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Selçuk Öztürk’e
yeni görev 

Sokak hayvanları 
unutulmuyor

Genç ASKON’un
misafiri oldular

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram Belediyesi, soğuk kış 
günlerinde sahipsiz sokak 
hayvanlarını yalnız bırakmaya-
rak, ilçe genelinde oluşturulan 
beslenme odaklarına mama 
bırakılarak sahipsiz sokak hay-
vanlarının aç kalmasını önlüyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Genç ASKON, özel bir etkinliği 
daha ev sahipliği yaptı, Kon-
ya’da eğitim gören yabancı 
öğrencileri misafir etti.  Genç 
ASKON Konya Şube Başkanı 
Mehmet Akif Savaş, “Verimli bir 
buluşma oldu” dedi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE 

RENAULT ARALIK’TACAZİP 
FIRSATLAR SUNUYOR

YENİ CAPTUR, ŞIK DURUŞU
İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yılsonuna özel kampanya başlattılar

Yeni Captur ile sürüş keyfi 

Renault ve 
Dacia Aralık 
ayında binek 
ve hafif ticari 
modellerinde 
sıfır faiz olanağı 
ve birbirinden 
cazip fırsatlar 
sunan kam-
panya başlattı.

Küçük ama işlevsel olan araçların daha çok talep gördüğü 
Türkiye piyasasında aranan marka ve model olarak kar-
şımıza Renault’un yeni Captur’u çıkıyor. Konya’da Çelik 
Motorlu Araçlar güvencesi ile satışa sunulan yeni Captur’u 
sizler için test ettik.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 17’DE
03 Muhtarlardan

MEDAŞ’a teşekkür 06 ATM dolandırıcıları
suçüstü yakalandı 07 Tıkanmaması için 

rögarlar temizleniyor

AGD’den Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi’ne davet

‘Fetih ruhunu kuşanmalıyız’
“Önce ahlak ve maneviyat” ilkesiyle hareket eden ve milli-
manevi değerlere sahip çıkmak amacıyla çeşitli projeler 
yürüten Anadolu Gençlik Derneği (AGD), her yıl olduğu gibi 
bu yıl da yılbaşı kutlamalarını reddederek Mekke’nin Fethi’ni 
kutlayacak. 

Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi programı hakkında bilgi 
veren AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, “Biz bu 
programlarla fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz” diyerek 
yılbaşı gecesi düzenlenecek programa Konyalıları davet etti.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediyesi 
ve Konya Sivil 
Toplum Kuruluşları 
Platformu 
işbirliğinde 
düzenlenecek olan 
“Büyük Kudüs 
Gecesi” programına 
tüm Konyalıları davet 
etti. n SAYFA 5’TE 

Selçuklu’dan Büyük 
Kudüs Gecesi programı 

Demirpolat Şirketler 
Grubu tarafından inşa 
edilen Türkiye’nin ilk 

enzime dirençli nişasta 
tesislerinin açılışında 

konuşan Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü, Konya’nın 
ilklerin şehri olarak 
öncü olma yolunda 

ilerlediğini söyledi

‘KONYA GERİ DÖNÜLMEZ
ŞEKİLDE BÜYÜYECEK’

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, Demirpolat 
Şirketler Grubu tarafından inşa 
edilen Türkiye’nin ilk enzime 
dirençli nişasta tesisinin açı-
lışını yaptı. Burada konuşan 
Bakan Özlü, “Konya artık geri 
dönülmez şekilde büyüyecek, 
gelişecek ve birçok alanda 
Türkiye’ye öncülük edecektir. 
Enzime dirençli nişasta fabri-
kası en güzel örnektir” dedi.

‘AMACIMIZ PARA 
KAZANMAK DEĞİL’ 

Demirpolat Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuret-
tin Demirpolat da amaçlarının 
para kazanmaktan daha çok 
Afrika’da ki aç olan insanlara 
yetişmek olduğunu belirterek 
Türkiye’nin enzime dirençli 
nişasta tesisini kurduklarını 
ifade etti. Demirpolat en do-
ğal bebek maması fabrikasını 
da yakında kazandıracaklarını 
söyledi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Konya öncü sehir!



28 ARALIK 20172 HABER

Demirpolat Şirketler Grubu tarafından inşa edilen Türkiye’nin ilk enzime dirençli nişasta tesisleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü’nün katımıyla açıldı. Bakan Özlü, Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini ve bunu kimsenin küçümseyemeyeceğini belirtti 

Demirpolat’tan bir ilk 
Demirpolat Şirketler Grubu ta-

rafından inşa edilen Türkiye’nin ilk 
enzime dirençli nişasta tesisi açıldı. 
Tesisin açılış törenine Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün 
yanı sıra; Vali Yakup Canbolat, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı,Vali Yakup Canbolat, 
Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tez-
can, Büyükşehir Belediye Başkanı Ta-
hir Akyürek, Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik, Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Ticaret Odası Başka-
nı Selçuk Öztürk, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, İşadamları ve çok sayıda davetli 
katıldı.

KONYA BU YILI 1,5 MİLYAR DOLAR 
İHRACAT RAKAMIYLA KAPATACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü Konya’nın ihracat raka-
mına yılı 1,5 milyar doların üstünde 
kapatacağını ifade ederek; “Fabrika-
nın Konya’ya ve ülkemize bereket ge-
tirmesini, hayırlı olmasını diliyorum. 
Konya her anlamda Türkiye’nin sem-
bol şehirlerinden bir tanesidir. Üreti-
min, ihracatın, sanayinin ve tarımın 
merkez şehirlerinde biri olan Konya, 
bir çok sektörde önemli potansiyellere 
sahiptir.  2017 yılının ilk 11 ayından 1 
milyar 417 milyon dolar ihracat raka-
mını yakalayan Konya’mız bu seneyi 
1,5 milyar doların üstünde bir rakam-
la kapatacak. 2018 yılında bu ihra-
cat rakamının boyutta büyüyeceğine 
inanıyorum. Yaklaşık 500 ihracatçı 
firmanın bulunduğu Konya en fazla 
ihracat yapan iller sıralamasında 13. 
Sıradadır. 9 adet organize sanayi böl-
gesi, 39 sanayi sitesi, 14 özel sanayi 
sitesi, Organize hayvancılık bölgesi 
ve teknoloji geliştirme bölgesi Konya 
sanayisinin ve ekonomisinin kat ettiği 
mesafeyi göstermektedir. Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi 
de bu şehirdedir. Bilim merkezinin 
geçen yıl yaklaşık 250 bin kişi ziyaret 
etmiştir. Öte yandan makine imalatı, 
tarım makineleri, otomotiv yan sana-
yi, gıda, metal döküm, ayakkabı ima-
lat sanayi gibi alanlarda Konya’mız 
fark oluşturan bir şehirdir. Tüm bu 
rakamlar bize şunu söylemektedir; 
Konya artık geri dönülmez şekilde 
büyüyecek, gelişecek ve birçok alan-
da Türkiye’ye öncülük edecektir. En-
zime dirençli nişasta fabrikası, bilim 
ve girişimci eşgüdümünün en güzel 
örneğidir” dedi. 

KOSGEB BÜTÇESİ KAYNAĞI GEÇEN 
YILA ORANLA YÜZDE 60 ARTTI

KOSGEB bütçesine ayırdıkla-
rı kaynağı geçen yıla göre yüzde 60 
oranında artırdıklarını belirten Bakan 
Özlü sözlerini şu şekilde kaydetti; 
“Bir ülkenin en değerli hazinesi giri-
şimcilerdir. ‘Ne kadar çok girişimciniz 
varsa o kadar büyüksünüz’ demektir. 
Bugün dünyanın bütün üretim meka-
nizmaları, sanayi çarkları ve gelenek-
leri, girişimcilerin hayallerinden bes-
lenmektedir. Bu yüzden bu ruhu canlı 
ve diri tutmak zorundayız. Bakanlık 
olarak bütün girişimci ve sanayicile-
re destek vermeye devam ediyoruz. 
Genç girişimcilerimizi desteklemek, 
KOBİ’lerimizin markalaşması ve ku-
rumsallaşması, Ar-Ge faaliyetlerini 
geliştirmesi, üretim kapasitelerini ar-
tırması amacıyla KOSGEB bütçesine 
ayırdığımız kaynağı geçen yıla göre 
yüzde 60 oranında artırdık. 2018’de 
1,7 milyar liraya çıkardık. Yine 2010-
2017 Kasım döneminde kendi işini 
kuran 45 binden fazla girişimcimize 1 
milyar lira destek sağladık. 21 binden 
fazla kadın girişimcimizi de istifade et-
tirdik. 18-29 yaşları arasında yaklaşık 
13 bin genç girişimciye toplamda 300 
milyon lira destek verdik. Yine KOS-
GEB’in yaptığı çalışmalar sonucunda 

son 7 yılda çeşitli destek programla-
rıyla 100 bin kişiye istihdam sağladık”

MİLLİ VE YERLİ DURUŞUMUZDAN 
TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Türkiye’nin bütün şehirleri ve 
sektörleriyle büyümeye devam ettiği-
ni belirten Bakan Özlü, ‘Bilim, tekno-
loji ve sanayide milli ve yerli olan her 
şeyi desteklemeye devam edeceğiz’ 
diyerek başarıları kimsenin küçümse-
meyeceğini belirtti. Bakan Özlü; “Tür-
kiye bütün şehirleriyle ve sektörleriyle 
büyümeye devam ediyor. Bunu çeşitli 
argümanlarla küçümsemeye çalışan-
lar var. Hiçbir kimse bu başarıyı kü-
çümseyemez. Üççeyrektir rekor kıran 
büyümemiz, istismara fırsat verme-
yecek şekilde sağlam, güçlü, istikrarlı 
ve tertemiz, organik bir büyümedir. 
Sadece muhalefet etmek için konu-
şanlar, konuşmaya devam etsinler. 
Onlar konuşur, biz yaparız. İş, ihraca-
ta, projeye ve vizyona geldiğinde ma-
alesef söyleyecek söz bulamıyorlar. 
Türkiye’nin otomobili projesini bile 
hafife alıyorlar, istismar etmeye çalı-
şıyorlar. Milletimizin tamamen sahip-
lendiği yerli otomobil projemizi büyük 
bir gayretle sürdürüyoruz. İnşallah 
Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 

tarihte ve süre içerisinde projemizi 
hayata geçireceğiz. Milli ve yerli du-
ruşumuzdan hiçbir zaman taviz ver-
medik, vermeyeceğiz. Bilim, teknoloji 
ve sanayide milli ve yerli olan her şeyi 
desteklemeye devam edeceğiz” diye 
konuştu.
OBEZİTE VE DİYABETLE MÜCADELEYE 

KATKI SAĞLAYACAK
Vali Yakup Canbolat tesislerin 

obezite ve diyabette mücadeleye 
önemli derecede katkısı olacağını vur-
gulayarak sözlerine şu şekilde devam 
etti; “İlimiz gerek devletimizin ger-
çekleştirdiği gerekse özel sektörün 
kazandırdığı yatırımlarla sürekli bir 
gelişme içerisindedir. Küresel rekabe-
tin şartlarını çok iyi kavrayan girişim-
cilerimiz, ürettiği mal ve hizmetlerle 
dünyanın her yerinde rekabete gire-
bilmektedirler. Sanayi tesisleri geniş 
istihdam imkânlarının oluşturulması, 
teşebbüs kabiliyetinin geliştirilmesi 
ve sermaye birikimlerinin yatırımla-
ra yönlendirilmesi açısından önemli 
bir işlevi yerine getirmektedirler. 7,5 
milyara yaklaşan ve giderek artmak-
ta olan dünya nüfusu ile birlikte gıda 
sektörü, artan ihtiyaçların karşılan-
ması adına hayati ve vazgeçilmez bir 

sektör haline gelmiştir. Unutulma-
malıdır ki; Bir gıda ürününün telafisi 
ancak başka bir gıda ürünüyle telafi 
olmaktadır. Demirpolat Şirketler Gu-
rubunun TÜBİTAK Marmara Araştır-
ma Merkezi ile yapmış olduğu anlaş-
ma sonucunda Türkiye’nin ilk enzime 
dirençli nişasta üretim tesislerini ül-
kemize kazandırması gıda anlamın-
da son derece önemli bir gelişmedir. 
Obezite ve diyabette mücadeleye de 
önemli derecede katkı sağlayacaktır” 

BÖYLE ÇALIŞMALAR 
AFRİKA’DA YANKI BULACAK

Böyle çalışmaların yankı bulacağı 
yer olarak Afrika’yı gösteren AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun da, “Bu 
çalışmaların en fazla yankı bulacağı 
yer Afrika’dır. Bir tarafta obeziteyi 
bir tarafta da yani Afrika’da açlıktan 
ölen insanları görüyoruz. Onun için 
bu mücadele önemli bir mücadele-
dir. Ekonomik, sosyal ve askeri olarak 
önemlidir. Konya’nın önemli bir fabri-
kasını hizmete açıyoruz. Konya’nın da 
Türkiye’nin de gerçek gündemi bu-
dur. Onun için bu fabrikayı hizmete 
sunanları ben tebrik ediyorum” diye 
konuştu. 

KONYALI İŞADAMLARI BİR FARKLI 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Başkanı Tahir Akyürek, Konyalı işa-
damlarının ayrı bir farkının olduğunu 
söyleyerek şunları kaydetti: “Fabrika 
Konya’mızın üretimine de istihda-
mına da katkı sağlayacaktır. Üret-
mek saygı duyulacak bir kavramdır.  
Konyalı işadamlarımızın bir farkı var. 
Hem üretim kapasitesini genişletiyor-
lar hem de istihdam imkanlarını artı-
rıyorlar. Konyalı işadamımız Trük işa-
damına yakışır şekilde değerlerinden 
kopmadan yoluna devam ediyor.” 
AMACIMIZ; PARA KAZANMAK DEĞİL, 
AFRİKA’DA Kİ İNSANLARA YETİŞMEK!

Demirpolat Şirketler Grubu Yö-
netim Kurulu Başkanı Nurettin De-
mirpolat amaçlarının para kazan-
maktan daha çok Afrika’da ki aç olan 
insanlara yetişmek olduğunu belir-
terek Türkiye’nin enzime dirençli ni-
şasta tesisini kurduklarını ifade etti. 
Demirpolat en doğal bebek maması 
fabrikasını da yakında kazandıracak-
larını söyleyerek, “Toprak, üzerinde 
yaşayanlara nankörlük etmeyen bir 
nimettir. Bundan dolayı toprakla dost 
olmak gerek. Biz süresini bilmediği-
miz yıldan sonra kavuşacağımız top-
rakla dost olmayı seçtik. Onun ürettiği 
en güzel mahsullerden biri olan buğ-
dayı hayatımızın merkezine aldık. Bu-
gün buğdaydan yani undan nasıl ya-
rarlanabiliriz derdindeyiz. Halkımıza, 
ülkemize ve dünyaya daha nasıl fay-
dalı olabiliriz düşüncesindeyiz. Daha 
çok katma değerli ürünler üreterek 
ihracatımızı artırarak Türk buğdayını 
dünyaya tanıtmak derdindeyiz. Açı-
lışını yapmış olduğumuz tesisimizde 
bu düşüncenin ürünüdür. Tesisimiz 
açlık sınırındaki insanlar için bir ka-
rışım üretiyor. Biz para kazanmaktan 
daha çok Afrika’nın en ücra köşesin-
deki insanlara yetişmek istiyoruz. Bu 
tesislerimizi de bunun için kurduk. 
Yaşam koşullarının ve teknolojinin 
getirmiş olduğu kolaylıklar sağlığımızı 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu se-
beple tükettiğimiz unu daha nitelikli 
hale getirmeye çalıştık ve TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi Gıda 
Enstitüsü Laboratuvarlarında gelişti-
rilen enzime dirençli nişasta lisansı-
nı devir aldık. Kendi imkânlarımızla 
laboratuvar ortamında geliştirilen 
projeyi Endüstriyel ortama taşıdık. 
Türkiye’nin ilk enzime dirençli nişas-
ta tesisini kurduk. Bugünden sonra 
amacımız insanlığa faydalı olmaktır. 
Yakın gelecekte de en doğal bebek 
mamasını kazandırmayı planlıyoruz” 
dedi.  
n HÜSEYİN MENEKŞE

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, dirençli nişasta üretim lisans belgesini Demirpolat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Demirpolat’a verdi. Törenin ardından Demirpolat, Bakan Özlü’ye fabrikayı gezdirdi. 

Faruk Özlü Yakup Canbolat Tahir Akyürek Ahmet Sorgun Nurettin Demirpolat



Hüyük’te görev yapan muhtarlar, Me-
ram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) Genel 
Müdürü Erol Uçmazbaş’ı makamında zi-
yaret etti. 

Hüyük Ulupınar Mahalle Muhtarı 
Ramazan Maden, Cumhuriyet Mahalle 
Muhtarı Süleyman İlkay Ceylan, Başla-
mış Mahalle Muhtarı Hilmi Karaduman 
ve Suluder Mahalle Muhtarı Mustafa Ko-
ral’ın ziyaret gündemini bakım ve yatırım 
çalışmaları ile MEDAŞ’ın muhtarlar için 
oluşturduğu özel iletişim kanalları oluş-
turdu. Muhtarlar, son yıllarda MEDAŞ’la 
olan sorunların yok denecek noktaya gel-
diğini ifade ederek, Hüyük İşletmesi’nin 
de özverili çalışmaları sayesinde ortaya 
çıkan konuların en kısa sürede çözüme 
kavuşturulduğunu söyledi. Ayrıca, bu yıl 
içinde ilçeye yapılan yatırımlar sayesinde 
arızaların düştüğünü belirten muhtarlar, 
özellikle kışın yaşanan afette MEDAŞ’ın 
gayretinin takdir edildiğini ifade etti.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmaz-
baş ise, yapılan bu ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, “MEDAŞ 
olarak birinci amacımız vatandaşların 
memnuniyetidir. Bu memnuniyetin öl-
çülmesinde ise halkın nabzını en iyi tutan 

muhtarların görüşü bizim için çok değer-
lidir. Siz değerli muhtarlarımızdan bu şe-
kilde takdir almak, bizi ziyadesiyle mutlu 

etmektedir. İnşallah sizlerin de katkısıyla 
hizmet kalitemizi çok daha yukarılara ta-
şıyacağız” dedi.  n İHA 
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Renault ve Dacia Aralık ayında binek ve hafif ticari modellerinde sıfır faiz olanağı ve birbirinden cazip fırsatlar sunan kampanya başlattı

Renault’tan cazip fırsatlar
Renault ve Dacia 

Bayisi olan Çelik Mo-
torlu Araçlar Renault 
aralık ayında müşterile-
rine binek ve hafif ticari 
modellerinde sıfır faiz 
olanağı ve birbirinden 
cazip fırsatlar sunuyor. 
Aralık ayında Renault 
marka bir otomobil sa-
tın almak isteyenleri, 
tüm Renault binek mo-
dellerinde geçerli yılso-
nuna özel 15 bin TL’ye 
özel indirim fırsatları bekliyor. 

Aralık ayında Clio HB, Clio Sport 
Tourer, Megane HB, Kadjar ve Captur 
modellerinden birini satın almak iste-
yenler, tüm modeller için yasal sınırın 
izin verdiği maksimum kredi tutarı ve 
48 aya varan vade seçeneği için yüzde 
1,14 sabit faiz oranından yararlanabil-
diklerini ifade eden Renault ve Dacia 
yetkili bayisi Çelik Motorlu Araçlar Satış 
Müdürü Bülent Tutar, “ 80 bin TL’ye 
varan kredi tutarı, fatura tutarı 128 bin 
600 TL ve üzeri olan model versiyon 
seçenekleri için geçerlidir. Daha az kre-
di ve vade talebi olanlar ise 24 bin TL 
kredi tutarı ve 12 aya varan vade için 
yüzde 0 faiz oranından kredi kullanabi-
lirler” dedi. 

CLIO AİLESİNE ÖZEL YÜZDE 0 FAİZ
Aralık ayında Clio HB ve Clio Sport 

Tourer satın almak isteyenler, mak-
simum 24 bin TL kredi ve 12 ay vade 
için yüzde 0 faiz fırsatlar sunduklarını 
ifade eden Renault ve Dacia yetkili ba-
yisi Çelik Motorlu Araçlar Satış Müdürü 
Bülent Tutar, “Aralık ayında Clio HB ve 

Clio Sport Tourer satın 
almak isteyenler, mak-
simum 24 bin TL kredi 
ve 12 ay vade için yüzde 
0 faiz fırsatından yarar-
lanabilirler. Daha fazla 
kredi ve daha uzun vade 
isteyenlere aynı model-
ler için yasal mevzuatın 
izin verdiği maksimum 
tutar ve 48 ay vadeye 
kadar yüzde 1,14 sabit 
faiz oranı sunulmakta-
dır” ifadelerini kullandı.

Aralık ayında Talisman, Megane 
Sedan (Joy 1.6 16V 115 bg versiyonu 
hariç), Symbol, Koleos ve Zoe satın al-
mak isteyenler, 12 bin TL ve 12 aya 
kadar yüzde 0 faiz imkan sunduklarını 
ifade eden Tutar, “Talisman, Megane 
Sedan,  Symbol, Koleos ve Zoe model-
lerinin satın alımlarında geçerlidir ve 
anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına 
bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları sade-
ce MaxxiKoruma (Kredi Koruma Sigor-
tası) ve/veya MaxxiDeğer (Araç Değer 
Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. 
İki üründen en az biri satın alınmadığı 
durumda, anlaşmalı finans kuruluşu-
nun baz faiz oranı uygulanır.  Yüzde 0 
faiz, Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 
bg versiyonu için geçerli değildir. Belir-
tilen versiyon hariç, diğer tüm Megane 
Sedan versiyonları yüzde 0 faizden ya-
rarlanabilir. Megane Sedan Joy 1.6 16V 
115 bg versiyonu için anlaşmalı finans 
kuruluşunun faiz oranı, yasal sınırın izin 
verdiği maksimum kredi tutarı ve mak-
simum 48 ay vade için yüzde 1.29’dur. 
Bu faiz oranı, Maxxi Koruma ve Maxxi 

Garantim ürünlerinin birlikte satın 
alınması şartıyla geçerlidir. İki ürünün 
birlikte satın alınmaması durumunda, 
anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz 
oranı uygulanır. Diğer Megane Sedan 
versiyonlarında böyle bir şart bulunma-
maktadır” dedi. 
KANGOO’DA 10 BİN TL PEŞİNATLA ARAÇ 

SAHİBİ OLMA FIRSATI
Aralık ayında Kangoo Multix ve 

Kangoo Express satın almak isteyenler, 
10 bin TL peşinat ve maksimum 48 aya 
varan vade için yüzde 1,14 faiz oranı 
ile ilgili modellere  Konyalıların sahip 
olabileceklerini ifade eden Tutar, “Di-
leyenler, daha fazla peşinat ödeyerek 
24 bin TL kredi ve 12 aya kadar yüzde 
0 faiz fırsatından da yararlanılabilir. Fi-
nansman kampanyası, Kangoo Multix 
ve Kangoo Express modellerinin satın 
alımlarında geçerlidir ve anlaşmalı fi-
nans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. 
Kampanyalı faiz oranları sadece Maxxi-
Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/
veya MaxxiDeğer (Araç Değer Koruma 
Sigortası) ile birlikte geçerlidir. İki ürün-
den en az biri satın alınmadığı durum-
da, anlaşmalı finans kuruluşunun baz 
faiz oranı uygulanır. Finansman kam-
panyaları birleştirilemez. Kredi tahsis 
ücretleri kredi bedeline dahil değildir. 
Yüzde 1,14 faizli kampanyanın mali-
yet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve 
vadeye göre değişiklik göstermektedir. 
Ödenmesi gereken peşinat tutarı, kredi 
mevzuatı gereğince aracın fatura bedeli 
ve kredi başvurusunun şahıs ya da tüzel 
kişiliğe ait olmasına göre değişebilir ve 
10 bin TL’den fazla olabilir” dedi
MASTER VE TRAFIC MODELLERİNE ÖZEL 

FAİZ ORANLARI
Renault’un hafif ticari modellerin-

de de aralık ayına özel fırsatlar bulun-
duğunu ifade eden Tutar,“Master ve 
Trafic modellerinde 30 bin lira kredi, 
18 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı 
sıra daha yüksek taleplerde 48 aya ka-
dar yüzde 0,99 sabit faiz oranı mevcut. 
Finansman kampanyasına katılmak is-
temeyen müşterilere ise 2 bin liralık ek 
indirim sağlanıyor” dedi

Dacia, aralık ayında da Duster müş-
terilerine çok cazip bir öneri sunuyor. 
Tutar, “Duster Ambiance 4x2 1.5 dCi 
90 bg sahibi olmak isteyen müşteriler, 
32 bin 850 lira peşinat ile 35 ay vadede 
aylık 743 TL ödeme ve vade sonunda 
42 bin 818 liralık balon ödeme fırsatın-
dan yararlanabiliyor.Bu kampanyadan 
yararlanmak istemeyen müşteriler için 
ise Duster’ın manuel vites versiyonla-
rında 24 bin lira kredi 12 ay ya da 20 

bin lira kredi 15 aya kadar sıfır faiz se-
çeneği mevcut.Daha fazla kredi ve vade 
taleplerinde ise 48 aya kadar yüzde 
1,14 sabit faiz oranı söz konusu.Ayrıca 
Dokker Combi ve Dokker Van, Lodgy, 
Logan MCV ve Sandero modellerinde 
12 bin lira kredi, 12 aya kadar sıfır faiz 
fırsatının yanı sıra daha fazla kredi ve 
vadelerde ise 48 aya kadar yüzde 1,29 
sabit faiz oranı mevcut” dedi

TAKSİ MÜŞTERİLERİNE 
ÖZEL 1.500 TL İNDİRİM

Aralık ayında Dacia ticari sahibi ol-
mak isteyenlere, taksilere özel indirim-
den  faydalanabileceklerini ifade eden 
Tutar, “ Aralık ayında Dacia ticari tak-
si müşterilerini  özel indirim bekliyor. 
Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre 
değişen avantajlı faiz oranlarından ticari 
taksiler de yararlanabilmekte. Taksisini 
yenilemek isteyen tüm esnaflarımı-
zı showroomuza bekliyoruz.  Yine bu 

kampanyamızın yanında Aralık ayında 
Dacia Duster satın almak isteyenleri, 
yılsonuna özel 10 bin TL’ye varan indi-
rim fırsatları bekliyor. Yine Aralık ayın-
da Dacia Dokker satın almak isteyen-
ler, 10 Bin TL peşinat ve 48 aya varan 
vade için yüzde 1,29 faiz oranı ile ilgili 
modellere sahip olabilirler. Dileyenler, 
daha fazla peşinat ödeyerek 12 bin TL 
kredi ve 12 aya kadar yüzde 0 faiz fır-
satında da yararlanılabilirler” ifadelerini 
kullandı.

Günde 25 TL’YE DUSTER FIRSATI!
25 TL’ye Duster kampanyasından 

bahseden Tutar , “ Konyalı hemşeri-
lerimiz günde sadece 25 TL’ye Dacia 
Duster araca sahip olabilirler. Belirtilen 
günlük ödeme tutarı , Duster Ambi-
anca 4*2-1.5dCi 90 bg vitesli araç için 
32 bin 850 TL peşinat ile 36 ay vadede 
aylık 743 TL ödeme ve vade sonunda 
42bin818TL’lik balon ödeme koşuluy-
la Dacia plan kapsamında geçerlidir. 
Dacia Plan kampanyasına katılmak 
istemeyenler 24 bin TL kredi tutarı ve 
12 aya varan vade için yüzde 0 faiz ora-
nında kredi ile Duster sahibi olabilirler. 
Daha fazla kredi talep edenler ise tüm 
versiyonlarında, yasal sınırın izin verdiği 
maksimun kredi tutarı ve 48 aya varan 
vade seçeneği ile yüzde 1.14 sabit faiz 
oranından yararlanabilirler” dedi. Son 
olarak Aralık ayında ticari araçlarda özel 
yüzde 0 faiz oranından bahseden Tutar, 
“Aralık ayında Dokker Combi, Dokker 
Van, Lodgy, logan MCV ve sandero mo-
dellerinin birini satın almak isteyenler 
12 bin TL ve 12 aya kadar yüzde 0 faiz 
fırsatından yararlanabilirler” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Bülent Tutar

Muhtarlar özverili çalışmaları
için MEDAŞ’a teşekkür etti 

Hüyük’te görev yapan muhtarlar, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş 
(MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş’ı makamında ziyaret etti.
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KTO Başkanı Öztürk’e, TOBB’da yeni görev
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-

ği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, TOBB Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı oldu. İstanbul Sana-
yi Odası Başkanı İbrahim Çağlar’ın 
vefatının ardından boşalan başkan 
yardımcılığı görevine getirilen Öz-
türk, 2011 yılından itibaren Konya 
Ticaret Odası Başkanlığı görevini 
yürütmektedir.  TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, aramızdan ay-
rılan İbrahim Çağlar’ın iş dünyasına 
önemli hizmetlerde bulunduğunu 
ifade ederken, Selçuk Öztürk’e de 
yeni görevinde başarılar diledi.

SELÇUK ÖZTÜRK KİMDİR?
1967 yılında dünyaya geldi. İlko-

kulu İstanbul ve Malatya’da, ortao-
kulu Elazığ ve Konya’da tamamladı. 
Konya Gazi Lisesi’nde lise eğitimini 
yapan Öztürk,  İstanbul Teknik Üni-

versitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden 1988 yılında mezun 
oldu. 1988-1991 yılları arasında 
mekanik tesisat sektöründe özel bir 
firmada makine mühendisi olarak 
görev yapan Öztürk, 1991 yılında 
makine mühendisliğine Konya’da 
devam ederek Organize Sanayi Böl-
gesinde özel bir firmada çalıştı. 1992 
yılında makine tesisat taahhüt sek-
töründe faaliyet gösteren KAYI-TES 

şirketini kuran Selçuk Öztürk, halen 
aynı şirketin yönetim kurulu başkan-
lığı görevini yürütmektedir. Makine 
mühendisliği kimliğinin yanı sıra 
sivil toplum kuruluşlarında yönetici 
vasfıyla dikkat çeken Öztürk, 1993 
yılında MÜSİAD Konya Şubesi’nin 
kurucu üyeleri arasında yer aldı. 
Konya Ticaret Odası’nda 2001–2005 
döneminde Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevinde bulundu. Türkiye Odalar 

Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Oda-
ları Konsey Üyeliği yaptı. 2005–2009 
yılları arasında kuruluşunda görev 
aldığı MÜSİAD Konya Şubesi Yö-
netim Kurulu Başkanlığı görevini 
yürüttü. 29 Nisan 2011 tarihinde 
Konya Ticaret Odası Meclisi’nin ger-
çekleştirdiği seçimle Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na seçilen Selçuk Öztürk o 
tarihten itibaren görevini yürütmek-
tedir.  n HARUN YILMAZ

BÜSAN Başkanı Azman’dan 
Selçuk Öztürk’e tebrik

‘Teknolojiyi kullanan değil
üreten bir ülke olmalıyız’

BÜSAN Özel Organize Sana-
yi Başkanı İbrahim Azman, TOBB 
başkan yardımcılığına seçilen Sel-
çuk Öztürk’ü tebrik etti.  Azman, 
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkan 

Yardımcısı, hemşehrimiz İbra-
him Çağlar’ın geçirdiği kalp krizi so-
nucu vefat etmesi iş dünyasında de-
rin üzüntü yaratmıştı. Bu görev için 
yerine Konya Ticaret Odası (KTO) 
Başkanı Selçuk Öztürk’ün seçilme-
sinden ise gurur duyduk. Kendisini 
tebrik eder, yeni görevinde başarılar 
dilerim. Konya Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı görevini uzun 
yıllardır 

başarıyla sürdüren, KTO Ka-
ratay Üniversitesi Mütevelli Heye-
ti Başkanı  olarak başarılara imza 
atan, sivil toplum kuruluşlarında 
yönetimde bulunan, Konya’mızın 
başarılı işadamı Selçuk Öztürk, bu-
lunduğu görevleri başarılarıyla ye-
rine getirmiştir. Çalışkan, başarılı, 
ülkesini seven işadamlarımızın her 
zaman yanındayız. Değerli hemşeh-
rimiz Selçuk 

Öztürk’ün TOBB Başkan Yar-
dımcılığı görevini de layıkıyla sürdü-
receğine inanıyor, şahsım, BÜSAN 
Sanayi ve Konya’mız adına başarıla-
rın devamını dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi programı hakkında bilgi veren AGD Konya Şube Başka-
nı Mehmet Parlak, “Biz bu programlarla fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz” dedi

‘Yılbaşı eğlencesi adı altında 
çirkinliklere karşı koyulmalı’

“Önce ahlak ve maneviyat” ilke-
siyle hareket eden ve milli-manevi 
değerlere sahip çıkmak amacıyla 
çeşitli projeler yürüten Anadolu 
Gençlik Derneği (AGD), her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da yılbaşı kutlamala-
rını reddederek Mekke’nin Fethi’ni 
kutlayacak. 81 ilde yaklaşık 600 
noktada yapılacak olan kutlamalarla 
AGD, Türkiye genelinde farkındalık 
oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca AGD 
bu yıl, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti ilan etmesi ve İngiltere’nin 
de Kudüs’ü İsrail’in işgaline açan 
Balfour Deklarasyonu’nun 100. yılı 
olması nedeniyle Kudüs’e de sahip 
çıkma adına Kudüs’ün Fethi’ni de 
programa dahil etti. Böylece yılbaşı 
gecesi hem Mekke’nin Fethi hem 
de Kudüs’ün Fethi programı yapıla-
cak. 31 Aralık Pazar gününü 1 Ocak 
Pazartesi gününe bağlayan gece 
yapılacak Mekke ve Kudüs’ün Fet-
hi programı ile ilgili bilgiler veren 
AGD Konya Şube Başkanı Mehmet 
Parlak, İslam dünyasının zor gün-
ler geçirdiğini söyledi. “Arakan’da, 
Suriye’de, Yemen’de, Filistin’de ve 
İslam coğrafyasının dört bir yanın-
da masum insanlar çatışmalarda 
yaşamını yitirmeye devam ediyor” 
diyen Parlak, İslam dünyasında ya-
şanan tüm bu olumsuzluklara kar-
şın yılbaşı eğlencesi adı altında tüm 
dünyaya dayatılan çirkinliklere karşı 
tavır koyulmasının İslam’ın gereği 
olduğunu vurguladı. Parlak, “Milli 
Piyango adı verilen oyunla kitlelerin 
kumarla buluşturulmasını sağla-
yan, her türlü kötülüğe giden yolları 
açan, birçok gencin çeşitli bağımlı-
lıklara yakalanmasına sebep olan, 
birçok insanda iffet duygusunu ze-
deleyen her türlü eğlence anlayışını 
reddediyoruz. Kalplerdeki merha-
meti körelten, vidan duygusunu or-
tadan kaldıran, insanları şehirlerin 
en orta yerlerinde her türlü ahlak-
sızlığı yapmaya sevk eden yılbaşı 
kutlamalarına karşı tepki koymanın 
her erdem sahibi insanın görevi ol-
duğunu da düşünüyoruz” ifadeleri-
ni kullandı. 
81 ŞUBEDE YAKLAŞIK 600 NOKTADA 

KUTLANACAK
AGD olarak 31 Aralık Pazar 

gününü 1 Ocak Pazartesi gününe 
bağlayan gece 81 şubede yakla-
şık 600 kadar noktada Mekke’nin 
ve Kudüs’ün Fethi Programı dü-
zenleyeceklerinin bilgisini veren 
Parlak, sözlerini şöyle sürdürdü, “ 
Bilindiği üzere yeryüzünün ilk bi-
nası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan 
Mekke İslam Ordularınca 1 Ocak 
630 tarihinde fethedilmiştir. Biz 
bu programları düzenlerken fethin 
hicri ya da miladi yıldönümünü ya 
da fethin kronolojisini konuşmadan 
ziyade fetih ruhunu kuşanmanın 
derdindeyiz. Ayrıca biz, İstanbul’un 
Fethini Diyarbakır’a, Diyarbakır’ın 
Fethini Kudüs’e, Kudüs’ün Fethini 
Mekke’ye ve Mekke’nin Fethi’ni de 
vahyin insanlığa olan çağrısına bağ-
lamayan her anlayışın eksik oldu-
ğunu düşünüyoruz. Mekke’nin ve 

Kudüs’ün Fethi iki büyük fetihtir. 
Günümüz Müslümanların bu büyük 
fetihlerden çıkaracağı bazı ders-
ler vardır. Öncelikle Müslümanlar 
verdikleri sözü tutarlar, yaptıkları 
antlaşmayı bozmazlar. Zaferin Al-
lah’tan olduğuna inanırlar. Sabrın 
ve fedakârlığın Müslümancı bir ya-
şam tarzının gereği olduğunu bilir-
ler. İslam’ı yaşamanın ancak cihat 
ile mümkün olduğunu idrak eder-
ler. Zafere giden yolda en büyük gü-
cün inanç olduğunun farkındadırlar. 
Emaneti ehil ellere teslim etmek 
gerektiğine inanırlar. Fethin gayesi-
nin ganimet elde etmek değil, yü-
rekleri kazanmak olduğunu bilirler. 
İslam’ın yaşanmasında kadın erkek 
tüm Müslümanların itaat sorumlu-
luğu olduğunun farkındadırlar. Bir 
Müslüman’ın gücü nispetinde tüm 
yeryüzünden sorumlu olduğunu bi-
lirler. Tevazünün, vefanın ve sada-

katin Müslüman ahlakının vazgeçil-
mezleri olduğuna inanırlar.”

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILACAK
31 Aralık 2017 Pazar akşamı 

saat 19.30’da Konya Büyükşehir 
Belediyesi Spor ve Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleştirilecek prog-
ramda çeşitli etkinlikler yapılacak. 
Hafız Abdullah Altunve Hafız Os-
man Bostancı tarafından Kur’an-ı 
Kerim tilaveti yapılacak. Sinevizyon 
gösterileri, Mehteran Konseri ve 
ezgileriyle sanatçı Ammar Acar-
lıoğlusahne alacak. Ayrıca Kum 
Sanatı gösterisi gerçekleştirilecek. 
AGD tarafından 16 Aralık’ta yapı-
lan Siyer-i Nebi Bilgi Yarışmasın-
da dereceye giren öğrencilerin de 
ödülleri verilecek. Programa katılan 
misafirler arasında Umre kurası ya-
pılarak 1 kişiye umre hediye edile-
cek. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, Selçuk Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i 
makamında ziyaret etti. Konya Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde, bir fir-
manın üretim tesisi açılış törenine 
katılan Bakan Özlü’ye, Selçuk Üni-
versitesi’ndeki ziyaretinde, Konya 
Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandar-
ma Komutanı Jandarma Albay İs-
met Cansaran, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ah-
met Kağan Karabulut, Prof. Dr. 
Hüseyin Kara ve Prof. Dr. Mehmet 
Okka, dekanlar, müdürler ve öğre-
tim üyeleri eşlik etti. Bakan Özlü, 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
teknolojiyi kullanan değil, teknolo-
jiyi üreten bir ülke olmasına yöne-
lik gerçekleştirilecek çalışmaların 
önemini belirtti. Türkiye’yi bilimin 
merkezi ve ileri teknoloji üreten bir 

ülke konumuna getirmek istedikle-
rini ifade eden Özlü, ülke ekonomi-
sine katkı sağlayan her türlü tek-
nolojik çalışmanın önemine vurgu 
yaptı. Bakan Özlü, Selçuk Üniver-
sitesi’nin köklü bir üniversite ol-
duğunu sözlerine de ekledi. Rek-
tör Prof. Dr. Şahin de araştırmacı 
üniversitelere aday 5 üniversite 
arasında yer aldıklarını belirterek, 
üniversite olarak gerçekleştirdik-
leri çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
“Devletin stratejik üniversitesi” 
hedefiyle katma değer oluşturacak 
ürünler üretmeye yönelik projelere 
önem verdiklerini ifade eden Prof. 
Dr. Şahin, ayrıca üniversite bünye-
sinde gerçekleştirilen hizmetlerin 
yer aldığı “Sektörel Hizmetler Bilgi 
Sistemi” hakkında da bilgi verdi. 
Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Şahin’in 
Bakan Özlü’ye hediye takdiminin 
ardından sona erdi.
n İHA 

AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, 31 Aralık Pazar gününü 1 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece düzenlenecek olan 
Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi programı hakkında bilgi vererek tüm Konyalıları programa davet etti. 



Meram Belediyesi, soğuk kış gün-
lerinde sahipsiz sokak hayvanlarını 
yalnız bırakmayarak, ilçe genelinde 
oluşturulan beslenme odaklarına 
mama bırakılarak sahipsiz sokak 
hayvanlarının aç kalmasını önlüyor.  
Meram Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü, sahipsiz sokak hayvan-
larıyla ilgili olarak 5199 Sayılı Hay-
vanları Koruma Kanunu, Hayvan-
ların Korunmasına Dair Uygulama 
Yönetmeliği ve İl Hayvan Koruma 
Kurulu Kararları gereği çalışmalarını 
yürütüyor. İlçe genelinde oluşturulan 

beslenme odaklarıyla sahipsiz sokak 
hayvanlarının aç kalmasını önlemek 
için çalışmalar sürdürülüyor. Özellikle 
soğuk kış günlerinde hayvanların yi-
yecek bulmakta zorlandığı bilinirken, 
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri 
oluşturulan beslenme odaklarına kedi 
ve köpek mamaları yerleştiriyor.

Konuyla ilgili Veteriner İşleri Mü-
dürlüğünden yapılan açıklamada, 
“Sahipsiz köpekler için 20 adet bes-
lenme odağı, sahipsiz kediler için 23 
adet beslenme odağı ile 5 parka ise 
kedi evi inşa edildi. Ekiplerimiz bes-

lenme odaklarına ve kedi evlerine sü-
rekli olarak mama ve su bırakmakta 
ve buraların bakımını yapmaktadır. 
Bu anlamda 2017 yılında sahipsiz 
köpekler için ortalama 60 ton köpek 
maması, kediler için 8 ton kedi ma-
masının dağıtımı yapıldı. Sahipsiz 
sokak hayvanları bulundukları yerden 
alınarak Geçici Hayvan Barınağı’na 
teslim edilmekte, teslim edilen hay-
vanlar orada rehabilite (tedavi, aşıla-
ma kısırlaştırma vb) işlemlerin ardın-
dan kulağına küpe takılarak alındığı 
ortama geri bırakılmaktadır. Geçici 

Hayvan Bakımevi ilimizde Büyükşe-
hir Belediyesine aittir. Belediyemiz 
de protokol çerçevesinde bu barınağı 
kullanmakta ve buranın işletilmesi ile 
ilgili giderlere dahil olmaktadır. Ba-
kımevi tahminen 2 bin 500 hayvan 
kapasitelidir. Belediyemizce 2017 
yılında 1350 adet sahipsiz köpek top-
lanarak barınağa teslim edilmiştir. 
Belediyemizce 2 ekip tarafından sa-
hipsiz köpeklerin toplanması çalışma-
larına devam edilmektedir” ifadeleri 
kullanıldı.
n İHA

Post-Der Konya Şube Başka-
nı Doğan Arısoy,  “Meram İlçesi 
Ahmet Özcan Caddesi üzerindeki 
PTT çalışanı bayan memura yapı-
lan saldırı girişimini kabul edilemez 
buluyor ve şiddetle kınıyoruz” dedi. 
Arısoy, “Meram İlçesi Ahmet Özcan 
Caddesi üzerindeki PTT şubesin-
de yoğun bir günde bankoda işlem 
için bekleyen aile ile kadın memur 
arasında tartışma çıkmış. Sinirler 
bir anda gerildi. ve saldırıyı yapan 
kişi bankonun üzerine hamle yapa-
rak kadın memura saldırmak istedi. 
Sıra bekleyen vatandaşlar duruma 
hemen müdahale etti, sinirli müş-

teri dışarı çıkartıldı. Yaşanan o anlar 
cep telefonu kamerası ile kaydedil-
di. Olayla ilgili polise de müracaat 
edildi. 

Konyamızda PTT çalışanlarımı-
zın tümü Konyalı vatandaşlarımıza 
en iyi hizmeti verebilme adına öz-
verili çalışmalarını sürdürmektedir. 
Karşılığı takdir ve teşekkür olması 
gerekirken, böyle saldırı girişimleri 
PTT çalışanları üzmektedir. Post-
Der olarak PTT çalışan bayan me-
mura yapılan saldırı girişimini kabul 
edilemez buluyor ve şiddetle kınıyo-
ruz” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Selçuklu’dan Büyük Kudüs Gecesi programı 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi ve 
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Plat-
formu işbirliğinde düzenlenecek olan 
“Büyük Kudüs Gecesi” programına 
tüm Konyalıları davet etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti tanıma 
kararı ve ardından BM’nin Kudüs ta-
sarısını kabul etmesinin yankıları sü-
rerken Konya bir kez daha Kudüs’ün 
İslam Alemi’nin kırmızı çizgisi oldu-
ğunu tüm dünyaya haykırmaya ha-
zırlanıyor.  

Selçuklu Belediyesi ve Sivil Top-
lum Kuruluşları Platformu işbirliğinde 
29 Aralık Cuma Günü saat 20:00’de 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde “Büyük 
Kudüs Gecesi” programı düzenlene-
cek. Gecede Amerika’nın Kudüs’ü 
başkent tanıma çabaları ve İsrail’in 
Filistin topraklarında uyguladığı dev-
let terörü yeniden telin edilecek. Grup 
Genç, Sanatçı Ömer Karaoğlu ve Ta-

rihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun 
katılacağı gecede  Filistin filmi ve 
Sultan Abdülhamid’in canlandırıldığı 
kısa bir gösteri de yer alacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Mer-

kezi’nde düzenlenecek olan “Büyük 
Kudüs Gecesi”ne tüm vatandaşları 
davet etti. Başkan Altay açıklama-
sında şu görüşlere yer verdi: “ABD 
Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıma çaba-
larının mazlum coğrafyanın hamisi 
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde adeta 
geri püskürtüldü. Son olarak geçtiği-
miz günlerde BM Genel Kurulu’nda 
yapılan oylamada 128 ülkenin Ku-
düs tasarısını kabul etmesi hepimizi 
mutlu ederken, ilk kıblemiz Kudüs 
üzerinde oynanan oyunlar bir kez 
daha açığa çıkarıldı. Kudüs tüm Müs-
lümanların göz bebeğidir. Kudüs ve 
Mescidi Aksa Filistin toprağıdır ve 
sonsuza kadar ümmetin kalacaktır.  
Filistin konusunda elimizden ne ge-
liyorsa sonuna kadar yapmalıyız. Bu 
konuyu gündemden düşürmemeliyiz. 

Kudüs vesilesiyle tüm İslam ale-
minde yeniden filizlenen birlik ve 

beraberlik ruhu  hepimizi mutlu etti. 
Selçuklu Belediyesi olarak bu ruhun 
her zaman diri tutulması için devleti-
mizin yanında hareket etmeye devam 
edeceğiz. Yine bu vesile ile işbirliğini 
her zaman önemsediğimiz Konya Si-

vil Toplum Kuruluşları Platformumuz 
ile birlikte “Büyük Kudüs Gecesi”ni 
düzenliyoruz. 29 Aralık Cuma Günü 
Selçuklu Kongre Merkezinde düzen-
leyeceğimiz gece de Kudüs’ün yalnız 
olmadığını bir kez daha tüm dünyaya 

ilan edeceğiz. Çünkü Kudüs işgalci 
İsrail’e bırakılamayacak kadar değerli 
ve kıymetlidir. Tüm hemşehrilerimizi 
bu anlamlı gece de birlikte olmaya da-
vet ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı
 Uğur İbrahim Altay

9 proje TÜBİTAK
tarafından kabul edildi

Post-Der, bayan memura 
yapılan saldırıyı kınadı

Kulu’da bulunan 9 okulun üret-
tiği 9 proje, Bilim ve Toplum Daire 
Başkanlığı koordinesinde düzenle-
nen Türkiye Bilimsel ve Teknolo-
jik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
4006 Bilim Fuarları Projeleri kap-
samında kabul edildi.  Kulu İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet 
Kaymak, Kulu’da bulunan 9 okulun 
projelerinin kabul edildiğini belirte-
rek, “İvme kazanan proje çalışma-
ları meyvesini vermeye devam edi-
yor. 5. sınıf ile 12. sınıf öğrencileri 
arası bilimsel araştırmaları artırmak 
çocuklarımızda araştırma duygula-
rının geliştirilmesi amacıyla başvu-
ruları kabul edilen her okulumuza 
proje çalışmaları için 5 bin TL des-
tek sağlanacak. İlçemiz eğitimine 
bu anlamda 45 bin TL’lik bir kaynak 
aktarılacak” ifadelerini kullandı.

Kaymak, projelerin kabul edil-

mesi noktasındaki memnuniyetini 
dile getirerek, “Okullarımız bu tarz 
çalışmalarla her proje mantığını öğ-
rencilere kazandırıyorlar, araştırma 
becerilerini geliştiriyorlar, hem de 
okullarına maddi kaynak sağlama 
imkanı buluyorlar. Bu anlamda gay-
ret göstererek proje desteği kaza-
nan okullarımızın idarecileri, proje 
koordinatörü, öğretmenlerimiz ve 
öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 
Eğitim uzun soluklu ve meyvesini 
önümüzdeki yıllarda alabileceğimiz 
bir süreç, önümüzdeki yıllar Kulu 
eğitiminde bu çalışmaların karşılığı 
görülecektir” dedi.

Kaymak, 2018 yılı Mayıs ayına 
kadar hazırlıklarını tamamlayacak 
olan okulların Mayıs ayında öğren-
cilerin yaptıkları çalışmaları sergile-
yeceklerini sözlerine ekledi.
n İHA

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı, oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, şubat ayında ekranlara 
gelecek “Kurtlar Vadisi Kaos”ta, Myanmar’dan da hikayelerin yer alacağını söyledi

Kurtlar Vadisi Kaos 
2018’de yayınlanıyor

Oyuncu ve yapımcı Necati Şaş-
maz, “Bir Hadis Bir Film Kısa Film 
Yarışması Ödül Töreni” için geldiği 
Konya’da, televizyonda 2003 yılında 
yayınlanmaya başlayan Kurtlar Va-
disi dizisinin, 2018’de “Kurtlar Vadisi 
Kaos” olarak izleyicinin karşısına çı-
kacağını belirtti. 

Şaşmaz, “Dizimizin senaryosunu 
tamamladık. Şubat ayı gibi televiz-
yonlarda yayınlanmaya başlayacak 
inşallah” dedi.

İzleyicilerin, dizinin hangi kanal-
da yayınlanacağını merak ettiğini 
dile getiren Şaşmaz, “Yakın zamanda 
fragmanlarıyla, hangi kanalda yayın-
lanacağıyla gündeme geleceğiz.” ifa-
delerini kullandı.

 “KAOS TEORİSİ ELE ALINACAK”
Şaşmaz, 15 yıldır Türkiye’yi ilgi-

lendiren, izleyicide bir karşılığı olan 
konuları işlemeye çalıştıklarına işaret 
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Kurtlar Vadisi Kaos ile ‘kaos 
teorisi’ ele alınacak. Kaos yönetimi 
diye bir ideoloji var. O ideolojide he-
def dünyayı kaosa yönlendirip, kaosla 
yönetmek. Biz de ‘kaos yönetiminden 
nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlaya-
biliriz?’ anlatmaya çalışacağız. ‘Kaos 
durumunda elimizden neler alınır, 
nelere karşı savaşmamız gerekir, ne-
lerden muzdarip olabiliriz?’ bunları 
ele almaya çalışacağız. Değişen siyasi 
ve coğrafi denklemde Türkiye olarak 
nerede olacağız, nasıl duracağız, neler 
yapacağız gibi konuları irdeleyecek 

hikayelerimiz olacak. Global anlam-
da ‘Myanmar’dan Afganistan’a, Ma-
kedonya’ya hatta Amerika’ya kadar 
uzanan hikayeler olacak’ diye şimdi-
den müjdesini verebilirim.”

“ASKERİ DİZİ PROJEMİZ VAR”
Dizinin 15. yılında da başarılı 

hikayelerle izleyiciyle buluşacağını 
anlatan Şaşmaz, “Bir de askeri dizi 
projemiz var. İnşallah onunla ilgili de 
yakın zamanda açıklamalarımız ola-

cak.” diye konuştu. Kurtlar Vadisi’nin 
şimdiye kadar hem yurt içinde hem 
de yurt dışında ilgi gördüğünü, yakla-
şık 60 ülkede izlendiğini vurgulayan 
Şaşmaz, özellikle Ortadoğu’da ilgiyle 
takip edildiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın Kudüs konusunda yaptıkla-
rına da değinen Şaşmaz, şunları kay-
detti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Kudüs çıkışı çok doğru, çok yerinde 

bir hareketti. Gönlümüzdekileri ifa-
de ettiği için teşekkür ediyoruz. İfa-
de edebilme gücünü milletten alan 
Cumhurbaşkanımızın bu konuda söy-
ledikleri hepimizin gönlünü rahatlattı. 
Dünyada Kudüs’ün yalnız olmadığı 
bilinmiş oldu. Oylamada, karşıt dü-
şüncelilerin istedikleri olmadı. Bence 
bu bir devrimdir. Tarih tekerrürden 
ibarettir ama bu kez aksi yönde teker-
rürün başladığını düşünüyorum.” 
n HABER MERKEZİ 

Meram, sokak hayvanlarını unutmuyor

Post-Der Konya Şube Başkanı Doğan Arısoy

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak

Oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz,  2018’de “Kurtlar Vadisi Kaos” olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti. 



ATM’ye kart kopyalama aparatı 
yerleştiren şüpheliler suçüstü yaka-
landı. Edinilen bilgiye göre, Konya Si-
ber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğü ekipleri, 23 Aralık 2017 tarihinde 
merkez Meram ilçesinde bir ATM’nin 
etrafında şüpheli şahısların olduğu 
ihbarını aldı. İhbar üzerine olay yeri-
ne giden ekipler ATM üzerinde kart 
kopyalama aparatı olduğunu tespit 
etti. İhbarcı şahsın eşkalini verdiği ve 
ATM çevresinde bulunan şüpheli Atıf 
U. polis ekiplerince yakalanarak gö-
zaltına alındı. ATM üzerindeki gerekli 
incelemelerin ardından kart kopya-
lama aparatı söküldü. Siber Suçlarla 
Mücadele ekiplerinin çalışmalarının 
ardından şüphelilerin 4 kişi olduğu ve 
Ankara’dan Konya’ya kiralık bir araç-
la gelerek olayı gerçekleştirdiği tespit 
edildi. Bunun üzerine çalışmalarını 
derinleştiren ekipler şüphelilerin An-
kara’nın Keçiören ilçesinde bulunan 
adreslerini belirledi.

ANKARA’DA YAKALANDI
Siber polisi 3 şüphelinin belirle-

dikleri adreslerine baskın düzenledi. 
Düzenlenen baskında Durmuş D. 
isimli şahıs yakalanarak gözaltına 
alındı. Siber polisi Durmuş D‘nin evi-
nin önünde olayda kullanıldığı belir-
lenen kiralık aracı da buldu. Ekiplerin 

araçta yaptığı aramada kart kopyala-
ma aparatında kullanılan malzemeler 
de ele geçirildi. Şüpheli Durmuş D. 
ifadesi alınmak üzere Konya’ya ge-
tirildi. Ayrıca aracın GPS kayıtların-
da olayın gerçekleştiği anda merkez 
Meram ilçesinde bulunan ATM ya-
kınında bulunduğunun tespit edildiği 
öğrenildi.

RENGİ EŞİTLEMEK İÇİN 
OJE KULLANMIŞLAR

Şüphelilerden Durmuş D’nin evi-
nin önünde bulunan kiralık araçta 
kart kopyalama aparatı için kullandık-
ları kamera, çok sayıda hafıza kartı, 
yapıştırıcı ürün, şarj aleti, çeşitli boyut 
ve türlerde bıçak, tornavida, pense ve 
oje gibi ürünler ele geçirildi. Ele geçi-
rilen ürünler arasında bulunan ojenin 
şüphelilerin kart kopyalama apara-
tını yerleştirdikten sonra ATM ile 
aparatın rengini eşitlemek ve oluşan 

çizikleri gidermek için kullandıkları 
öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin üzerin-
de “Kartınızı buraya yerleştiriniz” ya-
zılı kağıtları da vatandaşları yanıltmak 
için ATM’ye yerleştirdikleri öğrenildi.

ATM’YE ŞİFRENİZİ GİRERKEN 
ELİNİZİN ÜSTÜNÜ KAPATIN

Öte yandan, şüphelilerin kur-
dukları mekanizmayla vatandaşların 
kart bilgilerini kopyaladıkları ve şifre 
bölümünün üst kısmına yerleştirdik-
leri kamerayla şifrelerini öğrendikleri, 
daha sonra kart bilgilerine ulaştıkları 
tespit edildi. Vatandaşları uyaran po-
lis, ATM’lerde şifre girilen elin üzerini 
diğer el ile kapatmaları tavsiyesinde 
bulundu. Bu sayede kart bilgilerine 
ulaşan çete üyelerinin şifreyi belirle-
yemeyeceği ve hesaptan herhangi bir 
işlem gerçekleştiremeyeceği belirtil-
di. 

Şubedeki işlemlerinin ardından 
şüpheliler Atıf U. ve daha önce de 
aynı suçtan sabıkası bulunan Durmuş 
D. Konya Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesinde sağlık kontrolünden geçiri-
lerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler 
çıkarıldıkları mahkemece tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. Polis, diğer 
şüpheliler Aydın G. ve Erdal S’nin 
yakalanması için çalışmalar sürüyor.
n İHA 

Beyşehir’de, iki gündür etkili olan 
sis günlük yaşamı olumsuz yönde 
etkiliyor.  Beyşehir’de zaman zaman 
görüş mesafesinin 30 metrenin altı-
na düşmesine neden olan yoğun sis 
ulaşımı da etkiledi. Vatandaşlar, yol-
larda daha az süratle, sis lambalarını 
da yakarak ve önündeki araçları takip 
mesafesine dikkat ederek sürüş ger-
çekleştirdi. Bu arada, yoğun sisten 
göldeki avlanma faaliyetleri de olum-
suz etkilendi. Balıkçılar, görüş mesa-
fesi olmaması nedeniyle göl üzerinde 
yönlerini kaybetme endişesi ile avlan-
maya çıkamadı. Fotoğraf tutkunları 
ise, yoğun sisli günlerde de bölge-

de mesai yapmaya devam etti. Sisli 
havada bölgedeki doğal alanlardan 
çekilen pek çok fotoğraf, sosyal med-
yada paylaşıldı. Yoğun sis, Beyşehir 
Gölü’nün üzerini de kapladı. Göl, kent 
merkezinden ve birçok noktadan gö-
rünmez hale geldi. Beyşehir’in sim-
gesi olan karlı Anamas Dağı ise Bey-
şehir Gölü’nü görünmez hale getiren 
sis bulutlarıyla birlikte kartpostallara 
konu olacak bir manzara oluşturdu. 
Sis nedeniyle, ilçenin pek çok yerle-
şim merkezi de görünmez bir hale 
büründü. Dağlarda yayılıma çıkan 
keçi sürüleri de sisli havada güzel gö-
rüntüler ortaya çıkardı.  n İHA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
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
28 Aralık 2017 Perşembe  • Yıl: 10 • Sayı: 3226

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10  Selçuklu/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 Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Ereğli’de iki grup arasında çıkan silahlı kav-
gada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 
Olay, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi 
Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Muhterem G. (31) ile 
Cuma Şahin (46) daha önceden aralarında 
husumet bulunan kimliği henüz belirle-
nemeyen kişilerle karşılaşınca tartışmaya 
başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan 
kavgada Muhterem G. ile Cuma Şahin açılan 
ateş sonucu silahla vurularak yaralandı. Te-
davi altına alınan yaralılardan Cuma Şahin, 
doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti.   n İHA

Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ya-
ralandı. Adem Öksüzoğlu idaresindeki 42 AZ 
0446 kamyonet, Cihanbeyli-Konya karayolu-
nun 5. kilometresinde tali yoldan çıkan Hızır 
Y’nin kullandığı 42 F 510 plakalı pancar 
yüklü TIR’la çarpıştı.  Arkadan gelen Mevlüt 
Yılmaz (45) yönetimindeki 42 J 8228 plakalı 
otomobil de a çarptıktan sonra yol kena-
rına devrildi. Kazada, sürücü Yılmaz, olay 
yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü 
Öksüzoğlu ile aynı araçtaki Murat Ünveren 
yaralandı. TIR sürücüsü Hızır Y. gözaltına 
alındı.  n İHA

Cihanbeyli’de 
kaza: 2 ölü

Silahlı kavgada 
1 kişi öldü

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda, 7’si yabancı uy-
ruklu 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyet-
lerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsa-
mında, örgütle bağlantılıları olduğu değerlendirilen kişilerin 
yakalanması için çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından polis, belirlenen adresle-

re baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği 
operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 
haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 7’si Iraklı 8 şüp-
heli yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin ya-
kalanması için çalışmalar sürüyor Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ar-
dından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
n AA

DEAŞ’a yönelik operasyon

ATM’ye kart kopyalama aparatı yerleştiren ve insanların kart bilgilerine ulaşarak hesaplarından para 
çeken dolandırıcılar, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı  

ATM dolandırıcıları
suçüstü yakalandı

Hem olumsuzluk hem güzellik sunuyor

ÖYP’li araştırma görevlileri 
33/a kadrolarına geçirilmeli

Eğitim-Bir-Sen Konya 2. Nolu 
Şube Başkanı Şenol Metin, ÖYP’lı 
araştırma görevlilerinin 33/a kadro-
suna geçirilmesi gerektiğini söyledi. 
“Eğitim-Bir-Sen olarak, tüm kamu 
üniversitelerinden Öğretim Üyesi 
Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsa-
mında bulunmakta iken KHK hük-
müyle 2547 sayılı Kanun’un 50/d 
statüsüne atanan araştırma görev-
lilerinin 33/a kapsamındaki araştır-
ma görevlisi kadrolarına atanmasını 
istiyoruz” diyen Metin, “674 sayılı 
(Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkın-
da) Kanun Hükmünde Kararname 
ile ÖYP kapsamında atanmış olan 
araştırma görevlilerinin statüleri 
50/d statüsüne dönüştürülmüş-
tür.  Sendika olarak, bu uygulama-
ya karşı çıkmış, 50/d statüsünün iş 
güvencesinden yoksun bir istihdam 
türü olduğundan hareketle araş-
tırma görevlilerinin 50/d yerine 
33/a kadrolarına geçirilmesini ta-
lep etmiştik.  Bu kanayan yaranın 
bir an önce durdurulması, gerekli 
adımların atılarak üniversitelerin 
uzun vadede akademisyen ihtiyacı-
nı karşılayacak yetişmiş insanların 
güvenceli bir istihdama kavuşması, 
akademinin geleceği için önemli bir 

kazanım olacaktır.  Yükseköğretime 
Bakış 2017 raporumuzda da ifade 
ettiğimiz üzere, bugün yükseköğ-
retim sistemimizin en büyük sorun-
larından biri, yetişmiş akademisyen 
açığıdır. Üniversite sayısının hızla 
arttığı ülkemizde ne yazık ki aka-
demisyen sayısının istenen seviye-
de artmaması, diğer gelişmelere 
gölge düşürmektedir. Son dönem-
lerde alınan bazı kararlar, bu açığı 
gidermek yerine daha da artıracak 
niteliktedir.  ÖYP araştırma gö-
revlilerinin kazanılmış hakları olan 
kadrolara atanması mücadelemizi 
azimle sürdürüyoruz. Ülkemizin 
yetişmiş insan gücü, özellikle aka-
demisyen ihtiyacı gözetilerek, emek 
vererek bulundukları yerlere gelmiş 
genç akademisyenlerin hak ettikleri 
kadro unvanlarını almaları için ge-
reken her türlü çabayı göstermeye, 
bu haklı mücadelelerinde yanların-
da olmaya devam edeceğiz.

Akademiyi yaralayan bir husus-
ta proaktif bir yöneticilik sergileye-
rek Genç Akademisyenleri huzur-
suz etmeden çözüm üreten başta 
rektörlerimiz olmak üzere Konya 
Üniversiteleri yönetimlerine şük-
ranlarımı sunuyorum” ifadelerini 
kullandı.   n HABER MERKEZİ 

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından şüphelilerin 4 kişi olduğu 
ve Ankara’dan Konya’ya kiralık bir araçla gelerek olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.



CHP Konya Emek Bürosu Baş-
kanı Musa Gökçe, KHK ile taşeron 
işçilere kadro verilen düzenlemenin 
eksikleri olduğunu söyledi.  KHK ile 
taşeron işçilere verilen kadro dü-
zenlemesinin eksiklerinin olduğunu 
belirten CHP Konya Emek Bürosu 
Başkanı Musa Gökçe,  “Anayasal 
olarak OHAL döneminde çıkarılan 
KHK’lar yalnızca ve yalnızca OHAL’ 
le ilgili olmak zorundadır. Ama son 
çıkarılan KHK ile bir başka hukuk-
suzluğa daha imza atılmıştır. Mil-
yonların yıllardır umutla beklediği, 
taşeron işçilere kadro konusu bir 
KHK ile çıkarılmıştır. CHP’nin yıl-
lardan bu yana sürdürdüğü müca-
delenin büyük etkisi vardır. Ancak 
bu düzenleme eksiktir, gediktir ve 
Anayasaya aykırı şekilde düzenlen-
miştir. İşçiye müjde gibi sunulan 
ama aslında işçileri bölen, ayrıştıran 
ve haksızlık yaratan bu düzenleme 
ile ilgili düşüncelerimizi 9 madde 
ile özetliyoruz. OHAL döneminde 
çıkarılan KHK’ lar, sadece OHAL 
süresi içinde geçerlidir. Ancak ta-
şeron işçilerle ilgili konu süreklidir. 
OHAL sona erdiğinde, taşeron işçi-
lere verilecek kadro Anayasal olarak 
hükümsüz kalacaktır. Yani AK Parti, 
işçilere bir müjde vermemiş, bu dü-
zenlemeyi KHK ile yaparak büyük 
bir kazık atmıştır. Bu düzenlemenin 
tüm uyarılarımıza rağmen KHK ile 
yapılması, işçilerin hak aramasının 
önüne geçmek içindir. Çünkü Ana-
yasa Mahkemesi garabet bir kararla, 
KHK’ları incelemeyeceğini ilan et-
miştir. Eğer bu düzenleme Meclis’te 
yapılsaydı, kadro alamayan ya da 
haksızlığa uğrayan emekçiler mah-
kemeler yoluyla haklarını arayabile-
ceklerdi. Ama AK Parti bir oldubitti 
ile milyonların umudu ile oynamış-
tır.  Bu düzenleme yapılırken, ne 
işçiler, ne konfederasyonlar, ne sen-
dikalar, ne de taşeron işçi dernekleri 
dinlenmemiştir. Sorunun doğrudan 
tarafları dikkate alınmamış, kapının 
arkasında bırakılmışlardır. Milyon-
ları ilgilendiren hayati bir mesele, 
bakanlıkların kapalı kapıları ardında 

yazılmış ve dayatılmıştır” dedi.
DÜZENLEME İŞÇİLERİN TALEPLERİNİ 

KARŞILAMIYOR
Musa Gökçe düzenlemenin iş-

çilerin taleplerini karşılamadığına 
dikkat çekerek, “Bu düzenlemede 
işçilerin talepleri karşılanmamıştır. 
Bu nedenle eksiktir ve gediktir. CHP 
olarak bizim ve sendikaların ortak 
talebi AYRIMSIZ ŞARTSIZ KADRO 
verilmesiydi. Ancak bu talep karşı-
lanmadığı gibi, işçiler arasında ayrım 
yapılmıştır. Bazı kurumlardaki taşe-
ron işçilere kadro hakkı verilirken, 
bazılarına verilmemiştir. 26 özel 
bütçeli kuruluş ve 26 Kamu İktisa-
di Teşebbüsü dışarıda bırakılmış-
tır. Bu ayrımın mantıklı hiçbir izahı 
yoktur. İhale yöntemleri ve personel 
giderlerine göre bir ayrımcılık daha 
yapılmıştır. Birçok işçi bugün kadro 
alacağını düşünürken, yarın gerçe-
ği öğrenecek, umutları yıkılacaktır. 
Kadroya alınacak işçilere sınav ve 
güvenlik soruşturması yapılacaktır. 
AK Parti döneminde sınav demenin, 
torpil demek olduğu, mülakatlarda 
listelerin AK Parti İl Başkanlıkların-
da hazırlandığı herkesin malumu-
dur. Ankara’da dayısı olmayanlar, 
memleketine göre, siyasi görüşüne 
göre bu sınavlarda eleneceklerdir. 
Kadroya geçmek için başvuran işçi-
lerden, hak kazandığı alacaklardan 
feragat etmesi istenecektir. Örneğin 
geçmişe yönelik 10 yıllık alacağını 
mahkeme yoluyla kazanan bir işçi-
ye ya vazgeçersin ya da sana kadro 
yok denecektir. Bunun adı emekçiye 
şantajdır. Kadroya alınacak işçilere 
yönelik ayrımcılık sürecek. İşçiler 
alındıkları kurumdaki toplu sözleş-
meden yararlanamayacaklar. Aynı 
işi yapanlar arasında ücret ve hak 
farkları olacak. Bu durum işçiler ara-
sında büyük yarılmalara, sosyal ça-
tışmalara zemin hazırlayacak. Yerel 
yönetimlerde çalışan yüz binlerce 
taşeron işçisi kadro kapsamı dışında 
bırakılmıştır. Yalnızca bir şirketten 
başka bir şirkete geçeceklerdir. Bu 
ayrım, ne ahlakidir ne de vicdanidir.  
n HABER MERKEZİ 
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Genç yetenek Çelik’ten keman resitali Gönülden Gelen Sesler yoğun ilgi gördü

Genç yetenek Şevval Çelik’in 
gerçekleştirdiği keman resitali, 
sanatseverlerden büyük beğeni 
topladı.  Necmettin Erbakan Üni-
versitesi(NEÜ) Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Müzik Öğret-
menliği 3. Sınıf öğrencisi genç ye-
tenek Şevval Çelik, NEÜ Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol 

Güngör Konferans Salonu’ndaki 
keman resitalinde, Mozart, Mas-
senet, M. Sun’un eserlerini, sa-
natseverlerin beğenisine sundu.   
Davetlilerin büyük beğenisini 
kazanan genç yetenek Şevval Çe-
lik’in keman resitali, dinleyiciler 
tarafından uzun süre alkışlandı. 

Piyanoda Ezgi Demirel’in eşlik 

ettiği Şevval Çelik’in keman resi-
talini, annesi eğitimci Sevilay Çe-
lik ile babası eğitimci Mehmet Ali 
Çelik’in yanı sıra, Eğitim-İş Konya 
Şube Başkanı Özgür Genç ve yö-
netim kurulu üyeleri, çok sayıda 
sanatsever, öğretim üyesi ve öğ-
renciler izledi.  
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi 
Ana Bilim Dalı, Engelsiz Yaşam 
Topluluğu, Halk Oyunları Toplu-
luğu ve Engelli Öğrenci Biriminin 
ortaklaşa düzenlediği “Gönülden 
Gelen Sesler” adlı etkinlik gerçek-
leştirildi. 

Erol Güngör Konferans salo-

nunda gerçekleştirilen etkinliğe 
katılım yoğun oldu. Programda, 
çeşitli yörelerin halk oyunları icra 
edildi. Müzik Eğitimi Ana Bilim 
Dalı hocaları ve öğrencilerinin 
verdiği konser ise salondakiler-
den tam not aldı. Engelsiz Yaşam 
Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. 
Dr. Yahya Çıkılı, NEÜ’de öğrenim 
gören engelli öğrenciler ve üni-

versite dışından engelli bireylerin 
hem kaynaşmasını sağlamak hem 
de moral bulmaları için böyle bir 
etkinliği gerçekleştirdiklerini söy-
ledi. NEÜ Engelli Öğrenci Birim 
Sorumlusu İsmet Çavdar ise, hiç-
bir engelin kendilerini yıldırama-
yacağını, hiçbir gücün engellileri 
durduramayacağını ifade etti.
n İHA

‘Taşeron işçilere kadro
verilen düzenleme eksiktir’

KOSKİ, kanalizasyon şebekelerin arıza olmadan daha sıhhatli çalışması, herhangi bir 
tıkanmaya meydan verilmemesi amacıyla kombine kanal açma araçlarıyla temizlik yapıyor 

Kışın tıkanmaması için 
rögarlar temizleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizas-
yon şebekelerin arıza olmadan daha 
sıhhatli çalışması, herhangi bir tıkan-
maya meydan verilmemesi ve yağışlı 
havalarda yaşanan taşkın problem-
lerinin azaltılması amacıyla kombine 
kanal açma araçlarıyla temizlik çalış-
maları yürütüyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, 30-40 yıl 
önce inşa edilen kanalizasyon şe-
bekelerini yüksek basınç ve yüksek 
vakum özelliğine sahip özel araçlarla 
tamamen temizliyor. Temizlik çalış-
ması yapılan şebekelerin içi, kanal 
içi görüntüleme aracı ile görüntüle-
nerek gerek temizliğinin tam yapılıp 
yapılmadığı; gerekse şebekenin ıslah 
gerektirip gerektirmediği inceleniyor. 
Selçuklu, Karatay ve Meram ilçeleri-
ne hizmet vermek üzere kullanılan 3 
adet kombine kanal açma aracı aynı 
zamanda kanalizasyon şebekelerinin 
rutin temizlik çalışmalarını da yapı-
yor. Yapılan temizlik sayesinde, şe-
bekelerin arıza olmadan daha sıhhatli 
çalıştırılması, herhangi bir tıkanmaya 
meydan verilmemesi ve yağışlı hava-
larda yaşanan taşkın problemlerinin 
azaltılması sağlanıyor. Ayrıca, Kon-
ya’nın düz bir arazi üzerinde bulun-
ması ve şebeke eğimlerinin az olma-
sından dolayı özellikle yaz aylarında 
oluşan kötü kokular da yapılan temiz-
lik çalışmaları sayesinde azaltılıyor. 

“2017 YILINDA 80 BİN 250 RÖGAR 
TEMİZLİĞİ YAPILDI”

KOSKİ’den yapılan açıklamada, 
“Yağışlı havalarda cadde ve sokaklara 
biriken sulardan dolayı halkın mağ-
dur olmaması için rögar temizliklerini 
üç ekiple, kombine türü kanal açma 

araçlarıyla gerçekleştiren Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 
yağmur suyu rögarlarının haznelerini 
temizledikten sonra bağlantı hatlarını 
da ayrıca basınçlı suyla temizleyerek, 
varsa tıkanıklıkları gideriyor. 2017 
yılında 80 bin 250 adet yağmur suyu 
rögarı olmak üzere Konya merkezde-
ki tüm rögarları temizleyen KOSKİ 
ekipleri, çalışmanın başlatıldığı 2007 
yılından bu yana toplam 2 milyon 50 

bin metre şebeke temizliği gerçekleş-
tirdi” denildi. 

KOSKİ Genel Müdürlüğünden 
yapılan açıklamanın devamında, 
“Yağışların yaklaştığı önümüzdeki 
günlerde herhangi bir sıkıntı yaşan-
maması için yağmur suyu rögarları-
nın akışkanlığını bozacak taş, kum, 
çakıl, plastik malzeme gibi şebekele-
rin tıkanmasına neden olabilecek katı 
atıkların rögarlara ve kanalizasyona 

atılmaması gerekiyor. Yağmursuyu 
rögarlarının ve kanalizasyon şebe-
kesinin daha uzun ömürlü ve daha 
sıhhatli çalışması için, taşkınlar, geri 
tepmeler gibi olumsuzluklardan dola-
yı meydana gelebilecek mağduriyet-
lerin minimize edilmesi için konuyla 
alakalı olarak vatandaşların gerekli 
hassasiyeti göstermeleri ve ALO 185 
ihbar hattına bilgi vermeleri büyük 
önem arz ediyor” ifadeleri kullandı.
n HABER MERKEZİ 

‘Türk milleti İslam’ı temsil mevkiindedir’
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-

ratay Üniversitesi Akademik Kültür 
Topluluğu tarafından ahiliğin kadim 
temsilcilerinden “Ahiliğin Büyük Şey-
hi; Şehabeddin Sühreverdî” konulu 
söyleşi düzenlendi.  KTO Karatay 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ömer Akdağ’ın moderatörlüğündeki 
etkinliğe, Konya Milletvekili Hacı Ah-
met Özdemir katıldı.

Konya milletvekili Prof. Dr. Hacı 
Ahmet Özdemir, “Ahilik teşkilatının 
oluştuğu ilk illerden biri Eskişehir’dir. 
Ünlü Mutasavvıf Sühreverdi’nin adı-
na Fütüvvet Eskişehir’de teşkilatlan-
dırılır. Özellikle Moğol istilası sırasın-
daki otorite boşluğunda fütüvvetin 
şehri koruyucu ve insanları birleştirici 
rolü öne çıkar. Ben de bir ilahiyatçı 
olarak gerekli araştırmalarım sonucu 

ahiliğin kökeni ve Sühreverdi hak-
kında bilgiye ulaştım. Diğer taraftan 
aynı dönem içerisinde Ahilik Teşki-
latı farklı yerlerde de zuhur bulurken, 
bu yerlerden birisi de tıpkı Eskişehir 
gibi Konya’dır” dedi. Programın mo-
deratörü Doç. Dr. Ömer Akdağ ise, 
“Türk milleti sadece Müslüman de-
ğil, İslam’ı temsil mevkiindedir aynı 
zamanda. İslam’ı temsilde ise dirilişi 

hızlandırmak gerekir. Medeniyet de-
ğerlerimizle temas halinde olmamız 
önemli. Fütüvvet anlayışının kuru-
cusu Şehabeddin Sühreverdi’nin 
düşünce yapısının özü, Peygamber 
Efendimizin izidir” diye konuştu. KTO 
Karatay Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan’ın da 
katıldığı program, soru-cevap kısmı-
nın ardından sona erdi.  n İHA 

CHP Konya Emek Bürosu Başkanı Musa Gökçe, KHK ile taşeron işçilere 
kadro verilen düzenlemenin eksikleri olduğunu söyledi.

KOSKİ Genel Müdürlüğü, 30-40 yıl önce inşa edilen kanalizasyon şebekelerini yüksek basınç ve 
yüksek vakum özelliğine sahip özel araçlarla tamamen temizliyor.
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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



ZAYi VE 
ELEMAN 

İLANLARINIZ 
İÇİN

BİR TELEFON
KADAR 
YAKINIZ
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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;

B. Kayacık Mah. Konya Organize Sanayi Böl. 
İhsandede Cad. 20 Nolu Sk. No:11 

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

• TORNACI
• BOYACI

• KAYNAKCI 
PERSONELLERE İHTİYACIMIZ VARDIR

 SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR. 

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE 

Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

 - MUHASEBE 
ELEMANI
- ARGON 

KAYNAKÇISI
- ŞEHİRLERARASI 

DAĞITIM 
YAPABİLECEK ŞOFÖR 

ALINACAKTIR
Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

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

TEL : 0332 239 08 78

Emlakçılar, birlik ve dayanışma içinde
Yazır Mahallesindeki emlakçılar 

her 15 günde bir yemekte bir araya 
gelerek mesleki dayanışmanın örne-
ğini sergiliyorlar.  Her 15 günde bir 
sıra ile bir emlakçı’da bir araya ge-
len Yazır Mahallesindeki Emlakçılar, 
kendi aralarında bir dayanışma içinde 
olup, birlik ve beraberliklerini güçlen-
diriyor.   Yemek sırasının Oruçoğlu 
Emlak’ta olduğundan bütün Emlak-
çılar Oruçoğlu Emlak Ofisindeki ye-
mekte bir araya gelerek sohbet ettiler.

Oruçoğlu Emlak Sahibi Veysel 
Oruç, 10 yıldır Yazır Mahallesindeki 
emlakçılar olarak yemekte bir araya 
geldiklerini belirterek, “Yazır Mahal-
lesinde bugün 115 tane emlakçılık 
yapan arkadaşımız var. Burası artık 
emlakçıların tahta kalesi ve borsa-
sı haline geldi.  10 yıldan beri emlak 
sektörü buradan yönlendiriliyor.  Ken-
di aramızdaki dayanışma, diyalogu-
muz iyidir.  Hiç birimiz diğer bir em-
lakçının ticaretine karışmayız. Aksine 
yardımlaşırız.  Oto kontrolü birlikte 
sağlıyoruz.  Samimiyet ve ciddiyet-
ten dolayı da emlakçı esnafı olarak 15 
günde bir birlikte yemek yeriz.  Siyasi 
bir konu konuşmayız. Sadece sektö-
rü ve sorunlarını konuşuruz. Her 15 
günde bir sıra ile bir emlakçı bir ar-
kadaşımızın ofisinde bir araya gelerek 
mesleki dayanışmanın yanı sıra birlik 
ve beraberliğimizi güçlendiriyoruz. 
Umarım bu birlikteliğimiz diğer sek-
törlere de örnek olur” dedi. 

Emlak sektörünün sorularına da 
değinen Veysel Oruç, “Gelinen nok-
tada piyasanın iyi gitmemesi ve girdi 
maliyetlerinin artmasından dolayı so-
runlarla boğuşan sektör dibi vurmuş 
durumdadır.  Arsaların daralması ve 
arsa fiyatlarının yükselmesi en büyük 
sorunlarımızdandır.  Bir evin mali-
yeti 150 ve 160 bin lira arasındadır. 
3+1 dairenin maliyeti ise 300 bin li-
rayı buluyor. Müteahhittin kar payını 
da koyarsanız bu daire 330-350 bin 
liraya çıkar. Orta direğin, memurun 
ve işçinin bir daire alma şansı yok-
tur. Bunun yanında piyasa koşulları 
çok zorlaştı. Ekonomik ve siyasi is-
tikrarsızlık, dövizin yükselmesi, bir-

de erken seçim tartışmaları sektörü 
durağanlaştırdı. Umarım politikacılar 
üzerene düşeni yapar. Ülkemizde si-
yasi ve ekonomik istikrarı sağlayarak, 
piyasayı rahatlatır. Bunun yanında 
belediyeler arsa üretmelidir.  Beledi-
yeler bunu yaparsa arsa fiyatları da 
düşecektir.  Diğer taraftan bu sorun-
ların yanında sektördeki kayıt dışılıkta 
bizleri zorluyor.  Kayıt dışılık sektörde 
yüzde 10’dur.  Emlaktaki yüzde 4 olan 
verginin düşürülmesi gerekiyor.  Bu 
yüzde 1’e çekilirse herkes alıp satar. 
Emlakçı yasası yoktur. Yıllardan beri 
çıkacak diye beklenir. Levha as tica-
rete başla. Hiçbir güvencesi yoktur. 
Alıcının güvencesi yok. Sadece ver 
komisyon başka bir şey yok. Toplum-
da güvenilmeyen sektörler içerisinde-
dir. Tapu Müdürlüğünde işlerimizin 
kolaylaştırılmasını istiyoruz. Tapu 
Müdürlüğünde emlakçıların işinin 
kolaylaşmasını için bir birim oluştu-

rulması bizlere rahatlatacak.  Emlakçı 
Odasının bir yeri ve bir elemanı orada 
yardımcı olmalıdır. Orada para sayma 
makinesi ve fotokopi makinesi olma-
sı işlerimizi kolaylaştıracaktır. Arazi 
Toplulaştırma Kanunu çıktığında 10 
bin metre kare altında olan arazilerin 
toplulaştırmaya girmediğinden ilgili 
Tarım İl Müdürlüğüne yazı yazması 
gerekmiyor. Her ne sebepse kanun 
açık olmasına rağmen Konya Tapu 
Müdürlüğü 500 ile 1000 metrelik tar-
la içinde yazıyor.  500 ve 100 metre-
lik tarla için yazıyı tapuya gönderdiği 
halde satılamaz yazısını yazmıyor. 
Dalga geçer gibi niye gönderiyorsun. 
Bu bize zaman ve iş kaybı yaşatıyor. 
Bazen 1 hafta bekliyoruz.  En erken üç 
gün bekliyoruz. Umarız bu sorunda 
bir çözüm bulunur. Birçok emlakçının 
mağdur olduğu bu uygulamaya son 
verilir” dedi.       
n HABER MERKEZİ 
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24 AYLIK KİT VEYA SARF KARŞILIĞI KAN GAZI CİHAZI 
KULLANMA UYGULAMASI ALIM İHALESİ

KONYA NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

24 AYLIK KİT VEYA SARF KARŞILIĞI KAN GAZI CİHAZI KULLANMA UYGULAMASI ALIM 
İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/681565
1-İdarenin
a) Adresi  : Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322215534-36 - 3322215552-2631051
c) Elektronik Posta Adresi  : konyadhs20.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : KAN GAZLARI - 60.000 TEST 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  : Kitler ve Sarflar Konya Numune Hastanesi Laboratuvar 
   Sarf Deposuna teslim edilecek olup, cihazlar Konya 
   Numune Hastanesi Laboratuvar Sarf Deponun Gösterdiği 
   yerlere kurulacaktır.
c) Teslim tarihi  : Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin yazılı olarak 
   bildirimine müteakip cihaz/cihazları tebliğ tarihinden 
   itibaren 20 (yirmi) gün içinde çalışır durumda teslim 
   edilecektir. Kitler ve sarflar işler aksatılmayacak şekilde 
   laboratuvar sarf deponun siparişi doğrultusunda 10 ( on ) 
   takvim günü içinde teslim edilecektir. Telefon ve Faxla 
   sipariş esastır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22
b) Tarihi ve saati  : 18.01.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih ve E.01-32 
sayılı yazı ile yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği “Satış Merkezi 
Yetki Belgesi” sunması zorunlu olduğundan istekli firmalar bu belgeyi sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-) 01.03.2010 tarih ve 2010/11 sayılı genelgesine istinaden Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri 
kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya 
isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, 
ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır. Tıbbi 
Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak 
ürünlerin TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim 
işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan 
ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır. İstekliler bu belgeleri 
ihale dosyasında sunacaklardır.
2-)   İstekliler, İthalatçı, Üretici veya İthalatçı ve Üreticinin bayisi ise; teklif ettikleri ürün ve 
cihazlar ile ilgili T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylı olduklarına dair belgeleri (hem cihaz hem ürünler için) ihale dosyası içinde 
sunacaklardır.
3-)Sağlık Bakanlığının 15.04.2008 tarih ve 12963 sayılı Genelgesine istinaden isteklilerin 
teklif etmiş olduğu ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na ( TİTUBB ) kayıtlı 
olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında yapılan sorgulamada “ Sağlık 
Bakanlığı Onaylıdır. “ ibaresi yer almalıdır. Teklif veren istekli teklif etmiş olduğu ürünlerin 
bayisi olduğuna dair belgeyi ihale dosyasına koyacaktır. (Sağlık Bakanlığı Bayi Bilgi Formu – 
Sağlık Bakanlığı Tedarikçi Firma Kayıt Formu)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif Edilen Malzemelerin numuneleri veya katalogları  ihale listesinin kaçıncı kalemine ait 
olduğu, isim ve sıra nosu açıkça belirtilerek, ihale saatine kadar hastanemizin Labaratuar Sarf 
Deposuna teslim edilecektir. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde cihazın markası, modeli 
açık olarak belirtilecek ve belgenin her sayfası yetkili imzası ile firma kaşesi taşıyacaktır. Türkçe 
olmayan tüm dokümanlar uygulama yönetmeliğindeki hususlar çerçevesinde tercüme ve onay 
işlemlerini yaptırmak zorundadır. Teknik şartnamede belirtilen tüm özellikler kataloglar üzerinde 
birebir gösterilmelidir. Katalogların türkçe dışında herhangi bir dilde olması durumunda bu 
özellikler hem katalogda hem de onaylı tercümede ayrı ayrı gösterilmek zorundadır. Teknik 
şartnamede talep edilen özellikler kataloglar üzerinde işaretlenmelidir. Katalog üzerinde 
değerlendirilemeyen ürünler için hastanemiz Labaratuar Sarf Deposu tarafından numune 
istenecektir. Faks ile  bildirime müteakip 3(üç) iş günü içinde  numunesi teslim edilmeyen 
kısımlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Numune 
Hastanesi Yeni Hizmet Binası İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif verecek olanların  ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Numune Hastanesi Yeni Hizmet Binası İhale Komisyon 
Başkanlığı - Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22  adresine elden  teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  mal  kalem-kalemleri  için  teklif  birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
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Selçuk’tan 13. Mezunlar Sergisi 
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel 

Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü tarafından hazırla-
nan ve 2010-2017 dönemi mezunla-
rı eserlerinin yer aldığı ‘13.Mezunlar 
Sergisi’ sanatseverlerle buluştu. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Ali Gav Mahmudiye Güzel Sanatlar 
Merkezi’nde açılan sergi, Selçuk Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Okka, Dekan Yardımcıları 
Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, Doç. Dr. M. 
Lütfi Hidayetoğlu, Geleneksel Türk 
Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Zuhal Türktaş, Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire-
si Başkanı Ahmet Köseğlu, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda sa-
natseverin katılımıyla gerçekleşti.

SÜ Rektör Yardımcısı ve Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Okka, Selçuklu’nun kadim 
başkenti Konya’da yine bir Selçuklu 
eseri olan Ali Gav Medresesi’nin ta-
rihi atmosferi altından Fakültelerinin 
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 
mezunları eserlerinin yer aldığı sergi-
yi açıyor olmanın gururunu yaşadık-
larını söyledi. Prof. Dr. Okka, “Konya, 
yüzyıllardır Türk-İslam sanatlarının 
en güzel örneklerinin nakşedildiği şe-
hirlerden birisidir. Konya’nın bu mis-
yonunun sürdürülmesi, ecdadımızın 
bırakmış olduğu mirasa sahip çıkıl-
ması ve günümüz şartlarında bu mi-
rasın daha üst düzeylere taşınması ve 
en önemlisi de halkımızla buluşturul-
ması oldukça önem arz etmektedir. 
Bu manada üniversitemizde sürekli 
yaptığımız bu etkinliklerin şehrimi-
zin merkezinde halkımızla buluştu-
rulması söz konusu misyona yapılan 
büyük bir katkıdır. Bu katkıda payı 
olan üniversitemiz dışındaki paydaş-
larımızdan birisi olan Büyükşehir Be-
lediyesi’ne, bu organizasyonda bizleri 
yalnız bırakmayan Büyükşehir Bele-
diyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu’na 
ve serginin düzenlenmesinde emeği 

geçen Geleneksel Türk Sanatları Bö-
lüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Türktaş, 
öğretim üyeleri ve öğrencilerimize 
teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Ya-
yın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı 
Ahmet Köseoğlu ise, serginin çok 
anlamlı ve doğru bir yerde açıldığına 
dikkat çekerek, “Konya’da sanatsal 
anlamda güzel işler gerçekleşmek-
tedir. Bir başkentin devamlı başkent 
olabilmesi için sanatsal faaliyetlerin 
devam ediyor olması lazım. Şehirde 
birtakım işler yürürken sanatın da 

kendi alanında yürümesi gerekiyor. 
Öğrencilerimizi bu güzel ve anlam-
lı sergiden dolayı kutluyorum” diye 
konuştu.

Konuşmaların ardından protokol 
üyeleri hat, tezhip, kalem işi, eski 
çini onarımları ve halı-kilim kumaş 
desenlerinden oluşan sergiyi gezerek 
eserleri oluşturan öğrencilerden bilgi 
aldı. Sergi, Büyükşehir Belediyesi Ali 
Gav Mahmudiye Güzel Sanatlar Mer-
kezi’nde 5 Ocak 2018 tarihine kadar 
sanatseverlerin beğenisine açık ola-
cak.  n İHA 

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları 14 ilçenin kongrelerini tamamladı. İl Gençlik 
Kolları Ahmet Murat Koru, “Ülke olarak çok önemli bir süreçten geçiyoruz” dedi 

AK Parti Gençlik’te 
kongreler sürüyor

AK Parti Konya İl Gençlik Kolla-
rında İlçe Kongreleri devam ediyor. 
Ahmet Murat Koru’nun göreve gel-
mesi ile birlikte teşkilatlanma çalış-
malarına hız veren AK Parti Konya İl 
Gençlik Kolları 14 İlçenin kongreleri-
ni tamamladı. 

Bozkır İlçe Gençlik Kolları Kong-
resine AK Parti Genel Merkez Genç-
lik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, 
Beyşehir Kongresine ise AK Parti 
Genel Merkez Gençlik Kolları Genel 
Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı 
katıldı. Kongresi yapılan ilçelerde şu 
isimler başkanlığa seçildi; 

Derbent Metin Ayten,
Hüyük: Hüseyin Tuncer,
Derebucak: Ali Faruk Demirel
Beyşehir: Hasan Hüseyin Sert 
Hadim: Mehmet Gür, 
Taşkent: Cihat Kırboğa,
Bozkır: Musa Gökdeniz ,
Kulu: Esad Atakan,
Altınekin: Yakup Eseroğlu,
Karapınar: Murat Albayrak,

Emirgazi: Emrullah Sütçü,
Çumra: Arif Ünlerşen, 
Güneysınır: Muhammed Arıcı, 
Akören: Serkan Öztürkmen.

KORU: ÜLKEMİZ ÇOK ÖNEMLİ BİR 
SÜREÇTEN GEÇİYOR

AK Parti Konya İl Gençlik Kol-
ları Ahmet Murat Koru, Beyşehir 
İlçe Gençlik Kolları Kongresinde İlçe 

gençliğine 2019 seçimleri öncelik 
olarak üzerinde çalışacakları ve bu 
minvalde ilçelerin de mahalle mahal-
le çalışması gerektiğini aktardı.

“Ülke olarak çok önemli bir sü-
reçten geçiyoruz” diyen Koru, 2019 
seçimlerine ivedilikle hazırlıklar yap-
mamız gerekiyor. Dünyanın bütün 
şer odaklarının Anadolu coğrafyası ve 
Cumhurbaşkanımız üzerine planlar, 
kumpaslar kurmaya çalıştığı bu sü-
reçte hepimizin yükü daha çok ağır-
laşıyor. İşgal ettiğimiz makamların 
ve koltukların önemine haiz olmamız 
icab ediyor.” şeklinde konuştu.  

14 İlçe’nin Gençlik Kongrelerini 
kısa sürede tamamlayan AK PARTİ İl 
Gençlik Kolları kısa bir sürede 28 taş-
ra ilçenin kongresini tamamlayarak 3 
merkez ilçe kongreleri için çalışmala-
ra başlayacak. Taşra ve merkez ilçe 
kongrelerinin tamamlanmasının ar-
dından İl Gençlik Kolları’nın Kongresi 
yapılacak.
n HABER MERKEZİ İl Gençlik Kolları Ahmet Murat Koru
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‘Sabit fikirler satışın önündeki en temel engel’
Konya Tesisat ve İnşaat Mal-

zemecileri Derneği (KONTİMDER) 
Bilgi Aktarım Programına Nişantaşı 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Zeki Yüksekbilgili konuk oldu. 
KONTİMDER Yönetim Kurulu Baş-
kanı Osman Başaran, dernek üyele-
rine katkı sağlamak amacıyla eğitim 
seminerlerinin devam edeceğini be-
lirterek, sektörün dışındaki sanayici-
lerden de bu eğitimi düzenlediğimiz 
teşekkür aldıklarını söyledi.  Başa-
ran, “Bu eğitim programının düzen-
lenmesinde, başta TİMFED yönetim 
kuruluna ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

Dernek üyeleri ve misafirlere 
“Satış ve Pazarlamada Problem Çöz-
me Analitik Düşünce Hızlı ve Doğru 
Karar Alma”eğitimini hazırlayan ve 
sunan Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksek-
bilgili, pazarlamayı “Tüketici ihti-

yaç ve isteklerinin neler olduğunu, 
hangi hedef pazarlarda daha başarılı 
olunacağını belirlemeye ve bu pa-
zarlara uygun mallar, hizmetler ve 
programlar geliştirip uygulamaya 
koymaya yönelik faaliyetler bütünü-
dür.” olarak tanımladı. 

KONTİMDER Şehit Ömer Ha-
lisdemir Konferans Salonunda, 120 
katılımcı ile gerçekleştirilen eği-
timde, yeni ekonomideki temel de-
ğişkenleri ifade eden Yüksekbilgili, 

ürün ve hizmetler birbirine benzedi-
ğini, satıcıların sayısının arttığını ve 
fiyatların sürekli düştüğünü anlattı. 

Eğitimde ayrıca, yeni ekonomi-
de nasıl başarılı satış ve pazarlama 
faaliyetleri yapılabileceği ele alındı. 
Özellikle kurumlardaki satış faali-
yetini, işletmenin tüm pazarlama 
faaliyetleri içinde, işletmeye para 
akımını sağlayan tek faaliyet olarak 
tanımlayan Yüksekbilgili, satışın bu 
yüzden çok önemli olduğunu; satı-

cıların sabit fikirlerinin satışın önün-
deki en temel engel olarak tanım-
lanması gerektiğini dile getirdi. Bu 
paradigmaların içerisinde en temel 
paradigmalardan birini de fiyat para-
digması olarak tanımlayan Yüksek-
bilgili, üyelere özellikle satışta fiyat 
kırmadan nasıl başarılı olunacağını 
anlattı. Eğitimin sonunda, KOBİ’ler 
için internetteki ücretsiz pazarlama 
araçları üyelerle paylaşıldı.
n HABER MERKEZİ

Dr. Baysal: İnsanlar olarak  
ibadetten sorumluyuz

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
konferansları yeni bir açılımla de-
vam ediyor. Her Cumartesi dü-
zenlediği konferanslarına öğrenci 
yurtlarında yaptığı konferansları da 
ekleyen Birlik Vakfı Konya Şubesi, 
geçtiğimiz hafta Dr. Ahmet Nihat 
Baysal’ın “Sen Muhteşemsin” ko-
nulu konferansıyla KYK Kimya Ha-
tun Kız Öğrenci Yurdu’ndaki öğren-
cilere hitap etti.

Eğitim ve öğrenciye önem ve-
ren Birlik Vakfı Konya Şubesi, kon-
feranslar serisini öğrenci yurtlarında 
da sürdürüyor. Yurtlardaki konfe-
ranslarına Kredi ve Yurtlar Kurumu 
(KYK)Kimya Hatun Kız Öğrenci 
Yurdu’ndan Dr. Ahmet Nihat Bay-
sal’ın “Sen Muhteşemsin” konulu 
konferansıyla devam eden Birlik 
Vakfı, konferansla öğrencileri hem 
bilgilendirdi hem de güzel anlar ya-
şattı.

Konferansın açılışında konuşan 
Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı 
Orhan Gündüz, vakıf ve çalışmaları 
hakkında yurt yetkilileri ve öğrenci-
leri bilgilendirerek, öğrencilerin so-
rularını cevaplandırdı. Vakfın birlik 
ve beraberlik üzerine çalıştığını ve 
öğrencilere yatırım yaptığını ifade 
eden Gündüz, konferanslar, semi-
nerler, kitap okumalar, film analiz-
leri, kurslar, burslar, tarihi ve doğa 
gezileri ile faaliyetlerine devam 
eden Birlik Vakfı’nın Konya’da yeni 
olmasına rağmen asırlık bir geçmi-
şi olduğunu söyledi. Gündüz, Birlik 
Vakfı olarak gençlerin inançlı, va-
tansever, kültürlü, çağdaş, ilmi se-
viyesi yüksek, bilimsel ve teknolojik 
bilgilere sahip birer şahsiyet olma-

larını sağlamak için çalışmalarının 
devam edeceğini kaydetti.

Dr. Baysal’ın “Sen Muhteşem-
sin” konulu konferansı, ney ve 
çellonun müthiş uyum sağladığı 
canlı müzik dinletisiyle başladı. Or-
ganların nasıl muhteşem çalıştığı-
nı, yeryüzünün, dâhilerin, makine 
olarak nitelendirdiği insanın nasıl 
muhteşem yaratıldığını Kur’an’dan 
ayetlerle anlatan Baysal, “Biz iba-
detten sorumluyuz. O kadar büyük 
bir Allah’a sahibiz ki, verdiği nimet-
leri başa kakmıyor. ‘Ben sana ni-
metler verdim, biraz, lütfen ibadet 
diyor.’Bize o kadar çok şey veriyor 
ki, bizden istediği sadece 5 şey var. 
Kelime-i Şehadet, namaz, oruç, hac, 
zekat. Kulum, günde 5 vakit namaz 
kıl, kendini iyi hisset diyor. İnsan 
vücudunun şekli mükemmel. Yü-
rüyebilmek, konuşabilmek, nefes 
alabilmek, görebilmek, işitebilme, 
vs, hepsi kıymetli bizim için. Biz de 
bunun kıymetini bilerek, en azından 
Allah’ın bizden istediği bu şeyi ya-
pabilmeliyiz” dedi. 

İnsan vücudunun yapısını da 
yine Kur’an’dan ayetlerle hazırladığı 
sunumla anlatan Dr. Ahmet Nihat 
Baysal, gençlerin düşünerek değil, 
farkına vararak yaşamasını istedi.

Birlik Vakfı, 28 Aralık Perşem-
be günü saat 19.30’da KYK Kimya 
Hatun Kız Yurdu’nda düzenlediği 
bu haftaki konferansta SÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa 
Uslu’nun “Stresle Nasıl Baş Edebi-
lirim?” konulu konferansına ev sa-
hipliği edecek.
n HABER MERKEZİ

Genç ASKON, özel bir etkinliği daha ev sahipliği yaptı, Konya’da eğitim gören yabancı öğrencileri 
misafir etti.  Genç ASKON Konya Şube Başkanı Mehmet Akif Savaş, “Verimli bir buluşma oldu” dedi

Genç ASKON, yabancı
öğrencileri misafir etti

Genç ASKON Konya Şubesi 
18 farklı ülkeden gelip Konya’da 
eğitim gören yabancı öğrencileri 
misafir etti.  Yaptığı faaliyetler ve 
çalışmalar ile gençlik STK’ları ara-
sında Konya’da önemli bir yer elde 
eden Genç ASKON yine özel bir 
etkinliği daha ev sahipliği yaptı. İki 
Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci 
Derneği’nin Konya’da ilgilendiği 
18 ülkeden onlarca öğrenci Genç 
ASKON tarafından misafir edildi. 
Programda uluslar arası anlamda 
neler yapılabilir, nasıl pazarlar ku-
rulabilir ve benzeri konular konu-
şuldu. Genç ASKON olarak sektö-
rel bazda Konya’da neler yapılabilir 
ve bu öğrencilerin Konya’da istih-
damına yönelik neler yapılabileceği 
istişare edilerek raporlandı.

Konya’da uluslararası öğrenci-
lere yönelik faaliyetleri yürüten İki 
Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci 
Derneği başkanı Murat Arslan ise, 
Genç ASKON Konya Şube Yöne-
tim kuruluna böyle güzel bir çalış-
ma ile bizleri bir araya getirdikleri 
için derneğimiz adına çok teşekkür 
ederim. 

Arslan  konuşmasında”   Kon-
ya’da 3 bini geçkin  uluslararası 
öğrenci var. Türkiye’de 2016 yılı 
itibarıyla 80 bin uluslararası öğ-
rencinin eğitim gördüğüne işaret 
eden Arslan, şunları kaydetti: “Bu 
öğrencilerimizden 3 binini Kon-
ya’da ağırlıyoruz. Her yıl da bu 
rakam artıyor. Önümüzdeki yıllar-
da Konya’da 10 bin uluslararası 
öğrenciye ev sahipliği yapacağız. 
Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 
bu kardeşlerimize burada yabancı-
lık çekmemeleri için kendi evinde 
hissetmelerini sağlamak üzere et-
kinlikler düzenliyoruz. Dedi.   

Genç ASKON Konya Şube Baş-
kanı Mehmet Akif Savaş, progra-
mın son derece faydalı olduğunun 
altını çizerek, genç işadamları 
olarak Konya’nın geleceğine kat-
kı sağlamayı amaçladıklarını ifade 
etti.  Başkan Savaş, “İki Doğu İki 

Batı Uluslararası Öğrenci Der-
neği’nin Konya’da ilgilendiği 18 
ülkeden onlarca öğrenciyi Genç 
ASKON olarak misafir ettik. Prog-
ramda uluslararası anlamda neler 
yapılabilir, nasıl pazarlar kurulabi-
liri masaya yatırdık. Genç ASKON 

olarak sektörel bazda Konya’da 
neler yapılabilir ve bu öğrencilerin 
Konya’da istihdamına yönelik  ve 
sanayicilerimizin tercümanlık nok-
tasında  nasıl destek verilebileceği,  
ve yeni pazarlar araştırmasında bu 
öğrencilerin  üsteleneceği roller 

neler  olabileceğini  istişare ettik. 
Programa katılan yabancı arkadaş-
lara teşekkür ediyorum. İnşallah 
geleceğe dönük çalışmalarımıza 
hız kesmeden devam edeceğiz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği’nin Konya’da ilgilendiği 18 ülkeden onlarca öğrenci Genç ASKON tarafından misafir edildi.

Birlik Vakfı Konya Şubesi, geçtiğimiz hafta Dr. Ahmet Nihat Baysal’ın “Sen Muhteşemsin” 
konulu konferansıyla KYK Kimya Hatun Kız Öğrenci Yurdu’ndaki öğrencilere hitap etti.



M1 Konya AVM’de30Eylül 
2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri ara-
sında “Mercedes Çekiliş Kampan-
yası” başladı. M1 Konya AVM’de 
bulunan mağazalardan 200 TL ve 
üzeri alışveriş yapan herkes 1 çe-
kiliş hakkı elde ederek Mercedes 
C180 Style kazanma şansına yakla-
şıyor. Daha çok alışveriş yapıp şansı 
çoğaltmak mümkün. 30 Eylül 2017 
– 31 Aralık 2017 tarihlerini kapsa-
yan kampanya süresince M1 Konya 
AVM’deki mağazalardan toplam 
200 TL ve üzeri alışveriş yapan zi-
yaretçilerin bu muhteşem arabayı 
kazanabilmeleri için tek koşul, M1 
Konya AVM içerisindeki katılım 
noktalarına gitmek ve alışverişleri 
karşılığında aldıkları fiş veya fatura-
yı ibraz etmek.

2018’de artık bir Mercedes 
C180 Style sahibi olma hayaliniz 
gerçek, şansınız açık olsun. M1 
Konya AVM Müdürü Tamer Yıl-

maz, “Bu yıl da yeni yıl için araç 
kampanyamızı M1 Konya AVM 
olarak tekrarlıyoruz. Alışverişi keyfe 
dönüştürecek bu kampanya ile bir 
şanslı ziyaretçimizi Mercedes C180 

Style sahibi yapacağız. Konya hal-
kımızı bu fırsatı değerlendirmeleri 
için M1 Konya Alışveriş Merkezi’ne 
davet ediyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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Rusya ile S-400 anlaşması tamam M1 AVM’den Mercedes fırsatı
Milli Savunma Bakanı Canik-

li, Rusya’dan alınacak S-400 füze 
savunma sistemine ilişkin, “İki sis-
tem, 4 adet batarya. Anlaşmanın 
hepsi sağlandı” dedi. Milli Savun-
ma Bakanı Nurettin Canikli, Tür-
kiye’nin Rusya’dan satın alacağı 
S-400 füze savunma sistemine iliş-
kin, “İki sistem, 4 adet batarya. An-
laşmanın hepsi sağlandı” dedi. Ca-
nikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, Tunus Cumhurbaşkanı 
El-Baci Kaid es-Sibsi ile düzenledi-
ği ortak basın toplantısı sonrasında 
gazetecilerin, Rus basınında yer 
alan, Rusya savunma sanayi şirketi 
Rosteh’in Başkanı Sergey Çeme-
zov’un, “Türkiye’nin Rusya’dan 4 
adet S-400 füze savunma sistemi 
bataryasını 2,5 milyar dolar karşı-
lığında satın aldığı” açıklamasına 
ilişkin sorularını yanıtladı.  Canikli, 
“Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 

batarya. Anlaşmanın hepsi sağlan-
dı.” ifadesini kullandı. Milli Savun-
ma Bakanı Canikli, “Aslında orada 
imzalanacak olan krediyle alakalı 
bir konuydu. Daha doğrusu ‘Kredi 

mi kullanalım, yoksa kendimiz mi 
finanse edelim’in sonunda, ‘Bir bö-
lümünü kredili olarak kullanalım.’ 
şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa 
anlaşma bitti.” diye konuştu.  n AA

Kalkınma Bakanı Elvan, 2017 yılında ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2018 
yılına ilişkin beklentilerini anlattı. Elvan, “Türkiye büyüyemez diyenler ters köşe oldu” dedi 

 ‘Türkiye büyüyemez
diyenler ters köşe oldu’

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
2017 yılında ekonomide yaşanan ge-
lişmeleri değerlendirdi, 2018 yılına 
ilişkin beklentilerini anlattı.

Küresel ölçekte 2017’nin siya-
si gerginliklerin, jeopolitik risklerin, 
korumacılık eğilimlerinin arttığı bir 
yıl olduğunu ifade eden Elvan, eko-
nomi açısından değerlendirildiğinde 
ise 2008’den bu yana ilk kez dünya 
ekonomisinde ciddi bir canlanmanın 
işaretlerinin görüldüğünü söyledi. 

Elvan, terörle mücadele konu-
sunda Türkiye’nin oldukça başarılı 
bir yıl geçirdiğini vurgulayarak, “Fe-
tullahçı Terör Örgütü’yle mücadele 
yoğun şekilde devam etti. Bu mü-
cadele, bunların kökünün kurutul-
masına kadar devam edecek.” diye 
konuştu. 

“’Türkiye büyüyemez’ diyenler 
ters köşe oldu” 

Ekonomi alanında da olumsuz 
beklentilerin ters yüz olduğu bir yı-
lın geride kaldığına dikkati çeken El-
van, “Türkiye’nin büyüyemeyeceğini 
söyleyenlerin bir anlamda ters köşe 
olduğu bir yıl geçti. Dünya ekonomi-
sindeki canlanma da 2017 büyüme-
sine pozitif katkı verdi. Özellikle hain 
darbe girişimi sonrasında aldığımız 
tedbirlerin uygulamaya konulmasıy-
la ekonomik açıdan oldukça başarılı 
bir yıl geçirdik.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Türkiye’nin 9 aylık büyüme per-
formansının yüzde 7,4 olduğunu ha-
tırlatan Elvan, bu yılın sonunda yüzde 
7’nin üzerinde büyüme beklediğini 
dile getirdi. 

Elvan, bu yılki büyümenin kom-
pozisyonunun sağlıklı olmadığına 
dair eleştirilere de yanıt vererek, 
“Özellikle 3. çeyrekte son derece po-
zitif netice aldık. Sanayinin son bir 
yıldaki büyüme hızı yüzde 14,8, ma-

kine-teçhizat üretimine baktığımızda 
2017 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 15,3 artış 
var.” ifadesini kullandı. 

Harcamalara bakıldığında, yatı-
rımların 3. çeyrekteki yüzde 11,1’lik 
büyümeye 3,6 puanlık katkı sağladı-
ğını ve yıllık bazda yüzde 12,4’lük bü-
yüme kaydedildiğini belirten Elvan, 
söz konusu büyümenin özel tüketim 
harcamalarının üzerinde olduğunu 
bildirdi.

Elvan, ihracattaki performansın 
da oldukça iyi gittiğinin altını çizerek, 
net ihracatın büyümeye pozitif katkı-
sının sürdüğünü kaydetti. 

Bakan Elvan, “2017’deki büyüme 
performansı sağlıklı. En önemli gös-
tergelerden sanayi üretimi oldukça 
yüksek. Harcamalar yönüyle de özel-
likle yatırım malı üretiminin oldukça 
yüksek olduğunu ifade etmek istiyo-
rum. İhracatın performansı oldukça 
iyi. İnşallah yıl sonu itibarıyla bir yıl-
lık büyümemiz yüzde 7’nin üzerinde 
olacak ki Çin ve Hindistan ile yarışır 
konuma gelmiş olacağız.” dedi. 

Gelecek yıl büyümenin kompo-
zisyonunun nasıl olabileceğine ilişkin 
görüşlerini de paylaşan Elvan, özel-
likle hizmetler sektöründeki hızlı ge-
lişmeye işaret etti. 

Elvan, hizmetler sektöründeki 
canlılığın devam etmesini bekledikle-
rini dile getirerek, “Turizmin daha da 
canlanacağını düşünüyoruz.” ifadesi-
ni kullandı. 

Sanayi üretiminin de artmasını 
beklediklerini anlatan Elvan, şöyle 
devam etti: 

“Tarımda belki de sektörün uzun 
dönem ortalamasının üzerinde bir 
büyüme performansı göreceğiz. Ku-
raklık nedeniyle 2017’de bazı ürünle-
rin üretiminde bir miktar düşüş oldu 
ama gelecek yıl bu yıla göre daha iyi 

bir büyüme bekliyoruz.” 
“Bu aydan itibaren enflasyonda 

düşüş gözlemleyeceğiz”
Enflasyon ve işsizlik konusunda 

2018’den beklentilerini de paylaşan 
Elvan, Orta Vadeli Program’da (OVP) 
büyüme ve istihdam eksenli bir poli-
tika ortaya koyduklarını söyledi. 

OVP kapsamında hemen hemen 
her alanda alacakları tedbirlerin bü-
yümeye ve istihdama katkı sağla-
yacağını vurgulayan Elvan, katma 
değeri yüksek ürünlerin üretimini 
artırmanın temel hedefleri arasında 
yer aldığını bildirdi.

Elvan, “Biz bu alanda petrokimya, 
savunma sanayisi, enerji ekipmanla-
rı, yazılım, ileri malzeme teknolojileri 
gibi alanlara yoğunlaşacağız. İthalatı-
mızın yoğun olduğu alanlarda Türki-
ye’de üretime yönelik özellikle proje 
bazlı teşvik sistemimiz olmak üzere 
destekler sağlayacağız ki cari açık 
sorununu kökünden çözelim.” diye 
konuştu. 

Enflasyondaki yükselişin 3 temel 
nedeninin olduğuna işaret eden El-
van, döviz kurundaki yükselişin ithal 
girdilerin fiyatını artırdığını, bunun 
da yurt içi üretici fiyatları ve tüketici 
fiyatları üzerinde olumsuz etki yaptı-
ğını kaydetti. 

İkinci nedenin petrol fiyatlarında-
ki artış olduğunu anlatan Elvan, pet-
rol fiyatlarının beklentilerin üzerinde 
yükseldiğini ifade etti. 

Üçüncü nedenin ise işlenmemiş 
gıda fiyatlarındaki yükseliş olduğuna 
dikkati çeken Elvan, şöyle konuştu: 

“İşlenmemiş gıda fiyatlarıyla ilgi-
li bazı tedbirler aldık, almaya devam 
ediyoruz. Özellikle tarladaki üretim-
den raf aşamasına kadarki süreçle-
rin iyileştirilmesi, maliyetlerin aşağı 
çekilmesi noktasında önemli kararlar 
aldık. Bunların bir kısmını uygula-

maya koyduk, bir kısmını da Haziran 
2018 itibarıyla hayata geçireceğiz.” 

Elvan, hükümet olarak enflas-
yonla mücadeleyi önemsediklerinin 
altını çizerek, “Bu aydan itibaren 
enflasyonda düşüş gözlemleyeceğiz. 
Aralık 2017-Mart 2018 döneminde 
düşüş trendinin devam edeceğini dü-
şünüyorum. OVP hedefimize ulaşma 
noktasında gerekli tedbirlerimizi ala-
cağız.” ifadesini kullandı. 

“İş gücüne katılım hızla artma-
sına rağmen işsizlik oranlarını aşağı 
çektik” 

İşsizlik konusuna da değinen El-
van, Türkiye’nin istihdam oluşturma-
da oldukça başarılı bir ülke olduğunu 
belirtti. 

Meslek edindirme, iş başı eğitim 
programlarıyla ilave istihdam teş-
vikleri birlikte değerlendirildiğinde, 
nitelikli insan yetiştirme konusunda 
önemli destekler verdiklerini vurgu-
layan Elvan, bunların pozitif sonuçla-
rını aldıklarını söyledi. 

Elvan, bu yılın eylül ayı itibarıyla 
bir yılda 1 milyon 233 bin ilave is-
tihdam sağladıklarını hatırlatarak, 9 
aylık dönemde sağlanan ilave istih-
damın da yaklaşık 2 milyon 100 bin 
kişi olduğunu bildirdi. 

İşsizlik oranının istenilen düze-
ye düşmemesinde iş gücüne katılım 
oranının yüksekliğinin etkili olduğu-
na işaret eden Elvan, şunları kaydetti: 

“İş gücüne katılım, ekonominin 
canlı, geleceğe yönelik beklentilerin 
olumlu olduğu dönemlerde yükselir. 
İş gücüne katılım oranı 1 puan yük-
seldi ki bu işsizlik oranlarını 1,8 puan 
yukarı çekiyor. Buna rağmen işsizlik 
oranlarını aşağı çekebiliyorsak bu ba-
şarıdır. İşsizlik oranlarını tek haneye 
indirme noktasında 2018’de de yo-
ğun çaba sarf edeceğiz.”
n AA

Bana doğru olmamı 
söyleme dedi çocuk…

Önce sen iyi, doğru, 
güzel ol. Söz gırtlaktan 
içeri girmezse buhar 
olur. Buharın sesi yok-
tur ki duyulsun. 

Ben yalan söyler-
sem “hayat bir dene-
me yanılmadır”; “hayat 
yaşayarak öğrenilir”, 
“hayat biriktirdiğin tecrübeler bü-
tünüdür” sözlerini doğrulamış olu-
rum. Önce hata yapar öğrenir sonra 
kendimi düzeltme yoluna giderim. 
Fakat sen, hem de gözlerimin içine 
baka baka yalan söylersen, kaybe-
deceklerin çok olur. Önce benim gö-
zümdeki itibarını kaybedersin sonra 
kendininkini; bu emri verenin (cc) ve 
dahi ilk uygulayanın (sav) nezdindeki 
değerinden ve heybende biriktirdiğin 
nirandan bahsetmiyorum bile…

Öteden beri en etkili nasihat ya-
şayarak, hayata geçirerek, “model” 
olarak verilendir. Bilmez misin? Elin-
de tütün çubuğuyla çocuğuna ondan 
uzak durmasını söyleyen bir babaya 
“sen latife yapmayı gerçekten sevi-
yorsun” denir ancak. Bu, “dediğimi 
yap, gittiğim yoldan gitme” diyenin 
hali gibidir. 

Hani o sözlerine çok değer ver-
diğin, uymaya azami gayret!  sarf 
ettiğin Kainatın Güneşi var ya misal;

-Şaka da olsa yalan söylemeyi-
niz. Sözünü sadece zikretmekle kal-
mamış, birçok kez kendi latifelerinde 
uygulamak suretiyle somutlaştırmış-
tır.

 Sense her vesile ile onu zikret-
mekten çekinmezsin ancak iş yaptı-
ğını uygulamaya gelince…

Büyüyünce hatalar hata olmak-
tan çıkmıyor azizim. Özellikle de sen 
bir çocuktan değil birçok çocuktan 
mesulsen; hocayım, öğretmenim, 
önderim diye geziyorsan ortalıkta; 
vebalin daha ağır bilesin. Öyle “daya-
rım sırtımı devlete; nasıl olsa adımın 
başına konmuş bir öğretmen ibaresi 
var; istediğim gibi at koştururum, 
kimse de bana karışamaz” diyemez-
sin. Dedirtmezler! Çekirge gibi sıçra-
ya hoplaya kendini ele verirsin.

Sen öğretmen ola-
rak toplumdaki başıbo-
zukluğu giderme çaba-
sında olmaz, üstüne bir 
de bozuk algıyı doğruy-
muş gibi destekler gö-
rünürsen bilinçsiz yığın 
neler yapmaz? Hey hat 
ki canım ülkem bugü-
ne kadar ehil olmayan 
makam sahiplerinden 

çektiğini kimseden çekmemiştir!
Mevzu dönüp dolaşıp eğitim 

sistemindeki aksaklıklara geliyor. 
İnsanı eğitmek en başta gelen der-
dimiz olmazsa adım başı İHL açsan 
ne fayda!

Mesele okul açmak değil ki. Me-
sele kaliteli öğretmen yetiştirmek; 
mesele adam gibi adam yetiştir-
mek… Mesele o okulları ilim irfan 
yuvası haline getirebilmek.

Zannımca toplumun geneline 
hâkim şekilcilik, dış ile uğraşma –ka-
buğa takılma- ve ufak tefek, önemsiz 
birkaç ayrıntıdan öte gitmeyen din 
bilgisi…  En önemlisi de “kendini 
yeter görme”, bilgisinden emin olma 
ve kendini yeni bilgilere kapatma gaf-
letine düşmek en büyük yanlışımız. 

 

Hoşgörüsüzlük, bana necilik, 
boş vermişlik, neme lazımcılık; adına 
ne dersek diyelim memleketi fersah 
fersah geriye götüren hadiselerdir. 
Hâlbuki Koca Akif bir şiirinde bakın 
nasıl sesleniyor:

Kanayan bir yara gör-
düm mü yanar ta ciğerim, 
Onu dindirmek için kam-
çı yerim, çifte yerim!  
Adam aldırmada geç 
git! , diyemem aldırırım. 
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar 
kaldırırım!

Bu memleket geçmişte oldu-
ğu gibi günümüzde de nice Akifler 
yetiştirecek kudrete sahiptir. Ne di-
yelim yazarın işi yazmak ve gelece-
ğe dair umut beslemek. Umutların 
kırlarda açan çiçeklere dönüşmesi 
dileği ile…

Ayrıca bu vesile ile Milli şairimiz, 
üstat Mehmet Akif Ersoy’u ölüm yıl 
dönümü olması hasebiyle derin say-
gı, hürmet ve rahmetle anıyorum…

ADINI SEN KOY 2

haber@konyayenigun.com
FATMA TUTAK

Gölde martı sürülerinin 
ekmek kapma mücadelesi

Beyşehir’de, göl kıyılarına akın 
eden martı sürülerinin vatandaşla-
rın kendilerine attığı ekmekleri kap-
ma mücadelesi renkli görüntüler 
oluşturdu. Beyşehir’de, hafta sonu 
yağan karın ardından etkili olan so-
ğuk hava, göl kıyısında yiyecek ara-
yan martı sürülerini de olumsuz et-
kiledi. Göl kıyılarına akın eden martı 
sürülerini, sahil şeridine gezintiye 
gelen vatandaşlar attıkları ekmek 
parçalarıyla besledi. Martılar, kıyı 
kesimde vatandaşların getirip kü-

çük parçalar halinde attığı ekmekleri 
havada kapabilmek için birbirleriyle 
adeta yarıştı. Martılar, yere düşen 
ekmek parçalarını da karlı zemin 
üzerine kadar inerek topladı. 

Yiyecek arayışındaki martıların, 
kanat çırparak vatandaşların yan-
larına kadar yaklaşıp ekmek parça-
larını daha ellerindeyken kapmaya 
çalışması da ilgi çekti. Martıların 
ekmek kapma anlarını bazı vatan-
daşlarda fotoğraflamaya çalıştığı gö-
rüldü. n İHA 

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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Hat sanatına yarım asır adayan dünyaca ünlü Hattat ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Hüseyin Öksüz, hat 
sanatının Türk geleneklerine en uygun sanat olduğunu belirterek, bu sanatının ülke tarihindeki en popüler döneminde olduğunu söyledi

Hat, en parlak döneminde
Ailenin ilk torunu, ilk ezan okuyan 

çocuğu ve ilk müezzini olan Hattat ve 
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Hüseyin Öksüz, yalnızca ülkemizde 
değil, dünyada hat denilince akıla ilk 
gelen isimlerden birisi. 1968’den bu 
güne yaklaşık yarım asrını hat sana-
tına adayan Hattat Hüseyin Öksüz, 
hat sanatının inceliklerini anlattı. Hat 
sanatının hem disiplin ve titizlik hem 
de inci ruh gerektiğini ifade eden Yrd. 
Doç. Dr. Öksüz, gençlere hat sanatı ile 
ilgili mesajlar verdi. 

Hocam hat sanatı ile ilginiz ne 
zaman ve nasıl başladı? Hat sanatına 
karşı ailenizden destek gördünüz mü?

“Başarıların temelinde her zaman 
sevmek yatar. Sevmek ve sevilmek 
başarının çimentosudur. Diğer şart-
lar da var ama daha sonra gelir. 1968 
yılında üniversiteye gittiğimde hat 
sanatı ile uğraşan çok fazla kişi yoktu. 
Ben eczacılık bölümünde okurken her 
boş vaktimde hat üzerine çalışırdım. 
Ailemin ilk torunu, ilk ezan okuyan, 
ilk müezzin ve ilk üniversite okumak 
gibi çeşitli özelliklerim vardı. Ailem ta-
rafından bu anlamda her zaman saygı 
duyulup, sevilirdim. Sonra hafızlığa 
çalışmam ve ayetleri yazma iste-
ğim ile sanırım hat sanatına karşı 
ilgim ortaya çıktı. İstanbul Teşvi-
kiye’de çocukken namazlara git-
tiğimde hoca hutbe okur, ben de 
elime kağıt alır, camideki levhaları 
çizmeye çalışırdım. Bunu isteyerek 
yapmazdım. Sadece içimden gelir-
di. Daha sonra hat sanatı ile uğ-
raşan bir arkadaşımın bu sanatla 
ilgili eğitmene gittiğini öğrendim. 
Ben de eğitmene gitmek istedim 
ve hat sanatı ile kaynaştım. Hat 
sanatı derslerine giden çok fazla 

öğrenci yoktu. Bazen tek başıma der-
se giderdim. Ama hat sanatı derslerin-
den hiç vazgeçmedim”

Hat sanatı ile ilgili biraz bilgi verir 
misiniz? Hat sanatının bugününü nasıl 

görüyorsunuz ve hat çalışmalarınız 
ile ilgili kaç eseriniz var, sayı verebilir 

misiniz?
“Hat sanatı ile uğraşmak hiç ko-

lay bir iş değil. Hat disiplin isteyen bir 
sanattır. İnce ve titiz bir işçilik gerekir. 
Eğer bir yeri yanlış yaparsanız orada 
iş biter. Hat ile ilgili 2-3 kitap yazdım. 
Sanırım 2 binin üzerinde hat çalış-
mam vardır. Diğer yandan hat sana-
tı 94 yıllık Türkiye tarihinde en fazla 
revaçta olduğu dönemi yaşıyor. Özel-
likle devlet büyükleri bu anlamda hat 
sanatının gelişmesinde katkılarının 
olduğunu söyleyebiliriz. Hediye tak-
dimlerinde, ziyaretlerde hep hat sana-
tı ürünleri veriliyor. Vatandaşlar da bu 
sanatı medya üzerinden görüp ilgile-
niyorlar. Çok sayıda insan hat sanatına 
gördükleri ürün nedeniyle beğenme-
leriyle başladılar. Aslına bakarsanız 
şu anda hat ürünleri sergilerde de çok 
yüksek paralara satılıyor. Ama ben 
kesinlikle hat sanatına gönül veren 
birisinin parayı düşünerek bu mesle-
ğe yönelmesine istemem. Çünkü hat, 

para üstü bir sanattır. Estetik ve güzeli 
bulma isteği insanda oluşturma iste-
ği verirken, para bu güzelliği ortadan 
kaldırır. Hat bir gönül işidir”
Hat sanatına yönelmekten bahsetmiş-
ken, bir usta hattat olarak hat sanatına 

yeni başlayan bir öğrenciye neler 
tavsiye edersiniz?

“Gençlerin hat sanatına üzerine 
ilgilerinin artması beni mutlu ediyor. 
Dediğim gibi ülkemiz tarihinde hat ilgi 
bakımından zirve dönemini yaşıyoruz. 
Osmanlı döneminde ise hat sanatına 
olan ilgi hep yüksekti. Padişahlara hat 
dersleri veriliyordu. Gençlere döner-
sek onlara ilk tavsiyem bu sanatı sev-
meleri. Hat sanatına gönül verirlerse 
yaparlar. Hat hem ince ruh hem de 
disiplin gerektirir. Diğer yandan hat 
ile uğraşan kişinin zeki ve yetenek-
li olması lazım. Gözlem yeteneğinin 
yüksek olmalı, bol araştırma yapmak 
gerekiyor. İyi bir eğitmende bu sana-
tın gerekliliğinden. Tabi en büyük pay 
ise bir kişiye Allah’ın hat sanatını yap-
mayı nasip etmesi lazım”

Hocam yazılı medyada daha önce bir 
yurt dışı gezinizde Peygamber efendi-
mizi rüyanızda eserlerinizi incelerken 
gördüğünüzü okumuştum. Rüyanızı 

biraz anlatabilir misiniz?
“Bir gün Avust-

ralya’da bir caminin 
yazılarını yazarken 
Peygamberimizin adı-
nı işliyordum. İçimden 
mırıldanarak Ey Pey-
gamberimiz kaçtır si-
zin adınızı yazıyorum, 
eserlerimde yer veriyo-
rum, sizi görmek isti-
yorum diye söylendim. 
Bölgede işim bittikten 
sonra bir süre sonra ay-

rıldım. Aradan 15 gün geçtikten sonra 
bir gün rüyamda Peygamberimizin 
benim odama geldiğini ve çalışmala-
rımı incelediğini gördüm. Ben de o’nu 
izliyordum. Bana bitirdin mi, dedi. Ben 
de bitirdim efendim dedim. Kendileri 
çok güzel, çok güzel, maşallah dedi-
ler. Daha sonra uykumdan uyandım. 
Rüyamın anlamını yorumlattığımda 
ise Peygamberimizin eserlerimi takip 
ettiği, beğendiği yorumlarını aldım. 
Çok mutlu oldum. Peygamberin be-
nim yaptığım bir işi beğenmesi bana 
gurur verdi”
Hüseyin Hocam, son olarak hat sanatı 
üzerine söylemek istediğiniz bir şey var 

mı?
“Hat sanatını bin yıldırkullanı-

yoruz. Tarihe baktığımızda Türkler 
yüzyıllar öncesiİslamiyeti kabul ettiler. 
İslamiyet ile birlikte Arap alfabesi kul-
lanılmaya başlandı. Daha sonra bu al-
fabeyi kendimizce çevirmeye başladık 
ve cumhuriyete kadar kullandık. Arap 
alfabesinin sanatına uygunluğu çok 
fazla olunca hat sanatıda gelişti. Hat 
sanatı Türklere çok uygun bir sanat. 
Avrupa tesirinde kalmadığımız nadir 
bir sanattır hat. Bugün resim, mü-
zik vb ürünler Avrupa’dan devşirdik. 
Ama hat tamamen bizi özgü. Avru-
pa’da hat olmadığı için kendi içimizde 
hat sanatını geliştirdik. Biz hem güzel-
lik vermek hem de bir mesaj vermek 
durumundayız.  Okumasını bilmeyen 
birisi bile hat sanatına hayranlıkla ba-
kıyor. Hat bir mesajdır”   Hattat Hü-
seyin Öksüz Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Konya gezisinde 
üzerinde “Ey şehit oğlu şehit, isteme 
benden makber. Sana aguşunu açmış 
duruyor Peygamber” yazılı bir hat lev-
hasının kendileri için hazırladığını söz-
lerine ekledi.   n TEVFİK EFE 

2017’de teröristlere nefes aldırılmadı!
Türkiye genelinde terör örgütleri-

ne yönelik bu yıl gerçekleştirilen ope-
rasyonlarda 2 bin 195 terörist etkisiz 
hale getirildi. Bunların 62’sinin “ara-
nan teröristler” listesinde yer aldığı, 
62’sinin sözde üst düzey yöneticiler 
olduğu belirlendi. 

Türkiye genelinde terör örgütleri-
ne yönelik bu yıl gerçekleştirilen ope-
rasyonlarda 2 bin 195 terörist etkisiz 
hale getirildi. Bunlardan bin 190’ı ölü 
ele geçirildi. 

İçişleri Bakanlığı’ndan alınan 
bilgilere göre, terör örgütleri ve suç 
şebekeleriyle mücadelesini ülke ge-
nelinde sürdüren jandarma özel ha-
rekat, polis özel harekat, jandarma 
komando birlikleri ile iç güvenlik ope-
rasyonları çerçevesinde Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin hava ve kara unsurla-

rınca 1 Ocak-25 Aralık tarihlerinde 50 
bin 682 kırsal operasyon ve 4 bin 289 
köy kontrolü gerçekleştirildi.

Terörle mücadelede insansız hava 
araçları (İHA) ile insanlı keşif uçakları 
(İKU) etkin bir şekilde kullanıldı. Söz 
konusu araçlar yıl boyunca toplam 15 
bin 547 saat gökyüzünde kalarak ka-
radaki birliklere destek verdi.

Yılbaşından bu yana düzenlenen 
operasyonlarda teröristlerden bin 
190’ı öldürüldü, 541’i sağ ele geçiril-
di, 464’ü ise teslim oldu. Etkisiz hale 
getirilen 2 bin 195 teröristten biri 
“aranan teröristler” listesinde kırmı-
zı, 3’ü mavi, 9’u yeşil, 5’i turuncu ve 
44’ü gri listede yer alırken yapılan 
incelemelerde bu listelerde bulun-
mayan 62 teröristin ise terör örgütleri 
içinde sözde üst düzey yönetici olduk-

ları belirlendi.
Söz konusu teröristlerden 

383’ünün İHA ve silahlı insansız hava 
araçlarının (SİHA) kullanıldığı operas-
yonlarda etkisiz hale getirildiği tespit 
edildi.

Terör örgütlerine hareket alanı 
bırakmayan güvenlik güçlerince dü-
zenlenen baskınlarda ise 19 bin 759’u 
PKK, 4 bin 522’si DEAŞ, 62 bin 402’si 
FETÖ ve bin 307’si aşırı sol örgütlere 
üye 87 bin 990 terörist gözaltına alın-
dı. Bunlardan 25 bin 922’si çıkarıldık-
ları mahkemece tutuklandı.

ÖRGÜTE KATILIMDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Düzenlenen operasyonlar sonucu 

büyük darbe yiyen terör örgütlerince 
planlanan 680 terör eylemi, istihbarat 
birimleri ile güvenlik güçlerinin dik-
kati sayesinde engellendi.

Bu yıl bölücü terör örgütü PKK’ya 
sadece 135 kişi katılırken, örgüt men-
suplarından 425’i ise güvenlik güçle-
rine teslim oldu. PKK’ya geçen yıl ka-
tılan kişi sayısı ise 633 olarak kayıtlara 
geçmişti. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
TBMM Genel Kurulunda Bakanlığı-
nın 2018 yılı bütçesiyle ilgili yaptığı 
konuşmada, örgüte katılımın son 30 
yılın en düşük seviyesinde olduğunu 
söylemişti.

Hava unsurlarınca düzenlenen 
harekatlarda bin 635 sığınak ve barı-
nak imha edildi.

Yapılan operasyonlarda, 2 bin 
461’i ağır ve uzun namlulu olmak 
üzere 3 bin 950 silah, bin 370 ma-
yın ve el yapımı patlayıcı, 3 bin 494 
el bombası, bin 373’ü plastik olmak 

üzere 116 bin 218 kilogram patlayıcı 
madde, 833 bin 922 adet mühimmat 
ele geçirildi.
UYUŞTURUCUYLA ETKİN MÜCADELE

Terör örgütleriyle mücadelesini 
kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, 
uyuşturucu satışı yapan örgütlerle de 
etkin mücadele yürütüyor.

Bu kapsamda başta gençler olmak 
üzere insanları zehirleyen uyuşturucu 
çetelerine yönelik yılbaşından bu yana 
117 bin 909 operasyon düzenlendi. 
Bu operasyonlarda, gözaltına alınan 
168 bin 986 kişiden 13 bin 921’i tu-
tuklandı. Şüphelilerin evlerinde, iş 
yerlerinde ve uyuşturucu yetiştirdiği 
alanlarda yapılan aramalarda, çeşitli 
türlerde 184 ton 291 kilogram uyuş-
turucu madde, 28 milyon 673 bin 903 
uyuşturucu hap ve 19 milyon 157 bin 

669 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bu yıl düzenlenen 18 bin 529 ka-

çakçılık operasyonunda ise 24 bin 960 
kişi gözaltına alındı. Bunlardan 489’u 
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Yapılan aramalarda, 61 milyon 511 
bin 426 paket kaçak sigara ile 4 mil-
yon 550 bin 416 litre kaçak akaryakıt 
ele geçirildi.

Siber polislerce de terör örgütü 
propagandası yapan, halkı kin, nef-
ret ve düşmanlığa sevk eden, devlet 
büyüklerine hakaretlerde bulunan, 
devletin bölünmez bütünlüğü ve 
toplumun can güvenliğine kasteden, 
nefret söylemleri içeren paylaşımlar-
da bulunan 32 bin 981 sosyal medya 
hesabı tespit edildi. Bu hesapları kul-
landıkları belirlenen 12 bin 459 kişi 
hakkında da yasal işlem yapıldı.  n AA

Hattat Hüseyin Öksüz’ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a hediye için hazırladığı  hat levhası. 
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‘Günü birlik evlere kural getirdik’
İçişleri Bakanı Soylu, 2018 yılın-

da terör ve uyuşturucu ile mücadele 
konusunda daha fazla çaba ortaya 
konulacağını belirterek, “Bu tehdide 
topyekun bir hareket ortaya koymalı-
yız. Uyuşturucu nesillerimize yönelik 
bir terörizm ortaya koyuyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  
İstanbul Valiliği tarafından Yenikapı 
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’n-
de organize edilen “Avrupa Yakası 1. 
Grup Mahalle Muhtarları Toplantı-
sı”nda yaptığı konuşmada, muhtarlar 
konusunda Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 
hassasiyetin, ortak kararla Türkiye’ye 
verilen önemli bir örnek olduğunu 
söyledi.

Türkiye’nin büyüyen bir ülke ol-
duğunu ve dün yaşanılanlardan çok 
daha avantajlı konumda olduğunu 
ancak birtakım sorumluluklarla kar-
şı karşıya geldiğini aktaran Soylu, 
“Dünyada teknoloji gelişirken sadece 
hayrına gelişmiyor. Şeri ile beraber 
gelişiyor. Suç unsurları değişiyor. Te-
rör unsurları değişiyor. İnsanlarımızın 
asayişini ve huzurunu engelleyecek, 
ortadan kaldırabilecek unsurlar deği-
şiyor.” diye konuştu.

Terörle mücadele konusunda ya-
pılanlara değinen Soylu, asayiş, huzur 
ve emniyeti ilgilendiren 8 bin 194 gü-
venlik toplantısı gerçekleştirdiklerini 
belirtti.

“GÜNÜBİRLİK EVLERLE 
İLGİLİ KURAL GETİRDİK”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
terör meselesinde herkesin çok dik-
katli olması gerektiğini belirterek, 
şunları kaydetti:

“Terör meselesinde, bu günü-
birlik evlerle ilgili bir kural getirdik. 
Adam günübirlik eve geliyor. Kim ol-
duğunu biliyoruz. Kimseye de haber 
vermiyorlar zaten. Şimdi otellerde 
nasıl kalınırsa, emniyete ve jandar-
maya bilgi veriliyorsa, günübirlik 
evlerde kalanların bilgileri de veri-
liyor. Günübirlik evler maliye kaydı 
içerisine de alındı. Adam orada bir 
para kazanıyor ama kimseye bir ver-
gi ödediği, kayıt sunduğu söz konusu 

değil. Bu dünya içerisinde, geldiğimiz 
durum içerisinde bizim buna müsa-
ade etmemiz mümkün değil, doğru 
da değil zaten. DEAŞ’lı mıdır, PKK’lı 
mıdır, DHKP/C’li midir? Uyuşturucu 
satıcısı mıdır yoksa fuhşa teşvik eden 
bir anlayışın temsilcisi mi? Bütün 
bunları rüyamızda görecek halimiz 
yok. Bütün bunları takip etmekle mü-
kellefiz. Sorumluluğumuz budur. Bu 
sorumluğunu hep beraber yürütmek 
durumundayız.”

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
Bakan Soylu, Türkiye’de uyuştu-

rucu konusunda ilk 15 kritik vilayeti 
belirlediklerini ifade ederek, şunları 
söyledi:  “Bu vilayetlere ocak ayının 
ilk bölümünde nasıl bir strateji uy-

gulayacağımızı, neler yapmamız ge-
rektiğini anlatabilecek bir yapı ortaya 
koyacağız. Şu an Afganistan’ta ge-
çen seneye göre Afyon üretimi yüz-
de 85-90 artırıldı. Bu ne demektir? 
Önümüzdeki yıl Türkiye üzerinde ge-
çecek, Avrupa’ya, başka ülkelere gi-
decek eroin miktarında yüzde 85-90 
artış olacak. Bu da bu yıl yaptığımız 
mücadelenin iki kat daha fazla yapıl-
ması gerektiğinin en önemli ispatı ve 
delilidir. Bu yıl özellikle sentetik uyuş-
turuculardan eroine, kokaine kadar 
arkadaşlarımız, emniyet güçlerimiz 
büyük bir mücadele ortaya koydu. 
Bütün rakamlarımız geçen senenin 
2-2,5 katı kadar yüksek.

Bu tehdit önümüzde durmakta-
dır. Bu tehdide topyekun bir hare-
ket ortaya koymalıyız. Terörist nasıl 
ülkemizin birliğine ve beraberliğine, 
huzuruna yönelik hamle ortaya koyu-
yorsa, uyuşturucu nesillerimize yö-
nelik bir terörizm ortaya koyuyor. Bu-
nun herkesten tarafından böyle kabul 
edilmesini istiyorum. Biz gelenekleri, 
inancı, değerleri, medeniyeti olan 
bir milletiz. Karşı karşıya kaldığımız 
tablolar hiç bize yakışmayan tablolar. 
Burada birilerinin eline düşmüş, sa-
dece para kazanacaklar, bir taraftan 
da terörizmi finanse edecekler diye 
biz buna seyirci kalamayız. Bu müm-
kün değildir.” 
n HABER MERKEZİ 

Egzoz gazı emisyon pulu 
ve ruhsatları kaldırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığın-
ca hazırlanan yönetmelik ile 1 Ocak 
2018 itibarıyla egzoz gazı emisyon 
pulu ve ruhsatı kullanımı sona ere-
cek.

AA muhabirinin Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığından aldığı bilgiye 
göre, egzoz gazı emisyon ölçümleri 
motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliği-
nin kontrolünde önemli rol oynuyor.

Taşıtlar, periyodik bakımlarının 
yaptırılmaması, emisyon kontrol 
ekipmanlarının tahrip olması, uy-
gunsuz yakıt kullanılmasına bağlı 
olarak insanları zehirleyen araçlara 
dönüşebiliyor. 

Bu nedenle taşıt sahiplerinin, 
araçlarının bakım ve onarımlarını 
yaptırarak, egzoz emisyonlarının 
standartlara uygunluğunu belgele-
mek için gerekli ölçümleri yaptırma 
zorunluluğu bulunuyor.

Bakanlık tarafından, trafikte 
seyreden motorlu taşıtlardan kay-
naklanan egzoz gazlarının neden 
olduğu hava kirliliğinin etkilerinden 
canlıları ve çevreyi korumak, eg-
zoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını 
sağlamak, ölçümler yaparak kontrol 
etmek ve uygulamaya ilişkin usul ve 
esasları belirlemek amacıyla Mart 
2017’de yayınlanan, “Egzoz Gazı 
Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği”, 
1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe 
girecek.

Bu yönetmeliğe göre “Egzoz 
Gazı Emisyon Ölçümü Takip Siste-
mi” oluşturuldu. Takip sistemi ile 

Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirilen 
tüm egzoz emisyon ölçümleri elekt-
ronik ortamda yürütülecek, ölçüm 
yapılan taşıtlar fotoğraf kaydı ve 
tüm ölçüm bilgileri ile sisteme kay-
dedilerek, bakanlık tarafından “onli-
ne” takip edilecek.

Ölçümler, bakanlığın elektronik 
sistemine kaydedildiği için egzoz 
emisyon pulu ve ruhsatına da ihti-
yaç duyulmayacak. Böylece vatan-
daş fazladan belge taşımak zorunda 
kalmayacak. 

Sahte emisyon pulu ve ruhsatla-
rı önlenecek

Yönetmelikle 1 Ocak 2018’den 
itibaren egzoz emisyon ölçümü 
sonrası pul ve ruhsat düzenlenme-
yeceği için taşıt sahiplerine ölçüm 
sonuçlarını içeren rapor verilecek 
ve bu tarihten itibaren ölçüm yaptı-
ran vatandaşlar taşıtlarına ait egzoz 
emisyon geçerlilik süresini sadece 
e-devlet üzerinden sisteme girerek 
sorgulayabilecek.

Daha önce egzoz emisyon ölçü-
mü yaptırmış, geçerli pul ve ruhsatı 
bulunan taşıt sahipleri ise ellerinde 
bulunan ruhsatları geçerlilik süre-
si sonuna kadar muhafaza ederek, 
denetim sırasında görevlilere ibraz 
edebilecek.

Bakanlık takip sistemi sayesin-
de ölçüm yapılmadan pul verilmesi, 
sonuçlara müdahale edilmesi, sahte 
emisyon pulu ve ruhsatı kullanılma-
sının da önüne geçilecek.
n AA

Anayasa Mahkemesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yer alan “toplantı ve yürüyüşlerin güneş bat-
madan bitirilmesi, genel yollarda yapılamaması ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmaması” hükümlerini iptal etti

CHP başvurdu, AYM iptal etti!
Resmi Gazete’de yayımlanan 

karara göre, CHP’li 119 milletvekili, 
2911 sayılı Kanun’un bazı maddeleri-
nin iptali istemiyle AYM’ye başvurdu.

CHP, başvuru dilekçesinde, “il ve 
ilçelerde, toplantı ve gösteri yürüyü-
şü yer ve güzergahının mahallin en 
büyük mülki amiri tarafından belir-
leneceğini düzenleyen 6. maddenin, 
“Toplantı ve yürüyüşlere ve bu amaç-
la toplanmalara güneş doğmadan 
başlanamaz. Açık yerlerdeki toplan-
tılar ile yürüyüşler güneş batmadan 
önce dağılacak şekilde, kapalı yerler-
deki toplantılar ise saat 24.00’e kadar 
yapılabilir” ifadelerinin yer aldığı 7. 
maddenin, “Genel yollar ile parklarda, 
mabetlerde, kamu hizmeti görülen 
bina ve tesislerde ve bunların eklen-
tilerinde ve TBMM’ye bir kilometre 
uzaklıktaki alan içinde toplantı yapı-
lamaz ve şehirler arası karayollarında 
gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” 
şeklindeki 22. maddenin de araların-
da bulunduğu bazı hükümlerin ipta-
lini talep etti.

Anayasa Mahkemesi, başvuru-
yu esastan görüşerek karara bağla-
dı. Yüksek Mahkeme, söz konusu 
kanunda yer alan “toplantı ve yürü-
yüşlerin güneş batmadan bitirilmesi, 
genel yollarda yapılamaması ve va-
tandaşların günlük yaşamını zorlaştır-
maması” hükümlerini iptal etti.

Kararda, Anayasa’nın 34. mad-
desinde, “Herkes, önceden izin alma-
dan, silahsız ve saldırısız toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına 
sahiptir.” ifadesinin yer aldığı hatırla-
tıldı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü dü-
zenleme hakkının, ifade özgürlüğüyle 
yakından ilgili olup, demokratik top-
lumun temelini oluşturduğu vurgula-
nan kararda, demokratik bir toplum-
da ifade özgürlüğüne gösterilen önem 
ve hassasiyetin, toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkı için de 
sergilenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü dü-
zenleme hakkının, memleket mese-
lelerinin barışçıl yöntemlerle ve uzlaşı 

yoluyla çözülebilmesine de imkan 
sağladığı belirtilen kararda, “İfade 
edilen görüş ve eleştiriler ne derece 
sert ve rahatsız edici olursa olsun, 
şiddet içermediği ve barışçıl niteliğini 
koruduğu müddetçe, yetkili makam-
ların her türlü toplantı ve gösteri yü-
rüyüşüne tahammül göstermesi ve 
hoşgörüyle yaklaşması demokrasinin 
bir gereğidir.” ifadesi kullanıldı.

 “İDARİ YARGI GEREKİRSE 
İPTAL EDER”

Gösteri ve toplantı yürüyüşünün 
düzenlendiği mekanın, açıklanan dü-
şüncenin muhataplarına ulaşabilmesi 
ve tesir oluşturabilmesi bakımından 
önemli olduğuna işaret edilen karar-
da, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapı-
labilecek alanların, mahallin en büyük 
mülki amirince belirlenen yer ve gü-
zergahla sınırlandırılmasının, birey-
lerin toplantı ve gösteri yürüyüşünün 
yapılacağı mekanı seçme hakkına 
müdahale teşkil ettiği vurgulandı.

Ancak, toplantı ve gösteri yü-
rüyüşlerinin, tedbirlerin gereği gibi 
alınmasını güçleştiren yerlerde yapıl-
masının, kamu düzenini bozucu ni-
telikleri dikkate alındığında, mahallin 
en büyük amirine, toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerinin yapılabileceği yer ve 
güzergahları belirleme yetkisinin ta-
nınmasının, demokratik toplumlarda 
gerekli olmadığı sonucuna ulaşıla-
mayacağı kaydedilen kararda, mülki 
amirin, kamu yararı ile bireysel yarar 
arasında dengeyi sağlamak bağla-
mında, gerekirse toplantının büyük-
lüğüne ve amacına göre farklı yer ve 
güzergahlar belirlemesi ve mekanlar 
arasında kademelendirme yapması-
nın mümkün olduğu vurgulandı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü gü-
zergahının, bireylerin mekan seçme 
konusundaki tercih hakkını aşırı bi-
çimde kısıtlayacak, toplantı ve göste-
ri yürüyüşüne katılımı caydırıcı hale 
getirecek veya bu hakkın kullanımı-
nı zedeleyecek şekilde belirlenmesi 
durumunda, buna dair idari kararın, 
idari yargı yerlerince denetlenerek 
gerekirse iptal edilebileceğine işaret 

edilen kararda, “Toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yer ve güzergahını belirle-
me yetkisinin mülki amire tanınması 
suretiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkına yapılan müdahale ölçüsüz 
değildir” ifadesi kullanıldı. 

Dava konusu kanunun 6. madde-
sinde, “toplantı ve gösteri yürüyüşle-
rinin, vatandaşların günlük yaşamını 
zorlaştırmayacak şekilde yapılması” 
şartının yer aldığı hatırlatılan karar-
da, kamuya açık alanlarda, toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenlenmesinin, 
diğer insanların hak ve özgürlüklerini 
belli ölçüde sınırlandırabileceği ancak 
bunun toplantı ve yürüyüşün yasak-
lanmasını gerektirmediği belirtildi.

Demokratik bir toplumda, top-
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkına ancak zorlayıcı nedenlerin 
bulunması koşuluyla müdahalede bu-
lunulabileceğine işaret edilen kararda, 
“Dava konusu kurallarda, gündelik 
yaşamın etkilenme boyutuna yöne-
lik herhangi bir ölçüt getirilmemiştir. 
Bu, toplantı ve gösteri yürüyüşü dü-
zenleme hakkına yapılan müdaha-
leyi demokratik bir toplumda gerekli 
olmaktan çıkarmakta ve ölçüsüz hale 
getirmektedir.” değerlendirmesi ya-
pıldı.

Söz konusu kanunun itiraz edilen 
maddelerinden birisinin de toplantı 
ve yürüyüşlerin başlama ve bitiş za-
manlarını belirleyen 7. madde oldu-
ğu anımsatılan kararda, toplantı ve 

gösteri yürüyüşlerinin, açık alanlarda 
güneşin batışıyla sınırlandırılmasının, 
bu hakka müdahale niteliği taşıdığı 
vurgulandı.

Bu sınırlamanın, kamu düzeni ile 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması amacına dayandığı belirti-
len kararda, sınırlamanın, demokratik 
toplum düzeninin gereklerine uygun 
ve ölçülü olması gerektiğinin altı çi-
zildi.

GÜNEŞ BATTIKTAN 
SONRAKİ TOPLANTILAR

Kamu düzeni bakımından tehdit 
oluşturmayan ve barışçıl niteliğini 
koruyan toplantıların, sırf güneşin 
batışından sonraki döneme sarkmış 
olması nedeniyle dağılmasının de-
mokratik bir toplumda gerekli oldu-
ğunun söylenemeyeceği ifade edilen 
kararda, şunlar kaydedildi:

“Bu tür toplantılarda, toplantıya 
katılanların şiddet içermeyen yön-
temlerle düşünce ve kanaatlerini açık-
lama fırsatı bulmasının, demokratik 
bir toplumda hoşgörüyle karşılanması 
gerekir. İtiraz konusu kural, güneşin 
batmasından önce başlamış olan top-
lantıların da iletilmek istenen mesajın 
verilip verilmediğine bakılmaksızın, 
güneş batış saati itibarıyla dağılma-
sını zorunlu kılmaktadır. Toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının 
mahiyeti ve demokratik toplum bakı-
mından önemi gözetildiğinde, hava-
nın kararmasından sonra toplantı ve 

gösteri yürüyüşü düzenlenmesinin 
kategorik olarak yasaklanması, halkın 
gereğinden fazla sınırlandırılması so-
nucunu doğurabilecek niteliktedir. 

Toplantının türü göz önünde 
bulundurulmak suretiyle, toplan-
tının güneş battıktan sonra devam 
etmesinin kamu düzenini etkileyip 
etkilemediği, başkalarının hak ve öz-
gürlüklerini zedeleyip zedelemediği 
değerlendirildikten sonra yasakla-
ma kararı verilmesinin gerekip ge-
rekmediğine ilişkin değerlendirme 
yapılmasına imkan tanınmadan, 
açık alanlardaki toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerinin, güneş batmasından 
sonra devam etmesinin mutlak ola-
rak yasaklanması, toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkına yapılan 
müdahaleyi orantısız kılmaktadır. İti-
raz konusu kuralla, toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkına yapılan 
müdahale, demokratik bir toplumda 
gerekli ve orantılı bulunmamaktadır.” 

“Güneş batmadan önce dağıla-
cak” hükmünün iptali, karar Resmi 
Gazete’de yayımlandıktan 9 ay sonra 
yürürlüğe girecek.

“GENEL YOLLAR” İBARESİ
İtiraz edilen konulardan birinin de 

toplantı yapılamayacak yerler arasın-
da sayılan “genel yollar” ibaresinin 
olduğu belirtilen kararda, “Trafik akı-
şının bozulması riski, genel yolların 
toplantılara tamamen kapatılmasına 
haklılık kazandırmamaktadır. Top-

lantı ve gösteri yürüyüşünün başka-
larının günlük yaşamlarını bir miktar 
zorlaştırması kaçınılmazdır.” ifadesi 
kullanıldı.

Toplantının yapılacağı alanlar be-
lirlenirken, trafik düzeninin etkilenip 
etkilenmeyeceğinin de göz önünde 
bulundurulmasının, haklar açısından 
denge kurulması bakımından gerek-
li ise de tek başına bu ölçünün esas 
alınamayacağı vurgulanan kararda, 
şunlar kaydedildi:

“Genel yol niteliği taşıyan bir yer-
de toplantı düzenlenmesinin trafiği 
aksatacak olmasının, o yerin toplan-
tıya kapatılmasını haklı kılabilmesi 
için gündelik yaşamın ‘aşırı ve katla-
nılamaz’ düzeyde zorlaşması gerek-
mektedir. İtiraz konusu kuralda, gün-
delik yaşamın etkilenme boyutuna 
yönelik herhangi bir değerlendirme 
yapılmaksızın, genel yollarda toplan-
tı yapılması mutlak olarak yasaklan-
maktadır. Bu ise toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkına yapılan 
müdahaleyi, demokratik toplumda 
gereksiz ve ölçüsüz hale getirmekte-
dir.”

SES VE GÖRÜNTÜ ALINMASI
Kanunun, “toplantıların 48 saat 

öncesinden idareye bildirilmesi” şar-
tını da değerlendiren Yüksek Mahke-
me, kamu otoritelerinin alması gere-
ken tedbirlerin mahiyeti göz önüne 
alındığında, 48 saatlik süreyi makul 
kabul ederek, kamu yararı ile bireysel 
yarar arasındaki dengenin gözetildiği-
ne hükmetti.

Dava dilekçesinde, “Katılımcıla-
rın ses ve görüntülerinin kolluk tara-
fından kaydedilmesinin, toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına 
müdahale olduğu” iddiasını da söz 
konusu kanun yönünden inceleyen 
Mahkeme, “Ses ve görüntü kaydının, 
suç delillerinin tespiti ve suçluların 
cezalandırılması bakımından sağla-
yacağı yararlar dikkate alındığında, 
toplantı ve gösteri yürüyüşüne katı-
lım bakımından bireyler üzerinde ya-
ratacağı sınırlı etkinin ihmal edilebilir 
olduğu” sonucuna vardı. n AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu



Naylon poşetlerin 1 Ocak 
2019’dan itibaren marketlerde ücret-
li verilmesini öngören düzenlemeye 
destek veren perakendeci ve plastik 
üreticileri, tüketicilerin bilinçlendiril-
mesinin önemine dikkati çekti. Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum 
çalışmaları kapsamında hazırlanan 
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönet-
meliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Buna göre, plastik torbalar, 1 Ocak 
2019’dan itibaren mesafeli sözleşme-
lerle yapılan satışlar da dahil olmak 
üzere satış noktalarında tüketiciye üc-
retsiz temin edilemeyecek ve ücretsiz 
teminine imkan verecek herhangi bir 
promosyona veya kampanyaya dahil 
edilemeyecek.

Türkiye Perakendeciler Federas-
yonu Başkanı Mustafa Altunbilek, 
uygulamanın hem ekonomiye hem 
de çevreye olumlu katkısı olacağını 
söyledi.  Plastik torbaların ham mad-

desinin petrol olduğuna dikkati çeken 
Altunbilek, Türkiye’nin ithal ettiği 
petrol miktarının söz konusu düzen-
lemeyle kısmen de olsa azalacağını 
ifade etti. 

Plastik Sanayicileri Derneği (PAG-

DER) Yönetim Kurulu Başkanı Reha 
Gür ise Avrupa’da eğitime paralel 
geri dönüşüm sistemlerinin daha or-
ganize olduğuna dikkati çekerek, tü-
keticilerin bilinçlendirilmesinin daha 
önemli olduğunu söyledi.

Plastik torbaların ücretli olması 
talebinin büyük zincir mağazaların-
dan geldiğini ileri süren Gür, “Bugün 
büyük ölçekli bir süpermarket 8-10 
bin lira market poşetlerinin üretimi 
için bedel ödemektedir. Bu bedel sa-
tışı yapılan ürünlerin fiyatları içerisine 
yansıtılmakta olup bugün ortalama 
4-5 kuruşa mal edilen plastik poşet-
lerden elde edilecek gelirin kimlere 
fayda sağlayacağı iyi sorgulanmalıdır” 
dedi.

Gür, çevresel kaygılar gözetiliyor-
sa plastik dahil tüm ambalaj atıkları-
nın kaynağında ayrıştırılması ve geri 
dönüşümün öneminin herkes tara-
fından anlaşılması gerektiğini vurgu-
layarak, “Plastik poşetlerin amaçları 
dışında ve aşırı tüketimi başta çevre 
olmak üzere plastik ham maddede 
ithalat bağımlısı olan ülkemizde eko-
nomik kayıplara da yol açmaktadır.” 
değerlendirmesinde bulundu. 
n AA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türki-
ye’deki et fiyatları ve  Sudan Tarım 
ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed 
Mohamed Ijaimi’nin “Eğer bir an-
laşmaya varabilirsek Türkiye için 
yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. 
Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz.” 
önerisini değerlendirdi. 

Göreve geldiğinden bu yana 
hep üretim vurgusu yaptığına işa-
ret eden Fakıbaba, Sudanlı mevki-
daşının teklifine ilişkin, “Eti 3 veya 
4 dolardan göndermesi benim için 
çok önemli değil. Benim üreticimin 
maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır.” 
dedi. 

Fakıbaba, bugüne kadar hep 
üreticinin yanında olduklarını vur-
gulayarak, şöyle devam etti: 

“1 Ocak 2018’den itibaren, 200 
başa kadar olan çiftliklerde hayvan 
başı kesimlerde 250 lira para vere-
ceğiz. ‘Aşılama ve küpeleme ücret-
siz olacak’ dedik. Bunu niye yapıyo-
ruz? Benim yerli üretici arkadaşım 
kalkınsın diye. Bu bağlamda ben 
şunu iddia ediyorum; Türkiye’deki 
üreticiler bu işin ihracatını yapabile-
cek kapasitede olan insanlardır. Biz 
devlet olarak onlara destek verdiği-
mizde inanıyorum ki kısa sürede et 
ithal eden değil, ihraç eden bir ülke 
olacağız. Ben hep üreticinin de ya-
nındayım, tüketicinin de.”

Et fiyatlarını yakından takip et-
tiğini belirten Fakıbaba, “Yarımşar 
kilogramlık paketlerde kıymayı 15, 
kuşbaşını 16 lira yapmış olsak, bu 
tüketici için çok büyük para olmaya-
bilir ama üretici için iyi bir anlama 
gelebilir. 1 lira oradan kazanıyor, 1 
lira ben veriyorum. Yem desteği de 
vereceğiz. Emin olsunlar, ben üre-
ticinin hep yanındayım ama üreti-
cinin yanında olurken tüketiciyi de 
düşünmemiz lazım. Buradan kalkıp 
bir dolara verseler de ben taşıma 
suyla değirmen dönmeyeceğini 
bilen bir kardeşinizim. Eti 3 dolara 
alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim 
özellikle üretici kardeşlerimi küstür-
memem lazım. Bunun farkında olan 
bir kişiyim.” diye konuştu. 

Fakıbaba, ucuz et satışından ka-
sapların da memnun olduğunu vur-
gulayarak, şöyle konuştu: 

“Kasap esnafımız bundan çok 
mutlu. Gittiğim illerde diyorlar ki; 
‘Allah razı olsun. Bizim satışları-
mızda bir düşüş olmadı. Biraz fiyat-
ları düşürdük ama kazanıyoruz bin 
bereket versin, sürümümüz daha 
fazla arttı, müşteri bizi bırakmadı’ 
ama 29 liraya, 31 liraya satılan etle 

dar gelirli kardeşlerimiz de oranın 
müşterisi oldu. Vatandaş olarak 
beni mutlu ediyor. Bundan kimse 
gocunmuyor. Kasap kardeşlerim de 
gocunmuyor, aksine teşekkür edi-
yorlar. Emin olun, deseler ‘1 dolara 
alın götürün’, ben oradaki üreticimi, 
esnafımı düşünürüm ve benim ger-
çek maliyetim nedir ona bakarım. O 
maliyetin düşürülmesi için onlara 
yardımcı olurum. Bizim politikamız 
bu. Onun için lütfen kasap kardeş-
lerim, kasap odaları başkanı, üretici-
ler, tüketiciler rahat olsunlar, gerçek 
fiyatlar neyse o konuda biz gerçek 
üzerinden bu politikamızı devam 
ettireceğiz.” 

Bakanlığın elinden geldiğince 
ucuz et satışına devam edeceğinin 
altını çizen Fakıbaba, “Halk ekmek-
ler var, fırıncılar kızmıyor değil mi? 
İsteyen gidip halk ekmekten ucuz 
ekmeğini alıyor, etini niye almasın? 
En önemli gıda maddesi, protein 
kaynağı. Biz kimseyi rakip olarak 
görmüyoruz. Şov yapmaya niyetim 
olsa, 3 dolara eti alırsın, orada gider 
12 liraya, 15 liraya satarsın ama öyle 
bir niyetimiz yok. Hatta şunu söylü-
yorum; ‘30-32 liraya çıkaralım.’ Ben 
diyorum bunu. Niye? Üreticiyi dü-
şünmek zorundayım. Çünkü üretici 
fiyatlarını takip ediyorum. Tüketi-
ci de zaten yarım kilo et alıyor, 50 
kuruş fazla verdiğinde onun da çok 
büyük bir kaybı olmayacağını düşü-
nüyorum. Bu arada da dengeyi bul-
muş oluyoruz.” dedi. 

Fakıbaba, Sudan’da Türkiye’nin 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlü-
ğünce (TİGEM) kiralanan arazisine 
ilişkin 2014’te adımın atıldığını an-
cak bu zamana kadar resmi işlem-
lerin yapılmadığını söyledi. Gerekli 
işlemleri 20 Aralık’ta tamamladık-
larını vurgulayan Fakıbaba, Sudan 
Tarım ve Su İşleri bakanlarıyla gö-
rüştüğünü bildirdi. 

TİGEM arazisinin 125 bin de-
kar olduğuna işaret eden Fakıbaba, 
“Burada soya ve pamuk üretebiliriz. 
Hayvancılıkla ilgili çalışmalar yapı-
labilir. Netleşmiş bir şey yok ama 
en fazla benim üzerinde durduğum 
soya ve pamuk. Çünkü biz yılda 3,5 
milyar dolarlık pamuk ve soya ithal 
ediyoruz. Eğer biz soyayı ve pamu-
ğu burada üretebilir ve ülkemize 
getirebilirsek o zaman 3,5 milyar 
dolar gelir elde etmiş oluruz. Hem 
Sudanlı kardeşlerimize yardımımız 
olacak hem biz de Türkiye olarak 
kazanmış olacağız. Kazan-kazan 
formülü gerçekleşecek.” dedi.
n AA

Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurumunun (BDDK) aldı-
ğı kararla kredi ve banka kartları, 
kullanıcısı tarafından onay verilme-
mesi durumunda 31 Aralık’tan 
itibaren internet alışverişine kapa-
tılacak.  Bursa Tüketiciler Derne-
ği Başkanı Sıtkı Yılmaz, internet 
üzerinden yapılan dolandırıcılığın 
önlenmesi için BDDK’nın bir karar 
aldığını, bu kararla kredi ve banka 
kartının internet kullanımına açık 
tutulmasının artık tüketicinin ona-
yına bağlandığını hatırlattı.  Yılmaz, 
17 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi 
planlanan kararın, internet alışve-
rişlerinin yavaşlamaması için 31 
Aralık 2017 tarihine ertelendiğini 
aktararak, “1 Ocak 2018’den iti-
baren tüketiciden onay almayan 
bankalar, kredi kartını internet 
işlemlerine kapatacaklardır. Kre-
di kartlarının internette kullanımı 
için bu tedbirin yeterli olmadığını, 
internet güvenlik programlarının 
kullanımının artırılması gerektiğini 
düşünüyoruz.” diye konuştu.

Hayatında internetten işlem 
yapmamış kişilerin bile dolandırıcı-
ların kurbanı olduğuna işaret eden 
Yılmaz, şöyle devam etti: “Genel-
likle tüketicilerin bilgileri ele geçiri-
liyor hatta hiç internetten alışveriş 
yapmayan vatandaşlar dolandırı-
lıyordu. Bu nedenle bunun önüne 

geçilebilmesi açısından BDDK’nın 
aldığı bu karar gecikmiş de olsa 
doğru bir karardır.” Yılmaz, tüketi-
cilerin kredi ve banka kartlarıyla il-
gili kart numaralarını, son kullanma 
tarihi ve şifrelerini en yakınlarıyla 
dahi paylaşmamaları gerektiğini 
vurguladı.   n AA
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Engellilerin taşıt alımında ÖTV sınırı Kredi kartıyla alışverişte onay dönemi
Engelliler, taşıt alımlarında sağ-

lanan ÖTV istisnasından, motor 
silindir hacmine bakılmaksızın 200 
bin liranın altındaki araçlar için fay-
dalanabilecek.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığının “Özel Tüketim Ver-
gisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliği” Resmi Gazete’de ya-
yımlandı.  Motor silindir hacmine 
bakılmaksızın, hesaplanması gere-
ken ÖTV ve diğer her türlü vergiler 
dahil bedeli 200 bin liranın altında 
olan binek otomobil, panelvan, pi-
kap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi ta-
şıtların, engellilik derecesi yüzde 
90 veya daha fazla olan malul veya 
engelliler tarafından 5 yılda bir de-
faya mahsus olmak üzere ilk iktisabı 
ÖTV’den istisna tutuldu.

İktisap edilebilecek taşıtlara 
ilişkin bedelin üst sınırı, belirlenen 
yeniden değerleme oranında artı-
rılarak uygulanacak. Hesaplanan 
tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri 
dikkate alınmayacak. Bakanlar Ku-

rulu, bu şekilde tespit edilen tutarı 
yüzde 50’sine kadar artırmaya yet-
kili kılındı. 

Malul ve engellilerin kullanı-
mına mahsus eşya gümrük vergi-
lerinden muaf tutuldu. “Diğerleri” 
olarak ifade edilen taşıtlardan, ÖTV 
ve KDV dahil gümrük vergilerine 
ilişkin istisna uygulanmaması duru-
munda belirlenecek gümrüklenmiş 
değeri 200 bin lirayı aşanlar ithalat 
istisnasından da hariç tutuldu. Buna 

göre, bu istisna kapsamında, bedeli 
söz konusu tutarın altında olan ta-
şıtların edinilmesi mümkün hale 
getirildi. Gümrüklenmiş değeri, bu 
şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt 
ithal etmek isteyen malul veya en-
gellilerce, ilgili gümrük idaresine 
ÖTV’nin beyan edilip ödenmesi ge-
rekecek.

Tebliğ, 1 Ocak’tan itibaren yü-
rürlüğe girecek.
n AA

Bakan Fakıbaba’dan Sudan’ın
 ‘4 dolara et’ önerisine yanıt

Konya’ya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konya Sanayi Odası 
tarafından şehre kazandırılan Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni ziyaret etti

‘Model fabrikalardan
biri Konya’ya yapılsın’

Konya Sanayi Odası Baş-
kanı Memiş Kütükcü, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fa-
ruk Özlü’den Konya’ya model 
bir fabrika kurulmasını istedi. 

Bir dizi açılış ve ziyaret-
lerde bulunmak üzere Kon-
ya’ya gelen Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
Konya Sanayi Odası tarafından 
şehre kazandırılan Innopark 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni 
ziyaret etti.  Ziyarette söz alan 
Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Bakan Öz-
lü’ye Innopark hakkında bilgi 
verdi. Kütükcü, daha önce 
Ankara ve Bursa’ya kurulma-
sı planlanan model fabrikalar 
konusunu gündeme getirerek, 
Konya’ya da bir model fabri-
ka kurulmasını istedi. Üretim 
odaklı bir teknoloji geliştirme bölge-
si olarak kurguladıkları Innopark’ın 

yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını 
ifade eden Kütükcü, Bakan Özlü’den 
Innopark’a verdikleri desteğin deva-

mını talep etti. Bir yandan Innopark’ı 
genişletirken aynı zamanda Konya’da 
Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin sa-

yılarını artırmak için de çalış-
malar yürüttüklerini aktaran 
Kütükcü, Konya’da bu yıl 15 
yeni Ar-Ge ve Tasarım Mer-
kezi kurulduğunu ve bu işlet-
melerin sayısının 19’a ulaş-
tığını kaydetti. İmalat sanayi 
işletmelerinin verimliliklerine 
ve dijital dönüşümüne katkıda 
bulunması amacıyla Türki-
ye’de kurulmasına karar veri-
len model fabrikalardan birini 
de Konya’da görmek istedik-
lerini vurgulayan Kütükcü, 
Bakan Özlü’ye ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür etti. Innopark 
Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih 
Botsalı ise, Innopark’la ilgili bir 
sunum yaptı. Bakan Özlü’nün 
Innopark ziyaretine Konya Va-
lisi Yakup Canbolat, AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı, Konya 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve sanayiciler katıldı.  n İHA 

1  Ocak’tan itibaren naylon poşette ‘ücret’ dönemi

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü’den Konya’ya model bir fabrika kurulmasını istedi. 
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‘ABD, Münbiç’i Kandil çetelerine bıraktı’
Münbiç aşiretleri temsilcisi 

Hacci, ABD’nin Münbiçlilere PYD/
PKK’nın kentten çekilerek Fırat’ın 
doğusuna geçeceğine yönelik ver-
diği sözü tutmadığını ve ilçenin 
kontrolünü Kandil çetelerine bırak-
tığını söyledi.  Suriyeli Aşiretler ve 
Kabileler Yüksek Meclisinin Münbiç 
aşiretleri temsilcisi İbrahim Hacci, 
ABD’nin Münbiçlilere PYD/PKK’nın 
kentten çekilerek Fırat’ın doğusu-
na geçeceğine yönelik verdiği sözü 
tutmadığını ve ilçenin kontrolünü 
Kandil çetelerine bıraktığını belirtti.

Hacci, Halep’in Münbiç ilçesin-
de PYD/PKK varlığına ilişkin açıkla-
malarda bulundu.

ABD’nin, Münbiç’teki Tişrin 
Barajı yakınındaki bir askeri üste, 
Münbiçli aşiret liderleriyle çok sayı-
da toplantı yaptığını söyleyen Hacci, 
ABD’nin, burada, DEAŞ’ın ilçeden 
çekilmesiyle PYD/PKK’nın de Fı-

rat’ın doğusuna çekileceği sözü ver-
diğini dile getirdi. Hacci, DEAŞ’ın 
ilçeden ayrılmasına rağmen PYD/
PKK’nın buradaki varlığını hala sür-
dürdüğüne dikkati çekerek “Mün-

biçliler, ABD’nin DEAŞ’ın kentten 
çekilmesinin ardından verdiği söz-
leri yerine getirmemesi yüzünden 
Kandil çeteleriyle karşı karşıya kal-
dı. Amerika, Münbiç’in evlatlarını 

kandırdı.” dedi.
PYD/PKK’DAN ŞEBBİHA TAKTİĞİ
PYD/PKK’nın Esed rejiminin uy-

guladığı taktikleri denemeye başla-
dığını anlatan Hacci, terör örgütü-

nün, rejimin Şebbihalarına benzer 
bir istihbarat grubu oluşturduğunu 
kaydetti. Hacci, “Örgüt, ilçede reji-
min Şebbihalarına benzer istihba-
rat grupları oluşturarak yerli halkın 
aleyhine işler yapıyor.” değerlendir-
mesinde bulundu.

“ABD OLMASAYDI, PYD NE MÜN-
BİÇ’E NE DE BAŞKA BİR YERE 

GİREBİLİRDİ”
Hacci, PYD/PKK’nın Münbiç’e 

girebilmesinin en büyük nedeni-
nin ABD olduğuna vurgu yaparak 
“ABD’nin PYD’ye sağladığı siyasi 
ve askeri destek olmasaydı, Özgür 
Suriye Ordusu bölgenin kontrolünü 
ele geçirirdi. ABD olmasaydı, PYD 
ne Münbiç’e ne de başka bir yere gi-
rebilirdi.” ifadelerini kullandı. Ame-
rikalı yetkililerin Münbiç’teki aşi-
ret liderleriyle yaptığı toplantıların 
asıl amacının SDG’nin (PYD/PKK) 
Münbiç’teki varlığını yasallaştırmak 

olduğunu belirten Hacci, “Ancak 
gerçek o ki Münbiç, Amerikalılar 
tarafından, PYD yoluyla işgal edil-
miştir.” diye konuştu. Hacci, Tür-
kiye’ye, Fırat kalkanı kapsamında 
ÖSO’ya, terör örgütü DEAŞ’a karşı 
mücadelesinde verdiği destek için 
de teşekkür etti.

DEAŞ 12 AĞUSTOS’TA ÇEKİLMİŞTİ
Büyük çoğunluğunu Arapların 

oluşturduğu ilçe sakinleri, terör ör-
gütü DEAŞ’ın geçen yıl 12 Ağus-
tos’ta ilçe merkezinden çekilme-
sinden bu yana terör örgütü PYD/
PKK’nın işgali altında yaşıyor. İlçe-
de, PYD/PKK’nın zorunlu silah altı-
na alma uygulamasına tepki göste-
ren halk, geçen ay, kepenk kapatmış 
ve gösteri düzenlemişti. PYD/PKK, 
18-30 yaş arasındaki gençleri ken-
di işgal ettiği bölgelerde zorla silah 
altına alarak kamplarına götürüyor.
n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Suriye’de Esed’le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Çünkü Esed devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir” dedi

‘Esed devlet terörü
estirmiş bir terörist!’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tu-
nus Cumhurbaşkanı Sibsi tarafından 
Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı’n-
da resmi törenle karşılandı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid 
es-Sibsi tarafından resmi törenle kar-
şılandı. Erdoğan ile mevkidaşı es-Sib-
si’nin Tunus Cumhurbaşkanlığı Sa-
rayı’ndaki tören alanında yerlerini 
almalarının ardından, Türkiye ve Tu-
nus milli marşları çalındı. Erdoğan’ın 
tören kıtasını selamlaması sonrasın-
da iki ülkenin heyetleri karşılıklı tak-
dim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve es-Sibsi, daha sonra el sıkışarak, 
gazetecilere poz verdi. Törende, Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Hu-
lusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı 
Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nuret-
tin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da 
hazır bulundu. Resmi tören sonrası 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tunus 
Cumhurbaşkanı Sibsi baş başa ve 
heyetler arası görüşmeye geçti.

“BÖLGE SORUNLARINI ELE ALMA 
FIRSATINI BULDUK”

Erdoğan, mevkidaşı Sibsi ile baş 
başa ve heyetlerarası görüşmelerde 
ikili ve özellikle de bölge sorunlarını 
ele alma fırsatını bulduklarını aktardı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik 
ilişkilerde ticaret, yatırım, enerji, tu-
rizm ve tarım alanlarında işbirliğini 
daha da geliştirmek istediklerine dik-
kati çekerek, şu değerlendirmeler-
de bulundu: “Şu anda 1 milyar 125 
milyon dolar olan ticaret hacmimizi 
çok daha yükseklere çıkarmamızda 
fayda var diye düşünüyorum. Bugün, 
Tunus’un yaşamış olduğu ekonomik 
sıkıntılar ve dış ticaret açığının ne-
denlerini aramızda görüşme fırsatı 
bulduk. Türkiye olarak neler yapa-
bileceğimiz konusunda fikirlerimizi 
karşılıklı olarak paylaştık. Sayın Baş-
bakan ile de bu konuları görüşeceğiz, 
bakanlarımız aynı şekilde muhatap-
larıyla bu konuları görüştüler ve gö-
rüşmeye de devam edecekler.  Ülke-
lerimiz arasındaki ticaretin dengeli 
bir şekilde artırılması noktasında mu-
tabık kaldık. Ekonomi bakanlarımız, 
ilgili yetkililerimiz eşgüdüm halinde 
çalışmaya devam edecekler. Şunu 
buradan açık ve net ifade etmek iste-
rim; Tunus’un huzurunu, istikrarını, 
ekonomik büyümesini kendimizin-
kinden ayrı görmüyoruz. Tunus’un 
kalkınması, Türkiye’nin kalkınması 
demektir. Bu amaçla uygun koşullar-
la açtığımız 300 milyon dolarlık kredi 
Tunus tarafınca kullanılmış olup, 300 
milyon dolarlık kredi de kullanılmayı 
bekliyor. Öte yandan TİKA’nın faali-
yetleri de Tunus’un kalkınma çaba-
larına katma değer sağlamayı sürdü-
rüyor.”

Tunus’a ekonomik alandaki des-
teğin artarak süreceğine işaret eden 

Erdoğan, “Gerçekleştireceğimiz 
ekonomi ve yatırım forumu toplan-
tısında da özel sektörümüzü Tunus’a 
daha fazla yatırım yapmaya teşvik 
edeceğiz. Buraya 150 kadar iş ada-
mıyla beraber geldik ve Tunuslu iş 
adamları ile iş adamlarımız bugün 
ekonomi bakanlarımızın katılımıyla 
bir toplantıyı da gerçekleştirecekler.” 
dedi.

“BAYRAĞIMIZDAKİ BİRLİK GİBİ”
Erdoğan, Tunus’un terörle mü-

cadelesine tam destek verdiklerini 
ve vermeye de devam edeceklerini 
belirtti. Türkiye’nin, polis eğitimi, te-
rörle mücadele konusunda tecrübe 
aktarımı ve savunma sanayi ürünleri 
alanında Tunus ile devam eden iş-
birliğini geliştirmeye hazır olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, “15 Temmuz 
darbe girişimi karşısında sergilediği-
miz dayanışma ve FETÖ ile mücade-
lemizde verdikleri destek için Tunus 
makamlarına, başta Cumhurbaşkanı 
olmak üzere müteşekkir olduğumu-
zu bir kez daha vurgulamak isterim. 
Bölgesel gelişmeler kapsamında baş-
ta Kudüs olmak üzere uluslararası 
gündemdeki birçok meselede ara-
mızda benzer görüşler var. Bu benzer 
görüşler de bizim aynen bayrağımız-
daki birlik gibi burada da birliğimizi 
ortaya çok açık ve net koyuyor. De-
mek ki ‘tek bayrak’, böyle bir durum 
söz konusu. Temennim odur ki bu, 
ruhlarımızın da dışa yansıması ol-
sun.” ifadesini kullandı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe gi-
rişiminden sonra bölgesel gelişmeler 
kapsamında başta Kudüs olmak üze-
re uluslararası gündemdeki birçok 
meselede özellikle bu dayanışmayı 

sürdürdürdüklerini ve sürdürmeye 
de devam edeceklerini bildirdi.

“KUDÜS, BİZİM 
KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Erdoğan, şu görüşlere yer verdi: 
“128 ülke bir tarafa, 9 tane ki bunun 
bir tanesi Amerika Birleşik Devletle-
ri, diğer 8 tanesi herhalde Tunus’un 
ilçeleri gibidir. Bundan sonra ne gibi 
adımlar atacağız, bunları da yine be-
raberce konuşarak, görüşerek inşal-
lah bu adımları da atacağız. Türkiye 
ve Tunus, hep birlikte, güçlü şekilde 
şunu söylemektedir, ‘Kudüs bizim 
kırmızı çizgimizdir.’ Kudüs’ün tarihi 
statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiç-
bir adım kabul edilemez.”

“ESED, DEVLET TERÖRÜ 
ESTİRMİŞ BİR TERÖRİSTTİR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan”Su-

riye’de Esed’le yürümek kesinlikle 
mümkün değildir. Ne için? 1 milyona 
yakın vatandaşını öldürmüş olan bir 
Suriye’nin başkanıyla nasıl olacak da 
geleceği kucaklayacağız? Suriye’nin 
halkı böyle birisini başında görmek 
ister mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık 
ve net söylüyorum, devlet terörü 
estirmiş aslında bir teröristtir.” diye 
konuştu.

Erdoğan, “Kuzey Suriye tama-
men bir terör koridoru olarak adeta 
teslim edilmiş vaziyette. Peki ne için 
orada şu anda koalisyon güçleri var? 
Ne için orada Rusya var? Ne için ora-
da biz varız? Bütün sebebi Suriye’de 
huzur yok ve Esed’le de bu huzur 
oraya gelmez.” dedi.

“İSRAİL ŞU ANDA KENDİSİ ÇALIP 
KENDİSİ OYNUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ku-
düs bizim için bir başkenttir, Doğu 

Kudüs. Ve bunu ilan etmiş vaziyette-
yiz. Bunun arkasındayız, İslam dün-
yası da bunun arkasında. Şunu unut-
mayalım, işgal altındaki Kudüs’te 
bunu uygulamaya şu anda sokabil-
mek mümkün mü değil mi? İsrail şu 
anda kendisi çalıp kendisi oynuyor. 
10 tane ülkeyle siz dünyayı kalkıp da 
yanınıza alamazsınız, alamadınız za-
ten.” dedi.

BİZİM TEK BAYRAĞIMIZ VAR
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid 

es-Sibsi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
ziyaretinin kendilerini onurlandır-
dığını belirterek “Gerçekten de çok 
ayrıcalıklı ve güzel bir görüşme ger-
çekleştirdik.” diye konuştu. İki ülkeyi 
ilgilendiren konuları ele aldıklarını 
dile getiren Sibsi, bu çerçevede ikili 
ilişkiler, bölgesel ve uluslararası me-
selelerin görüşüldüğünü kaydetti.

Sibsi, ekonomik, sosyal ve kül-
türel meselelerin de gündeme gel-
diğini belirterek “Genel olarak bak-
tığımızda iki ülkenin konulara bakış 
açısının örtüştüğünü söyleyebilirim.” 
ifadelerini kullandı. Türkiye ve Tunus 
arasındaki ilişkilerin tarihi boyutuna 
dikkati çeken Sibsi, “Bu ilişkilerin sü-
rekli iyi bir şekilde değiştiğini ve ge-
liştiğini görmekteyiz. Şüphesiz devlet 
içerisindeki ve çevresel değişimlere 
bağlı olarak bu ilişkilerin de aynı düz-
lemde devam ettiğini görmekteyiz.” 
değerlendirmesinde bulundu. Sibsi, 
bu ziyaretle Türkiye ve Tunus ara-
sındaki ilişkilerin daha iyi bir şekilde 
aynı kulvarda devam edeceğine işa-
ret ederek “Özellikle ekonomik alan-
da gerçekten de küçümsenmeyecek 
kadar önemli bir ilişkimiz var.” diye 
konuştu.

“AYNI AY VE YILDIZA SAHİBİZ”
İki ülkenin mevcut ilişkilerin ge-

liştirilmesi ve güçlendirilmesi konu-
sunda ortak iradeye sahip olduğunu 
vurgulayan Sibsi, “Ancak Tunus’taki 
özel şartların da göze önünde bu-
lundurularak ilişkilerin bu bağlamda 
geliştirilmesinin bir dostluk vecibesi 
olduğundan da bahsettik.” ifadelerini 
kullandı. Sibsi, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın kendisini Türkiye’ye davet et-
tiğini belirterek “Ben bu daveti içten-
likle kabul ettim. Çünkü Türkiye’ye 
gitmek bizim için bir ülke ziyareti 
değil. Başka bir yere de gitmiş kabul 
etmiyoruz. Kendi ülkemize gitmiş gi-
biyiz.” dedi.

İki ülkenin bayraklarının arasın-
daki benzerliğe değinen Sibsi, “Bakın 
bayraklarımız ortada. Aynı ay ve yıl-
dıza sahibiz. Aslında iki tane, üç tane, 
dört tane değil. Bizim bir bayrağımız 
var. Hepiniz de görüyorsunuz. Türk 
ve Tunus bayrakları tamamıyla bir-
birine benzemektedir.” diye konuş-
tu. Sibsi, ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in 
başkenti” olarak tanıma kararına iliş-
kin, “İstanbul’daki zirveyle bölgedeki 
İslam ülkeleri Kudüs konusundaki 
çerçeveyi çizmiştir. Bu konuyu ciddi 
anlamda ele almışlardır. Birleşmiş 
Milletlerdeki (BM) oylamaya baktığı-
mız zaman, bunun dışında duran bir 
Arap ya da İslam ülkesi bulunmuyor, 
bize göre.” değerlendirmesinde bu-
lundu.  n AA

İsrail askerleri Kudüs 
gösterilerine müdahale etti

İsrail askerleri, işgal altındaki 
Batı Şeria’da yer alan Beytüllahim 
kentinde ABD’nin Kudüs kararını 
protesto eden Filistinlilere, plastik 
mermi ve göz yaşartıcı gazla müda-
hale etti. ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in 
başkenti” olarak tanımasını protesto 
etmek için Filistinli grupların çağrı-
sıyla Bab er-Rezzak bölgesinde bir 
araya gelen onlarca kişi kentin kuzey 
girişine doğru yürüdü. Washington 
yönetiminin kararı aleyhinde slogan 
atan göstericiler, Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel Kurulu’ndaki Kudüs oy-
lamasında Filistin lehine oy veren 
ülkelerin bayraklarını taşıdı. İsrail 
askerleri, gösteriye plastik mermi 
ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 

Müdahalede çok sayıda Filistinli, atı-
lan gazdan etkilendi. ABD Başkanı 
Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsra-
il’in başkenti” olarak tanımasından 
bu yana, başta işgal altındaki Doğu 
Kudüs olmak üzere, Batı Şeria’nın 
çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında 
gösteriler düzenleniyor. İsrail asker-
leri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz 
ve plastik merminin yanı sıra zaman 
zaman gerçek mermiyle müdahale 
ediyor. Türkiye’nin girişimleriyle 
hazırlanan ve Trump’ın Kudüs ka-
rarını eleştiren tasarı, geçen hafta 
BM Genel Kurulu’nda ABD’nin teh-
ditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla 
kabul edilmişti.
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunus'ta resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi

2013’ün Temmu-
zunda, güneş tepemde 
bir mızrak boyuyken, 
hava sıcaktan da sıcak 
ve dudaklarımda bir oruç 
susuzluğu çatlıyorken 
başlamıştım Ateşbaz’ı 
yazmaya. Elimde tuttu-
ğum kitabın hikâyesini, 
üzerinden iki yıl geçme-
miş gibi, daha mürekke-
bim ilk noktanın düştüğü 
yerde kurumamış gibi hatırlıyorum. 

Gecenin karanlığında göğü yakan 
yıldızları gördüğümde, semânın ise bu 
yangından pervanece bir hoşnutlukla 
güzelleştiğini düşündüğümde, yaza-
cağım eserin adının Ateşbaz olacağını 
daha o vakit anlamıştım. Zira içimde 
öyle büyük bir yangın vardı ve ben acıyı 
da baş göz üstüne bir selam ile yüreği-
me öyle güzel buyur etmiştim ki, yaptı-
ğım ateşbazlıktan başkasına sığmazdı. 

Kişileri gerçeğe dokunmuş bir ma-
sal anlatacaktım bu kez. Hikâye demeye 
dilim varmaz çünkü ancak masallarda 
olabilecek bir gerçekliğe sığardı yaz-
dıklarım. Lâle’nin zihni, Asaf’ın gizemi, 
gerçek bir hikâyenin duvarlarını aşıp 
gidecek kadar imkânsızdı. Ve aşkı yaz-
dığım bu kitaba verdiğim sırların gerçek 
olduğunu söylesem, kasem olsun ki 
sayfaları ateş alırdı. 

Birisinin bulunmadığı mecliste, 
o birisi hakkında konuşmaktan men 
ederdim kendimi. Fakat yazmak başka 
idi. Yazmanın vebali, hükümler kitabın-
da konuşmak gibi değildi. Üstelik hak-
kında yazacağım kişiyi cennete yolcu 
etmiştim. Epeyce uzun bir yola ve ka-
vuşmanın bu dünya için imkânsız oldu-
ğu menzile göndermiştim. Yazacağım 
her cümle önce aşkın sonra da hüsn-i 
zanın köprüsünden geçecekti. Öyleyse 
eğer bu dünyada bana verdiği güzelliği 
ertelenmiş bir cennet hediyesi diye alan 
Rabbe şükürler olsundu. 

Kanatlarını ateşten 
sakınmayan bir perva-
nenin cüretiyle, almıştım 
kalemi elime. Bedenimde 
bütün günün yorgunluğu, 
orucumu açmış da olsam 
hâlâ susuzluğun verdiği 
bir bitkinlik. Geceye çök-
müş karanlığın uykuya 
davet edişi. Aşk da böyle 
değil miydi? Aklın vaz-
geçtiğine yüreğin koşup 

gelmesi! 
Ve aşk gibi, yazının da, sahibi ol-

mazdı. Oysa bu ikisine de ait olan, ol-
mak zorunda olanlar vardı. Asaf ile Lâle, 
Ateşbaz’a aitti. Bu kitap bunca sırrı onla-
rın vebali ile taşımıştı. Hayalin de zamanı 
vardı bilirdim. Ve Ateşbaz’a yazdıklarım, 
ahirete kadar ertelenmiş olan hayaller-
den ibaretti. 

Bu dünyanın cennet olmadığını 
ama cehennem de olmadığını aşkla an-
lamıştım. Bu yüzden ki yazmaya, evvela 
aşkın Besmelesi ile başlamıştım. Ve de-
miştim ki, Yanmaktı aşkın Besmelesi; 
tövbesi ise hasret. Cennet ise sadece 
sevilenin olduğu yahut onunla kavuşul-
duğu mabet... 

Arkasında aşkın olduğu kapı yü-
züme her kapandığında, üstelik o ka-
pıyı kilitleyen kilidin ölüm olduğunu 
düşündüğümde, çaresizliğin de bir çare 
olduğunu anlamıştım. Zira derdi verip 
dermanını sevdiren Allah, acize derdi-
mi benden alma diye dua ettirirdi çoğu 
kez. Derdimi böyle çok sevip, yanmanın 
hazzına vardığımda yazmıştım kitabın 
sahifelerine hasretin izdüşümünü. Belki 
de bu yüzden sabrın sınandığı ramazan 
ayına rastlamıştı Ateşbaz’ın ilk cümlesi-
ni kaleme almam. 

Hasret, sahursuz niyet edilmiş bir 
oruç gibi, nefsin sabra tabi tutulup terbi-
ye edildiği en büyük imtihandı. Ateşbaz 
ise benim bu imtihanı özetleyebildiğim 
en güzel kelimem. 

ATEŞBAZI YAZMAK...

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ



28 ARALIK 2017 17HABER

Küçük ama işlevsel olan araçların daha çok talep gördüğü Türkiye piyasasında, güvenlik, konfor, ihtiyaçları karşılayabilme, dikkat çekicilik ve 
ergonomik olma gibi maddeler de üst üste koyulduğunda aranan marka ve model olarak karşımıza Renault’un yeni Captur’u çıkıyor

Yeni Captur ile sürüş keyfi 
Şık ve kişiselleştirilebilir bir cros-

sover olan Renault Captur, istek ve 
arzularını daha fazla karşılamak ama-
cıyla yeniden tasarlanmış. Konya’da 
Çelik Motorlu Araçlar güvencesi ile 
satışa sunulan yeni Captur’u sizler 
için test ettik. 

Testimiz esnasında Renault Cap-
tur’un şehirli ve şık dünyasına adım 
atarken dikkatlerimizi ilk çeken şey, 
yeni Captur’un dış görünüşü oldu. 
Yenilenen ön tasarımı, güçlendirilen 
ızgarası ve tam manasıyla yeniyi ara-
yanlar için oluşturulmuş tasarımı ile 
her zamankinden daha fazla dikkat 
çeken bir araç olarak karşımıza çıktı-
ğını görüyoruz. 

Tamamen sizi yansıtan bir cros-
sover hayal ettiğinizde kişisel-
leştirilebilir yanları ile öne çıkan 
yeni Captur, size farklı ve içinde 
sizden bir şeylerin olduğu seçe-
nekler sunabiliyor. 

Yeni Captur’un hemen her 
yerinde Captur’un ‘C’sini gör-
mek mümkün. Örneğin far ve 
park lambaları…

Tamamen yeniden tasar-
lanan C şeklindeki LED ön ve 
arka far imzası ile Renault Cap-
tur, herkesin dikkatini üzerinde 
topluyor. Yine jant seçenekle-
rinde de size uygun bir model 
muhakkak bulunuyor. 16 inç 
olan adventure ve 17 inçlik 
emotion alüminyum jantlardan 
birini tercih etme hakkı size su-
nuluyor. 

Renk seçenekleri ile de dik-
kat çeken yeni Captur, dikkatli 
gözlerin aracınızın üzerinde ol-
masını sağlıyor. 

Yeni Captur’un kabininde 
de aradığınız atmosferi bulabi-
lirsiniz. Kullanılan malzemele-
rin kalitesi, kusursuz işçiliği, şık 
iç tasarımı ve kişiselleştirilebilir 
ambiyansıyla Renault Captur 
sizin zevkinizi yansıtıyor.

Renault Captur’un yaşam 
alanının daveti üzerine otomo-
bildeki yerimizi alıyoruz. Kulla-
nılan malzemelerin kalitesine 
ve işçiliğe gösterilen özeni hay-
ranlıkla izledikten sonra bir de 
fotoğraf makinemizin vizöründen ba-
kalım istiyoruz. 

Fotoğraflarımız esnasında yeni 
Captur’un dış görünüşü itibariyle 
küçük bir araç olduğuna dair bir ya-

nılgıya düştüğümüzü anlıyoruz. Yeni 
Captur’un geniş ve ferah iç hacmini 
incelerken, bagaj kapasitesinin geniş-
liği de bizi şaşırtıyor. 

Yeni Captur’un bagaj hacmi bin 
235 metreküpe kadar genişleyebili-
yor. Kolay katlanabilir koltukları sa-
yesinde yeni Captur ile istediğiniz her 
şeyi taşıyabilirsiniz. 

Uzun ve geniş eşyaları taşımak 
için üçte bir ve üçte iki oranında asi-
metrik olarak kolay bir şekilde katla-
nabilen koltukları katladığınız zaman 
daha büyük bir yükleme hacmi elde 
ediyorsunuz. 

Farklılık oluşturmak ve kendi tar-
zını ortaya koymak için tüm detayları 
düşünen yeni Captur, ince detaylara 

önem vermiş. Bu noktada saklama 
alanlarının çeşitliliği ve farklılığı da 
gözümüzden kaçmıyor. Easy-Life çek-
mece adı verilen saklama alanı yeni 
ön ve orta konsol saklama alanların-

dan oluşuyor. Orta konsol, kolçak içi 
saklama alanları ve ayarlanabilir bar-
daklıklar sayesinde tüm eşyalarınız 
için kullanışlı alanlar oluşturulmuş.  
Trafikte araç sayısının her geçen gün 
biraz daha arttığı, buna bağlı olarak 
park sorununun da gündeme geldi-
ği günümüzde boy ebatları itibariyle 
minimize edilmiş araçlar öne çıkıyor. 
Kalabalık şehirlerin merkezinde kulla-
nacağınız araçlarda dış hacim küçük-
lüğünün yanı sıra görüş açılarını geniş 
tutacak alternatifler de sunulduğunda 
aracınız şehre daha çok adapte oluyor 
ve tam bir şehirli olmuş oluyor. Re-
nault Captur, park sorununa çözüm 
üretmek için geliştirdiği geri görüş 
kamerası ve sensörleri sayesinde sizi 

yönlendirerek daha az manevra ile 
daha güvenli park edebilmenizi sağ-
lıyor. Renault Captur’un görüş kame-
rasıyla, ön ve yanlardaki sensörleriyle 
manevralar artık daha kolay bir hal 

almış. 
Her ne kadar çok aranan bir özel-

lik olarak görülmese de varlığında 
kıymetinin daha iyi anlaşılacağı bir 
özellik de eller serbest kart sistemi… 
Çok pratik…

Eller serbest kartıyla Renault Cap-
tur’a yaklaştığınızda kapılar açılıyor. 
Start düğmesine bastığınızda araç 
çalışmaya başlıyor. Araçtan uzaklaştı-
ğınızda ise araç otomatik olarak ken-
disini kilitliyor. Güvenlik ve rahatlık 
açısından dikkate değer bir özellik ol-
duğunu söylememiz mümkün.

Güvenlik ve rahatlık denilince akla 
aracın içindeki fonksiyonlara erişim 
ve fonksiyonların dikkatleri dağıtma-
dan işlevsel hale getirilebiliyor olması 

da önemli bir madde olarak karşımı-
za çıkıyor. Yeni Renault Captur’da-
ki farklı multimedya sistemlerinde 
bulunan geniş dokunmatik ekranı 
kullanarak multimedya içeriklerinizi 

kolayca yönetebiliyor ve yolculukları-
nızı güvenliğinizden taviz vermeden 
daha eğlenceli hale getirebiliyorsu-
nuz. Ayrıca multimedya ortamlarınızı 
akıllı telefondan kontrol etmek istedi-
ğinizde R&Go teknolojisi uygulaması 
sayesinde rahat ve kolay bir şekilde 
içeriklerinize erişebiliyorsunuz. 

Daha fazla güvenlik ve konfor 
için Renault Captur, hemen herşeyi 
düşünmüş. Konforu ve güvenliği en 
üst seviyelere taşımak için Captur’da 
yokuş kalkış destek sistemi de bulu-
nuyor. Daha rahat kalkış yapabilme-
niz için frenleri aktive ederek aracı 2 
saniyeliğine duraklatabiliyorsunuz. 

Günümüz şartları ‘ben iyi şofö-
rüm, kaza yapmam’ dedirtmiyor. 

Çünkü siz kendinize ne kadar güven-
seniz, ne kadar iyi olduğunuzu iddia 
etseniz de bir anlık dalgınlık, maddi 
ve manevi kayıplara yol açabiliyor. 
Reflekslerinizle kontrolü elinize ala-

bilmenize yardımcı olacak bir diğer 
önemli donanım da acil fren destek 
sistemi. Karşınıza aniden bir engel mi 
çıktı? Fren pedalına aniden basıldığın-
da, durma mesafesini kısaltmak için 
fren gücü otomatik olarak artırılıyor. 
Acil fren destek sistemi bu aşamada 
devreye giriyor. 

Bir anlık dalgınlık ve ani refleksler, 
aracınızın hakimiyetini kaybetmeni-
ze sebep olabiliyor. Renault Captur, 
güvenlikte zirveye doğru giderken 
elektronik denge programı (ESP)’yi 
de donanımından eksik etmiyor. ESP 
sayesinde geçici olarak yol tutuşunun 
kaybolması halinde aracınızın haki-
miyetini kaybetmiyorsunuz. Bir veya 
daha fazla tekerlek üzerinde fren uy-

gulanması, aracın yoldan çık-
masını engelliyor. 

Tüm bu özelliklerin yanı 
sıra günümüzde özellikle SUV 
tarzında araçları tercih eden-
lerin genel talepleri aracın oto-
matik vites kutusuna sahip ol-
ması yönünde. Renault Captur, 
manuel 5 vites ve otomatik 6 
vites seçenekleri sunuyor. 

Testini gerçekleştirdiğimiz 
Captur, otomatik bir vitese 
sahip. Sürüş keyfini en üst se-
viyeye çıkarmak için EDC çift 
kavramalı otomatik vites kutu-
su yerleştirilmiş. EDC çift kav-
ramalı otomatik vites kutusu, 
dinamizm ve sarsıntısız vites 
geçişleri ile keyfinize keyif ka-
tıyor. Aracın yakıt tüketimi ise 
gayet iyi. Diğer SUV modellere 
göre özellikle benzinliaraçlar-
dan daha ekonomik bir yakıt 
tüketimine sahip. Araç ortala-
ma olarak benzinli yakıtta 5.5 
litrelik bir tüketime sahipken 
dizel yakıtlarda bu ortalama 4 
litre civarında ölçülmüş.  Stop 
& Start teknolojisiyle, Renault 
Captur’unmotoru otomatik ola-
rak durup çalışıyor. Böylelikle, 
yakıt tüketimi de atmosfere 
zarar veren gaz salınımı da aza-
lıyor.

Son teknolojik donanım 
ve göz alıcı tasarım anlayışıy-
la kendinden sıkça söz ettiren 

Yeni Captur’u görmek, daha yakın-
dan tanımak ve test etmek isterseniz, 
Çelik Motorlu Araçlar’ı ziyaret edebi-
lirsiniz. 
n RASİM ATALAY-FAHRİ ALTINOK 

Şık ve kişiselleştirilebilir bir crossover olan Renault Captur, istek ve arzularını daha fazla karşılamak amacıyla yeniden tasarlanmış.
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En istikrarlısı Serkan Kırıntılı
Süper Lig’in geride kalan ilk 

yarısında Türk futbolcuların en 
fazla süre bulduğu takım, Tele-
set Mobilya Akhisarspor oldu. 
Ligin 17 haftalık bölümünde 
Teleset Mobilya Akhisarspor 
Teknik Direktörü Okan Buruk, 
12 farklı Türk futbolcuyu sahaya 
sürdü. Bu futbolcular, toplamda 
8 bin 546 dakika sahada kal-
dı. Ege temsilcisinde toplam 
sürenin yüzde 50,77’sini yerli 
futbolcular değerlendirdi. Akhi-
sarspor’u 8 bin 425 dakika sa-
hada kalan Trabzonspor’un 11 
Türk futbolcusu takip etti. Bor-
do-mavili ekipte toplam sürenin 
yüzde 50,05’ini Türk futbolcular 
kullandı.

Teleset Mobilya Akhisarspor 
ve Trabzonspor’un haricinde 
başka hiçbir takım yüzde 50’nin 
üstünde yerli futbolcuya süre ta-

nımadı. İki takımın ardından en 
fazla Türk futbolcunun görev 
aldığı ekip, tarihinde ilk kez Sü-
per Lig’de mücadele eden Evkur 
Yeni Malatyaspor oldu. Doğu 
Anadolu temsilcisinde 11 farklı 
Türk futbolcu, toplamda 7 bin 
939 dakika süre buldu.
EN AZ SÜRE KASIMPAŞA’NIN 

YERLİLERİNDE
Süper Lig’de geride kalan 

17 haftada en az Türk futbolcuya 
Kasımpaşa şans verdi. Sezonun 
ilk yarısında lacivert-beyazlı for-
mayı 6 Türk futbolcu terletti. Bu 
oyuncular, toplamda 2 bin 938 
dakika sahada kaldı. 

Kasımpaşa’nın ardından 
yerli futbolcuya az süre veren 
ekip, Galatasaray oldu. Süper 
Lig’in 8. haftasında deplasman-
da Atiker Konyaspor ile yapılan 
maça 11 yabancı oyuncu ile 

çıkarak bir ilki gerçekleştiren 
sarı-kırmızılı takımda sezonun 
ilk yarısında 8 Türk futbolcu top-
lamda 3 bin 70 dakika forma giy-
di. Türk futbolunda “4 Büyükler” 
olarak adlandırılan takımlardan 
Fenerbahçe, 5 bin 438 dakika ile 
12, Beşiktaş ise 4 bin 868 dakika 
ile 15. sırada yer aldı.

EN İSTİKRARLI
 TÜRK FUTBOLCULAR

Süper Lig’in ilk yarısında 
sadece 3 Türk futbolcu takımla-
rının yaptığı tüm maçlarda 90’ar 
dakika görev aldı. Medipol Ba-
şakşehir’in milli kalecisi Volkan 
Babacan, Atiker Konyaspor’un 
milli file bekçisi Serkan Kırıntılı 
ile Kasımpaşa’nın deneyimli ka-
lecisi Ramazan Köse, takımları-
nın ilk yarıda yaptığı 17 maçın 
tamamında da forma giydi.  
n AA

Yeni Malatyaspor 
Ceyhun’u istiyor

İbrahim Alan 
Yeni Orduspor’da

Süper Lig’in ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlayan 
Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor’un tecrübeli 
orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ve Boluspor’un defans 
oyuncusu Umut Meraş’ı renklerine bağlamak için girişimleri-
ni sürdürüyor. 

E.Y. Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek ve Teknik Direk-
tör Erol Bulut, İstanbul’da bir araya gelerek başlattığı transfer 
çalışmalarında ilk olarak rotayı Karabükspor’un orta saha 
oyuncusu Ceyhun Gülselam’a çevirdi. Sarı-kırmızılı kulübün 
başarılı oyuncunun transferini bir iki gün içerisinde bitirmek 
istediği ifade ediliyor. Yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı 
kulübünden ayrılmayı düşündüğü öğrenilen Ceyhun’un da 
Malatya ekibinden gelen teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un bir diğer transferde temas ha-
linde olduğu futbolcunun ise Boluspor’un genç yeteneği Umut 
Meraş olduğu belirtildi.

22 yaşındaki sol bek, Erol Bulut’un raporu doğrultusun-
da kadroya katılmayı planlandığı ifade edilirken, Evkur Yeni 
Malatyaspor ile Boluspor’un bir ön görüşme gerçekleştirdiği 
öğrenildi.

Umut Meraş’ın sarı-kırmızılı yönetimin kurmak istediği 
uzun vadeli ve ileriye dönük takım kadrosunda düşündüğü bir 
oyuncu olduğu ifade ediliyor.
n İHA

TFF 3. Lig 2. Grup’un iddialı takımlarından yeni Orduspor, 
Konyasporlu İbrahim Alan ile sözleşme imzaladı. 

3. Lig 2. Grup’un şampiyonluk yolundaki iddialı takımı 
Yeni Orduspor, devre arası transferlerine başladı. 5 veya 6 
yeni futbolcunun transfer edilmesinin planlandığı mor-be-
yazlı ekipte önceki gün prensipte anlaşmaya varılan Sakar-
yaspor’dan Fatih Özçelik ile 1.5 yıllık, Atiker Konyaspor’dan 
İbrahim Alan ile sezon sonuna kadar 3.5 aylık sözleşme 
imzalandı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde bir 
açıklama yapan Yeni Orduspor Kulüp Başkanı Faruk Zavalsız, 
“Devre arasında takımı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni 
takviyelerimiz de olacak. Bu sene kesinlikle şampiyonluğu 
hedefliyoruz. İnşallah sezon sonunda şehir olarak hepimiz bu 
sevinci yaşarız” dedi.

Yeni Orduspor Kulüp Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube 
Sorumlusu Ertan Bakır da 2 futbolcu ile daha görüştüklerini, 
yakın zamanda onları da takıma kazandırmak istediklerini 
söyledi. Devre arası transferlerinde sadece futbolcunun gel-
mesinin yeterli olmadığını, bilakis kulüpleriyle olan sorunları 
da çözmek gerektiğine dikkat çeken Bakır, “Planladığımız 
transfer politikası doğrultusunda emin adımlarla devam edi-
yoruz” diye konuştu.  

Bakır, ayrıca hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu 
da vurgulayarak, “Bu serüvende ligleri aşama aşama geçe-
ceğiz. Yeni bir heyecanla ikinci yarı başlayıp ligi şampiyon 
bitirerek Ordu’ya büyük bir sevinç yaşatmayı arzu ediyoruz. 
Bu yolda Orduluların, taraftarlarımızın yanımızda olmasını 
istiyoruz” ifadelerinde bulundu.
n İHA

En çok Palabıyık ve Aydınus düdük çaldı
Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun ilk 

yarısında 12’şer maçta düdük çalan Fırat 
Aydınus ve Ali Palabıyık, en fazla görev 
alan hakemler oldu. Ligin 17 haftalık ilk 
bölümünde 21 farklı hakem düdük çaldı. 
Hakemler, oynanan 153 maçta toplam 712 
sarı, 46 kırmızı kart gösterdi. Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu 
(MHK), sezonun ilk devresinde en çok Fırat 
Aydınus ve Ali Palabıyık’a görev verdi. 

Aydınus ve Palabıyık, yönettikleri 
12’şer maçla en fazla görev verilen ha-
kemler sıralamasında zirveyi paylaştı.Bu 
iki hakemi, 11’er maçta düdük çalan Halis 
Özkahya, Mete Kalkavan ve Yaşar Kemal 
Uğurlu izledi. Bülent Yıldırım, Cüneyt Ça-
kır, Halil Umut Meler ve Hüseyin Göçek de 
10’ar maça atandı.

MHK tarafından en az şans verilen ha-
kem, bir maça çıkan Bahattin Şimşek oldu. 
Volkan Bayarslan ise sezon başında açık-
lanan “Süper Lig hakemi” listesinde yer 
almasına rağmen ilk devre tercih edilmedi.

BEYAZ NOKTAYI EN FAZLA 

PALABIYIK GÖSTERDİ
Penaltı istatistiklerinde ilk sırada FIFA 

kokartlı hakem Ali Palabıyık yer aldı. Pa-
labıyık, 12 maçta 8 kez beyaz noktaya yö-
neldi. Palabıyık, ilk devre yönettiği Fener-
baçe’nin 3 maçında sarı-lacivertli takım 
lehine 4 penaltı kararı verdi. Palabıyık’ın 
ardından beyaz noktayı en çok 6 kezle Mete 

Kalkavan, Halis Özkahya ve Özgür Yankaya 
işaret etti.

En fazla maça atan iki hakemden biri 
olan Fırat Aydınus ile 10 karşılaşmada 
düdük çalan Halil Umut Meler ise penaltı 
kararı vermedi.

KARTINA EN ÇOK 
AYDINUS BAŞVURDU

Sezonun ilk devresinde en fazla kır-
mızı kartı Ali Palabıyık, sarı kartı ise Fırat 
Aydınus çıkardı.  Palabıyık, kırmızı kartına 
7 kez başvururken, Halis Özkahya 6, Ümit 
Öztürk 5, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Me-
ler 4’er oyuncu ihraç etti. MHK’nin en fazla 
şans verdiği hakemlerden Aydınus, sarı 
kartını 59 kez kullandı. Aydınus’u, 52 sarı 
kartla Mete Kalkavan ve Cüneyt Çakır takip 
etti. Hakemler arasında toplamda en fazla 
kartı Fırat Aydınus gösterdi. Aydınus, görev 
aldığı 12 müsabakada 59 kez sarı, 2 defa 
da kırmızı kartına yöneldi.

DERBİ MAÇLARI 
FARKLI İSİMLER YÖNETTİ

Sezonun ilk yarısında oynanan 3 derbi 
maçta da farklı isimler görev yaptı. Ligin 
6. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş (2-1) 
derbisine Ali Palabıyık’ı atayan MHK, 9. 
haftada golsüz sona eren Galatasaray-Fe-
nerbahçe maçında Cüneyt Çakır’ı tercih 
etti. Beşiktaş’ın, 14. haftada sahasında 
Galatasaray’ı 3-0 yendiği 2017’nin son der-
bisinde ise Fırat Aydınus düdük çaldı.   n AA

144 SAAT TER DÖKTÜLER!
Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 
yapılan ve profesyonel dağcıların da destek verdiği Kudüs koreografisi için bir grup taraftar 144 saat aralıksız ter döktü

Daha önce birçok önemli müsa-
bakaya ev sahipliği yapan Konya Bü-
yükşehir Belediye Stadı, A Milli Futbol 
Takımı’nın 2016 Avrupa Şampiyona-
sı’nda Letonya, Hollanda ve İzlanda 
müsabakalarında milli coşkuya sahne 
oldu. Toplam 42 bin kişilik Konya Bü-
yükşehir Belediye Stadı, cumartesi 
günü oynanan Atiker Konyaspor-Fe-
nerbahçe maçında büyük bir görsel 
şova ev sahipliği yaptı. Nalçacı Gençlik 
Derneği yöneticilerinin öncülüğünde 
gerçekleştirilen dev gösteride, ABD’nin 
Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak 
tanıma kararına tepki gösterildi. Der-
neğin proje koordinatörü Himmet Gü-
leçyüz, görsel şölen için yapılan hazır-
lıkları paylaştı.

Kudüs’ün Müslümanların ortak 
değeri olduğunu ve ABD’nin skandal 
kararının dünyada tepki çektiğini vur-
gulayan Güleçyüz, Fenerbahçe kar-
şılaşması öncesi tribünlerden de bu 
konuda bir mesaj vermek istediklerini 
anlattı. Güleçyüz, koreografiyi hazır-
larken Türkiye’de daha önce yapılanlardan 
daha büyük bir çalışmaya imza atmaya 
çalıştıklarını belirterek, “Genellikle bu işi 

yapanlar dijital ortamda hazırlıyorlar. Biz 
konu Kudüs olunca ‘Gecemizi gündüzümüze 
katalım ve çok güzel, el emeği bir çalışma 
yapalım.’ diye düşündük.” ifadelerini kul-

landı.
SLOGANI ERDOĞAN’DAN 

ESİNLENEREK HAZIRLADILAR
Koreografinin ana temasının Mes-

cid-i Aksa olması yönünde karar 
verdiklerini aktaran Güleçyüz, şöyle 
devam etti: “Daha sonra Mescid-i Ak-
sa’nın yanına bir şeyler daha eklemek 
istedik. Filistin direnişinin sembolü 
Hanzala aklımıza geldi. Sloganı ise 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’dan esinlenerek hazırladık. Dünya 
genelinde Filistin ve Kudüs üzerine 
özel çaba harcamasından dolayı bu 
kararı verdik. Son olarak da Kudüs’ün 
fatihi Selahaddin Eyyubi’den feyzala-
rak, ‘Kudüs yeni Selahaddinler bekler’ 
sloganını yazdık. Bu şekilde koreogra-
fimiz oluştu.”
GÜLEÇYÜZ, ÇALIŞMANIN EL EMEĞİ 

GÖZ NURU OLDUĞUNA İŞARET 
EDEREK, ŞUNLARI KAYDETTİ:
“Çizimini kendimiz yaptık. Ru-

lolarla, fırçalarla kendimiz boyadık. 
Ekibimizde profesyonel olarak çalı-

şan sadece dağcılar vardı. Dağcılar iplerin 
asılmasına yardımcı oldu. Geriye kalan her 
şeyi amatör insanlar yaptı. Koreografide; 3 

bin metrekare kumaş, 6 bin metre halat, 3 
bin metrekare file ve 500 kilo yağlı boya kul-
landık. Bu projeyi hazırlayalım dediğimizde 
Fenerbahçe maçına 10 gün vardı. Birkaç 
günlük onay sürecinden sonra maçtan bir 
hafta önce cumartesi gecesi haber geldi. 
Pazar sabahı başladık. Tasarım dahil 6 
günlük bir süremiz vardı. Gece ve gündüz iki 
vardiya çalıştık.”

Kudüs’ün işgal altında olduğunu ve bu 
durumun tüm Müslümanları üzdüğünü ifade 
eden Güleçyüz, “Kudüs’e tribünlerden des-
tek olmak istedik. Bu koreografiyle,’Filis-
tin’in yanındayız. Kudüs Müslümanlarındır. 
Bütün dünya bunu böyle bilsin.’ mesajını 
vermek istedik.” diye konuştu.

Geçen hafta cumartesi günü Konya 
Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan Ati-
ker Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesin-
de Konyasportaraftarı, doğu kale arkası 
tribününde Mescid-i Aksa’nın 3 boyutlu 
görselinin yer aldığı ve üstünde “Kudüs 
yeni Selahaddinler bekler” yazan koreog-
rafi yapmıştı. Koreografide; Mescid-i Aksa, 
Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi ile Filistin 
direnişinin sembolü olan Hanzala’nın elin-
de Filistin ve Türk bayrağına yer verilmişti.
n AA
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Konyalı şampiyon Zeliha Ağrıs, gözünü olimpiyatlara çevirdi
Güney Kore’nin Muju şehrinde 

gerçekleştirilen son Dünya Tekvan-
do Şampiyonası’nda finalde karşı-
laştığı Rus rakibi Tatiana Kudasho-
va’yı 11-8’lik sonuçla mağlup ederek 
53 kiloda Türkiye’ye altın madalya 
kazandıran Beyşehirli milli sporcu 
Zeliha Ağrıs, gözünü olimpiyat şam-
piyonluğuna çevirdi. 

Haziran ayında yapılan şampiyo-
nada 19 yaşında dünya şampiyonu 
olmayı başaran Ağrıs, Beyşehir’de 
kendisini yetiştiren Beyşehir Bele-
diyesi Tekvando Spor Okulu’nu zi-
yaret etti. Ağrıs, burada gazetecilere 
yaptığı açıklamada, gözünü 2020’de 
Tokyo’da yapılacak olimpiyatlara çe-
virdiğini belirtti. Halen milli takımda 
yoğun bir çalışma programı içerisin-
de tekvando faaliyet programında 
yer alan müsabakalara hazırlandı-
ğını belirten Ağrıs, “Milli takımda, 
Ali Hocamın desteğiyle çalışmalara 
devam ediyorum. Bu arada değişik 
ülkelerde düzenlenen çeşitli müsa-
bakalara da katılıyorum. Bir ay sonra 

Çin’de düzenlenecek turnuvada yine 
birinci olmayı hedefliyorum. Ayrıca, 
Mayıs ayında yapılacak Avrupa şam-
piyonasına da hazırlanıyorum. Şu an 
için her şey yolunda. Avrupa’da da 
şampiyonluk bekliyorum. Gözümü 
ise nihai hedefimde olan 2020’de 
Tokyo’da yapılacak olimpiyat oyun-
larına çevirmiş bulunuyorum. 57 
kiloda puan olarak ilk 6’da olduğun 
zaman direk olarak olimpiyatlara ka-
tılabiliyorsun. Avrupa seçmelerinde 
başarılı olduğunda da bu mümkün 
ama ben şu an çok şükür ilk 6’dayım 
ve inşallah olimpiyat oyunlarına di-
rek katılmayı bekliyorum. Orada da 
ülkeme altın madalya kazandırmak 
en büyük hedefim” dedi.

‘ŞAMPİYON OLACAĞIMA 
İNANMIŞTIM’

Ağrıs, 19 yaşında gelen dünya 
şampiyonluğu sürecini de anlatır-
ken, çok zorlu bir dönemde gelen 
dünya şampiyonluğunun aslında 
kendisi için de sürpriz olduğunu be-
lirterek, “Elim kırılmıştı. Bu anlarda 

çok psikolojik sorunlar yaşadım. Bu 
sorunla mücadele ederken sağ olsun 
yanımda olan Alim Hocam’ın saye-
sinde bu durumu atlattım ve son-
rasında dünya şampiyonu oldum. 
Aslında dünya şampiyonasında de-
rece bekliyordum ama şampiyonluk 
benim için de çok büyük bir sürpriz 
oldu. Lakin, final maçına şampiyon 
olacağıma inanarak çıkmıştım. Al-
lah’a şükürler olsun ki nasip oldu. 
Dünya şampiyonası sonrasında 
doğduğum, büyüdüğüm Beyşehir il-
çemizde, beni muhteşem bir şekilde 
karşıladılar. Belediye başkanımıza, 
Nafiz Çakır hocama ve ilçemiz halkı-
na bu anlamda çok teşekkür ediyo-
rum. Çünkü, hala hafızamda o günkü 
coşku. Ayrıca, dünya şampiyonu ol-
duktan sonra Beyşehirli işadamımız 
Osman Arıtürk Beyefendi de bana bir 
ev hediye edeceği sözünü verdi. Ben 
kendisine spora ve sporcuya verdiği 
bu destekten ötürü de çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
n İHA

Karatay Fair-Play Müzesi’ne Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinden ziyaret 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Turizm Fakültesi Rekreasyon Yöneti-
mi Bölümü öğrencileri Karatay Bele-
diyesi tarafından yaptırılan Olimpiyat 
Parkı içindeki Fair-Play Müzesi’ni 
ziyaret etti. Öğrenciler Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rekrasyon Bö-
lümünde ders veren Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Fatih Yüksel’in rehberliğin-
de gezdikleri müzede üniversitede 
teorik olarak aldıkları Olimpizm ve 
Fair-Play dersinin uygulama kısmını 
gerçekleştirdi.

‘ETİK SPORTMENLİK 
ANLAMINA GELİR’

Olimpizm ve Fair-Play dersi kap-
samında bu geziyi düzenlediklerini 
belirten Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih 
Yüksel, “Okuldaki derslerimizde fa-
ir-play kavramını teorik olarak ele alı-
yoruz. Teorinin uygulama kısmı için 
ise buradayız.  Fair-Play dürüst oyun, 

etik sportmenlik anlamına gelir. Fa-
ir-Play birey için görev, başkaları için 
haktır. Dünyada bir ilk olan bu kon-
septte bir müzeyi bize kazandırdığı 

için Karatay Belediyesi’ne teşekkür 
ediyoruz’’ dedi.
HANÇERLİ: FAİR-PLAY BU BELDEYE 

UZAK BİR KAVRAM DEĞİL

 Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, dünyada bir ilk olan 
müze kapsamında Karatay’ın hoşgö-
rünün beşiği olduğunu söyledi. Baş-

kan Hançerli Hz. Mevlana’nın ektiği 
hoşgörü tohumları, Karatay’ın bere-
ketli topraklarında sekiz asır boyunca 
büyümüş ve tüm Dünya’ya yayılmış-

tır. Tam da bu noktada, “Fair-Play” 
bizden uzak olmayan bir kavrama 
dönüşerek bütün kişisel hırslarından 
arınmış, rakibine saygılı, onu bir 
düşman olarak değil; yapılan karşı-
laşmada oyunun bir parçası olarak 
görerek ona maddi ve manevi anlam-
da zarar vermeyen adaletli ve hoşgö-
rülü sporcuların düsturu olmuştur. 
Fair-Play Müzesi’nde Dünya’da ve 
Türkiye’de yaptıkları spor faaliyet-
leri neticesinde Fair-Play ödülüne 
layık görülerek ülkemizin hoşgörü ve 
dostluk ilkelerini spor tarihinin altın 
sayfalarına yazdıran sporcularımızın 
hayatlarının ve başarılarının yer aldı-
ğı bölümler yer almaktadır. Fair Play 
ruhunu Konya’da ve Türkiye’de yaşa-
tarak, sporu geliştiren ve ilerlemesi-
ne sağlayan bütün sporcularımıza te-
şekkür ederim” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

William Daniels 
ülkesinden döndü

Spor Yazarları Derneği 
İbrahim Sur’u andı

Türkiye Basketbol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz 
ligin 16.hafta maçında Cumartesi günü Bandırma Kırmızı ile 
karşılaşacak. Bu maç öncesi mavi beyazlı takımın Amerikalı 
oyuncusu Will anneannesinin vefatı üzerine ülkesine gitmişti. 
Takımın son durumu hakkında kulüpten yapılan açıklamada, 
“Basketbol takımımızda Bandırma Kırmızı maçı hazırlıkları 
sürüyor. Anneannesi’nin vefatı nedeniyle ülkesine giden Will 
Daniels Konya’ya döndü. Daniels, Cumartesi günü oynanacak 
maçta takımdaki yerini alacak. Kısa süreli sakatlığı bulunan 
Fran Plepic ise forma giyemeyecek” ifadelerine yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi,  merhum 
gazeteci İbrahim Sur’un 11. ölüm yıldönümü nedeniyle bir 
mesaj yayınladı. Konya Şube Başkanı Recep Çınar tarafın-
dan yönetim kurulu adına yayınlanan mesajda, “Konya bası-
nın yetiştirdiği, başarısı Konya dışına taşmış, duayen gazete-
cilerden İbrahim Sur’u 11. yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu 
kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Acısı, ilk günkü 
gibi içimizde yaşamaktadır. O, Konya basın camiasının ve 
sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Ruhu şad, 
mekanı cennet olsun. Sabır dileklerimizle tüm Sur ailesinin 
ve sevenlerinin acısını bir kez daha paylaşıyoruz” ifadelerine 
yer verildi.  n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk 
rapor bekliyor

Pilot takım Konya Anadolu Selçukspor, 
ligin ilk devresini 21 puan ile 11.sırada 
tamamladı. Yavru Kartal’da ikinci yarı ha-
zırlıkları Pazartesi günü yapılan çalışma ile 
başladı. Yeşil beyazlı takımın son durumu 
hakkında değerlendirmelerde bulunan Ku-
lüp Basın Sözcüsü Prof. Dr. Hakan Salim 
Çağlayan, ilk yarıda hedefledikleri noktaya 
ulaşamadıkları ancak ligin ikinci devresinde 
bunun için çalışacaklarını ifade etti. Çağla-
yan, transfer çalışmaları hakkında da bilgi-
ler verdi.

‘HEDEFİN BİR TIK ALTINDA KALDIK’
Ligin ilk devresinde hedeflenen puanın 

çok az altında kaldıklarını belirten Konya 
Anadolu Selçukspor Basın Sözcüsü Prof. 
Dr. Hakan Salim Çağlayan, “Konya Ana-
dolu Selçukspor, ligin ilk devresinde puan 
cetvelinde bizim isteğimiz konumun bir tık 

altında kaldı. Bizim belirlediğimiz hedefin 
bir tık aşağısındayız. Ama Play – Off potası-
na baktığımız zaman hedefimiz devam edi-
yor. Henüz ligde oynanmamış 17 maç var” 
ifadelerini kullandı.

‘HEDEFLERİ OLAN BİZ TAKIMIZ’
Hedeflerinin sadece Konyaspor’a oyun-

cu yetiştirmek olmadığını, ligde de başarılı 
olmak istediklerini dile getiren Çağlayan, 
“Konyaspor ile paralel gittiğimizden dolayı, 
bizim asıl amacımız A Takımımız olan Kon-
yaspor’a oyuncu yetiştirmek. Biz hem bu 
hedefe ulaşmak hem de ligdeki iddiamızı 
sürdürmek istiyoruz. ‘Konyaspor’a oyuncu 
yetiştirelim ama düşmesek yeter’ diye bir 
düşüncemiz yok. Hedefleri olan biz takımız. 
Bulunduğumuz yerin daha üstüne nasıl 
çıkabiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. 
Bunu yaparken, asıl amacımızı da unutmu-

yoruz” dedi.
‘SAKARYA MAÇI İLE TOPARLANDIK’
İlk yarıda 8 hafta kazanamadıkları dö-

nem olduğunu ve Sakaryaspor maçı ile to-
parlandıklarına da değinen Prof. Dr. Hakan 
Salim Çağlayan, “Ligin ilk yarısında 8 haf-
talık galibiyet hasreti yaşadığımız dönem 
olmuştu. 8 haftanın ardından Sakaryaspor 
maçını kazanarak yeniden bir ivme yaka-
ladık. Burada oynadığımız son maçta Bug-
saşspor’a karşı farklı bir mağlubiyet aldık. 
Orada biraz rehavet vardı. Devre arasına 
erken çıkılmıştı sanki. Sonrasında Hacette-
pe’den 1 puan alarak devreyi tamamladık. 
Bugsaş mağlubiyeti olmasaydı ilk yarı he-
defimize biraz daha yaklaşmış olacaktık. 
Sakaryaspor maçı ile iyi toparlandık ve 
arkadaşlarımız özlediğimiz, arzu ettiğimiz 
maçlar çıkardı. İkinci yarı da aynı perfor-

mansımızı sürdürerek, yukarı sıralar olan 
hedefimize ulaşmak için çabalayacağız. 
Şu an oyuncu grubu, teknik ekip ve yönetim 
olarak herhangi bir sorunumuz yok” şeklin-
de konuştu.

TRANSFERDE BEKLEMEDELER
Açıklamalarında son olarak transfer 

çalışmalarına değinen yeşil beyazlı kulübün 
Basın Sözcüsü Çağlayan, “Ligin ikinci yarısı 
öncesi bazı takviyeler olabilir. Ama bunun 
için önce Konyaspor’daki transferlerin net-
leşmesini bekliyoruz. 

Hocamız bir rapor verecek. Bu rapor 
doğrultusunda Konyaspor’dan da oyuncu 
takviye etmeyi planlıyoruz. Konyaspor’dan 
kiralık olarak gönderilecek oyuncular olabi-
lir, o oyunculardan bazılarını Konya Anadolu 
Selçukspor için düşünebiliriz” diyerek söz-
lerini sonlandırdı.  n MUHAMMED SAYDAM

TFF 2. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da ikinci devre hazırlıkları devam ediyor. Öte yandan yeşil beyazlı takımda transfer 
takviyesi için Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ve Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı’nın raporu bekleniyor

Prof. Dr. Hakan Salim Çağlayan



Maçın son bölümlerinde 
gerginlik yaşandı

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
Trabzonspor’u 1-0 mağlup ettiği maçın son bö-
lümlerinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik 
yaşandı. Bir taç pozisyonu öncesinde Ömer Ali 
Şahiner ve Uğur Demirok tartışırken, araya diğer 
oyuncular ile Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay girdi. Ömer Ali Şahiner’in çok sinirlendi-
ği pozisyonun ardından hakem Bülent Yıldırım iki 
oyuncuya da sarı kart gösterdi.  n SPOR SERVİSİ

Temsil-
cimiz Atiker 

Konyaspor’un 
Ziraat Türkiye Ku-

pası son 16 turunda 
Trabzonspor ile 

oynadığı karşılaş-
mada maçın tek 

golünü yeşil beyazlı 
takımın kaptanı 
Ali Çamdalı attı. 

Uzun süredir gol se-
vinci yaşayamayan 
Çamdalı, bir sene 

aranın ardından 
golle tanıştı. Kap-

tan Ali Çamdalı, 
en son 2016-2017 
sezonunda Süper 

Lig’in 11.hafta 
maçında Kayse-

rispor’a gol atmıştı. 
Tecrübeli oyuncu 

bu sezon ilk golüne 
imza atarken, 

oynadığı oyunla da 
alkış aldı.

n SPOR SERVİSİ

Ali Çamdalı 1 sene sonra gol attı

RPS
Kartal avantaj sağladı!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında 
temsilcimiz Atiker Konyaspor, Trabzonspor’u konuk 
etti. İyi bir mücadele ortaya koyan yeşil beyazlı takım 
31.dakikada Kaptan Ali Çamdalı’nın attığı gol ile 1-0 
galip geldi ve rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti 1 0

Konyaspor
Trabzonspor

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf xx, Yusuf Bozdoğan xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Filipovic xx, Ali Turan xx, 

Skubic xx, Ali Çamdalı xxx, Jonsson xx (Manyama dk. 46 xx), Ömer 
Ali xx, Vedat Bora xx, Fofana xx (Musa Araz dk. 83 ?), Milosevic xx
Yedekler: Abdulaziz, Andres, Selim Ay, Savaş, İsmail, Kadir Kaan

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Trabzonspor: Esteban xx, Emmanuel Mas xx, Tomas x, Uğur Demirok 
xx, Kamil Ahmet xx, Kucka x (Yusuf dk. 84 ?), Okay x, Sosa xx, Olcay 

xx (Abdülkadir dk. 82 ?), Bero x (Castillo dk. 64 xx), Rodallega xx
Yedekler: Uğurcan, Arda, Mustafa Akbaş, Pedro, 

Hüseyin, Abdurrahim
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Ali Çamdalı (dk. 31) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Kucka, Okay, Uğur (Trabzonspor), Fofana, Ali Çamdalı, 

Ali Turan, Ömer Ali (Atiker Konyaspor)

Atiker Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki 
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yakla-
şık  -1 derecede oynandı. Soğuk hava ve hafta için 
olmasına rağmen maçı 10 bin civarında taraftar 
takip etti. Konyasporlu futbolseverler maçın ba-
şından sonuna kadar verdiği destek ile takımına 
büyük moral oldu. Maçın ardından futbolcular ga-
libiyeti taraftar ile birlikte kutladı. Az sayıda Trab-
zonspor taraftarı maçın bitiş düdüğü ile ‘Konya 
kümeye’ şeklinde bağırarak Konyasporlu futbol-
severleri tahrik etti.  n SPOR SERVİSİ

Soğuk havaya 
rağmen güzel destek

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligde Fenerbahçe’den 
aldığı 1 puanın ardından, kupada Trabzonspor’u konuk etti. 90 dakika 
boyunca iyi mücadele eden Anadolu Kartalı, farkı açacak pozisyonlar 
bulmasına rağmen maçı 1-0 kazandı. Maça iyi başlayan yeşil beyazlı-
lar, 31.dakikada bulduğu pozisyonda öne geçmeyi başardı. Fofana’nın 
getirdiği topta, Ömer Ali Şahiner ceza sahası içinden Ali Çamdalı’ya 
çıkardı. Çamdalı kayarak düzgün bir şekilde topu kaleye vurdu ve ta-
kımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın ikinci yarısında da pozisyonlar 
bulan Atiker Konyaspor, bunlardan yararlanamadı ve maçı 1-0 kaza-
narak rövanş karşılaşması öncesinde avantaj sağladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Bero’nun altıpasın sağ çaprazından sert şutunda top 

kaleci Serkan’da kaldı.
31. dakikada sol kanattan gelişen atakta son çizgide Ferhat’ın gön-

derdiği topu ceza sahası içinde önünde bulan Ömer Ali’nin dönerek 
verdiği pasında penaltı noktasında Ali Çamdalı meşin yuvarlağı file-
lere gönderdi. 1-0

38. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Sosa ceza 
sahası içine ortasını yaptı ancak topu Atiker Konyasporlu oyuncular 
kafa ile kornere gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Olcay’ın sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Ro-

dallega kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Serkan’da kaldı.
66. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Ro-

dallega’nın sert şutunda top sol direğe çarparak oyun alanına geri 
döndü. Topu takip eden Olcay’ın penaltı noktasının hemen solundan 
çektiği şut kalenin üzerinden dışarı çıktı.

78. dakikada topla birlikte sağ kanattan ceza sahası içine giren 
Sosa’nın altıpasın hemen sağından kaleye çektiği şut kaleci Serkan’da 
kaldı.

81. dakikada topla buluşan Ali Çamdalı’nın uzaklardan aşırtma 
vuruşu kalenin üzerinden dışarı çıktı.
n SPOR SERVİSİ/İHA


