
Aladağ, turizm 
bölgesi ilan edildi

Derbent’te kış turizmini canlandırmak amacıyla yapılan girişimlerde 
önemli bir adım daha atıldı. Aladağ bölgesinin turizm alanı ilan edilmesi-

ni öngören kararname Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.
n HABERİ SYAFA 4’TE

02 Türmak’ta Meslek 
Tanıtımı başladı 05 Öğrencilerden 

yardım kermesi 06 İşyerine giren 
hırsızı dövdü 
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Mutluluk ve 
hüznün tatlısı

Yüzyıllar boyunca Osmanlı’nın 
vazgeçemediği, sofralarından 
eksik etmediği tatlı olan helva,  
Anadolu mutfak kültürünün 
önemli bir parçası olarak hem 
damakları tatlandırıyor hem de 
mutlulukların ve üzüntülerin en 
büyük ortağı oluyor.
n HABERİ SAYFA 11’DE

‘2018 yılından 
umutluyuz’

Konyalı Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (KONSİAD) Konya 
Şubesi basın mensupları ile bir 
araya geldi. KONSİAD Konya 
Şube Başkanı Hasan Hüseyin 
Aydın birlik ve beraberliğe 
dikkat çekerek işverenler olarak 
2018 yılından umutlu olduklarını 
belirtti.  n HABERİ SAYFA 15’TE

‘Yerli otomobil
takibimizde’

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, 
Konya olarak yerli otomobile ev 
sahipliği yapmaya hazır olduk-
larını belirterek, yerli otomobil 
konusunun AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın 
başkanlığında kurulan komisyon 
tarafından yakından takip edildi-
ğini söyledi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

KOMEK’ten 
anlamlı konser

KOMEK’in düzenlediği “Gel” isimli konserde Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanat Genel Müdürlüğü Ankara 

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kadınlar Topluluğu, 
Peygamber Efendimiz için Na’t-ı Şerifler ve Mesnevi’den 

besteler icra etti.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Atıktan spor çıkıyor!
Konya’da 1 yılda yaklaşık 
500 bin atık lastik ortaya 
çıkıyor. Bu lastiklerin bir 

kısmı geri dönüşümle 
değerlendiriliyor. 

Lastikler daha çok 
yürüyüş yolları, spor 

sahaları gibi spor 
yatırımlarında kullanılıyor

HEM ÇEVREYE HEM
DE EKONOMİYE KATKI

Ömrünü tamamlamış lastikler yet-
kilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla 
toplanıyor. Toplanan lastikler mal-
zeme geri kazanım veya enerji geri 
dönüşüm tesislerine gönderilerek 
çevre ve ülke ekonomisine kazan-
dırılıyor. “Ömrünü Tamamlamış 
Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”n-
de yapılan değişiklik olumlu karşı-
lanıyor. 

DAHA ÇOK SPOR
YATIRIMLARI YAPILIYOR

Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Ga-
lericileri Esnaf Odası Başkanı Adem 
Uzman, geri kazanımla hem çevre-
ye hem de ekonomiye katkı sağlan-
dığını belirten Uzman, “Bu lastikler 
yürüyüş yollarına, spor sahalarına 
döşenebilir. Peyzaj alanlarında kul-
lanabilir, tenis sahaları, suni çim fut-
bol sahaları olarak karşımıza çıkabi-
lir” dedi.    n HABERİ SAYFA 15’TE

FİAT, ARALIK AYI’NDA
ÖZEL FIRSATLAR SUNUYOR

BMW 520i, HER İMAJA
UYGUN BİR OTOMOBİL!

Araç alacaklar kampanyayı kaçırmasın!

Kişiliğinizin aynası BMW 520i

Otomobil ve ticari araç gruplarındaki avantajlı olanaklar ile 
dikkatleri üzerine çeken Koyuncu Fiat her ay yeni kampan-
yalara imza atıyor.  Aralık ayı fırsatları içi Koyuncu Fiat Oto-
mobil Şefi Murat İçil, “Araç almayı düşünenler cazip kam-
panyalarımızı kaçırmasınlar” dedi.

Günümüz dünyasında her ne kadar bir ihtiyaç yahut zaruret 
olarak görülse de insanların kullandıkları araçlar, onların ki-
şiliklerini yansıtıyor. Kullandığı aracın kendi kişiliğini ortaya 
koymasını isteyenlerin etkin tercihi ise BMW 520i serisi oluyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Keşkelerimiz fazla ise zarardayız!’
MÜSİAD Konya İl Başkanlığı tarafından ger-

çekleştirilen ‘Dönüşen Şehir Konya’ çalıştayına 
katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun, “Eğer keşkelerimiz fazla ise zarardayız. 
‘İyiki’ler fazla ise kardayız” dedi.

Ayrıca Sorgun, Akyokuş’tan Konya’ya bakarken Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in ‘Keşke şu iki 
kalabalık silueti yaptırmış olmasaydık, müsaade etme-
seydik’ dediğini aktardı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun
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Sedat Peker geldi, tartışma başladı!
Geçtiğimiz Cumartesi günü bir 

düğün için Konya’ya gelen Sedat Pe-
ker’in ziyareti, Konya’daki ülkücüle-
ri birbirine düşürdü. Sedat Peker’in 
program kapsamında gittiği otelde, 
aynı saatlerde Ülkücü İşçiler Derneği 
Konya İl Başkanı Kazım Çağlayan’ın 
da bulunması, ülkücülerin tartışma-
sına neden oldu. Geçtiğimiz yıllarda 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Teş-
kilatlardan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Şefkat Çetin üzerinden 
MHP ile sert tartışmalar yaşayan Se-
dat Peker’in bulunduğu ortamda, Ül-
kücü İşçiler Derneği Konya İl Başkanı 
Kazım Çağlayan’ın ve bazı ülkücülerin 
bulunması, teşkilatları birbirine dü-
şürdü. Konuyu tartışmaya açan MHP 
Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, sos-
yal medya hesabı üzerinden yaptığı 
açıklamada, teşkilat başkanı olması 
nedeniyle Çağlayan’ın Sedat Peker’le 
aynı ortamda bulunmasının MHP’nin 
kurumsal yapısına aykırı olduğunu sa-
vunarak Çağlayan’ı istifaya davet etti. 
Ay, “Kendini Teşkilat başkanı veya yö-
netici zanneden zavallılar Sedat Peker 
sevginize saygı duyarım. Onurunuzla 
o koltuklarınızdan kalkın sevdiğinizle 
birlikte olun.MHP’nin Kurumsal yapı-
sına aykırı hareket eden Kazım Çağla-
yan adamlığının gereğini yerine getir” 
ifadelerini kullandı. 

ÇAĞLAYAN CEVAP VERDİ,
TARTIŞMA BÜYÜDÜ!

Ay’ın paylaşımının ardından Ül-
kücü İşçiler Derneği Konya İl Baş-
kanı Kazım Çağlayan, yine sosyal 
medya üzerinden Ay’a cevap verdi. 
Çağlayan, “Ayinesi iştir kişinin lafa 
bakılmaz. Bıkmadınız mı davaya hiz-
met etmek yerine fitne çıkarmaktan, 
dedikodu yapmaktan.Ne demiş Rah-
metli Başbuğum “Meyve veren ağacı 
taşlarlar”.Bir atasözümüz de derki “İt 
ürür kervan yürür.” Çalışmaya devam 
edeceğiz. Allah rızası için, dava için,-
sorumlu olduğumuz koltuğun hakkını 
vermek için.Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun” diyerek yaptığı açıklama, 
tartışmayı daha da alevlendirdi. 

‘SOSYAL MEDYA BU 
TARTIŞMALARIN YERİ DEĞİL’ 

Ay ve Çağlayan’ın sosyal medya-
da yaptığı bu tartışmaya Konya’daki 
bazı ülkücüler de dahil oldu. MHP’nin 
ve ülkücülerin sosyal medyada ya-
şanan bu tür tartışmalarla zarar gör-

düğünü, özellikle teşkilat başkanlığı 

görevindeki kişilerin sosyal medyada 

bu denli birbirlerine girmesinin doğru 

olmadığını ifade eden bazı ülkücüler, 

yaptıkları yorumlarla hem MHP Me-
ram İlçe Başkanı İbrahim Ay’a hem 
de Ülkücü İşçiler Derneği Konya İl 
Başkanı Kazım Çağlayan’a ‘itidal’ çağ-
rısı yaptı.  n ABDULLAH AKİF SOLAK  

Türmak’ta Meslek Tanıtımı 
ve Kariyer Günleri başladı

Özel Türmak Anadolu Lisesi 
Meslek Tanıtım ve Kariyer Günle-
ri’nin ilkini gerçekleştirdi. Özel Tür-
mak Anadolu Lisesi Rehber Öğret-
meni Mustafa Kavaklı konuyla ilgili 
olarak şunları ifade etti: “Geleneksel 
olarak gerçekleştirdiğimiz Türmak 
Meslek Tanıtım ve Kariyer Günleri 
seminerine  bu ay Makine Mühendisi 
aynı zamanda Özel Türmak Okulları 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Türkyılmaz misafir oldu. Türkyıl-
maz, üniversitenin sadece akademik 
anlamda değil aynı zamanda haya-
ta hazırlayan bir yer olduğundan, 
öğrencilerin üniversite sonrasında 
aranan eleman olması için öğrencilik 
yıllarını çalışma anlamında verimli 
geçirmelerini ve sadece alanıyla il-
gili değil farklı alanlarda da çalışma-

ları gerektiğine, bu sayede aranan 
eleman olacaklarını söyledi. Semi-
ner oldukça etkili ve verimli geçti. 
Amacımız öğrencilere farklı meslek 
gruplarını, o mesleği yapan kişilerin 
anlatımlarıyla tanıma fırsatı sunu-
larak meslekler konusunda bilinç-
lenmeleri ve öğrencilerimizin doğru 
hedefler belirleyerek kişilik özellikle-
ri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
doğru ve tutarlı terci yapmaları sağ-
lamaktır. Bu doğrultu her ay farklı 
meslek gruplarında öğrencilerimize 
rol model oluşturabilecek kişileri 
misafir ederek meslek tercihleriyle 
ilgili bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. 
Katılımlarından dolayı Özel Türmak 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Türkyılmaz’a teşekkürlerimi suna-
rım” dedi.   n HABER MERKEZİ

Koyuncu Fiat, Aralık ayına özel fırsatlar sunuyor. Koyuncu Fiat Otomobil Şefi Mu-
rat İçil, “Araç almayı düşünenler cazip kampanyalarımızı kaçırmasınlar” dedi

FIAT’tan Aralık 
ayına özel fırsatlar

Otomobil ve ticari araç grupla-
rındaki avantajlı olanaklar ile dik-
katleri üzerine çeken Koyuncu Fiat 
her ay yeni ve cazip kampanyalara 
imza atıyor.  Otomobil grubundaki 
avantajlı fırsatlara değinen Koyuncu 
Fiat Otomobil Şefi Murat İçil, “Aralık 
ayında geçen aydan farklı olarak Fiat 
Egea Hatchback modellerimizde 30 
bin TL’ye 15 ay 0 faiz kampanyamız 
devam ediyor. Egea sedan model-
lerimizde 25 bin TL’ye 12 ay 0 faiz 
kampanyamız var.  Fiat 500 ailesinde 
de bayimize özel kampanya yaptık. 
Kampanyamız sadece Konya’ya özel 
bir kampanya. 50 Bin Tl’ye 24 ay 0 
faiz kampanyasıyla hemşehrilerimize 
kolaylık sağlıyoruz. Sıfır benzinli araç 
alan müşterimize ise 1250 TL fark ile 
Fıat ve Koyuncu garantisi altında, ara-
cın 5 yıllık garantisini bozmadan LPG 
montajı yapıyoruz.  Takas aracı olan 
müşterilerimize özel ise 2 bin TL’ye 
yakın indirimimiz var. Aralık ayında 
sürücü kurslarımıza ve üniversite 
öğrencilerimize yönelik kampanya-
mız da devam ediyor. Bu ay üniver-
site öğrencilerimize yüzde 2 indirim 
sağlıyoruz ve bu kampanyamızdan 
üniversite öğrencisi birinci derece ya-
kınları da faydalanabiliyor. Geçen ay 

başlatmış olduğumuz Öğretmenler 
Günü kampanyamız da devam edi-
yor.  Müşterilerimizin Koyuncu Fıat 
ailesine göstermiş oldukları ilgi ve yo-
ğun talepleri için  teşekkür ediyoruz. 
Araç almayı düşünen hemşerilerimizi 
Aralık ayı bitmeden showroomumuza 
bekliyoruz. Cazip kampanyalarımızı 
kaçırmasınlar.” ifadelerini kullandı.
20 AY VADELİ O FAİZLİ KREDİ İMKANI

Koyuncu Fıat Aralık ayına özel 
ticari araçlarda kaçınılmaz fırsatlar 
sunuyor. Koyuncu Fıat Ticari Araç 
Satış Şefi Selamet Demirhan, “Fiat 
Professional aralık ayı boyunca, yeni 

bir ticari araç sahibi olmak isteyen ti-
caret erbablarına birbirinden avantajlı 
fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsa-
mında Doblo Combi ve Doblo Cargo 
modellerinde, 5 yıllık uzatılmış garan-
tiyle birlikte 45 bin TL’ye kadar 20 ay 
vadeyle 0 faizli kredi avantajı sunulur-
ken; Fiorino Cargo, Fiorino Combi ya 
da Pratico modellerinden birini tercih 
etmek isteyenler, 36 bin TL’ye kadar 
20 aya varan vadeyle 0 faizli kredi se-
çeneğinden faydalanabilinirler “ ifa-
delerini kullandı.

4 BİN TL’LİK NAKİT İNDİRİMİ 
Fiat Professional’ın tüm ticari araç 

yelpazesinde aralık ayı boyunca 4 bin 
TL nakit indirimi desteği sağladığını 
ifade eden Demirhan, “Ayrıca daha 
büyük bir ticari araca ihtiyaç duyan-
lar için Fiat Ducato ve Fullback mo-
dellerinde de çok avantajlı ödeme 
seçenekleri bulunuyor. Kampanya 
kapsamında Fiat Ducato Van, Ducato 
Minibüs ve Ducato Kamyonet ile Full-
back modelleri, 60 bin TL’ye kadar 36 
aya varan vadeyle % 1,15 faizli kredi 
fırsatıyla satışa sunuluyor. Yılın en ca-
zip fırsatları için tüm hemşehrilerimi-
zi  showroomumuza bekliyoruz” dedi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Selamet Demirhan Murat İçil

İbrahim Ay Kazım Çağlayan

Geçtiğimiz günlerde Konya’ya gelen Sedat Peker’in ziyareti Konya’da ülkücüleri birbirine düşürdü.
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Büyükşehir’den kış fotoğrafı yarışması Öğrencilere KBRN eğitimi verildi
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

kış mevsiminde Konya’da yaşanan 
güzellikleri ortaya çıkarmak ama-
cıyla “Konya’da Kış” isimli fotoğraf 
yarışması düzenliyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Baş-
kanlığı, kış mevsiminde Konya’da 
yaşanan bereketi ve güzellikleri 
ortaya çıkarmak amacıyla ödüllü fo-
toğraf yarışması düzenliyor. Şehrin 
genelinde yaşanan kış güzelliğine 
dikkat çekmek amacıyla başlatılan 
“Konya’da Kış” isimli fotoğraf ya-
rışması, amatör veya profesyonel 
herkese açık olacak. 2017-2018 
yıllarında çekilmiş Konya fotoğraf-
larının kabul edileceği yarışmaya 
her yarışmacı en fazla 4 fotoğraf ile 
başvurabilecek. Yarışmaya katıla-
cak fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 
300 dpi çözünürlükte, 12 sıkıştırma 
ile kaydedilecek. Yüklenecek fotoğ-
rafların 3 Mb’tan küçük olmaması 

gerekiyor. Birinciye 3 bin, ikinciye 
2 bin ve üçüncüye de bin lira para 
ödülünün verileceği yarışmanın 
mansiyon ödülü de 500 lira olarak 
belirlendi. Fotoğrafların online ola-

rak www.konyadakis.konya.bel.tr 
adresinden yükleneceği yarışma, 
02 Mart 2018 tarihine kadar devam 
edecek.
n İHA

Beyşehir ilçesinde üniver-
site öğrencilerine “Afet Bilinci 
ve KBRN Farkındalığı” semine-
ri verildi. SÜ Beyşehir Ali Ak-
kanat Kampüsü Anamas Otel 
Eşrefoğlu Toplantı Salonu’nda 
yapılan seminer’de Konya İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlü-
ğünden uzman Süleyman Uslu 
ve kimya yüksek mühendisi 
Fatma Ökenek, “Temel Afet 
Bilinci ve KBRN Farkındalık” 
konularında öğrencilere bilgi 
verdi. Seminere, Beyşehir Kay-
makamı Yusuf Özdemir, Bey-
şehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Konya İl Afet ve Acil 
Durum Müdürü Yıldız Tosun, 
Beyşehir Ali Akkanat Kampü-
sü’ndeki fakülte ve yükseko-
kulların idarecileri ile öğretim 
görevlileri daire amirleri, uz-
manlar ve öğrenciler katıldı.
n AA

‘Dönüşen Şehir Konya’ çalıştayına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Akyokuş’tan Konya’ya bakarken Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in ‘Keşke şu iki kalabalık silueti yaptırmış olmasaydık, müsaade etmeseydik’ dediğini aktardı 

‘Keşke müsaade etmeseydik’

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) tarafından ‘Dönü-
şen Şehir Konya’ için Kentsel Dönü-
şüm ve şehircilik temalı çalıştay ger-
çekleştirildi. Çalıştaya AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Milletve-
kili Ahmet Sorgun, Konya Milletvekil-
leri Hacı Ahmet Özdemir ve Muham-
met Uğur Kaleli, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli, Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, KO-
MÜT Şube Başkanı Şaban Topal, İn-
şaat Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı İbrahim Hakkı Erkan, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve 
davetliler katıldı. 

BAŞKASINA ÇEVRECİ, 
KENDİMİZE DEĞİLİZ

Şehri kendimizin koruyacağını 
belirten AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Konya’ya haksızlık edilme-
mesi gerektiğini söyledi. Başkasına 
çevreci ama kendimize çevreci ol-
madığımıza da değinen Sorgun, “Bu 
şehri korursak da biz koruyacağız, 
bozarsak da biz bozacağız.  Başkası-
na çevreci, kendimize değiliz. Gelin, 
yollar geniş olsun, sosyal alanlar daha 
büyük olsun, yeşil alanlar daha büyük 
olsun. Herkesin bahçeli evi olsun, 
arabasını bahçesine koysun, otoparka 

ne ihtiyaç olsun? Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız ile Akyokuş’a çıktık, 
şöyle şehre bir baktık ve iki yeri işaret 
ederek dedi ki, ‘Keşke şu iki kalabalık 
silueti yaptırmış olmasaydık, müsa-
ade etmeseydik’ Şimdi ben o iki yeri 
söylemeyeyim. Eğer keşkelerimiz faz-
la ise zarardayız. ‘İyiki’ler fazla ise kar-
dayız. Konya’ya haksızlık etmememiz 
lazım” dedi. 

‘ÇEVRECİ ANLAYIŞ’ DİKKATE 
ALINACAK BİR KONUDUR

MUSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka da ‘çevreci anlayı-
şın’ en önemli konu olduğuna dikkat 
çekerek, dönüşümlerin tüm yönüyle 
ele alınarak bir model önerisi oluştur-

mayı amaçladıklarını belirtti. Okka, 
“1990 yılında kurulan MUSİAD bu-
gün itibari ile Türkiye’de 86 şube, 
Dünya genelinde 61 farklı ülkede 181 
şubesi ile Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum örgütüdür.

MUSİAD Konya şubesi ekonomi-
ye katkı sağlayarak çalışmalarına de-
vam etmektedir. MUSİAD Konya’nın 
misyonu; iş adamları olmanın ötesin-
de şehrin ekonomik, sosyal ve kültü-
rel alanda kalkınması için çalışmalar 
yapmaktır. Ülkemiz ekonomisinin 
ana omurgasını inşaat sektörü oluş-
turmaktadır. Son yıllarda gerçekleşen 
büyüme rakamlarının detaylarına 
baktığımızda inşaat sektörünün bü-

yümede lokomotif olduğu görülmek-
tedir. Kentsel dönüşüm ilk olarak 17 
Ağustos Gölcük depremi ardından da 
12 Kasım Düzce depremi ile ülkemi-
zin gündemine gelmiştir. Bu tür doğal 
olaylarda can ve mal kaybının önlene-
bilmesi için gerekli adımların doğru 
zamanlarda atılması gerekir. Çevreci 
anlayış ecdadımızın bize bırakmış 
olduğu en önemli konudur. Kentsel 
dönüşüm, belediyeler, müteahhit-
ler, hak sahipleri odalar ve tüm şehir 
halkının söz sahibi olduğu uzmanlık 
ve uzlaştık isteyen bir konudur. Prog-
ramda dönüşümleri tüm yönüyle ele 
alarak bir model önerisi oluşturmayı 
amaçlıyoruz” diye konuştu. 

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 
EN İYİ ŞEHİR; KONYA

Karatay Belediyesi Başkanı Meh-
met Hançerli de, Konya’nın şehircilik-
le alakalı konuşulması gereken illerin 
başında geldiğini belirterek kentsel 
dönüşümü en iyi uygulayan bir il ol-
duğunu da vurguladı. 

Hançerli, Karatay’ın geliştiğini de 
ifade ederek sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “Konya şehircilikle alakalı 
konuşulması gereken illerin başında 
gelmektedir. Şehirciliği, kentsel dö-
nüşümü Türkiye’de en iyi uygulayan 
illerden bir tanesi Konya’dır. Kara-
tay’da toplam 1 milyon 200 bin met-
rekare asfalt dökümü yapılmış. Bu 

sene Karatay’da vermiş olduğumuz 
inşaat alanı 3 milyon 521 bin metre-
kare.” 

KENTSEL DEĞİL ŞEHİRSEL 
DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ

Meram Belediyesi Başkanı Fatma 
Toru da kentsel dönüşümlerde şehrin 
tamamının etkilendiğini belirterek, 
kentsel değil şehirsel dönüşüm yap-
tıklarını söyledi. Şehirde 60 bin civa-
rında 50 yaşını aşmış konut olduğunu 
vurgulayarak, “Kentsel dönüşüm de-
diğimiz kavram 1990 yılında oluşma-
ya başlamış bir kavram. Belediyeleri-
miz kentleşme konusunda Konya’da 
ki payını aldı. 

Şehrimizde 60 bin civarında 50 
yaşını aşmış konut bulunmakta. Şük-
ran mahallesinde yapmış olduğumuz 
kentsel dönüşümde şunu gördük; 5 
katlı yığma yapılardan oluşan konut 
stoku vardı. Kentsel dönüşüm sü-
recinde en önemli konu; yaptığımız 
kentsel dönüşümlerin ileride tekrar 
kentsel dönüşüme ihtiyaç duymama-
sı. Kentsel dönüşümlerde sadece böl-
ge etkilenmez şehrin tamamı etkile-
nir bunları göz ardı etmemiz gerekir. 

Dönüşüm yapılan bölgeler belirli 
yerler. Bundan şehrin tamamı etki-
leniyor. İfadelere de dikkat etmemiz 
lazım. Biz kent değiliz. Kentsel değil 
şehirsel dönüşüm yapıyoruz” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından ‘Dönüşen Şehir Konya’ için Kentsel Dönüşüm ve şehircilik temalı çalıştay gerçekleştirildi.

Ahmet Sorgun Fatma Toru Mehmet Hançerli Ömer Faruk Okka
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KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya olarak yerli otomobile ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, yerli otomobil 
konusunun AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın başkanlığında kurulan komisyon tarafından yakından takip edildiğini söyledi 

‘Yerli otomobil takibimizde’

Konya Sanayi Odası (KSO) Aralık 
ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı 
Sevda Kayhan Yılmaz başkanlığın-
da gerçekleştirildi.  Meslek Komitesi 
Üyesi sanayicilerin de katıldığı toplan-
tıda konuşan KSO Başkanı Memiş Kü-
tükcü, Türkiye ve Konya ekonomisi-
nin 2017 performansından KSO’nun 
çalışmalarına, Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki yatırımlardan Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezlerine değin pek çok 
konuya değindi. Türkiye’nin bu yıl 
2016 yılındaki tüm kayıplarını telafi 
ederek, yeni kazanımlar elde ettiğinin 
altını çizen Kütükcü, “2016’yı ülke 
olarak yüzde 1.5, Konya olarak yüzde 
3 ihracat kaybıyla kapatmıştık. An-
cak 2017’de tüm kayıplarımızı telafi 
ettik. 11 ayda Türkiye’de yüzde 12, 
Konya’da ise yüzde 16.5 ihracat artışı 
yakaladık. 3. çeyrekte yakaladığımız 
yüzde 11.1’lik büyüme ivmesiyle de 
dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi 
haline geldik. Sanayicilerimiz de yüz-
de 2.6 ile bu büyümeye son yılların en 
güçlü katkısını verdi” dedi.

2017 yılında Türkiye’nin başarı 
performansıyla göz doldurduğunun 
altını çizen Kütükcü, “Türkiye, dev-
let-millet el ele vererek en ağır şokları, 
en az hasarla ve en hızlı şekilde nasıl 
atlattığını tüm dünyaya bu yıl bir kez 
daha gösterdi. Sanayicilerimiz büyük 
bir tutkuyla tüm zorluklara rağmen 
üretirken, devletimiz de üretimin ya-
nında oldu, KGF enstrümanını güçlü 
bir şekilde ortaya koyarak, ‘sanayicile-
rimizin yanındayım’ mesajı verdi.”

Konuşmasında Konya Sanayi 
Odası’nın 2017 yılında gerçekleştir-
diği faaliyetlerle ilgili bilgiler de veren 
Kütükcü, oda olarak 2017 yılında dış 
ticaret, üretim planlaması, pazarlama 
gibi alanlarda 35 eğitim organize et-
tiklerini, ayrıca 12 yurt içi ve yurtdışı 
fuara KOSGEB destekli iş gezisi dü-
zenlediklerini ve bu fuarlarda Konyalı 
sanayicilerin bin 117 ikili iş görüşmesi 
yaptığını vurguladı.

Mesleki eğitim konusunda yap-
tıkları çalışmaları anlatan Kütükcü, 
Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
meslek lisesini Türkiye’nin 8. proje 
okulu haline getirdiklerini aktardı. 

Konya OSB’deki Mehmet Tuza Pak-
pen Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’nin 2017’de büyük bir sıçrama 
yaptığını ifade eden Kütükcü, “Milli 
Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız bir 
protokolle okulumuzu Türkiye’nin 8. 
proje okulu haline getirdik. Danışma 
ve yürütme Kurulları oluşturduk. İda-
ri kadrosunu ve öğretmen kadrosunu 
güçlendirdik. Böylece okulumuz çok 
kısa bir sürede büyük bir sıçrama yap-
tı. TEOG yerleştirme sonuçlarına göre 
okulumuzda, tavan puan 430’a kadar 
yükseldi. 170 kontenjanın tamamı 
doldu. 375 ve üzeri TEOG puanıyla 
yerleşen 51 öğrenciye aylık 300 TL 
eğitim bursu vermeye başladık” diye 
konuştu

Kütükcü ayrıca oda olarak 8. sınıf 
öğrencilerini mesleki eğitime özen-
dirmek amacıyla “Geleceğimi Sevi-
yorum, Mesleğimi Seçiyorum” temalı 
kitap hazırlattıklarını ve bu kitabı 
Konya’daki tüm 8. sınıf öğrencileri-
ne dağıttıklarını belirtti. Kütükcü, ‘İl 
İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’ 
toplantılarına da katılarak, sanayici-
lerin ihtiyaç duyduğu mesleklerde iş 
gücünün karşılanması amacıyla açıl-
ması ve kapanması teklif edilecek dal 
ve bölümlerin tespitinde rol aldıklarını 
anlattı.

“INNOPARK DOLDU, AR-GE VE 
TASARIM MERKEZLERİNDE 

SAYI 19’A ULAŞTI”
Kütükcü, Konya Sanayi Odası ta-

rafından şehre kazandırılan Innopark 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin bu yıl 
yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını 
ve bölgeyi büyütmek için yeni yatı-
rımlar yaptıklarını kaydetti. Kütükcü, 
ayrıca bu yıl Konya Sanayi Odası ola-
rak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Se-
ferberliği ilan ettiklerini hatırlatarak, 
“Konya’ya bu yılsonu itibariyle 20 Ar-
Ge ve Tasarım Merkezi hedefi koy-
muştuk. Konya bu hedefe gerçekten 
sahip çıktı ve Konya’daki Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezi sayımız 19’a ulaştı. 
An itibariyle 17 Ar-Ge merkezimiz, 2 
tasarım merkezimiz var. Geçtiğimiz 
yıl bu sayı sadece 4 idi. Yani 19 Ar-
Ge ve Tasarım Merkezi’nin 15’i bu yıl 
kuruldu” ifadelerini kullandı.

Kütükcü, 2017 yılında Konyalı 
sanayicilerin finansmana erişimleri-
ne de destek olduklarını belirterek, 
TOBB tarafından hayata geçirilen 
Nefes Kredisine destek vererek, üye-
lerine toplam 9.2 milyon TL’lik düşük 
faizli kredi hacmi oluşturduklarını ve 
bu kredinin yüzde 70.6’sının üyeler 
tarafından kullanıldığını hatırlattı.
“SAVUNMA SANAYİ KSO’NUN GÜNDE-

MİNDEN DÜŞMÜYOR”
2017 yılında KSO’nun gündemin-

den düşmeyen konulardan birinin de 
savunma sanayi olduğunu aktaran 
Başkan Memiş Kütükcü, şehrin sa-
vunma sanayinde hak ettiği düzeye 
gelmesi ve ana sanayi ile iş yapma ka-
pasitelerinin artırılması için çalışmala-
rına aralıksız devam ettiklerini bildir-
di. Yıl içerisinde 2. Savunma Sanayi 
Zirvesi ve Tedarikçi Günleri’nin ya-
pıldığını anımsatan Kütükcü, “Huğlu 
ve Üzümlü’de mevcut silah üreticileri 
ile Konya Merkez’deki üyelerimiz için 
‘Konya Ateşli Silahlar Sanayi UR-GE 
Projesi’ ile ‘Konya Savunma ve Ha-
vacılık Sanayi Kümelenme Projesini’ 
başlattık. Bunların yanı sıra MEV-
KA destekli ‘Konya Savunma Sanayi 
Geliştirme Merkezi’ projemizde söz-
leşme imzalanması aşamasındayız. 
Ayrıca 50 kişilik sanayici heyetimizle 

Aselsan, FNSS ve Savunma Sanayi 
Müsteşarlığına ziyaret gerçekleştir-
dik. Odamız da yine Kara Kuvvetle-
ri Lojistik Komutanlığına bağlı Ana 
Bakım Fabrikaları ile Milli Savunma 
Bakanlığı Askeri Fabrikalarının yet-
kililerini sanayicilerimiz ile bir araya 
getirerek, ikili iş görüşmeleri yapılma-
sına olanak sağladık. Bu organizas-
yonlara önümüzdeki yıl içerisinde de 
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YERLİ OTOMOBİL KOMİSYONU 
KURULDU”

Konya olarak yerli otomobile ev 
sahipliği yapmaya hazır olduklarını 
ve Konya’nın bu konuda Valisi, Mil-
letvekilleri, Belediye Başkanları, tüm 
kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ha-
reket ettiğini söyledi. Konya’nın yerli 
otomobil konusunda rapor hazırlaya-
rak, avantajlarını ortaya koyduğunu 
anlatan Kütükcü, “KSO, KTO, KTB, 
KOS ve MEVKA işbirliğiyle tamamen 
bağımsız, uluslararası bir kuruluşa 
Konya’da Otomobil Üretilebilirliği Fi-
zibilite Raporu hazırlattık. Bu raporu 
da oda-borsa başkanlarımızla birlikte 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Faruk Özlü ile TOBB Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na ilettik. Raporu ayrı-
ca Türkiye’nin Otomobili Ortak Giri-
şim Grubu’nda yer alan beş firmanın 
yönetim kurulu başkanlarına da gön-
dererek, kendilerini Konya’ya, Kon-
ya’daki yatırım ortamını incelemeye 

davet ettik” dedi.
Kütükcü, yerli otomobil konu-

sunun AK Parti Konya Milletvekili, 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ın baş-
kanlığında kurulan KSO, KTO, KTB, 
KOP ve MEVKA’nın da yer aldığı bir 
komisyon tarafından yakından takip 
edildiği bilgisini de paylaştı.

KOS’A 65 MİLYON TL’LİK YATIRIM
Meclis ve komite üyelerine Konya 

Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan 
gelişmelerle ilgili de bilgi veren Baş-
kan Kütükcü, 2017 yılında yenilene-
bilir enerji, bölgeye; yol alt yapı, ka-
nalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, 
içme suyu dağıtım şebekesi, atık su 
arıtma, haberleşme ve güvenlik sis-
temleri, eğitim, çevre düzenlemesi, 
kamulaştırma, sosyal tesis, planlama 
ve projelendirme gibi alanlarda 65 
milyon TL yatırım yaptıklarını vurgu-
ladı.

Konya Organize Sanayi Bölge-
si’nin artık uluslar arası yatırımcılar 
tarafından tercih edilen, son derece 
modern bir sanayi alt yapısına kavuş-
tuğunun altını çizen Kütükcü, bölge-
de yatırıma açılan 4. Kısım Genişleme 
Alanı ve kamulaştırma süreci devam 
eden 5. Kısım Genişleme Alanı ile ilgi-
li şu bilgileri paylaştı: “2013 yılının so-
nunda tahsise açarak, 104 parsel tah-
sis ettiğimiz 4. kısımda 88 fabrikamız 

üretime geçti, diğer fabrikalarımızın 
da yatırımları devam ediyor. Ayrıca 
sanayicilerimizden 5. kısma yönelik 
yoğun talep alıyoruz. Brüt büyüklüğü 
7 milyon metrekare olan 5. Kısımda 
şu an itibariye 842 firmamız 21 mil-
yon 207 bin metrekare yer talebinde 
bulundu” diye konuştu.

Kütükcü, konuşmasının sonun-
da tüm sanayicilere teşekkür ederek, 
yeni yılın hayırlar getirmesini temen-
ni etti.
“YÖNETİCİ, ÇALIŞTIRDIĞI HERKESİN 

DİLİNDEN ANLAYABİLMELİ”
Yılın son meclis toplantısına 

konuk olan Dr. Faik Özdengül de, 
sanayicilere ‘Hazreti Mevlana’nın 
Yöneticilere Tavsiyeleri’ konulu bir 
konferans verdi. Mesnevi’den ve 
Hazreti Mevlana’nın diğer kitapla-
rından alıntılar yaparak konferansı 
gerçekleştiren Özdengül, yöneticile-
rin merhametli ve ilim sahibi olması 
gerektiğini, duygularıyla değil akılla 
işlerini yürütmesi gerektiğini söyle-
di. Yöneticilerin, çalıştırdığı herkesin 
dilinden anlayan kişi olduğunu ifade 
eden Özdengül, “Anlaşılmak kişinin 
başkalarının duygularını anlayabil-
mektir. İşçilerinize onları anladığınızı 
gösterin. Gittiğiniz hiçbir yerde ayrış-
tırıcı konuşmayın. Çalışanlarınızla bir 
araya gelin. Onları dinleyin. Ayrıca, 
kanaatkar olun, asıl zenginlik budur” 
şeklinde konuştu.  n HABER MERKEZİ 

 KSO Başkanı Memiş Kütükcü, 
Türkiye ve Konya ekonomisinin 
2017 performansından KSO’nun 

çalışmalarına, Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki yatırımlardan Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezlerine değin pek çok 

konuya değindi. 

Aladağ, turizm bölgesi ilan edildi
Derbent İlçe Belediyesi, bölgede 

kış turizmini canlandırmak amacıyla, 
son yıllarda girişimlerde bulunmuş, 
bölgeye kayak merkezi kazandırmak 
için çalışma başlatmıştı. Projeye Bü-
yükşehir Belediyesi de destek verince, 
Derbent’e düşünülen bu proje, proje 
olmaktan öteye geçerek gerçekleş-
mesi için somut adımlar da atıldı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin de deste-
ğiyle Derbent İlçe Belediyesi, bölgede 
kayak merkezi çalışmalarını sürdü-
rüyordu. Ancak bu çalışmalar yürü-
tülürken, bölgenin tam anlamıyla bir 
turizm bölgesi olması için gereken ya-
sal prosedürlerin de hayata geçmesi 
gerekiyordu. Bunlardan en önemlisi 
de bölgenin turizm alanı olarak ilan 
edilmesiydi. 

BEKLENEN MÜJDE DÜN GELDİ
Önceki gün AK Parti İl Başkan-

lığı’nda gündemi değerlendiren AK 
Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, konuyla ilgili ilk bilgileri vermiş, 
Aladağ bölgesinin turizm alanı olarak 
ilan edilmesinde son noktaya gelindi-
ğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın onayına sunulduğunun 
bilgisini vermişti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan hiç bekletmeden konuyla 
ilgili müjdeli onayı verdi. Aladağ’ın 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesi 
ile ilgili kararname Cumhurbaşka-
nıErdoğan’ın da onayından geçerek 
26/12/2017 tarih ve 30282 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. 

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Müjdeli haber Derbent İlçe Bele-
diyesi’nin resmi sosyal medya hesa-
bından duyuruldu. Buradan müjdeli 
haberi veren Derbent İlçe Belediye 
Başkanı Hamdi Acar, kararın Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın onayından 
geçtiğini söyledi. Başkan Acar, “Bu 
hususta başta Konya Milletvekilimiz 

Sayın Dr. Leyla Şahin Usta ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sa-
yın Tahir Akyürek olmak üzere tüm 
emeği geçenlere şahsım ve hemşeh-
rilerim adına şükranlarımı sunarım” 
diyerek konuyla ilgili destek verenlere 
de teşekkür etti. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Derbent Aladağ için müjdeli haber dün geldi.Aladağ’ın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
olarak tespit ve ilan edilmesi ile ilgili kararname Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından geçti. 
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Armağan Koleji organik meyve 
pazarı kurdu. Sağlıklı yaşam için or-
ganik besinleri tercih eden Armağan 
Koleji minikleri anasınıfı öğrencileri 
pazarda aldıkları meyvelerle okulda 
organik pazar kurdu. Konu ile ilgili 
açıklama yapan Ana sınıf öğretmeni 
Emine Aktaş, “Sağlıklı yaşam kuru-
mumuzun sloganı olduğu için bu tür 
etkinlik ve eylemlerle önem veriyo-
ruz. Öğrencilerle sağlıklı yaşamın or-
ganik besinlerle olacağını anlatmanın 
yanında hayatın gerçek maddelerini 
bire bir yaşanmasını istedik. Halk 
pazarı ortamını okulumuzda ger-
çekleştirdik’’ dedi. Öğrencilerin bu 
pazardan elde ettikleri gelirlerle yeni 
ve farklı etkinlikler yapmaya devam 
edeceklerini dile getiren yetkililer 
‘’Sağlıklı nesiller bu topluma Arma-
ğanımızdır’’ dediler. 
n HABER MERKEZİ 

TED Koleji’nden 
yardım kampanyası 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrenci topluluklarının ortaklaşa 
hazırladığı Konya Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) için yardım kermesi gerçekleşti

Öğrencilerden SOBE
için yardım kermesi

Etkinlik kapsamında ilk önce 
NEÜ 15 Temmuz Yerleşkesindeki 
kermes alanında SOBE’ye destek 
amaçlı olarak alışveriş yapılıp, ürün-
ler incelendi. Ardından konuşmalara 
geçildi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker gençlerin bir araya gelip bir 
güzellik ortaya koymalarının öne-
mine dikkat çekerek; “Şu anda hem 
Selçuklu Belediye Başkanımız hem 
SOBE Başkanımız buradalar. Öğ-
rencilerin SOBE için kermes düzen-
lemeleri kararına Dekanlığımızın ve 

öğretim üyelerimizin verdiği destek-
le mutfaktan atölyeye, farklı çalışma 
alanlarından eserler ortaya çıkmış. 
Eserleri birlikte gezmiş olduk. Her-
kese yarayacak ürünler olduğu ka-
naatindeyim” ifadelerini kullandı.

Böyle etkinliklerle toplu bir des-
tek organize etmenin önemli oldu-
ğunu söyleyen Şeker, hem paydaş 
kurumlara hem emeği geçen öğren-
cilere teşekkür etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ise SOBE için verilen 
bu gönülden destek için öğrencilere 

teşekkür etti. SOBE’nin Konya’nın 
önemli markalarından biri haline 
geldiğini belirten Altay şunları söy-
ledi: “SOBE’nin bu tür etkinliklerle 
tanınırlığı daha da çok artıyor. Eme-
ği geçenlere tekrar teşekkür ediyo-
rum.”

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak 
da kermes etkinliğinin kendileri için 
anlamının büyük olduğunu bu etkin-
liğin SOBE için görevli olmayanlar 
açısından ilk olduğunu kaydetti. Ak, 
bu tür etkinliklerle hep bir arada ol-
mayı umduklarını ifade etti. 

NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur Uy-
sal ise; “Sağlığın her alanında varız 
demek için Fakülte olarak bu tür 
etkinlikleri düzenlemeyi önemsiyo-
ruz. Daha önce Alzheimer’lı büyük-
lerimiz için düzenlemiştik. Her iki 
etkinliği de her yıl belli bir düzende 
devam ettireceğiz. En çok önemse-
diğimiz bu tür faaliyetlerle farkında-
lığı artırmak.” dedi.  Konuşmaların 
ardından Otizme dikkat çekmek için 
toplu olarak el baskısı yapıldı.
n HABER MERKEZİ 

TED Konya Koleji Anaokulu 
öğrencileri ve öğretmenleri anlamlı 
bir yardım kampanyası düzenleye-
rek o minik ellerini doğu illerindeki 
kendi yaşıtı kardeşlerine uzattılar 
Siirt Eruh İlçesi Demiremek İlkoku-
lu Anasınıfı ve Iğdır Şehit Er Erkan 
Akdeniz İlkokulu Anasınıfı öğrenci-
leri için yardım kampanyası başlattı.

TED Konya Koleji Anaokulu ve 
İlkokulu Müdürü Bahattin Demir, 
“Anaokulumuzun öğretmen, öğ-
renci ve velilerinin işbirliğiyle baş-
latılan Kardeşliğe uzanan TED’li 

minik Eller yardım kampanyamız 
tüm hızıyla devam ediyor. Yardım 
kampanyası eğitici masa oyuncakla-
rı, kitap-kırtasiye ve kıyafetten oluş-
maktadır. Kampanyamız 15 Ocak 
2018 tarihine kadar devam edecek-
tir. Kampanyaya tüm öğretmenleri-
miz, öğrencilerimiz ve velilerimizin 
desteklerini bekliyoruz. Kardeşliğe 
Uzanan TED’li Minik Eller yardım 
kampanyasında toplananlar iki ayrı 
okulumuza eşit bir şekilde gönderi-
lecektir” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Armağan’da organik pazar kuruldu 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker gençlerin bir araya gelip bir güzellik ortaya koymalarının önemine dikkat çekerek

Mehmet Gedik, 
Seydişehir Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası başkanlığı-
na aday olduğu-
nu açıkladı.
Gedik, dü-
zenlediği bası 
toplantısında ga-
zetecilere yap-
tığı açıklama-
da yapılacak seçimlerinde esnafın derdine 
derman olmak için aday olduğunu söyledi. 
Amacının Seydişehir’e ve esnafa hizmet 
etmek olduğunu ifade eden Gedik, “Bugün 
esnafın sorunları hat safhada. Çözüm için 
ise ilgili kuruluş bir şey yapamıyor. Biz kan 
ağlayan esnafa bir nebze de olsa destek 
için yola çıktık. Bu yolda başarılı olmamız 
için herkesimden destek istiyoruz. İnşallah 
çalışmalarımız ve projelerimiz en kısa sürede 
esnafa yansıyacaktır” dedi. n AA

Seydişehir Halk Eğitim Müdürlüğü (HEM) 
tarafından emlak danışmanlığı kursu açıldı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Refik 
Dereli, Merkez İlkokulunda açılan kursta 
usta öğretici Mehmet Akyol tarafından 
emlak danışmanlığı kursunun ikincisinin dü-
zenlendiğini bildirdi. Kursun 200 saat süreli 
planlandığını kaydeden Dereli, “Kursiyerleri-
mize, pazarlama ve değerlendirme, tapu iş-
lemleri, şehir plancılığı, halkla ilişkiler, hukuk 
ve kadastro konularında eğitim verilecek. 35 
kişiyle başlayan kursumuzun sonunda ba-
şarılı olanlara emlak danışmanlığı sertifikası 
vereceğiz” diye konuştu.  n AA

Esnafa destek 
için yola çıktık

Seydişehir HEM’de
danışmanlık kursu 

Seydişehir Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜ-
SİAD) tarafından “İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk” se-
mineri düzenledi. Seydişehir MÜSİAD salonunda düzenlenen 
toplantının açılışında konuşan Başkan Yasin Camcı seminerin 
hayırlı olmasını diledi.

Seydişehir Barosundan Arabulucu Mustafa Akman, ara-
bulucu kurumların yargı sisteminin iş yükünü hafifletecek bir 

yapı olduğunu söyledi. Zorunlu arabulucu kurumların işve-
ren ve işçiler açısından yargılamada kaybedilen zaman, para, 
emek gibi birçok hususta tasarruf sağlayacağını ifade eden Ak-
man, “Arabuluculuk hızlı, etkin, adil bir şekilde taraf iradeleri-
ni ön planda tutan, tatmin edici bir uygulamadır. Bu alternatif 
uyuşmazlık çözüm yolu pratiktede Türkiye genelinde şimdi-
den yüzlerce uyuşmazlığı bir çırpıda bitirdi” dedi.  n AA

‘Arabuluculuk tatmin edici bir uygulama’

Bir pencere, göz-
lerimde yarı ağlamaklı 
bir hâl… Gülüşümün 
ucunda bir sızı… 
Hayatın yorgun yüzüne 
karşı gülümseyerek 
kurduğumuz hayaller bir 
salıncak gibi gidip gel-
mekte…

Umut, bir pencerey-
di. Gecenin karanlığında, 
yıldızları görebilenlerin 
gülüşlerine bir gamze konduran… 
Kirpiklerimin ucunda bir kelebek ağıdı. 
Sokak lambasının altında uçuşan on-
larcasına bakarken, bakışların buğulan-
ması…  Güz gelmiş gözbebeklerime… 
Bitip tükenmeyen bir hüzün gelip çörek-
lenmiş yine gönül pervazıma… 

Şimdi ağır aksak ıslak caddelerin 
uzun uzadıya sürüp giden yollarında 
ilerliyorum. Caddeden geçen arabaların 
telaşı… Herkes kendi hengâmesinde… 
Farların daha da belirginleştirdiği yama-
cımdaki gölgemin yalnızıyım.

Hüzünlerimden kaçma isteğiyle, 
kendi dünyamda saklambaç oynamak-
tayım. Gecenin matemini aydınlatmaya 
çalışan mum edasındaki yıldızlar… 
İçimde tuttuğum hayallerimi avuç iç-
lerimden gökyüzüne salıyorum. Yük-
lendiğimiz tüm hüzünleri heybede taşır 
gibi… Yüreği tarumar eden, sussan da 
gözleri konuşturan bir yük…

Anlatamazsın bilirim. Ağlayamaz-
sın da… Bir çocuk gibi annenin dizle-
ri, babanın omzu gerek. Oyuncağım 
kayboldu, topum patladı, dizim acıyor 
diyemezsin. Şikâyet edecek kimsen de 
yoktur zaten. Çocuk gibi hayıflanacak 
yaşı çoktan geçmişsindir. Küçüklüğü 
gelip geçirdin hayatından da büyüme-
yen, hep bir sığınak arayan yüreğine söz 
geçiremedin değil mi? Ufak bir sözün 
seniteskin etmesi bile yeterliydi oysa…

Belki de gözden kaçırılan bir ayrıntı, 
mazi sokaklarından bugüne ışık tutan bir 
söz vardı. Küllerinden yeniden doğan bir 
Anka gibi… 

Elimde bir kül küreği… Umudum-
dan aldığım güç ile savurdum yanmış-
ların arasına… 

O anda DücanaCündioğlu’nun sözü 
gözlerimin önüne bir perde gibi indi. 

“Bitimsiz bir devinimdirtahay-
yül. Durdurulmak istenir bu yüzden. 
Israrla hatta öfkeyle... Bazen aklın 

kibirli ve tavizsiz kesin-
liğince, bazen duyuların 
kaba ve tahammülsüz 
katılığınca… İnsanın, 
özgürlüğüne en düşkün 
yetisidir. Ne tek başına 
duyuların gerçeklik kıs-
kacıyla denetim altına 
alınabilir serkeşliği, ne 
de aklın sertçe önüne dik-
tiği zorunluluk ve kesinlik 
bariyerleriyle. Kendi ya-

salarına uymaktan hoşnuttur. Karşısına 
çıkarılan engellerin gözünü korkuttuğu 
pek söylenemez. Her defasında kendine 
kendince yollar bulur ve özü gereği, 
devinimini sürdürme isteğinden asla 
vazgeçmez, vazgeçemez. Salt kendi 
hakikatine müştaktır çünkü.  Sırf kendi 
hayaline... Zatının gereğini talep eder; 
sonsuzluğu ve sınırsızlığı.”

Ne de hoş anlatmıştır hayalin 
inceliklerini…Tahayyül; hiçbir kurala, 
sınırlamaya esir olamaz. Her duygunun 
olduğu gibi o da başlı başına bir dünya-
dır. Hayali destekleyen duygu ise hüzün-
dür. İnsanın yüreği buğulandığı zaman 
düşler dünyasının kapıları aralanır.  Bir 
bakıma küllerinden yeniden doğarsın o 
vakit.

Hüzün bize Peygamber mirasıdır. 
Efendimizin de buyurduğu üzere; “Ben 
hüzünler Peygamberiyim ve hüzün 
benim ayrılmaz arkadaşımdır.”

Bu yatılı hayat, ebedinin içsel 
duygulanımıdır. Bunun berabe-
rinde damla damla rahmet hâkim 
olur semaya… Güneşli bir gök-
yüzünün, üzünç ile karşılaşması-
nın akabinde hülya gibi bir görün-
tü ortaya çıkar. Göğü baştanbaşa 
saran renk cümbüşü bir kuşak…  

Binaenaleyh dertler yağmur 
olup üzerinize yağmaya başladı-
ğında, sakın kaçmayın. Bir çocuk 
gibi kollarınızı açın ve ıslanın. Bilin 
ki yağmurdan sonra hep bir umut 
kuşağı çıkar. 

Güzel bir davete teşekkür 
mahiyetinde yazılmış bir yazı…
Mutluluk ile kalın yazı dostlarım. 
Selam ve dua ile…

KÜL KÜREĞİ

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
27 Aralık 2017 Çarşamba • Yıl: 10 • Sayı: 3225

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Korkmaz’ı tahliye eden 
hakimlerin görev yeri değişti

ABD’de devam eden Hakan 
Atilla davasında tanıklık yapan 
FETÖ’nün firari sanığı Hüseyin 
Korkmaz’ı, yargılandığı “17 Ara-
lık kumpas” davasında tahliye 
eden hakimler Ahmet Civelek ve 
Cantürk Taşkın’ın görev yerleri 
değiştirildi. ABD’de devam eden 
Hakan Atilla davasında tanıklık 
yapan Fetullahçı Terör Örgü-
tü’nün (FETÖ) firari sanığı Hüse-
yin Korkmaz’ı, yargılandığı “17 
Aralık kumpas” davasında tahliye 
eden hakimler Ahmet Civelek ve 
Cantürk Taşkın’ın, Hakimler ve 
Savcılar Kurulu (HSK) kararna-
mesi kapsamında görev yerleri 
değiştirildi.

HSK Birinci Dairesi tarafından 
dün 1813 sayılı Adli Yargı Karar-
namesi yayımlandı. Toplam 92 
hakim ve savcı değişikliğiyle ilgili 
kararnamede, görev yeri değişen 
iki isim dikkati çekti. 

“17 Aralık kumpas” davasının 
tutuklu sanığı Hüseyin Korkmaz’ı 
tahliye eden dönemin İstanbul 
13. Ağır Ceza Mahkemesi Başka-
nı Ahmet Civelek ve üye hakim 
Cantürk Taşkın’ın görev yerleri 
değiştirildi. 

Kararnameye göre, halen İs-
tanbul Bölge Adliye Mahkemesi 
Daire Başkanı olarak görev yapan 
Ahmet Civelek Mersin hakimliği-
ne, İstanbul hakimi olarak görev 

yapan Cantürk Taşkın da Adana 
hakimliğine atandı.

Görev yeri değiştirilen Ahmet 
Civelek’in yerine İstanbul Bölge 
Adliye Mahkemesi Daire Baş-
kanlığı’na İstanbul Bölge Adliye 
Mahkeme üyesi Kemal Aydın ge-
tirildi.

“17 Aralık kumpas” davasının 
görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından verilen 
tahliye kararına dönemin Mah-
keme Başkanı Ahmet Civelek ve 
üye hakim Cantürk Taşkın imza 
atmış, mahkemenin diğer üye 
hakimi İbrahim Gözükara ise mu-
halif kalmıştı.

FETÖ’nün firari sanığı ve 
“Bylock” kullanıcısı olduğu be-
lirlenen eski komiser Hüseyin 
Korkmaz, tahliye edilmesinin ar-
dından ABD’ye kaçmış ve burada 
devam eden Hakan Atilla dava-
sında tanıklık yapmıştı.

Aynı kararnamede, Bakırköy 
Cumhuriyet Başsavcıvekili olan 
Mehmet Demir İstanbul Anadolu 
Cumhuriyet Savcılığı’na, İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcıvekili 
Selamettin Celep Küçükçekmece 
Cumhuriyet Savcılığı’na, Bakır-
köy Cumhuriyet Başsavcıvekili 
Kenan Doğan da İstanbul Cum-
huriyet Başsavcıvekilliği’ne atan-
dı.
n AA

Sosyal medya üzerinden ve mail atarak kredi kartları bilgilerine ulaşan dolan-
dırıcılar, dolandırdıkları paraları kendi hesaplarına aktarırken suçüstü yakalandı

Çevreyi gözetledikten sonra bir iş yerine hırsızlık 
yapmak için girdiği iddia edilen şüpheli, iş yeri sahibi 
tarafından tekme tokat dövüldü. Olay, dün saat 13.15 
sıralarında bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, cadde üzerinde bulunan ve elektrik malze-
meleri satan iş yerine gelen hırsızlık şüphelisi, önce iş 
yeri önünde bulunan minibüsün kapılarını kontrol etti. 
Daha sonra iş yerinin depo kısmında bulunan kapıdan 
sessizce içeri giren şüpheli, iş yeri çalışanı tarafından 
fark edildi. İş yeri çalışanının şüpheliye orada ne aradı-
ğını sorduğunu duyan iş yeri sahibi Ahmet Gündüz, ko-
şarak şüphelinin olduğu bölüme gitti. Ahmet Gündüz, 
bu sırada dikkat dağıtmak amacıyla su istemek için içeri 
girdiğini söyleyen şüpheliyi tekme tokat dövmeye baş-
ladı. İş yerinde çalışan diğer işçilerin araya girmesiyle 
şüpheli kaçarak uzaklaştı.

Olaydan sonra polis çağırıp şüpheliyi teslim etme-
diği için pişman olduğunu ifade eden iş yeri sahibi Ah-
met Gündüz, “Öğlen saatlerindeydi. Bizim elemanımız 
arka tarafta namaz kılıyor. Tam o sırada kapı açılıyor. 
Bizim eleman selamını veriyor, sen kimsin diyor. ‘Abi 
su istemeye geldim’ diyor. Ben konuşmalarını duyuyo-
rum. Hırsızlığa geliyor. Kamera kayıtlarında da var. Ben 
hemen hırsızlığa geldiğini hissettim. Direkt geldim dal-
dım. Ondan sonra diyor ki, ‘Ben su istemeye geldim’. Su 
istemeye bizim depo kısmından girilmez, ana giriş kapı-
mız var oradan girilir. Ondan sonra dövdüm, sonradan 
da pişman oldum. Keşke polis çağırsaydım. Dışarıda bir 
arkadaşı daha vardı. O da burada dayağı yedikten son-
ra dışarıda bekliyor. Gel lan sen de buraya diye bağırıp 
küfür ettim. İkisi beraber kaçtılar” ifadelerini kullandı.
n İHA 

Dolandırıcılar
suçüstü yakalandı

Konya Siber Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, dolan-
dırıcıların sosyal medya üzerinden 
sıklıkla başvurduğu phıshıng (ol-
talama) yöntemiyle vatandaşları 
dolandırdığı bilgisini aldı. Bunun 
üzerine ekipler dolandırıcıların 
sosyal medya üzerinden rastgele 
kullanıcı hesaplarına mail atarak 
kredi kartı bilgilerine ulaşan çeteyi 
yakalamak için çalışma başlattı. Ça-
lışmalar doğrultusunda şüphelilerin 
Evrim K. (25), Ramazan K. (20), 
D.G. (19), Emine Ö. (20) ve 17 ayrı 
suçtan kaydı bulunan ve çete lideri 
olduğu iddia edilen Hakan U. (30) 
olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin 
şüpheliler üzerinde çalışmalarını 
sürdürdüğü sırada, sosyal medya 
üzerinden kart bilgilerini ele geçir-
dikleri kişilerin hesabındaki paraları 
kendi hesaplarına aktarmak isteyen 
şüphelilerden Ramazan K. ile D.G., 
kent merkezinde bulunan bir ban-
kaya gitti. Bankada dolandırdıkları 
kişinin hesabında bulunan paraları 
kendi hesabına aktarmak üzere olan 
Ramazan K. ve D.G.’nin durumun-
dan şüphelenen bir banka görevlisi 
polisi aradı. İhbar üzerine kısa süre-
de bankaya giden polis ekipleri şüp-
helileri yakalayarak gözaltına aldı.

BANKA DA HESAP AÇTIRANA 
YÜZDE 10 KOMİSYON VERMİŞ
Gözaltına alınan iki şüpheli ifa-

deleri alınmak üzere Konya İl Em-
niyet Müdürlüğü Siber Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğüne gö-
türülürken, şüphelilerden Rama-

zan K. hakkında yakalama kararı 
bulunduğu tespit edildi. Şüpheli-
lerden D.G.’nin ise itirafçı olduğu 

öğrenildi. Şüpheli D.G.’nin verdiği 
ifade doğrultusunda harekete ge-
çen siber polisler diğer şüpheli-

ler Emine Ö., Evrim K. ve 17 ayrı 
suçtan kaydı bulunan Hakan U.’yu 
düzenlenen operasyonla gözaltına 
aldı. 17 suçtan kaydı bulunan ve 
çete lideri olan Hakan U.’nun dikkat 
çekmemek için diğer şüpheliler adı-
na farklı banka hesapları açtırdığını 
ve şüphelilerin de yüzde 10 komis-
yon karşılığında kendi adlarına ban-
ka hesabı açtırmayı kabul ettiklerini 
belirledi. Öte yandan, şüphelilerin 
daha önce bir hesaptan 41 bin 200 
TL’lik vurgun yaptığı da ortaya çıktı. 

5 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardın-

dan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 
Şüphelilerden Ramazan K., Emi-
ne Ö. ve Hakan U. sevk edildikleri 
adliyede çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklanırken, Evrim K. adli kontrol 
kararıyla serbest kaldı. Şüpheliler-
den D.G. ise serbest bırakıldı. n İHA 

Çalışmalar doğrultusunda şüphelilerin Evrim K. (25), Ramazan K. (20), D.G. (19), 
Emine Ö. (20) ve 17 ayrı suçtan kaydı bulunan ve çete lideri olduğu iddia edilen Hakan 

U. (30) olduğunu belirledi.

Ilgın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu 
operasyonunda gözaltına alınan bir kişi 
tutuklandı. 
Edinilen bilgiye göre, Ilgın Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, Şıhbetrettin Mahallesi’nde 
uyuşturucu sattığı iddia edilen E.A’nın 
evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada satışa hazır esrar ele 
geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanma-
sının ardından adliye ye sevk edilen E.A. 
tutuklandı.
n AA

Seydişehir’de sabahın erken saatlerinde 
oluşan yoğun sis günlük yaşamı olumsuz 
etkiliyor. 
Şehir merkezinde ve Seydişehir çevresinde 
bulunan Karabulak ve marangozlar sanayi 
kavşaklarında oluşan sis görüş mesafesinin 
zaman zaman 40-50 metreye kadar düş-
mesine sebep oldu.  Yetkililer sürücülerin 
dikkatli seyretmeleri ve sis farlarını yakma-
ları konusunda uyarılarda bulunuyorlar. 
n AA

Uyuşturucu
operasyonu 

Seydişehir’de 
yoğun sis

Sarıkamış Harekatının 103. yılı anma etkinlikleri kapsa-
mında,  Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulu tara-
fından “22 Aralık Şarkın Çanakkale’si Sarıkamış “ adlı prog-
ram düzenlendi. Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik, 
saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla başladı. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Okutmanı Tuba 
Özdinç, yaptığı konuşmada, Sarıkamış’ın bir kahramanlık 
destanı olduğunu söyledi. Özdinç, “Sarıkamış dondurucu 
soğuğa karşı ecdadımızın vatan sevgisini, cesareti gösteren 

kahramanlık öyküsüdür. İsimsiz bu vatan yiğitlerini unut-
mayacağız, gelecek nesillere bu kahramanları anlatmalıyız” 
dedi.  Daha sonra öğrenciler, Sarıkamış şehitlerini anlatan 
tiyatro oyununu sahneledi.   Program, plaket töreniyle sona 
erdi. Programa, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 
Karapınar Aydoğanlar MYO Müdürü Durmuş Ali Ceylan,  
AK Parti İlçe Balkanı Nadi Tartan, MHP İlçe Başkanı Faruk 
Sonkaya ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
n AA

Karapınar’da Sarıkamış şehitleri anıldı 

İşyerine giren hırsızı tekme tokat dövdü 



Fizik Tedavi Re-
habilitasyon ve Fitote-
rapi Uzmanı Dr. Meh-
met Portakal, 2018 
yılının hemen önce-
sinde, yeni yıl ile ilgili 
program yaparken 
daha sağlıklı bir ya-
şama sahip olabilmek 
için uygulanabilecek 
formülleri paylaştı. 

“Sağlığımızı ko-
rumak ve güçlendir-
mek, tedavi etmekten 
daha kolay, daha ucuz ve akılcı bir 
yol”diyen Uzman Dr. Mehmet Porta-
kal, hayattaki en önemli hazinemizin 
bedensel ve ruhsal sağlığımızın ol-
duğunun altını çizdi. Yeni yılda sağ-
lıklı yaşam için önerilerde bulunan 
Portakal, “Kendinize önem verin, 
sağlık durumunuzun farkında olun. 
Huzurlu olmaya odaklananın, ön-
celikle mutlu olun, stresten kaçının. 
Mutluluk bir besin maddesi gibidir. 
Stres enfeksiyon hastalıklarının orta-
ya çıkmasını kolaylaştırıcı bir faktör-
dür. Kış ayları için ayrı hobiler edinin, 
kitap, dergi ve gazete okuyun. Hafta 
sonlarını sevdiklerinizle geçirin. Ye-
dikleriniz vücudunuzun ilacı olsun, 
sağlığınızı koruyup geliştirmenizde 
gerekli besin unsurlarını içeren den-
geli bir beslenme planını yaparak işe 
başlayın. Yaşınız ve cinsiyetiniz göz 
önünde bulundurularak oluşturu-
lan böyle bir beslenme programı ile 
hem kendinizi sağlıklı hisseder hem 
de hastalıklardan korunursunuz. Bol 
miktarda sıvı alın. Su, vücudumuz-
daki toksinleri ve istenmeyen artık-
ları uzaklaştıran en ideal içecektir. 
Temiz ve güvenli su tüketmeye özen 
gösterin. Sabah güne başladıktan 
sonra, her saat 1 bardak su içmeye 
çalışın. Güne kahvaltıyla başlayın. 
Kahvaltı en önemli öğün olduğu için, 
size gerekli olan temel besin unsur-
larını içeren güzel ve keyifli bir kah-
valtının tadına doyum olmaz. Her 
öğünde yağ, protein ve karbonhidrat 
tüketimini dengede tutmaya çalışın. 
Önemli olan bunları doğal yollarla 
almanız. Yağ ve şekeri azaltın. Şeker 
toksik yükünüzü artırır, hücrelerini-
zin erken yaşlanmasına neden olur. 
Şeker ihtiyacı için, tam tahıllı ekmek-
ler, bulgur, makarna, sebzeler, mey-
veler (muz, üzüm, kavun, karpuz, in-
cir ve dut hariç) ve tam tahıllı kahvaltı 
gevrekleri iyi seçimlerdir” dedi. Fizik 
Tedavi Rehabilitasyon ve Fitoterapi 
Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, prote-
in alımının dengelenerek haftada en 
az 3 gün egzersiz yapılmasını tavsiye 
etti. Portakal şöyle konuştu, “Protein 
alımınızı dengeleyin. Günlük ihtiya-
cın çoğunun bitkisel kaynaklardan 
(kuru fasulye, mercimek, nohut, bar-
bunya, koyu yeşil yapraklı sebzeler) 
olmasına özen gösterin. Daha fazla 
Omega-3 yağı tüketmeye çalışın. 
Kolesterol ve kalp-damar hastalık-
ları riskinin azaltılmasına yardımcı 
olur. Yağlı balıklar (uskumru, somon, 
hamsi) ile semizotu ve keten tohumu 
gibi bitkilerden veya doğal kapsüller-
den bu ihtiyacımızı karşılayabiliriz. 
İşlenmiş besinler ve trans-yağlardan 

uzak durun. Hidrojenle 
sıkıştırılan ve cips, biskü-
vi gibi gıdalarda bulunan 
trans-yağlar risk taşır. Her 
gün lifli gıdalar tüketme-
ye çalışın. Kan şekerinizi 
dengeler, bağırsaklarınızı 
çalıştırır, kansere karşı ko-
rur. Badem, sebze, elma 
ve tam yulaflı ekmekler lif 
ihtiyacını karşılar. Egzersiz 
yapın. Egzersiz tüm siste-
mi çalıştırarak dokulara 
daha çok kan ve oksijen 

gitmesini, vücut ısısının artması ile 
terlemenizi sağlar; bu hem toksinle-
rin dışarı atılmasını kolaylaştırır, hem 
de bağışıklık sistemini aktive eder. 
Sağlık için spor önemlidir. Sağlıklı 
beslenmek ve spor yapmak, insanın 
fiziksel açıdan kendisiyle ilgilenmesi 
ve zihinsel yeteneklerini kendi kont-
rolü altında daha olumlu bir seviyeye 
ulaştırması için önemlidir. Kendinizi 
fiziksel olarak rahat ve iyi hisseder-
seniz, düşüncelerinizin de pozitif ol-
ması ve daha olumlu bir bakış açısına 
sahip olmanız kolaylaşır. Daha pozitif 
düşünceler için sağlıklı beslenmeniz 
ve spor yapmanız gerektiğini unut-
mayın. Haftada en az 3 gün aerobik 
egzersiz yapmaya çalışın.” Hangi 
yaşta olursa olsun fazla kiloların ve-
rilmesini isteyen Portakal, stres ve 
uykusuzluğunda insanları şişman-
lattığını anlattı. Portakal, “Dinlen-
mek, insanın gücünü artırır. Sadece 
bedensel değil aynı zamanda ruhsal 
açıdan da dinlenmek önemlidir. Be-
densel dinlenmeyi en iyi, güzel bir 
uyku sağlar. Uyku, ‘bedava zayıflama 
ilacı’ olarak da değerlendirilmelidir. 
Stres ve uykusuzluk sizi şişmanlatır. 
İdeal kilonuzu koruyun. Kilo fazlalığı 
veya şişmanlık hangi yaşta olursanız 
olun pek çok sağlık sorununun hazır-
layıcısıdır. Öncelikle fazla kilolarınız-
dan kurtulun. Beden kitle indeksinizi 
25’in altında tutmalı, bel çevrenizi 
erkekseniz 102 cm, kadınsanız 88 
cm’nin üzerine çıkarmamalısınız. 
Yılda bir kez kan tahlili yaptırmalı 
ve bedende herhangi bir anormallik 
veya madde eksikliği var mı kontrol 
edilmeli. Eğer demir, B vitaminleri, 
protein gibi madde eksiklikleri varsa 
mutlaka hekim kontrolünde tamam-
lanmalıdır. Özellikle içinde bulundu-
ğumuz kış mevsiminde çörekotu, ru-
şeym, kalsiyum, magnezyum, aspir 
yağı ve çinko desteği gerekebilir. Bu 
konuda doktorunuzdan bilgi alınız. 
Kışın yağlanma başlayabilir, kilonu-
za ve formunuza dikkat etmelisiniz. 
Gençleşmek, ağrılardan kurtulmak, 
bağışıklığınızı, fiziksel ve zihinsel 
performansınızı artırmak amacıyla 
ozon-oksijen tedavisi ile hayat ener-
jinizi yenileyebilirsiniz. Yine bilimin 
ışığında bitkisel tedaviler, lazer, rad-
yofrekans, hacamat ve kök hücre uy-
gulamaları sizi hem hastalıklara karşı 
koruyacak hem de rahatsızlıklarınız-
dan daha kolay kurtulmanıza destek 
olacaktır. 2018 yılını ve önümüzdeki 
yaşlarımızı sağlık, mutluluk ve huzur 
ile geçirmek için vücudumuzun ver-
diği sinyallere kulak vermeliyiz” şek-
linde konuştu.
n İHA 
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KOMEK’ten  ‘Gel’ isimli anlamlı konser 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK)’nın Şeb-i Arus’un 744. Yılı 
nedeniyle düzenlediği “Gel” isimli 
konserde Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Güzel Sanat Genel Müdürlüğü 
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu Kadınlar Topluluğu, Pey-
gamber Efendimiz için Na’t-ı Şe-
rifler ve Mesnevi’den besteler icra 

etti. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Güzel Sanat Genel Müdürlüğü ile 
Konya Büyükşehir Belediyesi işbir-
liğiyle Ankara Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosu Kadınlar Topluluğu 
Şeb-i Arus’un 744. Yılında Haz-
reti Mevlana anısına “Gel” isimli 
konser verdi. Büyükşehir Beledi-
yesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki 

konser öncesi konuşan Büyükşehir 
Belediyesi Basın Yayın ve Halk-
la İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet 
Köseoğlu, “Peygamber Efendimi-
zin doğumu bizim için her gündür. 
Dolayısıyla bize her gün yeniden 
doğar. Her gün salavatlar getirerek 
her dem onu anarız; kalbimiz, gön-
lümüz sürür bulur” dedi. Köseoğlu, 
medeniyetimizin en önemli ögele-

rinden birinin de musiki olduğunu 
belirterek, sanatçılara ve katılımcı-
lara teşekkür etti.

GELENEKSEL BURDUR CUMHUR 
MEVLİDİ OKUNDU

Peygamber Efendimizin doğum 
yıldönümü ve Hazreti Mevlana’nın 
744. vuslat yıl dönümü nedeniy-
le düzenlenen tasavvuf müziği 
konserinin ilk bölümünde Burdur 

yöresinde hanımların kendi arala-
rında okudukları ve Ahmet Hati-
poğlu’nun gayretleriyle korolarının 
repertuarına girmiş olan “Gelenek-
sel Burdur Cumhur Mevlidi” ile 
Peygamber Efendimiz için yazılan 
güftelerin besteleri; ikinci bölüm-
de ise, Hazreti Mevlana’ya yönelik 
güftelerin besteleri icra edildi. Yo-
ğun ilgi gören programda Hazreti 

Mevlana’nın yirmi ikinci uşaktan 
torunu Esin Çelebi de Mesnevi’nin 
ilk on sekiz beytini okudu. Ankara 
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 
Kadınlar Topluluğu Sanat Yönet-
meni Nebahat Konu Yılmaz, Kon-
ya’da bulunmaktan son derece 
mutlu olduklarını belirterek, Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
etti.  n HABER MERKEZİ 

Dr. Portakal: Stres ve 
uykusuzluk şişmanlatır

Yunak’ta, “yemyeşil bir köy” hayali kuran iki öğrenci, bozkır görünümündeki bölgede 125 
çam fidanını toprakla buluşturdu. Çocukların bu örnek çabası takdirle karşılandı 

Köyü ağaçlandırmak
için harekete geçtiler

Uçsuz bucaksız bozkırın ortasında 
yer alan ilçeye bağlı Yavaşlı Mahal-
lesi’nde yaşayan ve taşımalı sistem-
le eğitim gören 11 yaşındaki Eyüp 
Kurşunlu ile 14 yaşındaki Osman 
Gültekin, yaşadıkları yerin yemyeşil 
ağaçlarla çevrili olması için bir şeyler 
yapmaya karar verdi.

Bu hayallerini ilçede esnaflık ya-
pan büyüklerine anlatan çocuklar, 
yardım istedi. Büyüklerinin de yar-
dımıyla Akşehir Ağaçlandırma ve 
Toprak Muhafaza Şefliğine başvuran 
çocuklar, köylerine fidan dikmek iste-
diklerini yetkililere iletti.

Çocukların bu örnek çabasını tak-
dirle karşılayan görevliler, köye dikil-
mek üzere 125 çam fidanı gönderme-
ye karar verdi.

Birkaç gün sonra Akşehir Orman 
İşletme Şefliğinden gönderilen fidan-
ları görünce büyük sevinç yaşayan 
Eyüp ve Osman, hafta sonunu adeta 
iple çekti.

Esnaf ağabeylerinin de yardımıyla 
ilk önce 60 kadar fidanı köydeki ilko-
kulun bahçesine diken iki arkadaş, di-
ğer fidanları da yol kenarları ve köyün 
diğer yerlerinde toprakla buluşturdu.

Önceki gün yağmur yağdığı için 
çocukların yumuşak toprağı kazması 
zor olmadı. Zorlandıkları anlarda ağa-
beylerinden destek alan çocukların, 
daha önce dikim yapılan ancak ba-
kımsızlık nedeniyle kuruyan fidanla-
rın yerine dikim yapması daha kolay 
oldu.

Dinlenmeden çalışan ve iki gü-
nün sonunda 125 fidanı toprağa di-
ken çocukların mutluluğu görülmeye 
değerdi.

 “KÖYÜMÜZÜN AĞAÇLANDIRMA 
KONUSUNDA ACELESİ VAR”

Mutluluklarını anlatan Yunak 
Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Os-
man Gültekin, yaşadıkları köyde yeşil 
alan, orman ve park olmamasına çok 
üzüldüklerini söyledi.

Bu konuda bir şeyler yapmaya 
karar verdiklerini belirten Gültekin, 
“Köyümüzün ağaçlandırma konu-
sunda acelesi var. Biz bir karar verdik 
‘elimize geçen bir fidan bile olsa kö-

yümüze dikeceğiz, sulayıp büyütece-
ğiz.’ Büyüklerimizden yardım istedik. 
Onlar da bize destek verdi. Aldığımız 
fidanları köyümüze diktik.” diye ko-
nuştu.

Diktikleri fidanların köyün iklim 
koşullarına uygun olduğunu ifade 
eden Gültekin, “Umut ediyoruz ki 
4-5 yıl içerisinde bu güzel köye 2-3 
bin ağaç kazandırmış olacağız. Bu 
fidanlar büyüdükçe köyümüze değer 
katacak. İki arkadaş, büyüklerimize 

örnek olacak bir ağaçlandırma süreci 
yürütüyoruz. Umut doluyuz ve gu-
rurluyuz. Belki de köyümüz için en 
önemli mirası hazırlıyoruz” ifadelerini 
kullandı.
“LÜTFEN HERKES AĞAÇLARI SEVSİN 

VE KORUSUN”
Eyüp Kurşunlu da fidan dikerek 

doğanın önemine dikkati çekmek is-
tediklerini vurgulayarak şunları dile 
getirdi:

“Lütfen herkes ağaçları sevsin ve 
korusun. Sadece bizim ağaç dikme-
mizle olmuyor. Köyümüzdeki herkes 
ağaç diksin. Yetkililer bizi ziyaret et-
sin, köyümüzün ne kadar kurak ve 
ağaçsız bir yer olduğunu görsün. Biz 
yeşili olmayan bir köy istemiyoruz.”

Akşehir Orman İşletme Şefi Ha-
san Kilivar ise çocukların fidan talebi-
ni duyunca çok mutlu olduğunu ifade 
etti.

Hemen taleplerini karşıladıkla-
rını anlatan Kilivar, şunları kaydetti: 
“Yaklaşık 15 gün önce telefonuma 
gelen bir çağrının böylesine güzel bir 
olaya vesile olacağı hiç aklıma gelme-
mişti. Kendileri gibi düşünceleri ve 
niyetleri de pırıl pırıl iki öğrencimizin 
bizlere ulaşması, fidan talep etmesi 
üzerine çam fidanlarını teslim ettik. 
Herhangi bir yardıma, araç ve ekip-
mana ihtiyaçlarının olup olmadığını 
sorduk. Sadece fidan ihtiyaçlarının 
olduğunu söylediler. Ayrıca kendileri-
ne bir de sözümüz oldu. Orman Bölge 
Müdürlüğü olarak bu tür örnek çalış-
malarında her desteği vereceğimizi 
kendilerine ilettik. Çocuklarımıza çok 
teşekkür ediyoruz.”
n AA

Hastaların güven duyacağı hizmet vereceğiz
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-

met Tutal, Seydişehir Devlet Hasta-
nesi Başhekimliği’ne atanan Op. Dr. 
Seyit Ali Deniz’e hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundu.

Başhekim Deniz’i makamında 
ziyaret eden Başkan Mehmet Tutal, 

kendisine yeni görevinde başarı diledi.  
Hizmet etmek için göreve geldiğini 
kaydeden Op. Dr. Ali Deniz; yeni has-
tanenin biran önce açılabilmesi için 
ellerinde geleni yapacaklarını belirtti.

Başhekim Deniz, “Hastaların gü-
ven duyacakları, ihtiyaçlarının karşı-

lanacağı, çalışanların ise memnuniye-
tinin üst seviyede olacağı bir çalışma 
hedefindeyiz” dedi.

Başkan Tutal, “Geçtiğimiz hafta 
atanan Başhekimimize hayırlı olsun 
dileğinde bulunduk. Seydişehir’e en 
güzel şekilde hizmet edeceklerine ina-

nıyorum. Seydişehir Belediyesi olarak 
her anlamda destek vermeye hazırız. 
Genişleyen kadrosu ve yeni hizmet 
binası ile Devlet Hastanemiz inşallah 
en iyi hizmeti sunmaya devam ede-
cektir” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Dr. Mehmet Portakal
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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

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

0531 710  88 76



27 ARALIK 2017 9HABER - İLAN

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 

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;

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 8. İCRA DAİRESİ

2015/11714 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, 157 Ada, 10 Parsel, MANTAR Mahalle/Köy, Konya İli 
Altınekin İlçesi Mantar Mahallesi Mantarmezarı mevkii, 157 ada 10 parsel, 40.041,00 m2 yüzölçümlü, 
Tarla ana taşınmaz nitelikli taşınmazın TAM hissesi satılacaktır.
Taşınmazın tapu kaydı üzerinde, “5403 sayılı kanuna göre Arazi Toplulaştırma Alanına alınmıştır” 
şeklinde 07/05/2015 tarih ve 1208 yevmiyeli şerh bulunmaktadır. İHALEYE KATILANLAR, ARAZİ 
TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ŞUANKİ MALİKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AYNEN 
KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.
Arazi etrafında aktif tarım arazisi yapılmakta olup herhangi bir yapılaşma söz konusu değildir. 
Halihazırda tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.Enlem : 38.2700 Boylam:32.9945 dilimindedir.Konya 
il merkezine 81 km, altınekin ilçe merkezine 14 km, mantar mahallesine 5,6 km uzaklıktadır. Taşınmaz, 
killi-tınlı bünyede olup verimliliği artıran organik maddece zengin, alkalilik ve tuzluluk sorunu olmayan 
topografik yönden %0-1 eğimli düze yakın, killi-tınlı, derin topralkar grubundadır, tarıma elverişlidir. 
Buğday, arpa mısır, yağlık ayçiçeği ve şekerpancarı gibi ürünlerin münavebesine uygundur. Taşınmaz 
üzerinde kuyu ollmamakla birlikte kooperatif sulaması ile sulanmakta olan sulu tarım arazisi olup 
normal şartlarda sulu arazilerde azami verimliliğe sahiptir.DETAYLI BİLGİ DOSYASINDADIR.
Kıymeti : 250.256,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ‘5403 sayılı yasaya göre arazi toplulaştırma alanına alınmıştır.” 
    şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 07/02/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 07/03/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat Mezat Salonu 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 2015/11714 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

• TORNACI
• BOYACI

• KAYNAKCI 
PERSONELLERE İHTİYACIMIZ VARDIR

 SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR. 

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE 

Kadın memura saldırdı!
PTT şubesinde görevli kadın memu-

ra saldırmak isteyen kişi bir vatandaşın 
cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Olay, merkez Meram ilçesi Dr. Ah-
met Özcan Caddesi üzerinde bulunan 
PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre şubede işlem için bekleyen 
aile ile kadın memur arasında henüz be-
lirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. 
Çıkan tartışma kısa sürede sözlü kav-
gaya dönüştü. Bu sırada işlem için bek-
leyen kişi bankonun üzerinden hamle 
yaparak kadın memura saldırmak istedi. 
Vatandaşlar tarafından saldırgan şube-
den dışarı çıkarıldı. Bu sırada küçük bir 
çocuğun korkudan ağlaması dikkat çek-
ti. Tüm bu anlar ise bir vatandaşın cep 
telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
n İHA 
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Darbazlar Şirketi’nin 
Sahibi 

Mehmet ÖZEL’in 
ağabeyi 

Kerim ÖZEL’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 

yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Meram Boya 
Sahiplerinden 

Ömer Faruk 
BEDESTENCİ’nin

vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine ve 

yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Darbazlar Şirketi’nin 
Sahibi Mehmet Özel’in 
ağabeyi Kerim Özel (71) 
yaşında hayatını kay-
betti. Bir süredir akciger 
tedavisi gören  merhum 
Kerim Özel’in cenaze-
si dün ikindi namazına 
müteakip Parsana Büyük 
Camii’nde kılınan cena-
ze namazının ardından 
Musalla Mezarlığında 
toprağa verildi. 2’si kız  1 

erkek  çocuk sahibi olan 
Kerim Özel, gözyaşları 
içinde dualarla defnedil-
di. Özel ailesini bu üzün-
tülü günlerinde dostları 
ve yakınları yalnız bırak-
madı. 

Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Kerim 
Özel’e Allahtan rahmet, 
Özel  ailelerine başsağlığı 
ve sabırlar diliyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Darbazlar Şirketi’nin Sahibi Mehmet Özel’in abisi Kerim Özel, vefat etti. 
Merhum Özel,  Musalla Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi 

İşadamı Mehmet 
Özel’in acı günü

Meram Boya Sahiplerin-
den Ömer Faruk Bedestenci 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Geçirdiği kalp krizi sonucu 
59 yaşında vefat eden Mer-
hum Bedestenci, geçtiğimiz 
gün ikindi namazına müte-
akip Yorgancı Camii’nden 
Yorgancı Mezarlığı’na def-
nedildi. Merhum Bedesten-
ci’nin cenazesine AK Parti 
Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir, AK Par-
ti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, sevenleri, dostları ve 

yakınları katıldı. Tekbirlerle 
omuzlarda taşınan Bedes-
tenci dualarla defnedildi. 
Cenazeye katılanların taziye 
dileklerini kabul eden Be-
destenci ailesi ise vefat eden 
yakınlarının mezarı başında 
da dualar etti. Merhum Be-
destenci’nin 1 erkek 2 kız 
olmak üzere 3 evladı vardı. 
Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Ömer Faruk Be-
destenci’ye Allah’tan rah-
met, Bedestenci ailesine ise 
baş sağlığı ve sabırlar dileriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Meram Boya Sahiplerinden Ömer Faruk Bedestenci son yolculuğuna uğurlandı. 
Merhum Bedestenci’nin cenazesi Yorgancı Mezarlığı’na defnedildi

İşadamı Bedestenci 
dualarla defnedildi
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Ordular Ejder Yalçın’la güçleniyor
Nurol Makina tarafından üreti-

len Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muhare-
be Aracı’nın ihraç edildiği ülke sayısı 
5’e çıktı.  Türk savunma sanayisinin 
zırhlı kara aracı üretimindeki başarılı 
örneklerinden Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı 
Muharebe Aracı’nın ünü sınırları aştı.

Nurol Makina’nın, askeri birlikler-
le güvenlik güçlerinin meskun mahal 
ve kırsal alanlar dahil olmak üzere her 
türlü bölge ve arazi şartlarında hare-
kat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 
geliştirdiği yüksek koruma ve hare-
ket kabiliyetlerine sahip aracı Ejder 
Yalçın, sahadaki performansını ticari 
olarak da başarıya dönüştürdü.

Türkiye’de envantere girmesinin 
ardından ilk kez Tunus’a ihraç edilen 
Ejder Yalçın için bu yıl yurt dışında 
yoğun bir tanıtım, test ve sözleşme 
çalışması yürütüldü.

Bu yıl 3 kıta ve 7 ülkede test edi-
len Ejder Yalçın, Özbekistan, Slovak-
ya ve Suudi Arabistan’ın aralarında 
olduğu ülkelerde zorlu koşullar ve 
rakipler karşısında performans gös-
terdi. Ejder Yalçın bu kapsamda çöl 
şartları, karlı, çamurlu araziler, bozkır 
ve özel hazırlanmış parkurlarda yete-
neklerini sergiledi. 

Slovakya’da çeşitli ülkelerden 
farklı segmentlerde 10 aracın aynı 
anda katıldığı testlerde rakipleriyle 
boy ölçüşerek en başarılı performans-
lardan birine imza atan Ejder Yalçın, 
Suudi Arabistan’da ise yine birçok 
aracın katıldığı testte 4 bin kilomet-
reyi bulan bir güzergahta dayanıklık 
testinden geçti. 

Ejder Yalçın, yılı Slovakya ve Ro-
manya’yı kapsayan küçük bir Balkan 
turu ile tamamladı. Slovakya’daki 
testin ardından Romanya’nın yolunu 
tutan Ejder Yalçın, burada üst düzey 
askeri yetkililerin katıldığı etkinlikte 
performansından örnekler sundu.

Tanıtım ve testlerde gösterilen 
başarı, Ejder Yalçın’a yurt dışında art 

arda kapıların açılmasını sağladı. Bu-
nun sonucunda Ejder Yalçın’ın ihraç 
edildiği ülke sayısı 5’e ulaştı. Aracı 
tercih eden ülkeler arasında Tunus, 
Özbekistan ve Katar bulunuyor. Ejder 
Yalçın’ı tercih eden ülkelerden 2’sinin 
ismi ise henüz açıklanmadı.

SİPARİŞ DEFTERİ KABARIYOR
Ejder Yalçın’a yönelik artan talep-

le sahada görev yapan araç sayısı da 

hızla arttı.
Nurol Makina’nın, 2014’teki 12 

adetlik teslimatının ardından saha-
daki yerini alan Ejder Yalçın’ın geçen 
sürede kullanımdaki sayısı yaklaşık 
500’e ulaştı. Araçlar halen Türkiye, 
Tunus ve Katar güvenlik güçleri tara-
fından kullanılıyor.

Sözleşmeye bağlanmış 500 civa-
rında Ejder Yalçın siparişi daha bulu-

nurken, söz konusu siparişlerin tesli-
mi 2 yıllık bir süreye yayılıyor. 

Mevcut siparişler, üzerinde çalı-
şılan sözleşmeler, yürütülen görüş-
meler ve araçla ilgilenen diğer ülkeler 
dikkate alındığında kısa sürede Ejder 
Yalçın’ı tercih eden ülkelere yenileri-
nin eklenmesi ve kullanımdaki araç-
ların binlerle ifade edilmesi bekliyor.
n AA

‘Popüler olan Mevlana 
Batılılar tarafından sunulandır’

Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesinde (KMÜ) İlham Öğrenci 
Topluluğu tarafından “Hazreti Mev-
lana’da Birlik ve Beraberlik” konulu 
konferans düzenlendi.

KMÜ İslami İlimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar’ın 
konuşmacı olarak yer aldığı konfe-
ransa, üniversite akademik ve idari 
personelinin yanı sıra çok sayıda 
öğrenci katıldı. Hazreti Mevlana’nın 
aramızdan ayrılışının 744. yıldö-
nümü dolayısıyla düzenlenen kon-
feransta konuşan Prof. Dr. Fikret 
Karapınar, Hazreti Mevlana’nın ya-
şadığını dönemle ilgili bilgiler payla-
şarak, “İslam dünyasının durumu o 
dönemlerde çok kötüydü. Anadolu 
o dönem hem içeride hem de dışarı-
da çeşitli sorunlarla uğraşmaktaydı” 
dedi.

Hazreti Mevlana’nın ümmetin 
birlik ve beraberliği için eserlerinde 
birçok mesaj verdiğini söyleyen Prof. 
Dr. Karapınar, “Bugün herkesin bir 
Mevlanası var ve popüler olan Mev-
lana aslında Batılılar tarafından bize 
sunulan Mevlana’dır. Biz birtakım 
araştırmalar yapmazsak onların 
çizdikleri profili öğrenmek zorunda 
kalıyoruz. Piyasada Mevlana’ya ait 
diye dolaşan sözlerin hiçbirisi ona 

ait değildir. Sadece bu sözleri işaret 
etmiştir. Alimlerimize yeterince sa-
hip çıkmadığımız için Batılılar tara-
fından bu isimler bizlere pazarlandı. 
Bu anlamda ilmi araştırmalar yapıp 
daha dikkatli olmamız gerekiyor” 
diye konuştu.

Prof. Dr. Karapınar, Hazreti 
Mevlana’nın 37 yaşından sonra bu-
günkü profilini kazandığını belirte-
rek, bu yaşa kadar Şam ve Halep’te 
İslami İlimler ile ilgili ilmi alt yapısı-
nı oluşturduğunu ve sonunda Kon-
ya’ya döndüğünü söyledi. Prof. Dr. 
Karapınar, “Hazreti Mevlana’nın 
ilmi derinliği günümüzde tam an-
lamıyla ortaya çıkarılamıyor. Oysaki 
Hazreti Mevlana felsefecilere göre 
filozoftur, edebiyatçılara göre edip-
tir, İslam ilimleri açısından bakıldı-
ğında ise bir İslam alimidir. Mevla-
na bütün yönleriyle bir alim profili 
çizmektedir. Hem nesir yazıp hem 
de bu nesiri nazımın içine yedirmek 
çok zor bir iştir. Bu açıdan bakıldı-
ğında bile yaptığı iş takdire şayandır. 
Aşk şiirleri yazmak kolaydır fakat bu 
ilmi verileri şiir üslubu içine yerleş-
tirmek çok zordur. Hazreti Mevlana 
bu anlamda en zoru başaran isim-
lerdendir” şeklinde konuştu.
n İHA 

Yüzyıllar boyunca Osmanlı’nın vazgeçemediği, sofralarından eksik etmediği tatlı olan helva,  Anadolu mutfak kültürü-
nün önemli bir parçası olarak hem damakları tatlandırıyor hem de mutlulukların ve üzüntülerin en büyük ortağı oluyor

Mutluluk ve hüznün tatlısı
Türkiye’de gelenek ve görenek-

lere göre doğumlarda, ölümlerde, as-
kere giderken, hac dönüşünde, okula 
başlayan çocuklar için, yeni bir eve 
sahip olunca, okul bitince, yağmur 
dualarında, kuzunun sütten kesil-
me günü olan çiğdem düğününde 
yapılarak eşe dosta dağıtılan helva, 
kış aylarında vatandaşlardan yoğun 
ilgi görüyor. Osmanlı döneminde de 
yapılan ve sağlığa olan faydalarıyla 
insan hayatında önemli bir yeri bulu-
nan helva satışları kış aylarında artış 
yaşanıyor.

HELVA OSMANLI’DA SOSYALOJİK
BİR DEĞER KAZANMIŞTIR

Osmanlı’da helva sıradan bir gıda 
ürünü olmaktan çıkıp sosyolojik bir 
değer kazanmıştır. Helvanın etra-
fında çok zengin, güçlü ve etkileyici 
bir kültür oluşmuştur. Çeşitli sebep-
lerle helva yapılıp yenilmektedir. Bir 
insanın doğumundan başlayıp ölü-
münden sonra bile onun adına yen-
meye devam edilen tek şey helvadır. 
Yaygın olarak, doğumda, ölümde, 
okula başlama, işe başlama, gurbe-
te gitme, gurbetten dönme, Hac’ca 
gitme, Hac’dan dönme, askere git-
me, askerden dönme, sünnette, dü-
ğünde, yeni ev almada, Hıdrellez’de, 
çiğdemin ilk görüldüğünde (çiğdem 
düğününde), kuzular sütten kesti-
ğinde (yoğurt bayramında), helva pi-
şirilip yenilmektedir. Kısaca kederini 
paylaşmada, sevincine ortak etmede 

hangi sebeple olursa olsun eş, dost ve 
akrabalarıyla bir tabak helva yemek 
âdettendir.

KEYFİN, BİLİMİN, KÜLTÜRÜN, 
NÜKTENİN LEZZETİ; HELVA

Günümüz Türk toplumunda hel-
va; cenaze evinde ikram edilir. Fakat 
Osmanlı sarayında bu düşünce tam 
tersidir. Osmanlı sarayında helva; 
keyfin, sevincin, bilimin, kültürün, şi-
irin, şarkının, nüktenin, tanışmanın, 
kutlamanın, haremdeki doğumun, 
veliaht şehzadenin tahta geçişinin, 
savaşta zafer kazanmanın şerefine 
pişirilip yenen bir tatlıdır. Helva için 
helva sohbetleri düzenlenmiş ve ay-

dın kişilerin yetişmesine de vesile 
olmuştur. III. Ahmet (1703-1730) 
döneminde unutulmaz şair Nedim’in 
Divan edebiyatı tarihinde önemli bir 
kişi olarak ortaya çıkmasında helva 
adına düzenlenen “helva sohbetleri” 
önemli rol oynamıştır. Saray yaşa-
mında helva çok tüketiliyor olmasın-
dan dolayı, Sarayın mutfaklar bölü-
münde “helvahane” adında müstakil 
bir yapı bulunmaktadır. Mutfak ya-
pıları arasında çorbahane, pilavha-
ne, kebabhane gibi özel bir yapının 
olmaması helvanın saray mutfağında 
ne kadar önemli bir yeri olduğunu 
kanıtlar. Helva hem besleyici hem de 

lezzetli bir besin kaynağı olarak asır-
lar boyunca, Osmanlının vazgeçeme-
diği, ziyafetlerinden ve sofralarından 
eksik etmediği bir tatlıdır.

HELVA TÜM DÜNYADA TÜKETİLEN 
BİR TATLI HALİNE GELDİ!

Helva, Türkiye’de ve pek çok 
Orta Doğu ülkesinde yaygın bir tatlı-
dır. Helvanın birçok farklı ülkede bir-
çok çeşidi vardır. Amin çorbası olarak 
da bilinir. Yemekte en son geldiğini 
ifade eden Helva Satıcısı Hakan Bar-
dakçı, “Türk’e özgü başka bir besin 
maddesi de tahin helvasıdır. Tahin 
bilindiği gibi susam ezmesine verilen 
addır. Bu ezmenin, çöğen kökü eks-

tresi ve şeker ile meydana getirdiği, 
besin değeri yüksek gıda maddesine 
tahin helvası denilmektedir. Tahin 
helvasının nerede, nasıl ve ne zaman 
ilk defa yapıldığı konusunda çelişkili 
bilgiler bulunmaktadır. Ancak ya-
yıldığı alanlara bakılınca Türk’lerin 
bulunduğu yerlerde geniş oranda 
tüketildiği görülecektir. Balkanlarda, 
Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu Asya, 
Rusya, son zamanlarda da İngiltere 
ve Amerika’da tüketiminin Yaygın-
laştığı bilinmektedir. Bu ülkelerde 
Türk balı, Türk tatlısı, Türk helvası 
diye tanıtılmaktadır. Türkiye gele-
nek ve göreneklerine göre doğum-

larda, ölümlerde, askere giderken, 
hac dönüşünde, okula başlayan ço-
cuklar için, yeni bir eve sahip olun-
ca, okul bitince, yağmur dualarında, 
kuzunun sütten kesilme günü olan 
“yoğurt bayramında, ‘çiğdem düğü-
nünde’ (ilk çiğdemin görüldüğü gün) 
Osmanlı evlerinde kesinlikle çeşitli 
helvalardan biri yapılır ve eşe dosta 
dağıtılır” diye konuştu. 

HELVA KÜLTÜRÜNÜ YAVAŞ
YAVAŞ KAYBEDİYORUZ!

Baba mesleği olan helvacılık mes-
leğini devam ettirdiklerini ifade eden 
Helva Satıcısı Hakan Bardakçı, “Hel-
va çok eski bir tüketim kaynağı natü-
rel ve doğaldır. Tahin helvası özellikle 
Konya soflarında eksik olmayan bir 
lezzet özellikle kış aylarında sofların 
vazgeçilmez lezzeti.  Helvanın doğal 
olması sebebiyle yiyenlere zararı ol-
maz.  Helva sade, kakaolu, vanilyalı 
ve antepfıstıklı olmak üzere çeşitleri 
var. Bunun yanında mevsimsel An-
kara helvamız var. Helva satışları 
özellikle kış ayında büyük artış ya-
şanıyor.  Yeni kuşak helvayı pek bil-
miyor ve tüketmiyor ama eski kuşak 
bu geleneği devam ettiriyor.  Helva 
kültürünü yavaş yavaş kaybediyoruz. 
Helvalarımız tahin, şeker ve çöğen-
den yapılıyor. Konyalılar helvaya yo-
ğun ilgi ve alakası var. Konyalılar hel-
vayı soflarından eksik etmiyor. Helva 
sağlıklı besinler arasında yer alıyor” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Baba mesleği olan helvacılık mesleğini devam ettirdiklerini ifade eden Helva Satıcısı Hakan Bardakçı, “Helva çok eski bir tüketim kaynağı natürel ve doğaldır.
Tahin helvası özellikle Konya soflarında eksik olmayan bir lezzet özellikle kış aylarında sofların vazgeçilmez lezzeti” dedi.
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Şehrin çeşitli bölgelerinde açtığı 
Kafemlerle şehre önemli hizmetler 
sunan Büyükşehir Belediyesi, va-
tandaşlara sunduğu bu hizmet ağını 
gün geçtikçe büyütüyor. Geçtiğimiz 
yıllarda Akyokuş’un bakım ve onarı-
mını yaparak, çalışmaların 1. etabının 
tamamlanmasıyla bölgeye kafe ve 
restoran kazandıran Büyükşehir Be-
lediyesi, Ankara Yolu üzerinde uçak 
konsepti ile oluşturulan Türk Yıldız-
ları Parkı üzerinde, Uçak Restoran ve 
Kafe’yi hizmete sunmuştu. Ardından 
geçtiğimiz yıl yine Mevlana Caddesi 
üzerinde yeni bir hizmete imza atarak 
Büyükşehir Belediyesi Konya Mutfağı 
Restoran’ı hizmete açmıştı. Böylece 
Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraki 
olan Konya Mutfağı Akyokuş, Türk 
Yıldızları Parkı ve Mevlana bölgesinde 
hizmet veriyor. Kafem ise Çamlıbel ile 
birlikte; Akyokuş, Evliya Çelebi Parkı, 
Zafer Meydanı (Konevi), Türk Yıldız-
ları Parkı, Bilim Merkezi, Japon Parkı, 
Necmettin Erbakan Parkı ve Kılıçars-
lan Gençlik Merkezinde hizmet veri-
yor.

TAVUSBABA HİZMETE AÇILACAK
Büyükşehir Belediyesi bu hiz-

metini genişletmeyi sürdürüyor. 
Konya’da yaptığı yatırımları Kafem 
ve Konya Mutfağı ile de taçlandıran 
Büyükşehir Belediyesi, 2 yeni bölge-
de de bu hizmeti önümüzdeki aylarda 
açacak. Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hizmete açılan Kalehan - 
Ecdat Bahçesi’nde Osmanlı Kahveha-
nesi, Kafem, Selçuklu Hanı Restoran 
ve Kale İçi Kafem ile Meram Tavus-
baba’da Kafem önümüzdeki aylarda 
hizmete girecek.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE 
HİZMET VERİYOR

Zengin tarihi mirası, kültürü ve 
Hz. Mevlana’nın şehri olarak dikkat 
çeken Konya, her yıl milyonlarca yerli 
ve yabancı turistin uğrak mekanı olu-
yor. Bu nedenle, özellikle on binlerce 
turistin ziyaret ettiği Mevlana Türbe-
si, çevresi itibari ile de turistlerin uğ-
rak yerleri haline geliyor. Bölgenin bu 
özelliği nedeniyle de, türbe çevresin-
de yerli ve yabancı turistlere hizmet 
eden çok sayıda restoran, hediyelik 
eşya satan esnaflar, oteller gibi bir 
çok işletme bulunuyor. Bu işletmeler 
aynı zamanda şehrin de vizyonunu 
ve değerlerini de ortaya koyuyor. Bu 
anlamda Büyükşehir Belediyesi’nin 
Mevlana Caddesi üzerinde Mevlana 
Türbesi’ni gören bir bölgede açtığı 
Konya Mutfağı, yerli halka hizmet 
vermenin dışında, şehre gelen yerli 
ve yabancı bir çok turiste de hizmet 
verecek olması, oldukça önem taşı-
yor. 

KONYA’YI EN GÜZEL 
ŞEKİLDE TANITIYOR

Geçtiğimiz yıl bölgede açılan Kon-
ya Mutfağı, Kaynak Geliştirme ve İş-
tirakler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 
hizmet veriyor. 110 kişi kapasiteli, iki 
katlı Konya Mutfağı, şehrin tanıtımına 
büyük katkı sağlıyor. Yöresel Konya 
lezzetleri başta olmak üzere, geniş ye-
mek çeşitleriyle vatandaşların damak 
tadına güzel bir şekilde hitap ediyor. 
Çorba, salata ve yoğurtlu yiyecekler, 
zeytinyağlı yiyecekler, pideler, börek 
ve pilavlar, et yemekleri, tava çeşitle-

ri, ızgaralar ve tatlılar ana başlıklarıyla 
sunulan menüde, ana hatlarıyla Kon-
ya mutfağı sergilenecek. Böylece şeh-
rin yöresel lezzetleri yerli ve yabancı 
turistlerin beğenisine, uygun fiyatlar-
lasunuluyor.

KONYA KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR
Büyükşehir Belediyesi’nin Konya 

Mutfağı, iç dizayn olarak yine Konya 
kültürünü yansıtan önemli bir deko-
run işlenmesiyle dikkat çekiyor. Tava-
na asılan Hz. Mevlana’yı simgeleyen 
semazen figürleri, duvarlara asılan 
Selçuklu dönemine ait işlemeler, hafif 
şekilde çalan ney dinletisi ile birleştiri-
lerek, Konya’nın tarih ve kültür kokan 

atmosferinin oluşturulması oldukça 
beğeni topluyor. Ayrıca, duvarlara 
yerleştirilen Konya’nın eski fotoğ-
rafları da, şehrin tanıtımı açısından 
vatandaşların beğenisine sunulmuş. 
Böylece Konya Mutfağı’na gelen yerli 
ve yabancı turistler, Konya’yı bütü-
nüyle mekandabulabiliyor.Misafirler 
hem şehrin yöresel lezzetlerini ta-
nıyacak hem şehrin farklı tarihlerde 
çekilmiş arşivlik fotoğraflarıyla şehri 
tanıyacak hem de şehrin kültürel ve 
manevi iklimini aynı anda mekanda-
yaşayabiliyor. 

ÖRNEK OLUYOR
Büyükşehir Belediyesi Konya 

Mutfağı’nda, kalite ve güleryüz ön 
planda. Konya Mutfağı, bu duruşuy-
la örnek olmayı da hedefliyor. Ayrıca 
özellikle Mevlana bölgesinde bulu-
nan esnafların bazılarının Şeb-i Arus 
törenleri süresince fırsatçılık yapma-
larından şikayet ediliyordu. Konya 
Mutfağı bu anlamda bölgeye büyük 
katkı sağladı. Uyguladığı fiyat tarifesi 
ve müşteri odaklı çalışmalarıyla Kon-
ya Mutfağı, bölgedeki esnafa örnek 
olmuş durumda. Bu anlamda da, Bü-
yükşehir Belediyesi’nin kazandırdığı 
yatırımın Konya’nın vizyonuna büyük 
katkı sağladığı düşünülüyor. 
n SAMİ KAYALAR 

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Caddesi üzerinde bölgeye kazandırılan Konya Mutfağı Konya’nın ye-
mek kültürünü ve hoşgörü anlayışını ortaya koyuyor. Yapılan hizmet bölge esnafına da örnek olmuş durumda

Şehrin vizyonunu
ortaya koyuyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Mevlana Caddesi üzerinde Mevlana Türbesi’ni gören bir bölgede açtığı Konya Mutfağı, yerli halka hizmet 
vermenin dışında, şehre gelen yerli ve yabancı bir çok turiste de hizmet verecek olması, oldukça önem taşıyor.
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Mısır son 2 ay içinde DEAŞ’ın izini taşıyan 3 büyük terör saldırısına maruz kaldı. Saldırılar, DEAŞ’ın Suriye ve Irak’ta yenilgiye 
uğradığı ve ABD gözetiminde bu terörist grupların bulunduğu bölgelerden taşınmasıyla eş zamanlı olması dikkati çekti. 

Rakka’dan Sina’ya giden üç yol

Mısır son iki ay içinde terör örgü-
tü DEAŞ’ın izini taşıyan 3 büyük terör 
saldırısına maruz kaldı. Söz konusu 
saldırılar, DEAŞ unsurlarının Suriye 
ve Irak’ta yenilgiye uğradığı ve ABD 
gözetiminde bu terörist grupların bu-
lunduğu bölgelerden aralarında Si-
na’nın da bulunduğu dünyanın çeşitli 
bölgelerine taşınmasıyla eş zamanlı 
olması dikkati çekti. 

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfet-
tah es-Sisi, 24 Ekim’de ülkenin batı-
sındaki Vahat bölgesinde, Suriye ve 
Irak’tan kaçan DEAŞ unsurlarının, 16 
polis memurunun ölümüne neden ol-
duklarını 4 gün sonra açıklamıştı.

Sisi bir televizyon kanalında yaptı-
ğı konuşmada, “Suriye ve Irak’ta DE-
AŞ’a karşı elde edilen başarıdan sonra 
bölgeden ayrılan bu terörist unsurlar 
Libya, Mısır, Sina ve Batı Afrika böl-
gelerine intikal edebilir” yorumunu 
yaptı. 

Geçen ay Suriye ve Irak’ta DE-
AŞ’ın hezimet ilanının ardından med-
ya ve basın organları “Rakka Pazarlı-
ğı” adı altında gizli anlaşmayı ortaya 
çıkardı. Buna göre aralarında PYD/

PKK’nın de olduğu Suriye Demokratik 
Güçleri ile DEAŞ arasında yürütülen 
görüşmeler sonucu güvenli çıkış için 
250 kadar DEAŞ’lı aileleriyle birlikte 
Rakka’dan dünyanın başka bölgeleri-
ne taşındı. Rakka’dan güvenli çıkış ve 
başka bölgelere sevkiyat Amerika’nın 
gözetiminde gerçekleştirildiği aktarıl-
dı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’da 5 Aralık’ta yaptığı konuşma-
da ABD sponsorluğunda Rakka’dan 
çıkarılan DEAŞ’lı teröristlerin Mısır’a 
yollandığı bunların Sina çöllerinde 
kullanılacağı uyarısında bulunmuştu. 

Aşırı örgütler üzerine araştırma 
yapan uzmanlar ve analistler, Rak-
ka’dan söz konusu kaçış ve Sina’ya 
sızma operasyonunun üç değişik gü-
zergah üzerinden gerçekleştirildiği 
üzerinde duruyor. 

Uzmanlar bu durumu, “Ürdün 
üzerinden vadi ve çöl yollarından 
geçildiği, hava operasyonuyla gizlice 
Sina’ya indirme yapıldığı ya da Sina 
kıyılarından sızarak yarım adaya ge-
çildiği” şeklinde özetliyor. 

Sina’da 25 Kasım’da Arış kentin-

deki Ravda Camisi’nde 315 kişinin 
ölümüne neden olan saldırının ar-
kasında DEAŞ’ın varlığı Mısır İçişleri 
Bakanlığı tarafından tescillenmişti. 
Bunun dışında Mısır İçişleri Baka-
nı’nın Kuzey Sina Vilayeti’ne yaptığı 
ziyarette Ariş Havalimanı’na “Kornet 
roket saldırısı” düzenlenmesi, DE-
AŞ’ın ABD ilişkilerine dair şüpheleri 
güçlendirdi.  Aşırı Gruplar konusunda 
uzman Kemal Habib, basına yaptığı 
açıklamada, “Örgüt (DEAŞ) bu roke-
ti, ABD’nin Suriye’de belli dönemde 
desteklediği bir gruptan aldı.” ifade-
leriyle ABD’nin PYD/PKK terörist gru-
buna verdiği desteğe işaret etti. 

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Mı-
sır Basın İlan Kurumu Başkanı Dıya 
Raşvan yaptığı açıklamada, Sina’ya 
dönük operasyon konusunda endişe-
lendiğini dile getirmişti. 

New York Times’ta 19 Aralık’ta 
iki eski ABD’li yetkili adına yayımla-
nan makalede, “Sina’da isyana karşı 
mücadele yöntemine ilişkin Mısır si-
lahlı kuvvetlerinin eğitimi konusunda 
Amerika’nın tekliflerini Kahire’nin 
görmezden geldiği” vurgulandı. 

İlgili makalenin ardından açıkla-
ma yapan Raşvan, Amerika’nın Si-
na’yı uluslararası güvenlik kurumları-
nın gözetimine koymayı arzuladığını, 
bu arzuyla Sina’da tırmanan şiddet 
ve terör arasında bağlantı olduğunu 
belirtti. 

SİNA’YA GİDEN ÜÇ YOL
Güvenlik Uzmanı Safvet Zeyyat, 

DEAŞ’ın Sina’ya sızmasının mümkün 
olabileceğini söyledi. DEAŞ’ın Sina’ya 
sızma gücüne ilişkin konuşan Zeyyat, 
Irak’ın Enbar vilayetinde DEAŞ’ın bir 
dönemde ne kadar güçlü olduğunu, 
bunun yanında Şam, Irak, Suudi Ara-
bistan ve Ürdün’ün komşu olduğu çöl 
bölgesine sızarak yürüttüğü operas-
yonları hatırlattı. 

Sina’ya çöl üzerinden geçişin tek 
yol olmadığını belirten Zeyyat, Sina 
Yarımadası’nın sahillerinin buna çok 
daha fazla uygun olduğunu ifade etti. 
Zeyyat, Sina kıyılarının askeri botlarla 
yada ticari gemilerle her türlü insan 
çıkarmaya müsait olduğunu dile ge-
tirdi. Zeyyat, Turizm’in nefes almasını 
isteyen Mısır yönetiminin güvenlik 
konusundaki hassaslığını bilen DEAŞ 

unsurlarının buna rağmen havayolla-
rını kullanacaklarına ihtimal vermedi-
ğini aktardı. 

Zeyyat, DEAŞ’ın sadece Sina’ya 
odaklanmadığına işaret ederek, ör-
gütün kendisini şekillendirebilen ve 
geniş bir tabanının olduğuna işaret 
ederek şunları kaydetti: 

“Örgütün Sina’nın dışında ha-
reket edebileceği daha uygun alan-
ları var. Sina, açık bir alana sahip 
olduğundan dolayı rahat bir şekilde 
hareket edemeyecek. Yine de Mısır 
ve Kuzey Afrika’ya bazı sızmalar ola-
cak. Suriye’de Amerika ve Rusya’nın 
kontrolünde olan bölgelerde örgütün 
hareket etmesine izin verilmesi konu-
sunda iki ülke arasında ortak suçlama 
var.”

ULUSLARARASI VE 
BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ

Sina’ya DEAŞ unsurlarının geçi-
şinin çok net olmadığını dile getiren, 
Emekli Tümgeneral Talat Muslim de 
çoğu zaman bunun yetkililerin kont-
rolü altında olduğunu, dolayısıyla 
militanlar güvenlik güçleri tarafından 
sınırlı düzeyde güvenliği sağlanan 

ve terk edilmiş yolları tercih ettiğini 
belirtti.  Silahlı militanların Mısır’a 
ulaşmak için Akdeniz, Kızıldeniz ya 
da Libya ve Sudan üzerinden sızma-
yı deneyeceğini dile getiren Muslim, 
ülkeye giriş yapmalarının ardından 
Sina’ya girmeye çalışacaklarını ve 
bunun kolay bir iş olmadığının altını 
çizdi. Muslim, (ismini vermediği) bazı 
ülkelere ait istihbarat birimlerinin ba-
zen siyasi liderliğin kontrolü dışında 
rol oynadığını dolayısıyla militanların 
Sina’ya ulaşmasını kolaylaştırma ko-
nusunda da bölgesel ve uluslararası iş 
birliğini uzak görmediğini dile getirdi.

Aşırı ve şiddet yanlısı hareket-
ler uzmanı araştırmacı yazar Ahmed 
Mevlana da Mısır ve Suriye arasında 
terörist grupların Sina’ya sızmaları-
na izin verecek bir yolun olmadığını 
söyleyerek, Sudan ve Libya üzerinden 
kara yoluyla gelmelerinin mümkün 
olmadığını dile getirdi.  

Mevlana, terör örgütü DEAŞ mi-
litanlarının Sina’ya sızmalarını sağla-
yacak tek rotanın ülkeye turist olarak 
gelip bölgeye seyahat etmek olduğu-
nu kaydetti.   n AA

DEAŞ unsurlarının Suriye ve Irak’ta yenilgiye uğradığı ve ABD gözetiminde bu terörist grupların bulunduğu bölgelerden aralarında Sina’nın da bulunduğu dünyanın çeşitli bölgelerine taşınmasıyla eş zamanlı olması dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan, Tunus ve Çad’ı kapsayan ziyaretleri, Türkiye’nin Afrika açılımında yeni ve önemli bir aşamayı temsil ediyor

‘Afrika güven ve istikrar üretiyor’
Sudan, dünyanın en geniş top-

raklarına sahip 10’uncu, güney kısmı 
2011’de ayrılmadan önce Afrika’nın 
en büyük, şimdi ise yüzölçümü itiba-
rıyla 3’üncü geniş topraklarına sahip 
ülkesi. Çad da aynı şekilde dünyanın 
21’inci, Afrika’nın 5’inci geniş top-
raklarına sahip ülkesi olarak ikisi top-
lamda üç milyon kilometrekarelik bir 
alanı kaplıyor. İki ülkenin nüfusları 
da toplamda 50 milyondan fazla. Tu-
nus’a gelince yüzölçüm ve nüfus ola-
rak diğer iki ülke kadar öne çıkmasa 
da bulunduğu coğrafi konum olarak 
tarihin her devrinde hayati öneme 
sahip olmuştur. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bu üç ülkeyi ziyareti, Af-
rika ülkeleri kadar Türkiye için de çok 
büyük önem taşıyor. Sudan ve Çad’ın 
sahip oldukları imkanlar, yakın ge-
lecekte mutlaka çok değerlenecek 
ve hem yatırımcılar için hem de ikili 
siyasi ilişkilerde, çevrelerinde ve Afri-
ka’nın tamamında etkin rol alacaklar. 
Uzun yıllar iç savaş yaşamaları ve üs-
tesinden gelerek, barışı tesis etmeleri 
aslında bu ülkelerin üzerlerinde oy-
nanan oyunları bertaraf edecek güce 
sahip olduklarını gösteriyor. Tunus 
ise Arap Baharı sürecinde, sürüklen-
mek istediği kaosu çok az hasarla at-
latarak, yetişmiş insan gücü ile bunu 
başardı.

OSMANLI MİRASI, TÜRKİYE’YE 
GÜVENİ ARTIRIYOR

Türkiye 21. yüzyılın başında sa-
dece kendi çevresinde değil Afrika 
kıtası ile de tarihte olduğu gibi etkin 
işbirlikleri gerçekleştirebilecek im-
kanları ile yakın gelecekte olumlu 
gelişmelerin temellerini şimdiden 
atmak zorunda. 16-19. yüzyıllar ara-
sında kıtanın sömürgeleştirilmesini 
engelleyen Osmanlı Devleti’nin kıta 
halkları üzerindeki müspet izleri, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne olan güveni 
artırıyor. 

Kıta üzerinde her geçen gün, 
uluslararası ilişkiler bağlamında yeni 
aktör devletler devreye girmektedir. 
20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa-
lı sömürgeci yedi devlet (İngiltere, 
Fransa, Belçika, Portekiz, İtalya, Al-

manya ve İspanya) kıtayı adeta sa-
dece kendilerinin tapulu malları gibi 
sorumsuzca kimliksizleştirdiler, kıta 
içi tarihi bağlantıları kopardılar, kı-
tanın kendi değerlerini yitirttiler. 20. 
yüzyılın ikinci yarısında bağımsızlık 
mücadelelerinde ise Sovyetler Birliği 
birçok askeri darbenin arkasında yer 
aldı, iktidarların değişmesinde etkin 
oldu. 1990’lardan sonra ise Çin ve 
Hindistan devreye girdi, bu arada 
Brezilya, Japonya, Güney Kore de 
kendilerine etkinlik alanları açtılar. 
Fakat ABD adeta pusuda bekliyordu 
ve tüm etkinliğini 21. yüzyıla sakla-
mıştı. Şimdi, Afrika bunun sancısını 
çekiyor. İşte Afrika adına böylesine 
büyük projelerin birbirini takip ettiği 
son bir asırda, Türkiye Cumhuriyeti 
Afrika’ya yakın ilgi duymaya başladı. 
2005 ve sonrasında imkanları sınırlı 
iken bugün kıtada en etkin yeni ül-
keler arasında ön sıralarda yer alıyor. 
Sudan, Çad ve Tunus 54 Afrika ül-
kesi arasında hem kendi kapasiteleri 
ile hem de diğer ülkelerle bağlantıları 
sebebiyle, Türkiye ile yakınlaşmaları-
nın meyvelerini daha da ileri seviye-
lere taşıyıp, bugünün teknolojik im-
kânları ile de karşılıklı etkileşimlerine 
daha fazla yansıtacaklardır.

ZİYARETİN EKONOMİK BOYUTU
DEİK her ziyarete önemli sayıda 

iş adamı ile katılmakta, Cumhurbaş-

kanı Erdoğan’ın özel olarak kurduğu 
dostluk ilişkileri ile siyasi yönden ha-
zırladığı zemini, aynı zamanda eko-
nomik açıdan kuvvetlendirmekte, 
ziyaret edilen ülkelerin ekonomik gü-
cünü keşfetmek için büyük bir gayret 
sarf etmektedir. Yeryüzünde kaynak-
ları tükenme aşamasına gelen ülke-
ler, Afrika’da birçok ülkeyi adeta her 
gün uğradıkları bir mekan gibi ziyaret 
etmekteler. Tek öncelikleri, ekono-
mik çıkarlarını öncelemek. Türkiye 
ise bu üç ülkenin de kalkınması için 
her şeyden önce insan kaynaklarına 
önem veriyor. Eğitim alanında binler-
ce Afrikalı genç arasında, bu üç ülke-
den de yüzlerce genç üniversiteleri-
mizde eğitim görüyor ve bu kadrolar, 
yakın gelecekte karşılıklı ilişkileri en 
üst seviyeye çıkaracaklar. 

Çok değil, 25 yıl öncesi ile kıyas 
edildiğinde, bundan 25 yıl sonrasının 
çok farklı olacağı, hayal dahi edile-
meyecek etkileşimlere vesile olacağı 
kanaatindeyim. Sadece Karabük Üni-

versitesi’nde takriben 4 bin yabancı 
öğrencinin okuması, bunların içinde 
200 kadar Çadlı öğrencinin eğitimine 
imkan verilmesi, hedefimizin insan 
öncelikli olduğunu gösteriyor. Bu sa-
dece Afrika için değil Ortadoğu, Kaf-
kaslar ve Balkanlar hatta Güney Asya 
ülkeleri için de geçerli.

TERÖRLE MÜCADELEDE 
TÜRKİYE’NİN DENEYİMLERİ

Afrika’da son 10-15 yılda el-Kai-
de’den başlayarak birçok terör örgütü 
adı duyduk. Eş-Şebab, Boko Haram, 
Ensaruddin, MUJAO, AQMİ, DAEŞ 
gibi. Bu örgütlerin İslam gibi yüce bir 
dinin adına hareket etmelerinin yap-
tıkları hiçbir eylemle bağdaşmaması, 
lider kadrosu olarak görünen isimle-
rin gizemli ilişkileri dikkate alındığın-
da, bu oluşumların 21. yüzyıl Afrikası 
için kurulan büyük tuzakların hazırla-
yıcısı oldukları söylenebilir. 

Bunlar ortaya çıktıkça, Afrika’da 
güvenlik zaafiyeti var diyen ABD baş-
ta olmak üzere Fransa özelinde AB ve 

diğer birçok ülke adeta kıyasıya bir 
yarışa giriyorlar. Aslında bu ülkelerin 
sahip oldukları imkanlar, bu örgütleri 
bir kaşık suda boğacak seviyede. Ne-
dense Afrika dışından gelen ülkeler, 
bu terör örgütlerini ne kadar tehlikeli 
gösterirlerse, bunlar yok edilmek ye-
rine daha da güçleniyor ve yayılıyor. 
Türkiye bu noktada Sudan, Çad ve 
Tunus gibi ülkelerle, öncelikle İslam 
dininin bu terör yapılarınca kullanıl-
ması önleyecek, dini doğru anlata-
cak insan gücüne sahip. Bu ülkelerin 
alimlerinin derhal bir araya gelerek 
bu örgütlerin din istismarını önleme-
leri, silahlı mücadeleden daha etkin 
bir adım olacaktır. Türkiye, PKK gibi 
eli silahlı bir örgütle, FETÖ gibi ba-
rış temsilcisi görünümüyle devletleri 
kendi insanları ile içinden kemiren 
bir örgütle, DEAŞ gibi din istisma-
rı yapan bir yapı ile mücadeledeki 
tüm tecrübelerini bu dost ve kardeş 
ülkelerle en üst seviyede paylaşa-
bilir. Bugün Fransa özelinde Sahra 
bölgesinde güvenlik çemberi oluş-
turanlar, buna sebep olarak kendi 
geleceklerini tehdit etmelerini sebep 
göstermekteler. Türkiye bu anlamda 
işin gerçek boyutunu yakından takip 
edip Afrika’nın güvenliğinin öncelikle 
Afrikalıların geleceği için önemli ol-
duğunu, kendi yaşadıklarını tecrübe 
paylaşımı ile aktararak, bu sorunun 

aşılabileceğini gösterebilir.
İNSANİ YARDIMLAR KONUSU
Türkiye son 10 yılda Afrika’da el 

atmadık bölge ve ulaşılmadık muhtaç 
toplum bırakmadı. Yeterli olmadığı-
nın farkında olmakla birlikte yakın 
gelecekte bu etkinliklerini daha da 
artıracaktır. Afrikalıların buna çok ih-
tiyacı var ve yardım götürmek kadar 
yardım yapma duygusunu da Afrika 
toplumlarında yaygınlaştırmaktadır. 
Afrikalılar aslında yardıma muhtaç 
olmadıklarını, kendi imkanlarını ve 
kaynaklarını doğru yönettiklerinde, 
asıl yardımı geçmiş asırlarda olduğu 
gibi kendilerinin yapabileceğini göre-
bilmelidirler.

Türkiye’nin yardımları, Afrika’nın 
tüm dertlerine deva değil ancak onla-
ra dertlerini fark ettirip kendi devala-
rını hazırlamalarını öğretecektir. Kıta 
önce insanî kalkınmasını artıracak, 
ardından da maddi olarak her alanda 
kalkınma hamlelelerinde Türkiye’yi 
yanında görecektir. Bu Osmanlı’nın 
bizlere bıraktığı en değerli miras; 
Afrika insanı, Afrika için çalışacak ve 
üretecektir. Gerekirse Osmanlı on-
ları her türlü tehlike karşısında nasıl 
korudu ise Türkiye’de bu anlamda 
yanlarında olacaktır. Sudan, Çad ve 
Tunus ziyaretleri bu açıdan da gele-
cek için ciddi gelişmeleri beraberinde 
getirecektir.  n AA

TÜRKİYE’NİN AFRİKA İLGİSİ GÜVEN VE İSTİKRAR ÜRETİYOR
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CHP’de 28 il kongresi tamamlandı MHP ‘cumhur ittifakını’ anlatacak
CHP, 3 Mayıs’ta başlayan tak-

vim çerçevesinde İstanbul dahil 
olmak üzere tüm ilçe kongrelerini 
tamamladı. Kongre süreci devam 
eden illerde ise yeni yönetimi be-
lirlenen il sayısı da 28’e ulaştı. AA 
muhabirinin aldığı bilgiye göre, 
CHP’de 3-4 Şubat tarihlerinde ya-
pılacak 36’ıncı Olağan Kurultay ön-
cesi gözler, delege sayısının büyük 
çoğunluğunu oluşturan üç büyük 
kente çevrildi. İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de il başkanlığı için kulisler 
hareketlendi. CHP Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 
durdurulduktan sonra yeniden 
başlayan İstanbul’da, hafta sonu 
yapılan 38 ilçe kongresi ile CHP’de 
ilçe kongreleri süreci tamamlanmış 
oldu. İstanbul’la beraber toplam 
938 ilçe başkanı belirlendi. Partide 
yeni yönetimi belirlenen il sayısı ise 
28 oldu. Kongreleri tamamlanan il-
ler arasında Artvin, Batman, Bingöl, 

Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Ma-
latya, Manisa, Muğla, Sivas ve Şır-
nak gibi iller var. İstanbul’da hafta 
sonu yapılan ilçe kongreleri sonucu 
oluşan delege tablosunun mevcut il 
başkanını tekrar aday olmakta ka-
rarsız bıraktığı iddia ediliyor. İl baş-
kanlığı için Cemal Canpolat’ın ye-
niden aday olmaması durumunda 
ise öne çıkan en önemli adayın eski 
Gençlik Kolları Genel Başkanı ve 
Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Yunus Emre’nin olduğu 
konuşuluyor. İstanbul il başkanlığı 
için 22. Dönem İstanbul Milletve-
killeri Ali Kemal Kumkumoğlu, eski 

milletvekili ve İl Başkanı Berhan 
Şimşek ve Parti Meclisi Üyesi Canan 
Kaftancıoğlu’nun adaylık için hazır-
landığı da belirtiliyor. İl başkanlığı-
nın talebi doğrultusunda İstanbul İl 
Kongresi 13 Ocak Cumartesi günü 
Bostancı Gösteri Merkezi’nde ya-
pılacak. Genel merkezin il kongre 
süreçlerini yakından izlediği, kong-
relere ortak adayla gidilmesinden 
yana olduğu, bu politika ile 2019’da 
yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve ye-
rel seçimler öncesi tabana birlik ve 
beraberlik mesajı vermeyi amaçla-
dığı ifade ediliyor.
n AA

MHP yönetimi, 18 Mart 
2018’de yapılacak 12. olağan kong-
re öncesi teşkilat ve tabana “cum-
hur ittifakı” ve “seçim barajı” başta 
olmak üzere, siyasi gündeme ilişkin 
partinin düşünce ve görüşlerini 
anlatmaya hazırlanıyor. MHP ta-
rafından, 18 Mart’taki kongrenin 
ardından 2019’da yapılacak “yerel 
seçimler” ile “Cumhurbaşkanlı-
ğı ve milletvekilliği” seçimlerine 
hazırlık için düğmeye basılacak. 
MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Edip Semih Yalçın, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, partinin il ve 
ilçe kongrelerinin tamamlandığı-
nı ve 18 Mart 2018’de 12. olağan 
kongreyi yapmaya hazır olduklarını 
belirtti. Kongre hazırlıkları kapsa-
mında 2018 Ocak ayı itibarıyla 81 
ilde tüm teşkilatları ziyaret etme-
ye başlayacaklarını aktaran Yalçın, 
“Teşkilat ve tabana, başta ‘cumhur 
ittifakı’ ve ‘seçim barajı’ olmak üze-

re, siyasi gündeme ilişkin, partinin 
düşünce ve görüşlerini anlataca-
ğız.” dedi. Teşkilatları ziyaret prog-
ramını divan üyeleri, milletvekilleri 
ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 
üyelerinden oluşan üç veya beş 
kişilik ekiplerle yapacaklarını vur-
gulayan Yalçın, şöyle devam etti: 
“2019’a giden süreçte MHP’nin 
ne yapmak istediğini, ne yaptığı-
nı, hangi sebeplere dayandırdığını 
önce partililerimize ve tabanımıza 
izah edeceğiz. Karşılıklı bir bilgi 
alışverişi olacak. MHP’nin nasıl bir 
tavır ve tarz içerisinde olduğunu 

izah edeceğiz. Şu anda planlamalar 
yapılıyor. 

Bu minval üzere MHP, ocak ve 
şubat aylarında bütün Türkiye’de-
ki teşkilatlarını tarayacaktır.” Yal-
çın, terörle mücadeleye verdikleri 
desteğe değinerek, “Bunu istişare 
etmeye hiç gerek yok. Bu konuda 
çok açık ve net bir davranış içeri-
sindeyiz. 15 Temmuz sonrasında 
MHP, politikalarında birtakım de-
ğişiklikler yaptıysa bunun temel 
nedeni Türkiye’nin bekasıdır.” diye 
konuştu.
n AA

Taşeron işçilerin kadro 
süreci 2 Ocak’ta başlıyor

FETÖ iş adamından 
şantaj ile ‘himmet’ almış!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığından yapılan yazılı açıkla-
mada, kanun hükmünde kararna-
me ile alt işveren işçilerin kamuda 
istihdamı için yapılan düzenleme-
nin 2 Ocak 2018’de yürürlüğe gi-
receği anımsatılarak, şu ifadelere 
yer verildi: “Başvuru ve kadroya 
geçiş sürecine ilişkin uygulamayı 
anlatan usul ve esaslar bu hafta 
içinde yayımlanacak ve geçiş sü-
reci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 
gün içinde sonuçlandırılacaktır. 
2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 
işçilerimizin geçiş yapacakları ida-
relerce başvuruların alınmasına 
başlanacaktır. Alt işveren işçileri-
miz 2 Ocak 2018 tarihinden itiba-
ren 10 gün içinde, çalıştıkları alt 
işveren şirketlere değil, istihdam 
edilecekleri kurumlara başvura-
caklardır. Başvuruda bulunan alt 
işveren işçilerimizin bilgileri, baş-
vurdukları idarelerce elektronik 
ortama aktarılacaktır. İşçilerimizin 
4 Aralık 2017 tarihinde düzenle-
me kapsamında bir ihalede çalışıp 
çalışmadığı ilgili kurumlar nezdin-
de kontrol edilerek çalıştıkları ida-
relerce sınav süreci başlatılacaktır. 
Bu işlemlerin ardından işçilerimiz 
çalıştıkları kurumda istihdam edi-
leceklerdir.”
“İŞÇİLERİMİZ, ÇALIŞTIKLARI İDARE 
İLE SULH SÖZLEŞMESİ YAPACAK”

Alt işveren işçilerin çalıştıkları 

alt işveren şirketlerine herhan-
gi bir evrak ya da feragat belgesi 
vermesi gerekmediği vurgulanan 
açıklamada, şu bilgiler aktarıldı: 
“90 günlük sürecin sonunda, işçi-
lerimizin kadroya geçişi sırasında, 
kendilerinden kadroya geçişe iliş-
kin açtıkları dava veya icra takibi 
varsa bu dava veya takiplerden 
feragat ettiklerine ilişkin bir bel-
ge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları 
idarelerce talep edilecektir. İşçile-
rimiz, kamuda istihdam edildikleri 
için kadroya geçişleri nedeniyle 
çalıştıkları idare ile sulh sözleş-
mesi yapacaklardır. Bu sözleşme, 
işçilerimiz açısından herhangi bir 
hak kaybına sebep olmayacaktır. 
Sulh sözleşmeleri idare ile yapıla-
cak olup bu durum alt işveren şir-
ketlerine karşı işçinin haklarından 
vazgeçmesi anlamına gelmemek-
tedir. Alt işveren şirketleri sulhe 
taraf olmayıp, bundan yararlana-
mazlar. Alt işveren işçilerimizin 
kıdem tazminatına esas olan top-
lam hizmet süresi ile izin sürele-
rinin hesabında geçmiş kıdemler 
İş Kanunu çerçevesinde dikkate 
alınacaktır. İşçilerimizin bu hak-
ları da korunmaktadır. Bu prose-
dür, çalışanların kamuda kadroya 
geçişlerinde geçmişte de işletilmiş 
genel bir uygulama olup, yeni bir 
düzenleme değildir.”
n AA

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 696 sayılı KHK’nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalarla ilgili, “Bunu okudu-
ğunu anlamamak olarak değerlendirmezsek, kötü niyetli bir yorumdan başka hiçbir şey değildir” dedi

‘Kötü niyetli yorum!’
Başbakan Yardımcısı ve Hü-

kümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 696 
sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me’nin (KHK) 121. maddesiyle ilgili 
tartışmalara ilişkin, “Bu düzenleme 
15 Temmuz’dan öncesini kesinlikle 
kapsamadığı gibi 16 Temmuz’dan 
sonrasını da kapsayan bir düzenleme 
değildir.” dedi. Bozdağ, olağanüstü 
hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı 
KHK’nin 121. maddesinde yer alan 
düzenlemeye ilişkin Anadolu Ajansı 
(AA) ve TRT’ye açıklamalarda bu-
lundu, soruları yanıtladı. Türkiye’nin, 
15 Temmuz 2016’da demokrasisine, 
hukuk devletine, milli iradeye, anaya-
sal düzenine karşı hain darbe teşeb-
büsünde bulunulduğunu dile geti-
ren Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) ve bu örgütün Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) içindeki teröristle-
rinin, onlara eklemlenen unsurların 
birlikte hareket ettiklerini ve 15 Tem-
muz gecesi darbe teşebbüsüne kalkış-
tıklarını hatırlattı. Darbe girişiminin 
16 Temmuz günü de devam ettiğini 
söyleyen Bozdağ, “Darbe teşebbüsü 
16. gün içinde milletimizin ölümüne 
demokrasiye, hükümetine, cumhur-
başkanına, meclisine, hükümetine, 
hukuk devletine ve anayasasına sa-
hip çıkması sonucu, milletin ölümüne 
verdiği destek nedeniyle başarısız kı-
lındı. Arkasından olağanüstü hal ilan 
edildi. Hem bu darbe teşebbüsünün 
Türkiye’yi karşı karşıya bıraktığı en-
kazı ortadan kaldırmak, Türkiye’nin 
yaşadığı olağanüstü şartlardan Tür-
kiye’mizi kısa sürede olağan şartlara 
yeniden döndürmek, demokrasimizi 
tahkim etmek maksadıyla olağanüstü 
hal ilan edildi.” şeklinde konuştu.

“HUKUKİ, CEZAİ, İDARİ VE ADLİ 
SORUMSUZLUĞU DÜZENLEYEN 

BİR KURAL”
Olağanüstü hal kapsamında bazı 

KHK’lerin çıkarıldığını anımsatan 
Bozdağ, “Bildiğiniz gibi 668 sayılı 
kanun hükmünde kararnamede 15 
Temmuz 2016’da gerçekleştirilen 
darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile 
bunların engellenmesi kapsamında 
hareket edenlerin aldıkları kararlar, 
bu kararların icra edilmesi, adli ve 
idari önlemler ve tedbirler, bunla-
rı yapan kişilerle ilgili hukuki, cezai, 
adli bir sorumsuzluk hali öngören 
düzenleme yapıldı.” dedi. Bozdağ, 
15 Temmuz gecesi darbe girişimi-
ni yalnızca vatandaşların değil, polis 
ve askerin içindeki vatan, devlet ve 
milletini seven Ömer Halisdemir gibi 
kahramanların da darbecilere karşı 
mücadele verdiğini belirterek, şöyle 
devam etti: “O nedenle buradaki 668 
sayılı KHK’deki düzenleme resmi gö-
revi olanların, kamuda çalışanların, 
hukuki, cezai, idari ve adli sorumsuz-
luğunu düzenleyen bir kural getirdi. 
Vatandaşlarımızla ilgili böyle bir kural 
o zaman konmadı çünkü esasında 
kamu görevlileri için de bana göre 
böyle bir kurala ihtiyaç yok, vatandaş-
larımız için de yok çünkü darbe teşeb-
büsü fiili, bizim anayasamıza göre suç 
olduğu gibi vatandaşlarımızın hepsi-
nin de bu fiile karşı vatanını, milletini, 
demokrasisini müdafaa etmesi her-
kes için bir vazifedir.”

“MEŞRU MÜDAFAA BİZİM 
HUKUKUMUZDA SUÇ DEĞİL”

Bozdağ, 15 Temmuz 2016’da 
Meclis ve Cumhurbaşkanlığı başta 
olmak üzere birçok kurumun bomba-
landığını hatırlatarak, sözlerini şöyle 
sürdürdü:  “Tanklar, milletin üzeri-
ne sürüldü. Vatandaşımızın burada 
yaptığı çok açık, net bir meşru mü-
dafaadır. Meşru müdafaa bizim hu-
kukumuzda suç değildir. Bunun altını 
özellikle çizmek isterim. Türkiye’yi 
işgal etmek isteyenlere, Türkiye’nin 
anayasal düzenini ortadan kaldırmak 
isteyenlere, Meclisimizi, hüküme-
timizi ve devletin kurumlarını silah 
zoruyla değiştirmek isteyenlere karşı 
herkesin kendi hukukunu koruma 
hakkı, anayasamızın da yasalarımızın 
da koruması altındadır. Burada bir 
defa bir suç olmadığının altını özel-
likle çizmek isteriz ancak o günlerde 
bu konularda bir ihtiyaç olabilir, bir 
endişe içerisine giren olabilir. Yani o 
dönemin şartları içerisinde böyle bir 
sorumsuzluk getirildi. Vatandaşla-
rımızla ilgili böyle bir sorumsuzluk 
öngörülmedi. Şimdi burada yapılan 
düzenlemeyle resmi görevi olsun 
olmasın, herhangi bir sıfatı olsun ol-
masın, 15 Temmuz demokrasi desta-
nını yazan, darbecilere Türkiye’yi dar 
eden ve darbenin başarısızlığını sağ-
layan şehitlerimizin yakınları, gaziler 
de olabilir içinde ve gazilerimize onlar 
bakımından da hukuki, cezai ve idari 
bakımdan bir sorumsuzluk hali öngö-
rülmektedir. Olay tamamıyla bunun-
la ilgilidir.” Bozdağ, 668 sayılı KHK’de 
yer alan düzenleme ile 696 sayılı KHK 
ile getirilen düzenlemenin birlikte de-
ğerlendirilmesi gerektiğini kaydede-
rek, şunları belirtti:  “İkisini beraber 
değerlendirmek lazım. Birincisinde 
çok net, 15 Temmuz 2016’daki dar-
be teşebbüsü ve terör eylemleri ve 
bunlarla ilgili devam eden eylemleri 
bastıranlardan bahsediyor. Kalıp bir 
cümle burada kullanılıyor. Yasa, 15 
Temmuz’u hem darbe teşebbüsü 
olarak değerlendiriyor hem de darbe 
teşebbüsü boyunca, darbe teşebbü-
süne katılan teröristlerin yaptığı her 
bir eylemi de terör eylemi olarak de-
ğerlendiriyor ve ikisini birlikte, aynı 
anda değerlendiriyor. Yoksa terör 

eylemlerini ayrı, darbe teşebbüsünü 
ayrı bir değerlendirme yapmıyor. Bu 
yeni düzenleme de buradaki hükmün 
aynısını tekrar ediyor. Yani darbe te-
şebbüsünü ve onların yaptığı terör 
eylemlerini bastırmaya çalışanları 
kast ediyor. Kesinlikle başka bir an-
lam ifade etmiyor. Bunun özellikle 
altını çizmekte fayda var.”

“İKTİDAR ELİYLE SİVİL SİLAHLI 
ÇETE KURULACAĞI” İDDİASI

Düzenlemeye ilişkin muhalefet-
ten gelen eleştiriler hatırlatılarak “Bu 
maddeyle iktidar eliyle sivil silahlı 
çete kurulacağı” iddiasına ilişkin soru 
üzerine Bozdağ, “Bunu okuduğu-
nu anlamamak olarak değerlendir-
mezsek veya anlama zorluğu olarak 
değerlendirmezsek çok net söylüyo-
rum, kötü niyetli bir yorumdan baş-
ka hiçbir şey değildir. Kötü niyetli bir 
yorumdur.” dedi. 121. maddenin 15 
Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü 
ve terör eylemleri ile bunların devamı 
niteliğindeki eylemlerin bastırılma-
sından bahsettiğini vurgulayan Boz-
dağ, şöyle devam etti:

“15 Temmuz ve bu kapsamda 
yapılan her eylem, terör eylemi ka-
bul ediliyor. 15 Temmuz’un ve 15 
Temmuz kapsamında yapılan terör 
eylemlerinin bastırılması kapsamında 
vatandaşlarımızın yaptığı demokrasi-
ye sahip çıkma, hukuka sahip çıkma, 
vatanın işgaline karşı canı pahasına 
ortaya koyduğu mücadeleyi kast edi-
yor. Bu düzenleme 15 Temmuz’dan 
öncesini kesinlikle kapsamadığı gibi 
16 Temmuz’dan sonrasını da kapsa-
yan bir düzenleme değildir. Kim ki bu 
düzenlemeyi ‘15 Temmuz, 16 Tem-
muz’dan sonraki süreyi de kapsıyor.’ 
diye yorumluyorsa çok net söylüyo-
rum, bu maddeleri ya doğru dürüst 
okumamıştır, ‘Yok arkadaş, ben bu 
maddeleri okudum hem de dikkatle 
okudum.’ diyorsa o zaman okuduğu-
nu anlamıyordur. ‘Yok, ben okudum. 
Okuduğumu da iyi anladım.’ diyorsa 
kesinlikle art niyetli bir yorum yapı-
yordur.”

“ÇARPITILMIŞ BİR YORUMDAN
 BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

“CHP Genel Başkanı Kemal Kı-

lıçdaroğlu ile sözcülerinin yaptığı yo-
rumların art niyetli ve çarpıtma mak-
satlı” olduğunu dile getiren Bozdağ, 
şunları söyledi: “Bu düzenlemelerin 
aynısı bu kalıp düzenlemelerin, yani 
‘15 Temmuz darbe teşebbüsünde 
bulunanlar ve terör eylemleri, bun-
ların engellenmesi, bastırılması için 
çalışanlar’ kalıp ibaresi 667 sayılı 
KHK’de var, 668 sayılı KHK’de var, 
670 sayılı KHK’de var, 675 sayı-
lı KHK’de var. Pek çok KHK’de var. 
Peki o zaman şimdiye kadar bu mad-
deler uygulanıyor. Orada da gazilere 
verilen, şehit yakınlarına verilen bir-
takım haklar var. Onlar, niye ondan 
sonra çıkanlar, ‘Bak bu KHK bize de 
hak veriyor. Devlet bizim de bu hak-
kımızı versin.’ diye daha sonra gazi 
olanlar, terörle mücadele sırasında 
bir talepte bulunmuyorlar çünkü yok 
böyle bir şey.  Burada böyle bir şeyin 
olması söz konusu değil. Bu düzen-
leme de onu kesinlikle kapsamıyor, 
bu sadece toplumumuzun içerisine 
fitne sokmak için, insanları birbirinin 
karşısına dikmek için çarpıtılmış bir 
yorumdan başka bir şey değildir. Bu 
düzenleme bir kez daha altını çizerek 
söylüyorum; 15 Temmuz’dan önce-
sini kapsamaz. Darbe teşebbüsünün 
bastırılmasından sonraki süreci de 
kesinlikle kapsamaz. Geçmişe, 15 
Temmuz’dan öncesine yürütüleme-
diği gibi bu madde darbe teşebbüsü-
nün bastırılmasından sonraki sürece 
de uygulanamaz. Bu madde geleceği 
düzenlemiyor. Bundan sonraki olay-
ları düzenlemiyor, geçmişe dönük bir 
hukuka uygunluk düzenlemesidir. 
Bunun dışında başka bir anlamda 
bunu yorumlamak mümkün değil-
dir.”

“(DEVLET ÇETE KURUYOR) DEMEK 
DEVLETE HAKARETTİR” 

Ayrıca Bozdağ, şunları kaydetti:  
“(Devlet çete kuruyor) ne demek? Bu, 
devlete hakarettir. ‘Millet bunu ya-
pacak.’ demek de millete hakarettir. 
Darbe teşebbüsü olduğunda sokağa 
çıkan, canı pahasına darbeyi önleme-
ye çalışan insanlara ne diyorlar bunu 
söyleyenler? Hakaret ediyorlar, say-
gısızlık ediyorlar. Türkiye’de bundan 
sonra darbe olduğu zaman vatandaş 
demokrasiyi müdafaa etmeyecek 
mi? Darbecilere karşı tankın önüne 
çıkmayacak mı? Dişe diş darbeci-
lerle ölümüne mücadele etmeyecek 
mi? Buradan çok net söylüyorum; 
Türkiye’de bundan sonra kimse dar-
be marbe yapamaz. Eğer bir darbe 
teşebbüsü olduğunda bu millet 15 
Temmuz’da verdiği dersin daha bü-
yüğünü bu darbeyi yapanlara elbette 
verecektir. Şimdi vatandaşı bir nevi 
korkutuyorlar, tehdit ediyorlar bu 
açıklamayı yapanlar. ‘Türkiye’de bak 
bir daha darbe teşebbüsü olursa, so-
kağa çıkmayın. Bir daha darbe teşeb-
büsü olursa tankların üzerine çıkma-
yın. Bir daha darbe teşebbüsü olursa 
o darbe teşebbüsüne karışan askerle-
ri tanklardan indirmeyin. Onlara göğ-
sünüzü siper etmeyin. Bak sizin ba-
şınıza ne işler gelir.’ anlamında üstü 
kapalı çok net bir tehdit ve gönderme 
anlamı var. Burada büyük bir çarpıt-
mayla, büyük bir kötü niyetli yorumla 
hep beraber karşı karşıyayız.”
n AA

Kütahya’da Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanması’na 
(FETÖ/PDY) yönelik soruşturma 
kapsamında örgüt üyesi olduğu id-
diasıyla tutuklanan iş adamı Göksel 
Özçınar’ın yargılanmasına devam 
edildi. Kütahya 3. Ağır Ceza Mah-
kemesinde görülen duruşmada tu-
tuklu sanığın avukatı ve yakınları 
hazır bulunurken, sanık Özçınar, 
cezaevinden SEGBİS aracılığıyla 
duruşmaya katıldı. “Terör örgütüne 
üye olmak” suçundan yargılanan 
madeni yağ fabrikası sahibi Özçınar, 
savunmasında, hakkındaki suçla-
maları kabul etmedi. Örgütün bazı 
üyelerinin, 2011-2012 döneminde 
kendisine ulaştığını, ellerinde 5-6 

yıllık bazı fotoğraf ve otel kayıtla-
rının olduğunu belirterek, şantaj 
yaptıklarını anlatan Özçınar, özel 
hayatına ilişkin bu belgelerle ya-
pılan şantaj nedeniyle “himmet” 
verdiğini, bazı yardımlarda bulun-
duğunu aktardı. Sanık avukatı ise 
FETÖ’nün şantaj metodunu birçok 
iş adamına olduğu gibi müvekkiline 
de uygulayarak mali destek talep et-
tiğini, müvekkilinin de bu çerçevede 
“himmet” verdiğini belirtip, sanığın 
tahliyesi yönünde talepte bulundu. 
Tanıkların dinlenmesinin ardından 
mahkeme heyeti, Özçınar’ın yurt dı-
şına kaçma ihtimali üzerine tutuklu-
luk halinin devamına karar vererek, 
duruşmayı erteledi.  n AA

Bekir Bozdağ
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Konya’da 1 yılda yaklaşık 500 bin atık lastik ortaya çıkıyor. Bu lastiklerin geri dönüşüme kazandırılma-
sıyla hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de kazanç elde edilerek milli gelire katkıda bulunuluyor

Hem çevreye hem 
cebe kazandırıyor

Ömrünü tamamlamış lastikler 
yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılı-
ğıyla toplanıyor. Toplanan ömrünü 
tamamlamış lastikler malzeme geri 
kazanım veya enerji geri dönüşüm 
tesislerine gönderilerek çevre ve ülke 
ekonomisine geri kazanılması sağla-
nıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  
ömrünü tamamlamış lastiklerin çev-
reye zarar verecek şekilde doğrudan 
veya dolaylı olarak alıcı ortama ve-
rilmesinin önlenmesi, geri kazanım 
veya bertaraftı için toplama ve taşıma 
sisteminin kurulması, yönetim planı-
nın oluşturulması ve bu lastiklerin yö-
netiminde gerekli düzenlemelerin ve 
standartların sağlanması için gerekli 
prensip ve programların belirlenme-
sine dair usul ve esasların yer aldığı 
“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin 
Kontrolü Yönetmeliği”nde değişikli-
ğe gidiyor. Yönetmelik değişikliğiyle 
lastik üreticileri ömrünü tamamlamış 
lastiklerin toplanması, taşınması ve 
geri kazandırılmasına ilişkin toplam 
maliyetlerini, yeni lastiğin satış fatu-
rasında ayrı bir satırda “geri kazanım 
katılım payı” olarak gösterecek.
LASTİKLER GERİ DÖNÜŞÜM İLE ÜLKE 

EKONOMİSİNE KAZANDIRIYOR
Yeni düzenleme sektörde de 

olumlu karşılandı. Sektör temsilcileri 
lastiklerin geri dönüşüme kazandı-
rılması için devletin çeşitli faaliyetler 
yürüttüğünü, yeni düzenleme ile de 
bu uygulamalara artı değer kazandı-
rılacağını belirtiyorlar. Konuyla ilgili 
bilgi veren ve çevre kirliliğinin önüne 
geçmek amacıyla lastiklerin toplan-
dığını ifade eden Oto Lastik, Oto Yı-
kama ve Oto Galericileri Esnaf Odası 
Başkanı Adem Uzman, “Ömrünü ta-
mamlamış lastikler yetkilendirilmiş 

kuruluşlar aracılığıyla toplanır. Top-
lanan ömrünü tamamlamış lastikler 
malzeme geri kazanım veya enerji 
geri dönüşüm tesislerine gönderile-
rek çevre ve ülke ekonomisine geri 
kazanılması sağlanır. Ömrünü ta-

mamlamış lastiklerin önemli bir kısmı 
malzeme geri kazanım tesislerinde 
kullanılır. ÖTL haline gelmiş tonlar-
ca atık lastik öğütücü makinelerde 
kırılarak kauçuk ve çelik parçalara 
ayrılır. Çelik teller mıknatıs özelliği 
olan bantlarda kauçuktan ayrıştırılır. 
Parçalanmış malzemeler mikron se-
viyesinden muhtelif büyüklüklerde 
granül haline getirilir. Bu ürünler sa-
nayide ve çevre ile ilgili faaliyetlerde 
hammadde olarak değerlendirilir” 
ifadelerini kullandı.
ÇEVRE KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR 

Geri dönüşüm yapılan lastiği bir-
çok alanda kullanıldığına dikkat çeken 
Uzman, “Granül halindeki kauçuk içi-
ne kimyasal maddeler eklenerek pişi-
rilip kullanıldığı gibi bir kısmı da farklı 
renk ve desenlerde döşemelik karolar 
ve kilitli parke taşları haline getirilir. 
Bu yumuşak lastik karolar parklara 
döşenir ve çocuklarımızın özgürce 

koşup oynayacağı güvenli zeminlere 
dönüşür. Ömrünü tamamlamış las-
tiklerden elde edilen granül ve toz 
haline getirilen kauçuk hammadde 
rekreasyon alanlarında da önemli bir 
işlev görür. Yürüyüş yollarına spor sa-
halarına döşenebilir. Kentlerin peyzaj 
alanlarında kullanabilir, tenis sahala-
rı, suni çim futbol sahaları olarak kar-
şımıza çıkabilir. Karayollarında asfalt 
katkı maddesi olarak görev görür.  
Konya’da yılda net olmamak ile birlik-
te takriben araç lastiklerinde 300 bin, 
kamyon ve iş makinesi girdiğinde bu 
sayı 500 bin’i buluyor. Geri dönüşüm 
kampanyası başlatılmadan önce las-
tikler çevre kirliliğine sebep oluyordu. 
Bu çalışmaların başlaması ile birlikte 
çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem 
de para kazanılmış oluyor. Türkiye’de 
lastikte geri dönüşüm oranı yüzde 
25” şeklinde konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) Konya Şubesi basın mensupları ile bir araya geldi. KONSİAD Konya Şube 
Başkanı Hasan Hüseyin Aydın birlik ve beraberliğe dikkat çekerek işverenler olarak 2018 yılından umutlu olduklarını belirtti

‘2018 yılından umutluyuz’
Konyalı Sanayici ve İş Adamları 

Derneği (KONSİAD) Konya Şube-
si tarafından basın mensupları ile 
birlikte ‘kaynaşma’ programı dü-
zenlendi. Nevizade Cafe ve Resto-
ran’da düzenlenen programa KON-
SİAD Konya Şube Başkanı Hasan 
Hüseyin Aydın, Yönetim Kurulu 
üyeleri ve basın mensupları katıldı. 
Dernek ile ilgili istişarelerde bulu-
nan Başkan Aydın, çalışmalarının 
devam ettiğini vurgulayarak “Si-
yasi görüşe bakmadan insan odaklı 
çalışmalarımız devam ediyor. Şu-
anda 30 kişilik yönetimimizde her 
siyasi partiden üyelerimiz bulunu-
yor. Yönetimimizde İş kadınları-
mıza da yer verdik.  Doğru yolda 
olduğumuza inanıyoruz. Bundan 
sonra da bu kanaat üzerinde çalış-
malarımızı sürdüreceğiz. İşadamla-
rı olarak 2018 yılından umutluyuz. 
Bizler hiçbir zaman ülke ekonomisi 
kötüye gidiyor diye yatırımlarımızı 
durdurmadık. En son açılışını yaptı-
ğımız işyerinde 150 kişiyi istihdam 
ediyoruz” diye konuştu. 

HER SİYASİ PARTİLİNİN 
GÖRÜŞÜNE SAYGILIYIZ

KONSİAD hakkında bilgiler ve-
ren KONSİAD Konya Şubesi Başka-
nı Hasan Hüseyin Aydın her siyasi 
partilinin görüşlerine saygılı olduk-

larını belirterek doğru yolda yürü-
düklerine inandıklarını vurguladı. 
Çalışmalarının bundan sonra da de-
vam edeceğinin altını çizen Aydın; 
“KONSİAD’IN genel başkanlığını 
şuanda Kemal Çelik yürütüyor. Yö-
netimimizi oluştururken şuna çok 
dikkat ettik; Her siyasi partilinin 
görüşüne saygılıyız dedik. Siyasi 

görüşe bakmadan insan odaklı ça-
lışmalarımız devam ediyor. Şuanda 
30 kişilik yönetimimizde her siya-
si partiden üyelerimiz bulunuyor. 
Yönetimimizde İş kadınlarımıza da 
yer verdik.  Doğru yolda olduğu-
muza inanıyoruz. Bundan sonra da 
bu kanaat üzerinde çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” diye konuştu. 

İŞ ADAMLARI OLARAK 2018 
YILINDAN UMUTLUYUZ

İşadamları olarak 2018 yılından 
umutlu olduklarını ifade eden Baş-
kan Aydın, ekonomimiz durdu diye 
yatırımların kesilmemesi gerekti-
ğini belirtti. Ayrıca yerli otomobil-
de de kesinlikle Konya’nın tercih 
edilmesi gerektiğini vurgulayan 
Aydın sözlerine şu şekilde devam 

etti; “İşadamları olarak 2018 yılın-
dan umutluyuz. Bizler hiçbir za-
man ülke ekonomisi kötüye gidiyor 
diye yatırımlarımızı durdurmadık. 
En son açılışını yaptığımız işyerin-
de 150 kişiyi istihdam ediyoruz. 
Ekonomimiz durdu diye yatırımlar 
yapmazsak kendi kendimize bir kriz 
oluşturmuş oluruz. Hepimiz taşın 

altına elimizi koyup ticari faaliyetle-
re devam etmeliyiz. Hükümetimiz 
2017’de bazı çalışmaları başlatmış-
tı bunlar 2018 yılında da devam 
edecek. 2018 yılı Türkiye için inşal-
lah olumlu olacak. Yerli otomobille 
alakalı oda başkanlarımız ciddi bir 
çalışma yürütüyor. Konya’ya oto-
mobil fabrikasının kurulmaması 
için bir sebep yok. Hatta birden faz-
lada avantajı var”

ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENLERDE 
DÜŞÜNÜLMELİDİR

Asgari ücret ile ilgili değerlen-
dirmeler de de bulunan Başkan 
Aydın, zamların dengeli olması ge-
rektiğini belirterek işverenlerinde 
düşünülmesi gerektiğini ifade etti. 
Ücretlerin çok yükselmesi takdi-
rinde işverenlerin işçi çıkarma yo-
luna gideceğini de söyleyen Aydın; 
“Asgari ücret konusunda dengeyi 
korumak gerekiyor. 3 bin TL veya 
4 bin TL olmasını isteriz ama çalı-
şan işçilerimiz var. Bu işçilerimizin 
sadece maaşı yok bunun ekstrala-
rı da var. Benim şahsi düşüncem 
yüzde 6,5-7 gibi bir zam yapılacak. 
Değerlendirmelerin iki taraflı yapıl-
ması gerekiyor. Eğer ücretler çok 
yükselirse işverenler işçi çıkarma 
yoluna gider. Buda iyi olmaz” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

KONSİAD Konya Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Aydın her siyasi partilinin görüşlerine saygılı olduklarını belirterek doğru yolda yürüdüklerine inandıklarını vurguladı.

Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri 
Esnaf Odası Başkanı Adem Uzman



Sudan ziyareti kapsamında ül-
kenin kuzeyindeki Port Sudan’dan 
Sevakin Adası’na geçen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansının (TİKA) restore 
ettiği Hanefi Camisi’nde namaz kıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. yüzyıla 
kadar Osmanlı’nın toprağı olan Seva-
kin Ada’sının tarihi önemine vurgu 
yaparak, “Sevakin Adası’nı bize belli 
bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı 
aslına uygun olarak yeniden inşa ve 
ihya etsek. Ömer El-Beşir kardeşim 
‘tamam’ dedi. Burayı inşa ve ihya 
ne demek biliyor musunuz? Burayı 
yerle bir edenlere şu cevabı vermiş 
olacağız. Siz geldiğiniz buraları yerle 
bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir et-
meniz, bizim sakalımızı tıraş etmeye 
benzer. Unutmayın ki biz burayı öyle 
bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen 
sakal çok daha gür biter, siz bunu gö-
receksiniz.” dedi.  Türkiye, 2011’den 
bu yana adayı turizm sektörüne ka-
zandırmak isteyen Sudan’a destek 
veriyor. 

TİKA, adada Hanefi ve Şafi ca-
milerinin yer aldığı kompleksin res-
torasyonunu ve çevre düzenlemesini 
tamamladı. Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde 1821’de inşa edilen ve 
gümrük işlemlerinin yapıldığı tarihi 
binayı da aslına uygun restore eden 
TİKA, binanın önüne ayrıca seyir is-
kelesi inşa etti. Kurum, Muhafaza 
Binası’nın yenileme çalışmalarına 
2016’dan bu yana devam ediyor. 

SEVAKİN ADASI
Sudan’ın kuzeydoğusunda, Kızıl-

deniz kıyısında bir liman kenti olan 
Sevakin Adası, Türkiye için tarihi 
öneme sahip. Yüzyıllar boyunca Os-
manlı İmparatorluğu’na bağlı olan 
ada, ticari ve ekonomik öneminden 
dolayı Sudanlılar tarafından “Afri-
ka’ya açılan kapı” olarak nitelendi-
riliyor. Sevakin Adası, geçmişte Nu-
bye bölgesinin en önemli limanıydı. 
Osmanlı döneminde Kızıldeniz ve 
Hicaz’ın denizden gelecek tehlikelere 
karşı güvenliği Sevakin Adası üze-
rinden sağlanıyordu. Sevakin Adası, 
bugünkü Eritre, Cibuti ve Kuzey So-

mali’yi kapsayan Habeş eyaleti valile-
rinin ikamet adresiydi. Yavuz Sultan 
Selim’in 1517’de Mısır’ı fethetme-
siyle Türk topraklarına katılan ada, 
eyaletin merkezi konumundaydı. 
Kızıldeniz ve Hicaz’ın güvenliğini Se-
vakin Adası’ndan sağlayan Osmanlı 
İmparatorluğu, bölgeye önce kaleler 
ardından idari binalar, camiler, han-
lar, hamamlar inşa etti. Kızıldeniz, 
“ticaretin kilit noktası” olan Sevakin 
Adası sayesinde “Osmanlı’nın iç de-
nizi” haline geldi. Adada tarihi Os-
manlı Limanı’nın yanı sıra Gümrük 
Binası, Hanefi ve Şafi camileri gibi 
önemli eserler bulunuyor. 

LOZAN ANTLAŞMASI İLE MISIR’A 
BIRAKILDI

1882’de İngilizler’in Mısır’ı işga-
liyle fiilen Türk hakimiyetinden çıkan 
Sevakin Adası, 1923’de imzalanan 
Lozan Antlaşması’nın 17. maddesi 
uyarınca İngiliz işgalindeki Mısır’a 
bırakıldı.

Ada, 1956 yılında, İngilizlere kar-
şı bağımsızlığını kazanan Sudan top-
raklarının parçası oldu.

Afrika’dan hac kafilelerinin deniz 
yoluyla kutsal topraklara uğurlandığı 
Sevakin Adası’nda 40 binden fazla 
Sudanlı yaşıyor. Ekonomi ve altyapı-
nın yok denecek kadar az olduğu ada 
sakinleri, balıkçılık yaparak hayata 
tutunmaya çalışıyor. Ada sakinleri, iş 
bulma umuduyla son yıllarda Kızılde-
niz eyaleti merkez şehri Port Sudan’a 
göç ediyor.
ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞMAYI BEK-

LEYEN OSMANLI MİRASI 
Sudan’ın doğusundaki Kızıldeniz 

sahilinde ülkenin en önemli limanı 
Port Sudan’ın güney tarafında kalan 
ve başkent Hartum’a 560 kilometre 
uzaklıkta bulunan, 66 metre rakıma 
ve 20 kilometrekare alana sahip Se-
vakin Adası’nda 370’den fazla yerle-
şim birimi ve hükümet kurumları yer 
alıyor. Mazisindeki yüksek mimari 
düzey ve güçlü tarihin ardından ge-
len yıkımla adeta harabe şehre dönü-
şen mercan adası Sevakin, yeniden 
eski güzelliğine kavuşmayı bekliyor. 
Adaya “Sevakin” adının verilmesine 
dair ise çeşitli rivayetler bulunuyor. 
“İskan” anlamındaki Sevakin oldu-
ğunu söyleyenlerin yanı sıra eski 
Mısır dilinde, “Şavahin” adının daha 
sonra Sevakin kelimesine dönüştüğü 
ileri sürülüyor.  Bunlar içinde en dik-
kati çeken adanın tarihinin Süleyman 
Peygamber dönemine dayandığı id-
diası. Bu görüşü savunanlar Sevakin 
adının, hapishaneler anlamına gelen 
“Sucun” kelimesinden geldiğini ifade 
ediyor. Buna göre Süleyman Pey-
gamber döneminde insanlardan ve 
cinlerden kanuna aykırı davrananlar 
bu adada hapis cezasına çarptırılı-
yormuş.  Adadaki mimari eserlerin 
yüksek olması nedeniyle “bu yapıları 
cinlerden başkası yapamaz” anla-
mına gelen “Seva- Cin (Cin Yapısı)” 
ifadesinin “Sevakin’e” dönüştüğü de 
konuyla ilgili ortaya konulan görüşler 
arasında yer alıyor.  

SÜLEYMAN PEYGAMBER’DEN OS-
MANLI’YA UZANAN ENGİN TARİH
Süleyman Peygamber ve Saba 

Melikesi Belkıs’tan Batlamyus, Yu-
nanlılar, eski Mısırlılar ve Osman-

lılara kadar uzanan derin bir tarihi 
zenginliğe sahip ada, geniş hayale 
imkan veren geçmişiyle engin bir eg-
zotizm kazandırıyor. Ebu Muham-
med el-Hasan bin Ahmed El-Hem-
dani’nin 10’uncu asırda yazdığı tarih 
kitaplarındaki bilgilere göre, bugün 
Eritre’deki Massava kenti olarak bi-
linen Badi limanından vazgeçildikten 
sonra “eski bir belde” olan Sevakin’in 
yıldızının parladığı belirtiliyor.  İbni 
Battuta gibi önemli seyyahların da 
ziyaret ettiği Sevakin’in restoresi-
nin, Türkiye’nin desteğiyle yapılması 
daha önce de konuşuluyordu. Ancak 
bu yönde ilk ciddi adım dün Erdo-
ğan’ın bu kente yaptığı ziyaretle atıl-
mış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Seva-
kin Adası’nın belli bir süre Türkiye’ye 
tahsis edilerek aslına uygun yeniden 
inşasını talep etti. Sudan Devlet Baş-
kanı Beşir de bunu memnuniyetle 
karşıladı.

YEREL YETKİLİLER “ADANIN İMAR 
EDİLECEK OLMASINDAN” MEMNUN

Türkiye’nin turizm bölgesine dö-
nüştürmek istediği Sevakin adasının 
yeniden imar edilmesi kararı yerel 
yetkililer tarafından da memnuniyet-
le karşılandı. Sevakin yetkililerinden 
Halid Sadan, ziyaret sırasında yaptı-
ğı açıklamada, tarihi kentin yeniden 
imarının, turizm ve yatırımları can-
landıracağını söyledi. Bölgenin yıkı-
mından İngiltere’yi sorumlu tutan 
Sadan, “Sevakin İslami izler taşıyan 
bir adaydı. Sömürgeciler İslami izleri 
silmek için onu ihmal ve tahrip etti.” 
dedi. Sevakin Adası Belediye Başka-
nı Mahmud el-Emin, “Sevakin adası, 
adeta Afrika’nın doğusundaki ve Kı-
zıldeniz sahilindeki İslam toprakları-
nın başkentiydi.” ifadelerini kullandı. 
Kızıldeniz Valisi Ali Ahmed Hamid 
de Sevakin adasının uzun süreler 
Osmanlı hakimiyeti altında kaldığını 
belirtti. Turizm Bakanı Numan Kur-
tulmuş, Sudanlı mevkidaşı Muham-
med Ebu Zeyd ile Sevakin’de turiz-
min geliştirilmesi ve tarihi eserlerin 
restorasyonu konusunda anlaşmalar 
imzaladı.  n AA

Rusya Savunma Bakanı 
Sergey Şoygu, Suriye’deki 
Tartus ve Hımeymim üsle-
rindeki birliklerin faaliyet-
lerine kalıcı olarak devam 
edebilmesi için çalışmaların 
başladığını bildirdi.

Şoygu, başkent Mos-
kova’da yaptığı konuşma-
da, Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in Tartus ve 
Hımeymim’de kalıcı olarak 
faaliyet gösterecek birlik ya-
pılanmasını geçen günlerde onayladı-
ğını belirtti. Rus parlamentosuna, söz 

konusu çalışmalara verdikleri destek 
için teşekkür eden Şoygu, “Suriye’de-
ki Tartus ve Hımeymim üslerindeki 

birliklerimizin faali-
yetlerine kalıcı olarak 
devam edebilmesi için 
çalışmalara başladık.” 
dedi.

Putin, geçen haf-
talarda, Suriye’nin 
Lazkiye ilinde bulunan 
Hımeymim üssün-
de yaptığı açıklama-
da, Rus birliklerine 
Suriye’den çekilme 
talimatı verdiğini be-

lirterek “Rusya’nın Suriye’deki uz-
laşma merkezleri ise faaliyetlerine 

devam edecek. Rusya’nın Tartus ve 
Hımeymim üslerinin de faaliyetleri 
kalıcı olarak sürecek.” açıklamasını 
yapmıştı. Rus donanmasına ait Su-
riye’nin Tartus’taki deniz üssünün 
genişletilmesini öngören, Rusya ile 
Suriye arasında yapılan 49 yıl vadeli 
anlaşma da Rus parlamentosunun alt 
kanadı Duma tarafından onaylanmış-
tı. Anlaşmaya göre, Rusya’nın Tartus 
üssü Suriye’nin sivil ve idari yetkisin-
den tamamen muaf olurken Rusya 
bölgedeki ortak tesisleri de herhangi 
bir bedel ödemeden kullanabilecek.
n AA
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Sudan ile köklü ilişkiler yeniden canlanıyor
Sudan’a gerçekleştirdiği ziyaret 

kapsamında temaslarını sürdüren 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer 
El Beşir ile görüşmelerinin ardından 
ortak bildiri yayımladı. Erdoğan’ın, El 
Beşir’in daveti üzerine Sudan’a resmi 
ziyaret yaptığı vurgulanan bildiride, 
ziyaretin iki ülke arasındaki mevcut, 
köklü tarihsel, kültürel ve sosyal bağ-
lara dayanan kardeşlik ilişkilerinin de-
rinleştirilmesinin yanı sıra ekonomik 
ve ticari ortaklıkların güçlendirilmesi 
kapsamında gerçekleştiği belirtildi. 
Sudan’ın bağımsızlığını kazanmasının 
ardından Türk Cumhurbaşkanı tara-
fından yapılan bu ilk ziyaretin, iki ülke 
arasındaki ilişkilerde kayda değer bir 
yükseliş yarattığı ifade edilerek, şun-
lar kaydedildi:

“Yüksek güven ve karşılıklı an-
layış ile kardeşlik ortamında Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Su-
dan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 
kıymetli Türk-Sudan ilişkilerini daha 
da güçlendirme yönündeki karşılıklı 
istek temelinde, Türkiye Cumhuriye-
ti ile Sudan Cumhuriyeti arasındaki 
dostluk ilişkilerini daha da geliştirmek 
ve derinleştirmek için karşılıklı karar-

lılıklarını teyit ederek, ikili ilişkilerin 
tüm alanlarını derinlemesine ve kap-
samlı bir şekilde gözden geçirmişler-
dir.” Erdoğan ve El Beşir’in, ikili gö-
rüşmelere ek olarak iki ülke arasında 

stratejik bir ortaklık kurmayı karar-
laştırdıklarına işaret edilerek, şunlar 
vurgulandı:

“Ziyaret sırasında Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi kurulma-

sıyla somut bir adım atılmıştır. Eş 
başkanlıkları iki Cumhurbaşkanı tara-
fından idame edilecek Konsey, iş bir-
liği alanlarında yürütülecek ilişkilerin 
stratejilerini belirlemeyi amaçlamak-

tadır. Konsey bünyesinde, iki ülke 
Dışişleri Bakanları başkanlığında, iki 
ülke arasındaki ilişkileri ve iş birliğini 
daha da geliştirmek amacıyla Ortak 
Stratejik Planlama Grubu oluşturul-
muştur.”

Bildiride, özellikle bilim, teknoloji 
ve sanayi, tarımsal üretim, orman-
cılık, eğitim, turizm, çevre, radyo ve 
televizyon, KOBİ’ler, madencilik, ve 
ticaret ve ekonomik ortaklık alanların-
da mevcut ortaklıkların güçlendiril-
mesi amacıyla belirli sayıda anlaşma 
imzalandığı kaydedildi.

Ziyaret dolayısıyla iki ülke ara-
sında düzenlenen ekonomik foruma, 
Sudan’daki şirketler ve iş adamlarının 
yanı sıra 150’den fazla Türk şirketinin 
katıldığı ve iki Cumhurbaşkanının hi-
tapta bulundukları hatırlatılan bildi-
ride, ziyaret programının, ekonomik 
ortaklığı teşvik etmek ve Osmanlı 
tarih mirasını anmanın yanı sıra ti-
cari içerikli anlaşmalar imzalanması 
amacıyla Port Sudan ve Savakin’i de 
içerdiği belirtildi. “Ziyaret vesilesiy-
le, Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, 
dünya çapındaki eşsiz gayretleri ve 
liderliğine övgüyle kardeşi Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ül-

kenin en büyük madalyasını takdim 
etmiştir.” ifadesinin kullanıldığı bildi-
ride, şu değerlendirmelere yer verildi: 
“Aynı zamanda Hartum Üniversitesi 
de ülkesinin ilham verici kalkınma 
modeline liderlik yapması yönündeki 
yapıcı gayretlerinin yanı sıra Sudan 
yönetimi ve sivil toplumu ile eğitim, 
sağlık, insani ve kalkınma yardımla-
rı alanlarında ortaklıklar kurması ve 
dünyada hak ve adalet konularına yö-
nelik bölgesel ve uluslararası ölçekte 
ekonomik yardımları nedeniyle Ekse-
lansları Recep Tayyip Erdoğan’a Fahri 
Doktora vermiştir. 

İki Cumhurbaşkanı, ziyaret sıra-
sında imzalanan anlaşma ve mutaba-
kat muhtıralarının uygulanmasının, 
Türkiye ve Sudan halklarının çıkar-
larına uygun olarak eşit ve karşılıklı 
yarar sağlayan ortaklık temelinde ikili 
diyalogun daha da geliştirilmesine 
katkıda bulunacağına dair inançlarını 
ifade etmişlerdir. İki Cumhurbaşkanı, 
önemli uluslararası ve bölgesel konu-
lardaki yaklaşımların benzerliğini göz 
önüne alarak, uluslararası forumlarda 
destek ve eş güdümde bulunmayı va-
detmişlerdir.”
n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Cumhurbaşkanı El Beşir ortak bildiri yayımladı.

19. yüzyıla kadar Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan 
ziyaretinde en ilgi çeken duraklarından biri oldu. Erdoğan adayı restore etme teklifinde bulundu

Afrika’nın kapısı!
TİKA, Bosna Hersek’te 
eğitim desteği verdi

İHH, Somali’de gıda
yardımında bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 
Kiseljak şehrinde bir ilköğretim oku-
luna ekipman yardımında bulunul-
du. “Kiseljak I İlköğretim Okulu’’n-
da düzenlenen törene TİKA Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, 
TİKA Saraybosna Koordinatörü 
Ömer Faruk Alımcı, Okul Müdürü 
Nermin Merhemic ve ülkedeki Türk 
kurumlarının temsilcileri ile öğren-
ciler katıldı. TİKA Başkan Yardımcı-
sı Çetin, burada yaptığı konuşmada, 
bölgedeki 4 okula sıra, masa ve san-
dalye yardımında bulunduklarını 
belirterek, “Bu bölgede 2012 yılında 
da faaliyetlerimiz oldu. TİKA olarak, 
Bosna Hersek’teki proje sayımız 
800’ü aştı.” dedi. TİKA’nın Bosna 
Hersek’te 22 yıldır faaliyet gösterdi-
ğine işaret eden Çetin, “Engelli ço-

cuklarımız için de 2017’de kapsamlı 
bir proje başlattık. Bosna Hersek bi-
zim emanetimiz. TİKA ofisi devletin 
bir parçası olarak çalışıyor.” diye ko-
nuştu. Okul Müdürü Merhemic de 
öğrencilerin oldukça eski sıralarda 
eğitim aldığını söyleyerek, “Okul-
da eğitim gören çocuklar savaştan 
sonra evlerine geri dönen ailelerin 
çocukları. TİKA’nın eğitime vermiş 
olduğu destek, burası için büyük 
önem taşıyor.” dedi. 

Törende, Türkçe şiirler okunup 
ilahiler söylendi, öğrencilerden olu-
şan folklor ekibi Türk halk oyunları 
gösterisi sundu. TİKA tarafından 
758 öğrencisi bulunan okula 304 
masa, 608 sandalye, 21 öğretmen 
masası ve 21 tahta yardımında bu-
lunulduğu bildirildi.
n AA

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) 
İnsani Yardım Vakfı, Somali’de 
kuraklık nedeniyle başkent Moga-
dişu’ya göç eden 9 bin kişiye gıda 
yardımında bulundu. Vakıftan ya-
pılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın 
ilk aylarında Somali’de baş gösteren 
kuraklık krizi etkisini sürdürüyor. 
Kuraklıktan kaçmak için çevre böl-
gelere göç eden insanlar geri dön-
me fırsatı bulamazken yerlerinden 
olan mülteciler ise açlık ve sefaletle 
karşı karşıya durumda. İHH İnsani 
Yardım Vakfı’nın ise krizin ilk başın-
dan beri Somali’ye olan yardımları 
devam ediyor.

İnsani yardım projeleri kapsa-
mında İHH, son olarak başkent Mo-
gadişu çevresine göç eden bin 750 
aileye gıda yardımında bulundu. 
Hayırseverlerin destekleriyle satın 
alınan yardımlardan toplamda 9 bin 
Somalili istifade etti.

“ULUSLARARASI YARDIMLAR DA 
YETERSİZ KALIYOR”

Açıklamada görüşlerine yer ve-
rilen İHH İnsani Yardım Vakfı Doğu 
Afrika Koordinatörü İsmail Songür, 

uluslararası kuruluşların yetersiz 
kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

“2017 yılının başından bu yana 
etkisini gösteren kuraklık felaketi, 
aralık ayına gelindiğinde bir mülteci 
krizine dönüştü. 1 milyondan fazla 
insanın iç göç yaşadığı, onlarca in-
sanın hayatını kaybettiği, binlerce 
hayvanın telef olarak on binlerce 
hektar tarım arazisinin yok olduğu 
bu kuraklık krizinden sonra ulusla-
rarası yardımlar da yetersiz kalıyor. 
Bu yardımların az olmasından dola-
yı insanlar çok zor günler geçiriyor-
lar.” Vakıf, bölgede açtığı derin su 
kuyuları ile kuraklıkla mücadeleye 
devam ediyor. 

Günlük 20 bin insana içme suyu 
sağlayacak şekilde hazırlanan derin 
su kuyuları sayesinde bölgede yapı-
lan hayvancılıkta da ciddi anlamda 
ilerleme kaydedildi. Ayrıca bölgede 
İHH tarafından açılan Somali’nin 
en büyük tarım okulu ve ziraat üni-
versitesi ile bir sonraki kuraklığı ön-
lemek için tarım ve zirai çalışmalar 
devam ediyor. 
n AA

Rusya, Suriye’de kalıcı birlik oluşturuyor
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İnsanların otomobilden beklen-
tileri gelişen teknolojiye ve zamana 
bağlı olarak değişkenlik gösterse de 
hep bir adım öteye işaret ediyor. Gü-
nümüz hayat koşulları her ne kadar 
bir otomobil sahibi olmayı zaruri kılı-
yor olsa da; insanların diğerlerinden 
farklı olma ihtiyacı, konforlu bir seyir 
isteği ve en önemlisi de performans 
ve güvenliği bir arada buluşturanı 
ararken hazzı da en yüksek seviyede 
yaşama arzusu bazı modellere sevk 
ediyor.

Özetle tarif ettiğimiz tanıma en 
uygun araç modelinin ise yeni kasa 
BMW 520i serisi olduğunu iddia et-
mek mümkün. Yeni kasa BMW 520i, 
premiumsegmentte bir otomobil. 
Otomobilin dış görünüşü bile aslında 
çok şeyi anlatıyor. 

HER İMAJA UYGUN OLARAK 
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN BİR OTOMOBİL

Günümüzde otomobiller ihtiyaç 
için değil imaj için alınıyor. Bu da as-
lında kişinin kimliğini yansıtan araçla-
rı tercih ettiğini gösteriyor. BMW’nin 
tüm modellerinde kişiliğinize uygun 
olarak aracınızı kişiselleştirebiliyor-
sunuz. BMW, aynı model içinde sizin 
kişiliğinize göre yaptığı küçük doku-
nuşlarla o aracı sizden bir parça haline 
getirebilmeyi başarıyor. 

BMW’nin 520i kasasında da söy-
lediğimiz bu hususları ön plana çıkar-
tan dikkat çekici detaylara rastlıyoruz. 
Aracın aynı kasasındaki farklı paketler, 
kişisel özelliklere ve insan ihtiyaçları-
na odaklı olarak belirlenmiş ve satışa 
sunulmuş. Tarzınız klasik mi? Paketi-
niz de klasik olabiliyor. Ya da spor bir 
tarzınız mı var? BMW 520i’nin size 
özel bir spor paketi de mevcut.

1.6 MOTOR SİLİNDİR HACMİ İLE 
MTV’Sİ DE YAKIT TÜKETİMİ DE

DAHA DÜŞÜK
Sizler için tüm detayları ile irde-

lediğimiz BMW 520i’yi test etme-
den önce onunla tanışmak istiyoruz. 
Günümüz ekonomi koşullarına bak-
tığımızda özellikle yakın dönemde 
MTV’ye yapılan zam, motor silindir 
hacmi daha küçük olan araçlara in-
sanları sevk ediyor. Motor silindir hac-
mi daha küçük olan araçlar, görece 
motoru büyük olan araçlardan daha 
az yakıt tüketiyor. Ekonomi açısından 

bakıldığında hem vergileri, hem de 
yakıt tüketimi daha düşük olan araç-
ların revaçta olduğu gerçeği karşımıza 
çıkıyor. 

BMW bu anlamda kullanıcıları 
için güzel bir atılım yaparak yeni nesil 
araçlarda motor silindir hacmini mini-
mize ediyor. 

BMW 520i’nin motoru 1,6 silindir. 
BMW 520i, motor silindir hacminin 
beklenenden daha küçük olmasına 
karşılık, bir hayli güçlü. 170 beygir, 
250 Newton tork üretiyor. Benzinli bir 
motor.

Önceki gövdeyle aynı motora 
sahip diyebiliriz. Ama bu gövdede 
otomobilin motor yazılımları, egzoz 

sistemi değiştirilmiş, ihtiyaçlara göre 
yenilenmiş. Bu sayede otomobilin ilk 
kalkış ivmesi daha seri bir hale gelmiş. 
SESSİZLİK, KONFOR, KEYİF, ATİKLİK, 

GÜVENLİK… BAŞKA?
Yeni BMW 520i, 7 serisi platform 

üzerine tasarlanmış. 7 serisi ile yan 
yana geldiğinde birbirine çok benze-
dikleri de çıplak gözle fark edilebiliyor. 
Aslında yeni 520i için bu durum da bir 
avantaj oluşturmuş imaj anlamında. 

En büyük kasa değişimi iç alanda 
olmuş. Konsol tamamen değişmiş. 

Aslında yeni bir otomobil alırken, 
o otomobilden beklentileri sorgula-
mak lazım. Otomobilden beklenen 

A noktasından B noktasına giderken 
sessizce ilerlemek, keyif almak ve kon-
forsa o zaman 520i’yi rahatlıkla tavsi-
ye edebiliriz. Çünkü, süspansiyonları 
gayet başarılı. Kasislerde çok rahat bir 
sönümlemeylegeçiş yapabiliyor. Ben-
zinli olması da sessizlik açısından bir 
artı olarak değerlendirilebilir. Ses ya-
lıtımı da BMW 520i’de dikkatimizden 
kaçmıyor. Vakum sistemi yenilenmiş, 
iki kademeli olarak yerleştirilmiş. Bu 
da fitillerin tamamen kapatılmasını 
sağlıyor. İzolasyonun artırılmış olması 
sessiz bir sürüş sağlama noktasında 
keyfinize keyif katıyor. 

Konforu sağlayan, sürüşü tatlı 
ve zevkli hale getiren tek şey elbet-

te ki sessizlik değil, olamaz da. BMW 
520i’de 8 ileri ZF şanzıman bulunu-
yor. Bu şanzıman sistemi vites ge-
çişlerini neredeyse tamamen hisse-
dilmez hale getirmiş. Bu şanzımanın 
sürüş konforuna katkı sağlayan bir 
diğer ayrıntısı ise otomobili farklı de-
virlerde kullandığınızda yani örneğin 
aheste aheste ilerlerken bir anda ag-
resifleşirseniz bile bocalamadan vites 
geçişlerini yaparak otomobilinizin çok 
hızlı bir şekilde devirlenmesini sağla-
ması. Yani şanzıman, motordan gelen 
tepkilere çok hızlı bir şekilde cevap 
veriyor. 

Performans açısından önemli olan 

motor gücünün tekerleklere nasıl yan-
sıdığı ise, işte tam da burada devreye 
şanzıman giriyor… Gayet başarılı…

TÜM SÜRÜŞ MODLARINI KENDİNİZE 
GÖRE KİŞİSELLEŞTİREBİLİYORSUNUZ

Yeni BMW 520i arkadan itişli. Op-
siyonel olarak 4 çeker de sunuluyor.

Sport, comfort ve ekopro gibi sü-
rüş modları var.

Sürüş modları aslında ilk bakışta 
geleneksel sürüş modlarıymış gibi gö-
rünse de her mod değişikliğinde sürü-
cü kendisini bulunduğu otomobilden 
sıyrılıp, farklı bir otomobile binmiş gibi 
hissediyor. Bu hissiyatın oluşmasında 
devir bandının yanı sıra, gaz tepkisi, 
direksiyon tepkisi ve süspansiyonları-

na varıncaya kadar her şeyin değişiyor 
olması etki ediyor. 

Opsiyon olarak adaptifmod da su-
nulmuş. Otomobil bu modda sizi izli-
yor. Nasıl bir sürüş karakterine sahip 
olduğunuzu ortaya koyuyor. Sonra-
sında sürüş modları arasında otoma-
tik bir geçiş yapıyor. 
KİMLİĞİNDE YÜKSEK PERFORMANS VE 

YÜKSEK GÜVENLİK VAR
Rekabetçi piyasa, donanımlar açı-

sından da otomobilleri zorluyor. Her 
markanın kendine özel bir kimliği 
var. BMW denilince akla yüksek per-
formans ve aynı yükseklikte güvenlik 
öne çıkıyor. Ancak bunları sağlarken 

piyasa şartları gereği rekabet edebil-
mek için bazı şeylerden de feragat et-
mek gerekebiliyor. Bu nedenle BMW 
520i’de bazı özellikler opsiyon olarak 
sunulmuş.

Güvenlikten söz ederken es ge-
çemeyeceğimiz önemli bir husus var. 
BMW’nin standart donanımında yer 
alan lastiklerin tamamına fren ivme-
sini eş güdümlü olarak dağıtabilme 
özelliği. Yüksek hızla seyir halindey-
ken aniden fren yapma ihtiyacı his-
settiğinizi varsayın. Bu durumda ne 
yapabilirsiniz? Aslında yapılabilecek 
çok bir şey kalmıyor. Ayağınızı fren 
pedalına kilitledikten sonra aracınızın 
en kısa zamanda durmasını bekleye-

ceksiniz. BMW’nin standart donanı-
mında yer alan, sağ ve sol lastiklere 
yüzde 50:50 oranında fren ivmesi 
veren sistem sayesinde direksiyonu 
tamamen bırakmış olsanız dahi aracı-
nız düz çizgiden asla sapmıyor. Bu sis-
tem aynı zamanda aracınızın durma 
mesafesinin de minimize edilmesine 
katkı sağlıyor.

EL HAREKETLERİNİZLE 
KOMUTLANDIRABİLİYORSUNUZ
Performans ve güvenliği bu kadar 

üst seviyelerde tutan bir otomobilin 
motor bölümünden kopup kokpitine 
girdiğimizde ise bizi çok fonksiyonlu 
bir direksiyon, direksiyonun hemen 

sağında dikkat çekecek büyüklükte 
dokunmatik bir ekran, ferah ve geniş 
iç hacim karşılıyor.

BMW 520i’de 12,25 inc dokun-
matik bir ekran var. Yeni 7 serisinde 
kullanılan hareketli komut sistemi 
yeni 520i’de de sunulmuş. Tuşların 
yerini hayali tuşlar almış durumda. 
Bir el hareketiyle radyo kanallarını 
değiştirmek, ses komutlarını yönet-
mek, telefonunuza bağlanmak, çağrı-
larınızı cevaplamak gibi pekçok işlevi 
yerine getirebiliyorsunuz. Bu özellik 
konforun yanında güvenliğe de katkı 
sağlıyor. Öyle ki, tuşların yerini arayıp 
dikkatinizin dağılması bu sayede en-
gellenmiş oluyor. 

BU ANAHTAR AKLINIZDAKİ PEKÇOK 
SORU İŞARETİNİN CEVAP 

ANAHTARI GİBİ…
BMW 520i, anahtarı ile de farkın-

dalık oluşturuyor. 
Aslında BMW’nin anahtarı onun 

bir simgesi şeklinde. Anahtar, uzak-
tan, çok fonksiyonlu. Üzerinde bir 
ekran bulunan anahtar ile aracını-
zın servis bilgilerini, yakıt durumu-
nu kontrol edebiliyor; yine opsiyonel 
olarak uzaktan park etme özelliğiyle 
konforunuzu daha ileri noktalara taşı-
yabiliyorsunuz. 

Bu anahtarın konfor açısından 
sunduğu bir diğer önemli özellik de 
otomobilin havalandırmasını uzaktan 
kumanda ile çalıştırabiliyor olması. 
Özellikle sıcak yaz günlerinde aracınız 
bir de güneşin altında kalmışsa, kapıyı 
açtığınız zaman içeriden adeta bir alev 
püskürdüğüne şahitlik etmişsinizdir. 

BMW bu özelliği ile diyor ki, ka-
pıyı açtığınız zaman yüzünüze alev 
püskürmesin. Bunu aktif ettiğinizde 
istediğiniz zaman aracınıza binmeden 
önce havalandırmalarını çalıştırabili-
yor ve aracınızın içinde ideal hava ve 
sıcaklık koşullarını ayarlayabiliyorsu-
nuz.

BMW 520i, yeni kasasında sadece 
sürücüyü düşünmekle yetinmemiş. 
Aracın arka koltukları da iç hacminin 
genişliğinden nasibini almış. Yine gü-
venliğin ön koltuklarda olduğu gibi ar-
kada da zirvede olduğunu hissedebili-
yorsunuz. Konfor konusunda ise fazla 
söze hacet yok sanırım…
n RASİM ATALAY-FAHRİ ALTINOK

Günümüz dünyasında her ne kadar bir ihtiyaç yahut zaruret olarak görülse de insanların kullandıkları araçlar, onların kişi-
liklerini yansıtıyor. Kullandığı aracın kendi kişiliğini ortaya koymasını isteyenlerin etkin tercihi ise BMW 520i serisi oluyor

Kişiliğinizin aynası BMW 520i

BMW’nin tüm modellerinde kişiliğinize uygun olarak aracınızı kişiselleştirebiliyorsunuz. BMW, aynı model içinde sizin kişiliğinize göre yaptığı küçük dokunuşlarla o aracı sizden bir parça haline getirebilmeyi başarıyor.
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17 HAFTADA 461 GOL
Süper Lig’in ilk yarısını 36 puanla Medipol Başakşehir zirvede tamamladı. Turuncu-lacivertli takımı 35 
puanla Galatasaray takip etti. 461 golün atıldığı 17 haftalık bölümde, 712 sarı ve 46 kırmızı kart çıktı 

Süper Lig’de ilk 17 haftayı Başakşehir, 36 puanla li-
der bitirdi. Turuncu-lacivertlileri 35 puanla Galatasaray 
takip ederken, Fenerbahçe 33 puanla üçüncü, Beşiktaş 
da 30 puanla dördüncü sırada yer aldı. Ligin sonunda 
ise 9 puanı bulunan Karabükspor yer alıyor.

ATILAN GOLLER
Atılan 461 golün 317’si ayakla, 80’i kafayla, 52’si de 

penaltı atışlarından geldi. Futbolcular, 12 defa ise kendi 
ağlarını sarstı. En fazla golün atıldığı hafta olarak ise 35 
golle 5. hafta dikkat çekiyor. Bunun yanında 8. haftada 
33, 6. haftada ise 32 gol atıldı. En kısır ise 22 golle 16. 
hafta oldu.

Galatasaray, 37 golle ligin en skorer takımı ola-
rak dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, bu gollerin 29’unu 
ayakla, 5’ini kafayla, 3’ünü de penaltı atışlarından ger-
çekleştirdi. Cimbom kendi kalesine ise 1 gol bıraktı. As-
lan’ı, 34 golle Fenerbahçe izliyor. Sarı-lacivertliler de 
bu gollerin 21’ini ayak, 7’sini kafa ve 5 tanesini penaltı 
vuruşlarından buldu. Kanarya da 1 defa kendi kalesine 
gol attı.

Bu takımları 33 golle Trabzonspor, 31 golle de Me-
dipol Başakşehir izledi.

Takımlar, karşılaşmaların 45 ve 90. dakikalarında 
23’er gol atarken, 58. dakikada ise 10 gol oldu.

EN AZ GOL ATAN İKİNCİ TAKIM KONYASPOR
Süper Lig’de biten ilk devrenin ardından en az gol 

atan takım Karabükspor oldu. 14 gol atan Karabüks-
por’u 16 golle temsilcimiz Atiker Konyaspor takip etti. 
Ligin 16.sırasında bulunan Konyaspor gol yollarındaki 
etkisizliği ile dikkat çekti. Konyaspor’da forvet oyuncu-
ları istenen performansı gösteremedi ve takımın en gol-
cü oyuncusu 4 golle sağ bek Nejc Skubic oldu.

EN FAZLA KIZARAN BEŞİKTAŞ
Hakemler, ilk devrede 712 sarı, 46 kırmızı kart çı-

kardı. En fazla sararan takım 54 sarı kart ile Kardemir 
Karabükspor oldu. Karabükspor’u 49 sarı kart ile Trab-
zonspor izledi. Gençlerbirliği’nin 47, Fenerbahçe’nin 
45, Kasımpaşa’nın da 44 sarı kartı bulunuyor. Kırmızı 
kartlara baktığımızda ise en hırçın takım olarak Beşiktaş 
dikkat çekiyor. 5 kırmızı kartı bulunan siyah-beyazlıları, 
4’er kart ile Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor, Genç-
lerbirliği ve Akhisarspor izliyor. Ligin kırmızı kart gör-
meyen tek takımı ise lider Medipol Başakşehir. Turun-
cu-lacivertliler, 36 kart ile devreyi tamamladı. En fazla 
kırmızı kart 6. haftada çıkarıldı. Hakemler bu haftada 7 
defa kartına başvurdu. 52 sarı kartın çıktığı 5. hafta ise 
en fazla sarının kullanıldığı hafta olarak öne çıkıyor.

Ligin uysal takımı da 29 sarı, 1 kırmızı kartı bulunan 
Bursaspor oldu.

KRALLIĞI 3 İSİM PAYLAŞIYOR
Gol krallığında 14 golü bulunan üç isim dikkat çe-

kiyor. Göztepe’den Jahovic, Galatasaray’dan Gomis ve 
Trabzonsporlu Burak Yılmaz bu alanda zirvede yer alan 
isimler. Alanyasporlu Vagner Love da 10 golle takibini 
sürdürüyor.
n İHA

Beşiktaş’ta 
kupa hazırlıkları

Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor ile karşılaşa-
cak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını basına kapalı 
olarak sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde 
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1,5 
saat süren antrenman basına kapalı olarak yapıldı. Ta-
kım halinde ısınma koşuları, streching çalışması ve is-
tasyon koşuları ile başlayan antrenman, pas çalışması, 
5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla 
devam etti. Taktik çalışmalar, yarım sahada yapılan çift 
kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar 
hazırlıklarına bugün sabah 11.00’de basına kapalı olarak 
devam edecek.  n İHA

Sivasspor’u 92 bin 
taraftar takip etti

Demir Grup Sivasspor’u Süper Lig’in ilk yarısında iç 
sahada oynadığı 9 karşılaşmada 92 bin 33 taraftar izledi. 
Maçlarını 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı’nda 
oynayan Demir Grup Sivasspor, ligde geride kalan 17 
haftalık periyotta iç sahada 9 maça çıktı. Kırmızı-beyazlı 
takımı bu karşılaşmalarda 92 bin 33 taraftar tribünden 
takip etti. Sivasspor evinde, maç başına ortalama 10 bin 
226 seyirciye oynadı.  Taraftarlar, Yeni 4 Eylül Stadı’nı en 
çok 17. haftada Sivasspor’un  2-1 kazandığı Beşiktaş ma-
çında doldurdu. Bu müsabakayı 16 bin 198 taraftar izledi, 
Kırmızı-beyazlı takımın bu sezon en az seyirciye oynadığı 
karşılaşma ise ligin 7. haftasındaki Antalyaspor müsaba-
kası oldu. Bu karşılaşmayı 7 bin 640 taraftar takip etti. 
n AA

Kayseri’de hedef 
UEFA Avrupa Ligi
Sezon sonu hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak 

olduğunu belirten Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Son 
8-10 sene içerisinde 55 puan alınca ilk 5’e yüzde 90 giri-
yorsunuz. 5. takım da Avrupa Kupası’na gidecek. Maksa-
dımız da zaten o” dedi. Antalya kampı hakkında konuşan 
Bedir, “Antalya maçı ile birlikte hocamız ve futbolcula-
rımız izne ayrılıyor. Ayın 4’ünde Antalya’da buluşularak 
kampa başlanacak. Kamp çalışmalarının bitiminde An-
talyaspor ile rövanş maçını yaptıktan sonra hazır bir şe-
kilde Kayseri’ye gelip ligin ilk maçı olan Galatasaray ile 
kendi sahamızda oynayacağız” ifadelerini kullandı. 
n İHA

Devre arası transfer çalışmalarına 
başlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da gön-
derilmesi düşünülen futbolcuların isimleri 
netleşti. Transfer görüşmelerine dün res-
men başlayan Malatya temsilcisinde ilk 
gündemin gönderilecek futbolcular oldu-
ğu ve bu isimlerin kimler olacağına karar 
verildiği belirtildi. Sezon başında büyük 
umutlarla transfer ettiği Issiar Dia, Sadio 
Diallo, Fabian Farnolle, Nacer Barazite, 
Murat Akça ve lig devam ederken kadro 
dışı bırakılan Yalçın Ayhan’ı gönderme 
kararı alan yönetimin, bu isimleri zarar 
etmeden elinden çıkarmanın formülünü 
aradığı öğrenildi.

BULUT’TAN YALÇIN AYHAN İÇİN 
OLUMSUZ RAPOR

Bu arada son günlerde affedileceği 
yönünde haberler çıkan defans oyuncusu 
Yalçın Ayhan için bu yönde bir kararın alın-
masının söz konusu olmadığı belirtiliyor. 
Teknik Direktör Erol Bulut’un disiplinsiz 

davranışlarını gerekçe gösterilerek kadro 
dışı bırakılan Yalçın için yönetime olumlu 
rapor vermediği ve ikinci yarıda kesinlikle 
kadro düşünmediğini ilettiği ifade ediliyor. 
Tecrübeli futbolcunun ise devre arasında 
Alanyaspor ve Osmanlıspor’dan gelen 
transfer tekliflerini değerlendireceği öğre-

nildi.  Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü 
Ali Ravcı, dün itibariyle transfer görüşme-
lerine başladıklarını belirterek, “Kadro-
muza katmayı düşündüğümüz ve yolları 
ayıracağımız oyuncular var. Birkaç gün 
içerisinde önemli gelişmeler yaşanabilir” 
dedi. İlk yarı değerlendirmesi ve transfer 

çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan 
Ravcı, ilk yarı hedeflerinin tuttuğunu, ikin-
ci yarıya daha güçlü gireceklerini söyledi.
“MEVCUT DENGELERİ DE DÜŞÜNEREK 

HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ”
Transfer görüşmelerine başladıklarını 

ifade eden Ravcı, “Yönetim ve teknik he-
yetle birlikte transfere son şeklini verdik. 
Erol hocamızın bize sunduğu listenin ya-
nında, kulüp olarak bizim belirlediğimiz 
isimler var. Bu isimler arasında kulübü-
müze en katkı yapacak oyuncuları belir-
leyerek kadromuza katacağız inşallah. 
Transfer yaparken mevcut dengeleri de 
düşünerek hareket etmek zorundayız. So-
nuçta ilk yarıda başarılı olmuş bir takım 
var. Kadromuza katmayı düşündüğümüz 
ve yolları ayıracağımız oyuncular var. 
Birkaç gün içerisinde önemli gelişmeler 
yaşanabilir” dedi.
n İHA

Yeni Malatyaspor 6 ismi göndermeyi planlıyor

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı 
Ziya Ünsal, Süper Lig’in ikinci yarısında en 
iyisini yapmaya çalışacaklarını belirterek, 
ellerinde kaliteli futbol oynayacak bir takım 
olduğunu söyledi. Ünsal, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, geçmişte yaşanan sıkıntıların 
geride kalacağı inancında olduklarını, buna 
inanarak göreve geldiklerini bildirdi. Yönetimi 
devraldıktan sonra 3 maçı geride bıraktıklarını 
belirten Ünsal, “Oyuncularımız bu maçlarda 
yüreklerini ortaya koydular, iyi oyun sergiledi-
ler. Biz bunu bekliyoruz. Skor çok önemli tabii 
ki ama en az skor kadar önemli olan da futbo-
lun ve oyuncunun kalitesi, ahlakı, kamuoyuna 
verdiği intiba. Bu bizim için üzerinde en fazla 
duracağımız konulardan bir tanesi.” diye ko-
nuştu.

“ÇALINAN DÜDÜKLERLE MAÇI 
KATLETTİLER”

Hakemlerin kararlarından kaynaklı büyük 

bir mağduriyet içerisinde olduklarını öne süren 
Ziya Ünsal, şöyle devam etti: “Sanki hakem-
lerin yönetim tarzı, düşmüş bir Karabükspor’u 
kafalarında belirlemişler. Özellikle de kendile-
ri cezalandırmak adına, bir kere de kendileri 
düşürmelerin hesabıyla gelmişler maçlara. 
Adeta şaşırdıklarını görüyorum. ‘Bizim kafa-
mızdaki Karabükspor böyle değildi ama nasıl 
çıktılarda böyle bir oyun sergilediler.’ diye 
şaşırmışlıklarını görüyorum. Maçlarda bo-
calamalarından anlaşılıyor. Bunu son olarak 
Trabzonspor maçında da gösterdiler. Çalınan 
düdüklerle maçı katlettiler. Karabükspor Kara-
bük’ün her şeyi. Taraftarlarımız gecesini, gün-
düzünü veriyor. Oyuncularımız sahada ayak 
basmadık yer bırakmıyor. Onlar bu takımın 
işçileri. Böyle bir emeğin gasbedilmesi, heder 
edilmesi isyan ettirecek boyutlara gelmekte. 
Umarım ikinci yarı bütün bunları aşarız. Lüt-
fen, şehrin, takımların kaderini etkileyecek bu 

yönetimleri yaparken biraz daha dikkatli olma-
ları noktasında özellikle rica ediyorum.”

“BAŞARACAĞIMIZIN İNANCINDAYIM”
Ligin ilk yarısını iyisiyle kötüsüyle tamam-

ladıklarını ve ikinci yarı için planlarının oldu-
ğunu anlatan Ziya Ünsal, ellerindeki imkanlar 
ölçüsünde transferlerin devam edeceğini ak-
tardı. Ünsal, en iyisini yapmaya çalışacakları-
nı, buna inandığını vurgulayarak, şöyle konuş-
tu: “Çünkü kaliteli futbol oynayacak bir takım 
var elimizde. Onlara eşlik edebilecek tarzda 
futbolcuların transferlerini gerçekleştireceğiz. 
Futbolcularımızın büyük bir hırsla ikinci yarıyı 
beklediklerini biliyorum çünkü bunu kendileri 
de söylediler. Umuyorum ki ikinci yarıda güzel 
bir Karabükspor olacak. Tabii ki bazı sıkıntıla-
rımız var. Bu sıkıntıları kentteki kurum ve ku-
ruluşlar olarak birlikte aşacağız. Bu da zaten 
görülüyor. Birlik ve beraberlikte Karabük hep 
başarıya koştu. Geçmişte de bunun örnekleri-

ni gördük. Bundan sonra da hep birlikte 
bunu başaracağımızın inancındayım.” 

“HEP BİRLİKTE TEKLİFLERİ 
DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Takıma mutlaka takviye yapıla-
cağının altını çizen başkan Ünsal, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Şu 
anda 3 veya 4 oyuncu transferi-
mizin olması gerekli görülüyor. 
Teknik kadromuzla oturup bunu 
değerlendireceğiz. Eksik olan 
noktalarımız hemen hemen belli. 
Transferlerimizi gerçekleştireceğiz. 
Birkaç oyuncumuza teklif var. Oyun-
cularımıza talip olan kulüplerle gö-
rüşmemiz var. Bu tabii kulübümüzün 
ve hocamızın inisiyatifi noktasında de-
ğerlendireceğimiz konular. Hep birlikte 
teklifleri değerlendireceğiz.”
n AA

Ünsal: Çalınan düdüklerle maçı katlettiler
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‘Telafi edeceğiz’
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin ikinci devresi için hazırlıklarına başladı. 
Ligin ilk ve ikinci devresini değerlendiren takım kaptanlarından Ahmet Önay, ilk devre beklen-

meyen puan kayıpları yaşadıklarını ancak bunları telafi edeceklerini belirtti
Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor, Pazar-tesi yaptığı çalışmalar ile 2017 – 2018 Sezonu ikinci devresinin hazırlıklarına başladı. Karlı zeminde yapı-lan çalışmalarda UEFA Pro Lisans Kursu ikinci etabına giden Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı yer almadı. Yeşil beyazlı takımın kaptanı Ahmet Önay, burada yaptığı açıklamalarda, ligin ilk devresinde bazı şans-sızlıklar yaşadıklarını ve buna bağlı olarak puan ka-yıplar olduğunu ifade etti. Önay, ligin ikinci devresine daha iyi hazırlanacaklarını söyledi.

‘ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK’
Konya Anadolu Selçukspor’da Takım kaptanı Ahmet Önay yaptığı açıklamalarda, “Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarımıza başladık. Şartlar ne olur-sa olsun hazırlıklarımızı sürdürüp ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Ligin ilk yarısında bazı şanssızlıklar yaşadık. Bazı maçlarda farklı kazandık, bazı maçları farklı kaybettik. Takımımızın genç fut-bolculardan kurulu olması ve tecrübesizliği nedeniyle zaman zaman böyle maçları yaşadık. Zaman zaman çok iyi maçlar çıkartmamıza rağmen kırılgan yapımız nedeniyle bazı maçlarda istemediğimiz sonuçları da aldık. Ama devre arasını iyi değerlendirip daha iyi hazırlanarak o tecrübesizliklerimizi de üzerimizden atarak ligin ikinci yarısında daha iyi noktalarda olaca-ğımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

‘TELAFİ EDECEĞİZ’
Ligin ilk yarısında yaşanan puan kayıplarını telafi edeceklerini de belirten Kaptan Ahmet Önay, “İlk ya-rıda beklemediğimiz bazı puan kayıpları da yaşadık. Tüm bunları telafi edeceğimize inanıyoruz. İlk yarının son haftalarında oynadığımız maçlarda sahada ne yaptığını bilen daha iyi mücadele eden bir takımdık. İkinci yarının başından itibaren de kaldığımız noktadan devam etmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Spor Toto 2. Futbol Ligi Beyaz Grupta 2017-2018 futbol sezonun ilk yarısını 21 puan ile 11. sırada ta-mamlayan Konya Anadolu Selçukspor sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürüyor. Pazartesi günü ilk çalışmasını gerçekleştiren yeşil beyazlıların, Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde gerçekleştirilen ça-lışmasında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu’nun ikinci etabına katılan teknik direk-törümüz Alper Avcı yer almadı. Antrenman yardımcı antrenörler Ertunga Kuşhan, İsmail Kısa, Can Durak ve Gökmen Çalışkan nezaretinde gerçekleştirilenken salonda yapılan çalışma ile başlayan antrenman sa-hada gerçekleştirilen koşular ile sürdü.
n SPOR SERVİSİ 

Konyalı Ahmet Örken yeni takımında
Profesyonel kıta takımı İsrail Bisiklet Akademi 

takımından Kudüs olayları sonrası yollarını ayıran 
milli bisikletçi Ahmet Örken, “Kendi duruşumla ala-
kalı ve ülkem için aldığım bir karar” dedi. 

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takı-
mı’nın yeni transferleri ve 2020 Dağ Bisiklet Dünya 
Maraton Şampiyonası’nın tanıtım programı gerçek-
leştirildi. Programa Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, iş adamı Cevat Olçok, Bi-
siklet Federasyonu Asbaşkanı Berat Alphan, Cum-
hurbaşkanlığı Proje Yönetim Müdür Yardımcısı Ali 
Murat Önder, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Büyükşe-
hir Basketbol Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, AK Parti 
İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir ve milli bisik-
letçi Ahmet Örken katıldı.

ÖRKEN: “MTB’DE DE ŞAMPİYONLUK 
GELİR Mİ GÖRECEĞİZ”

Milli bisikletçi Ahmet Örken ise son iki hafta 
zor bir süreç yaşadığını ifade ederek, “Öncelikle 

bu süreç içerisinde yanımda olan, desteğini esirge-
meyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 
bana çok büyük bir güç verdiler. Bir kaç ay önce 
İsrail takımı ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştık, 
kariyerimin en büyük fırsatlarından bir tanesiydi. 
Ama son dönemde yaşanan siyasi gerilimler ile 
birlikte hem ülkem adına hem de ailemi endişeli 
bırakmamak adına takımdan ayrılma kararı aldım. 
Bu kararımın arkasında herkes yaşadığım şehir ile 
alakalı olduğunu veya çevremle alakalı olduğunu 
söylüyorlar, kesinlikle böyle bir durum yok. Bu ka-
rar kendi duruşumla alakalı ve ülkem için aldığım 
bir karar. Piste gittikten 1 buçuk yıl sonra ülkeme 
Cumhuriyet tarihinin ilk Avrupa Şampiyonluğu’nu 
getirdim, bu benim için çok büyük bir gururdu. Şim-
di de aynı şekilde ülkemizde yapılacak olan çok bü-
yük bir organizasyon var, bu organizasyonda da tabi 
ön planda yer almak isterim. Bunun için çalışmalar 
yürüteceğiz. Pistte olduğu gibi MTB’de de şampi-
yonluk gelir mi göreceğiz” dedi.
n İHA

Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Ali Şahin, milli takım düzeyinde 

başarıların 2018 yılında da devam ede-
ceğini söyledi. Türkiye Tekvando Milli 

Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, 
Beyşehir Belediyesi Tekvando Spor 

Okulu’nu ziyaret etti. Burada açıkla-
malarda bulunan Ali Şahin, 2017 

yılında milli takım olarak elde 
edilen başarıları değerlendirdi. 
Bu yıl, Türk Milli Takımı olarak 

yıldızlarda 3 dünya, 2 Avrupa 
şampiyonu çıkardıklarını, 

gençlerde 3 altın madalya 
elde ettiklerini, son dün-
ya şampiyonasında ise 

büyükler kategorisin-
de 2 altın, 1 gümüş 

madalya kazan-
dıklarını vurgu-

layan Şahin, 
“Tekvando 

Milli Takımı olarak tam anlamıyla, tam gaz 
gitmeye çalışıyoruz, eksiklerimiz vardır, yok 
değildir. Bunları da ileriye dönük olarak ta-
mamlayacağız” dedi. Tekvando sporunun 
artık günümüzde dünyada çok iddialı olarak 
yapılmaya başlandığını da vurgulayan Şa-
hin, en küçük ülkelerde bile tekvandonun 
çalışıldığını, küçük ülkelerin bile başarılı 
sporcu çıkarabildiğine dikkat çekti. Devlet-
lerin de aynı şekilde sporcularının Olimpiyat 
madalyası elde edebilmesi için çok büyük 
yatırımlar yaptığına vurgu yapan Şahin, “Biz 
de bu kalabalık topluluktaki kalitelileşmeyi 
sağlamaya çalışıyoruz ve bu gayretlerimiz-
den sonuç alıyoruz. İnşallah başarılarımız 
2018’de de devam edecek. Önümüzde Av-
rupa Büyükler Şampiyonası var. 2018’in 
başlangıcında, Türkiye şampiyonası ile 
başlangıç yapıyoruz. Bu şampiyona ile devir 
alacağız ve inşallah 5’inci ayda Rusya’da ya-
pılacak Avrupa Şampiyonası’nda da başarılı 
olmayı düşünüyoruz. Şimdi ise, bir müsa-

bakaya gideceğiz. Grand Slam diye yeni bir 
yarışma çıktı. Olimpiyatlara da vize vermesi 
muhtemel. Bu yarışmaya da dünyada önde 
olan 5 kızımız özel olarak davet edildi, inşal-
lah burada başarılı olmasını sağlayacağız” 
diye konuştu.

“ZELİHA AĞRIS DA BURADAN ÇIKTI”
Şahin, Türkiye’de tekvando branşında 

faaliyet kulüplerden tekvando milli takımı-
na sporcu kazandırabilmek için çalışmaları 
sürdürdüklerini de anlatırken, Beyşehir’in de 
son yıllarda milli takıma çok sayıda sporcu 
kazandıran bir ilçe haline geldiğine dikkat 
çekti. Türkiye’nin pek çok yerinde Beyşehir 
gibi çalışan güzel kulüpler olduğunun da 
altını çizen Şahin, bunların arasından milli 
takıma en iyilerini seçebilmek için gayret 
gösterdiklerini, düzenledikleri ulusal mü-
sabakalarda Türkiye’yi uluslararası şampi-
yonalarda en iyi şekilde temsil edebilecek 
yetenek ve kapasitedeki isimleri ortaya 
çıkarmaya çalıştıklarını vurguladı. Şahin, 

“Tekvandoyu en iyi şekilde icra edebilen 
çocuklarımızı buralardan çıkarırken, ulus-
lararası alanda da yarıştırıyoruz. Yoğun 
bir çalışma dönemleri var, gerek ulusal ol-
sun, gerek uluslararası olsun. Onun için bu 
konuda emek harcayan antrenörlerimizin 
de işleri bu anlamda çok yoğun. Yıl içinde 
bu yarışmalardan parlayan çocuklarımızı 
uluslararası alanda test ederek, adım adım 
başarılara doğru gidiyoruz. Gerek yıldızlar, 
gerek gençler, gerekse büyükler olsun bu 
uzun dönem yarışmalarını tamamlayan ço-
cuklarımız dünya ve Avrupa şampiyonaların-
da önemli başarılara imza atabiliyorlar. İşte 
son dünya şampiyonumuz Zeliha Ağrıs da 
Beyşehir’deki bu yuvadan çıktı. Bu çocuklar, 
şekillendirilmezse uluslararası başarılar gel-
mez, şu anda nasıl Zeliha için çalışıyorsak, 
bütün ülkemizdeki birinci olan, dereceye gi-
ren tüm çocuklarımıza da aynı ilgi ve alakayı 
gösteriyoruz, onların da başarılı olmalarını 
sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.  n İHA

Ali Şahin’den Beyşehir Tekvando Spor Okulu’na ziyaret

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta mücadele eden temsil-
cilerimizden Ereğlispor’da teknik direktör belirsizliği sürüyor. 
Ligde ilk devrenin bitmesinin ardından görevinden ayrılan 
Ertuğrul Sanlav’ın yerine yeşil beyazlı kulüpte arayışlar sü-
rüyor. Ligde alt sıralarda bulunan Konya temsilcisinde henüz 
transfer ile ilgili de bir çalışma yapılmadı. Bölgesel Amatör 
Ligi’nde ilk devre boyunca sadece 1 galibiyet alan Ereğlispor, 
topladığı 7 puanla 12.sırada yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor, ligin 16.hafta maçında Cumartesi 
günü Bandırma Kırmızı’yı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta 
deplasmanda İstanbulspor Beylikdüzü’nü yenen mavi beyaz-
lılar, Bandırma maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Selçuklu 
Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda çalışan basketbol 
temsilcimizde sakatlığı bulunan Hırvat oyuncu Fran Pilebic’in 
bu karşılaşma oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanma-
dı. Mavi beyazlılar, ligin ilk devresinde iç sahadaki son maçta 
taraftarının desteğini yanında görmek istiyor.
n SPOR SERVİSİ

İki temsilcimizin yer aldığı Türkiye Erkekler Voleybol 1. 
Lig’de ilk devre tamamlandı. Temsilcilerimizden Konya Bü-
yükşehir Belediyesi devreye 2.sırada girerek, Seydişehir Be-
lediye Sanayispor 7.sırada yer aldı. Voleybol 1. Lig’de ligin 
ikinci devresi 7 Ocak’ta oynanacak maçlar ile başlayacak. 
Devrenin ilk maçında Seydişehir Belediye Sanayi, Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek. 14.hafta maçlarının 
ardından devrenin ikinci haftasında 3 aradan sonra 10 Ocak’ta 
oynanacak.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediye’de 
Bandırma hazırlıkları

Voleybolda ikinci devre 
7 Ocak’ta başlıyor

Ereğlispor’da 
hoca belirsizliği



Süper Lig’de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu’nun 17 
haftalık ilk yarısını topladığı 15 puanla 16.sırada tamam-
layan Atiker Konyaspor’da, en fazla süre alan isim Serkan 
Kırıntılı oldu. Kaleci Serkan Kırıntılı, oynanan 17 maçın 
tamamında sahada kalarak 1530 dakika forma giyerken, 
kendisini yine 17 maçta 1495 dakika ile Mehdi Bourabia, 
17 maçta 1486 dakika ile Nejc Skubic, 17 maçta 1422 da-
kika ile Deni Milosevic ve 17 maçta 1342 dakikalık perfor-
mansıyla Ömer Ali Şahiner takip etti. Konyaspor’da ilk yarı 
maçlarında süre alamayan isimler ise kaleciler Abdülaziz 
Demircan ve Patrik Ulf Anders Calgren ile beraber Savaş 
Polat, İsmail Güven oldu.
n SPOR SERVİSİ

Kartal’da en çok 
Serkan forma giydi

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.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.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.AKHİSARSPOR 17 5 4 8 22 30 -8 19
13.A.ALANYASPOR 17 5 3 9 28 33 -5 18
14.OSMANLISPOR 17 5 2 10 26 34 -8 17
15.ANTALYASPOR 17 4 5 8 19 31 -12 17
16.ATİKER KONYASPOR 17 4 3 10 16 23 -7 15
17.GENÇLERBİRLİĞİ 17 3 5 9 20 32 -12 14
18.KARABÜKSPOR 17 2 3 12 14 29 -15 9

RPS

2017-2018 sezonun ilk yarısı-
nın sona ermesiyle birlikte takım-
larımızın çoğu transfer çabaları 
içerisine girdi. Daha sezon başında 
geçen isimler, Ocak ayına bırakılan 
transferler derken önümüzde bir 
aylık hareketli bir dönem olacak. 
Bu dönem içerisinde takımlar kimi 
alır bilinmez ama çoğunun takviye 
yapacağından şüphemiz yok.

Takımların takviye kararları oy-
nanan oyunun neticesinde alınır. 
Peki, hakemlerimizin performansı-
nı yükseltmek için nereden takviye 
yapmamız gerekiyor. 

Aslında merak ettiğim en 
önemli konulardan birisi bu. Özel-

likle her takım kendince bir şeyleri 
yoluna koymak adına girişimlerde 
bulunuyor. İşine yarayanı alıyor, 
yaramayanı kapı dışarı koyuyor. 
Ancak takımların merkezi olan ku-
rumlar yanlışta olsa doğruda olsa 
kulaklarını tıkayarak yoluna devam 
ediyor.

Öncelikle Merkez Hakem 
Kurulu’ndan bahsedelim. Yıllardır 
hep kendi kendini takip eden 
insanların olduğu bir yönetim 
mekanizması kuruldu. Ahmet 
gitti Mehmet geldi, Mehmet gitti 
Ahmet’in adamı geldi. Evet, tam 
anlamıyla MHK’nun işleme mantı-
ğı bu. Tüm bunlar devam ederken 

her gelen kendince bir 
sistem oluşturmaya 
çalıştı ancak görüldü-
ğü üzere işe yaramadı. 
Yaramadığı gibi kim-
sede içinden çıkılmaz 
hal alan bu duruma bir 
çare bulamadı.

Evet, sezonun ilk 
yarısı sona erdi. Ha-
kemlerimizin perfor-
mansını tek tek anlatmaya lüzum 
yok. Artık hakemlerin maçların ka-
derine etki etmediği tek bir maç bile 

yok. Açın bakın geride 
bıraktığımız ilk yarına 
hatasız tek bir maç gö-
remezsiniz. Şu konuda 
katılıyorum hatasız kul 
olmaz. Hakemlerde 
hata yapabilir. Bizlerde 
yaptık zamanında ama 
bu iş tekrara bağlandığı 
zaman artık takımla-
rın kasıt aramasından 

kimse rahatsız olmamalı.
Zaten takımlarında şikâyetçi ol-

duğu en büyük unsur bu. Hadi bi-

rincisini anladık, ikincisi de tamam 
diyorlar ama üst üste olunca haklı 
olarak itiraz mekanizması devreye 
giriyor. Acı bir gerçek ama hakem-

lere olan inanç Türk futbolu içeri-
sinde anlamını yitirmiş durumda.

Öyle ki FIFA nezdinden en 
üst hakemimiz olan Cüneyt 
Çakır bile beğenilmiyor. Belki 
çekemiyorsunuz diyebilirsiniz ama 
her 10 kişiden 8’i Cüneyt Çakır 
hakkında olumsuz bir beyanda 
bulunuyor. Özellikle liglerimizde 
göstermiş olduğu performansını 
baz alarak. 

Hal böyleyken sezonun ilk yarı-
sını tamamladı ve artık takımlar gibi 

hakemlerinde kendilerine takviye 
yapması gerekiyor. Evet, acımasız 
olacaksın. Bir hakeme takılı kalma-
dan kurumunu kurtaracaksın. O el 
üstünde senelerce TFF’nin kayma-
ğını yiyen hakemleri göndereceksin 
yerine devre arası üstü demeden 
genç kadrolar açıp, şans tanıyacak-
sın.

Takımlar istediği kadar takviye 
yapsın. Futbolcular istediği kadar 
mantalitelerini değiştirsin eğer oyu-
nun yöneticileri gidişatın içerisinde 
kendilerine çeki düzen vermezler 
ise kalitede düşer seyir zevki de. 
Umarım birkaç transferde Merkez 
Hakem Kurulu yapar.

MHK DA TRANSFER YAPACAK MI?

samikayalar@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

Çalımbay: Konyaspor ligin en disiplinli takımlarından
Türkiye Kupası’nın kendileri için Süper Lig 

kadar önemli olduğunu yineleyen Konyaspor’un 
kupadaki rakibi Trabzonspor’un teknik direktörü 
Rıza Çalımbay, bunu oyuncularıyla da sürekli 
paylaştığını belirtti. Çalımbay, “İki kupa maçı 
oynadık ve çok iyi bir şekilde bitirdik. Şimdi oy-
nayacağımız takım bana göre ligin en disiplinli 
takımlarından birisi ve çok zor bir maç olacak. 
İkinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. İlk 
maçı iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Yorgun 
olan arkadaşlarımız var onlardan yararlanama-
yabiliriz. Ne olursa olsun oradan iyi bir şekilde 
buraya dönmek. Hem ligde hem kupada gitmek 
istiyoruz. Arkadaşlarımıza, ‘Bu camiamız için 
çok önemli. Lig kadar önemli’ dedik. Beni en çok 
korkutan ligin son maçları. Yani tatile girilirken 
oynanan maçlar. Bu bütün takımlar için böyle. 
Herkes çantasını hazırlamıştır. Arkadaşlarımızın 
çok iyi konsantre olması gerekiyor. Onun için 

diyorum ya, kafası orada olmayan arkadaşlara 
şans vermemiz çok zor. O maçı yaşaması gere-
kiyor. Büyük ihtimalle N’Doye da dahil bazı arka-
daşlarımız kadroda olmayacak. Öbür türlü diğer 
arkadaşlarımız oynayacak” dedi.
“HER MAÇIMIZI EN İŞİ ŞEKİLDE BİTİRMELİYİZ”

Ligdeki yarışı değerlendiren Çalımbay, 
“Lige baktığımızda bizim açımızdan bakarsanız, 
bir kere oynayacağımız üç maçımız çok önemli. 
Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe. Bu üç maçı 
çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Devre 
arası o yüzden önemli. İlk defa takımımla net 
10 gün çalışacağız. İyi bir şekilde değerlendirip 
çok iyi bir şekilde lige girmemiz gerekiyor. Her 
maçımızı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor ki 
yukarıyı yakalayalım. Lig çok zor geçecek, tela-
fisi olmayan maçlar olacak. Her şey 17 maçtan 
sonra bitecek” açıklamasını yaptı.
n İHA

Kupa mesaisi!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Trabzonspor’u konuk edecek. 
Saat 18.30’daki karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve Bülent Yıldırım tarafından yönetilecek

2017-2018 sezonu devre arasına Fe-
nerbahçe beraberliği ile giren ve ilk dev-
reyi 16. sırada tamamlayan yeşil beyazlı 
temsilcimiz Atiker Konyaspor, kupada 
son 16 turu mesaisine çıkıyor. Geçen 
sezon Türkiye Kupası’nın sahibi olan 
yeşil beyazlılar, bu sezon aynı başarıyı 
tekrarlamak istiyor. Atiker Konyaspor’da 
sakat oyuncuların çokluğu can sıkarken, 
Teknik Direktör Mehmet Özdilek’in daha 
az şans bulan oyuncularını sahaya sür-
mesi düşünülüyor.

HAKEM BÜLENT YILDIRIM
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez 

Hakem Kurulu, bugün Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda saat 18.30’da 
başlayacak Atiker Konyaspor - Trab-
zonspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 
turu 1.maçında Bülent Yıldırım’ın düdük 
çalacağını açıkladı. Yıldırım’ın yardımcı-
lıklarını Asım Yusuf Öz ve Yusuf Bozdo-
ğan yaparken, maçın dördüncü hakemi 
Erkan Özdamar olacak.

‘CİDDİ EKSİKLERİMİZ VAR’
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 

Mehmet Özdilek, Trabzonspor ile bugün 
oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 
turu birinci maçında tek düşüncelerinin 
ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor 
elde etmek olduğunu belirtti. Açıklama-
sına “Amacımız ZTK’da gidebildiğimiz 
yere kadar gidebilmek” sözleriyle baş-
layan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, 
“Yine söylüyorum bulunduğumuz oyun-
cu profilinde ciddi eksiklerimiz ve sakat-
larımız var. Ama bunları hiçbir zaman 
bahane olarak ortaya koymadık koyma-
yacağız da. Çıkan on birle sahada bize 
yakışan en iyi mücadeleyi göstereceğiz. 
Özellikle kupa iki ayaklı maçlara sahne 
olduğu için çok telaş yapmadan sağlıklı 
ve stratejik bir şekilde oyun oynayaca-
ğız. İkinci yarıda kadromuza katacağımız 
oyuncularla da kupada daha öncede 
söylediğim gibi gidebildiğimiz yere ka-
dar gitmeye çalışacağız. Çünkü geçen 
senenin kupa sahibi takımıyız. Kolay bir 
kura mı? Tabi ki değil. Ama kupada da 
üst turlarda yolunuza devam etmek isti-
yorsanız artık önünüze gelen her takımla 
mücadele etmeyi bilmelisiniz. Bu şart-
larda yarınki maçta elimizden gelenin en 
iyisini yapıp ikinci maç için avantaj yaka-
lamak istiyoruz” şeklinde görüş belirtti.
n SPOR SERVİSİ


