimi verecek. Yavru Kartal’da ilk devrede sol bek oyuncusu Ali Yaşar, sağ bek sorunu yaşandığı için bu bölgede değerlendiril-mişti. Ligin devam ettiği süreçte Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, takımında bulunan genç oyuncuların Konya Anadolu Selçukspor’da ve başka takımlarda kiralık olarak forma giyebileceğini söyle-mişti. Konya Anadolu Selçukspor yönetimi ise devre arası transfer döneminde A Takım’da forma şansı bu-lamayan oyuncuları takıma dahil etmek istediklerini ifade etmişti. Yavru Kartal’ın diğer bölgelere yapacağı transferler önümüzdeki günlerde belli olacak.

n SPOR SERVİSİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M.BAŞAKŞEHİR 17 11 3 3 31 18 13 36
2.GALATASARAY 17 11 2 4 37 22 15 35
3.FENERBAHÇE 17 9 6 2 34 20 14 33
4.BEŞİKTAŞ 17 8 6 3 29 16 13 30
5.KAYSERİSPOR 17 8 6 3 25 18 7 30
6.GÖZTEPE 17 9 3 5 30 26 4 30
7.TRABZONSPOR 17 8 5 4 33 28 5 29
8.DG SİVASSPOR 17 8 2 7 23 27 -4 26
9.BURSASPOR 17 7 4 6 28 19 9 25
10.YENİ MALATYASPOR 17 6 4 7 21 24 -3 22
11.KASIMPAŞA 17 5 4 8 25 31 -6 19
12.TM AKHİSARSPOR 16 5 4 7 20 27 -7 19
13.A.ALANYASPOR 17 5 3 9 28 33 -5 18
14.ANTALYASPOR 17 4 5 8 19 31 -12 17
15.ATİKER KONYASPOR 17 4 3 10 16 23 -7 15
16.OSMANLISPOR 16 4 2 10 23 32 -9 14
17.GENÇLERBİRLİĞİ 17 3 5 9 20 32 -12 14
18.K.KARABÜKSPOR 17 2 3 12 14 29 -15 9

RPS

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Lig’de Kardemir Karabükspor 

ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Zi-
raat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın 
deplasmanda temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 
dün ara vermeden başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yöne-
timinde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’n-
de yapılan antrenmana, izinli olan Onur 
Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Theo Bon-
gonda, Ogenyi Onazi, gribal enfeksiyon 
geçiren Dame N’Doye, tedavileri süren 
Hasan Batuhan Artarslan ve Volkan Şen 
katılmadı, hafif sakatlığı bulunan Joao 
Pereira ise takımdan ayrı koşu yaptı. 
Kardemir Karabükspor maçında 90 daki-
ka forma giyen oyuncular, hafif tempoda 
koşu gerçekleştirirken diğer futbolcular, 
koşu ve pas çalışmasının ardından çift 
kale maç oynadı. Rıza Çalımbay, ant-
renman sırasında genç oyuncular Yusuf 
Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile bir süre 
görüştü. Trabzonspor, bugün yapacağı 
antrenmanla hazırlıklarını tamamladık-
tan sonra Konya’ya gelecek.
n AA

Türkiye Kupası’nda bugün 2 maç var
Temsilcimiz Aitker Konyaspor’un 

yarın Trabzonspor’U evinde ağırlaya-
cağı Ziraat Türkiye Kupası’nda, son 16 
turu mücadelesi bugün yapılacak iki 
maçla başlayacak. Günün maçların-
da Gençlerbirliği evinde Bursaspor’u 
konuk ederken, Galatasaray ise Bu-
caspor ile karşılaşacak

Son 16 turunda karşılaşmalar çift 
maç eleme usulüne göre yapılacak. 
Müsabaka programı şöyle:

Bugün: 18.30 Gençlerbirliği-Bur-
saspor (Ankara 19 Mayıs), 20.30 Gala-
tasaray-Bucaspor (Türk Telekom)

Yarın: 15.00 Akın Çorap Gire-
sunspor-Medipol Başakşehir (Giresun 
Atatürk), 16.30 Kayserispor-Antal-
yaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir 
Has), 18.30 Atiker Konyaspor-Trab-
zonspor (Konya Büyükşehir Belediye), 
20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

28 Aralık Perşembe: 16.30 Bo-
luspor-Teleset Mobilya Akhisarspor 
(Bolu Atatürk), 20.30 Beşiktaş-Osman-
lıspor (Vodafone Park)  n AA 

Gözler kupada
Süper Lig’de ilk yarının son haftasında karşılaştığı Fenerbahçe’den 1 puan çıkarmayı başaran 
Atiker Konyaspor gözünü yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçına dikti. Son şampiyon 

unvanını koruyabilmek için yarın evinde son 16 turunda Trabzonspor ile karşılaşacak
Ziraat Türkiye Kupası son 

16 turunda yarın evinde Trab-
zonspor’u ağırlayacak olan Atiker 
Konyaspor’da maçın hazırlıkları 
sürüyor. Dün Teknik Direktör Meh-
met Özdilek yönetiminde yapılan 
antrenmana sakat oyuncular ka-
tılmazken, yeşil beyazlılar bir hayli 
eksik çalıştı. Bugün saat 17.00’de 
yapılacak antrenmanla hazırlıkla-
rını tamamlayacak olan Anadolu 
Kartalı, ardından kampa girerek 
maç saatini beklemeye başlaya-
cak.

KARTAL UNVAN 
KORUMAK İSTİYOR

Trabzonspor maçı ile gözünü 
yeniden Ziraat Türkiye Kupası’na 
çeviren Konyaspor Trabzon’da 
oynanacak rövanş öncesi avantaj-
lı bir skor elde etmeye çalışacak. 
Son şampiyon Anadolu Kartalı bu 
unvanını koruyabilmesi için Trab-
zonspor engelini geçmek istiyor.

TRABZON MAÇI SONRASI İZİN 
Süper Lig’de ilk yarının son 

haftasında Fenerbahçe ile karşı-
laşan ve güçlü rakibinden 1 puan 
çıkarmayı başaran Konyaspor, 
Trabzonspor maçından da avan-
tajlı bir skor alarak devre arasında 
moralli girmek istiyor. 

Anadolu Kartalı yarın Trab-
zonspor maçının ardından devre 
arası tatiline girecek. Yeşil be-
yazlılar ikinci yarı hazırlıklarına 3 
Ocak’ta Antalya’da başlayacak.
n SPOR SERVİSİ


