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950 kilometre
şebeke döşendi

Yıkım tamam,
yapım başlıyor

Kış yağışları
memnun etti 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, 
Konya’nın bütün ilçelerinde 2017 
yılında 950 kilometre yeni su, 
453 kilometre yeni kanalizasyon 
şebekesi yaptı.  
n HABERİ SAYFA 10’DA

Kentsel dönüşümde Türkiye’de 
örnek alınan bir belediye hali-
ne geldiklerini belirten Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, “Bu 
başarımızı 2018 yılı içinde inşaat 
ihalelerini yaparak taçlandırmış 
olacağız” dedi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Sonbahar aylarında uzun yıllar 
ortalamasının üzerinde yağışın 
düştüğü Konya Ovası’nda çift-
çiler, kış mevsiminin de yağışlı 
geçmesinden son derece mem-
nun.  n HABERİ SAYFA 3’TE

DIŞ GÖRÜNÜŞÜYLE 
DİNAMİK VE MODERN!

ÜSTGEÇİTLER ISITMA
İLE BUZLANMAYACAK

Dacia Sandero Stepway maceracı yapıda

Granitlerin altına ısıtma sistemi yapılıyor

Yeni Dacia Sandero Stepway tarz sahibi bir otomobil. Ta-
sarımındaki SUV görünümü, onun ne kadar maceracı bir 
yapıla sahip olduğunu vurguluyor. Yeni Sandero Stepway’ın 
özenle hazırlanmış bu dış görünümü, onu daha dinamik ve 
modern kılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde bulunan 
üstgeçitlere kar ve buzlanmaya karşı onarım çalışması baş-
lattı.  Çalışmalar kapsamında granitlerin altına kar ve buz 
önleme ısıtma sistemi kuruluyor.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE
03 MÜSİAD, Nijerya 

Büyükelçisini ağırladı 06 Uyuşturucu için
televizyon çaldılar 07 ‘Değerler eğitimine 

başlayan ilk ülkeyiz’

Çiftlik Bank’ta
kafalar karışık!
Çiftlik Bank markası ile tarım ve hayvancılık sektörüne bir yıl içerisinde 
200 milyon liralık yatırım gerçekleştiren Fame Game Anonim Şirketi, 
Tuzlukçu ilçesine de süt ve besi sığırcılık tesisi yatırımı yapacağını 
söylemişti. 
Sığırcılık tesisinin durumunun ‘ne olacağı’  kafaları karıştırdı. SPK, Çiftlik 
Bank ile ilgili soruşturma başlattı. Akşehir Ziraat Odası Başkanı Aziz 
Bingül ise 35 bin başlık büyükbaş çiftliğinin mantıklı gelmediğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

25 ülkeye ihracat!
37 yıl önce peynir 
tenekesi üretmek 
amacıyla kurulan 
firmanın, bugün 
İstanbul ve Konya’daki 
tesislerinde imal 
edilen metal 
ambalajlar 25 ülkeye 
ihraç ediliyor. Firma, 
zeytinyağı kutusundan 
dekoratif kutulara 
kadar geniş bir ürün 
yelpazesi sunuyor.   
n SAYFA 4’TE

Tecrübemiz kazandırır
Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın Sudan ziyareti 
sırasında heyet içerisinde 

yer alan MHP Konya 
Milletvekili Mustafa 

Kalaycı, Sudan’ın Konya 
için önemli bir Pazar 
olduğunu belirterek 

ilişkilerin geliştirilmesi 
gerektiğini vurguladı

TARIM KONUSUNDA 
SUDAN’A AÇILABİLİRİZ

MHP Genel Sekreter Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, Sudan’ın 
çok verimli topraklarının ol-
duğunu ancak modern tarım 
tekniklerini uygulayacak tek-
nolojiye ve bilgiye sahip ol-
madıklarını söyledi. Kalaycı, 
Konya’nın tarımdaki tecrübe-
sinin Sudan’a taşınabileceği-
nin altını çizdi.

BÜYÜKELÇİ VEZİROĞLU
HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIR

Sudan için “Konya açısından 
önemli bir Pazar” değerlen-
dirmesi yapan Kalaycı, “Türki-
ye Büyükelçisi İrfan Veziroğlu 
ile orada görüşmemiz oldu. 
Kendisi bölgeyle ilgili bilgi 
verdi. Konya’dan bölgeyle 
ilgili bir talep olursa, kendisi  
her türlü yardımı sağlayacağı-
nı söyledi” diye konuştu.  
n SAYFA 3’TE Mustafa Kalaycı

Aziz Bingül
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MHP Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı... Konya’nın sorunlarını ve beklenti-
lerini sürekli TBMM’ye taşıyan bir isim... 
Genel kurul-komisyon konuşmaları, soru 
önergeleri ile Konya’nın sesi olan bir isim... 

Sadece 2017’in son üç ayında;  
Konyaspor’a Verilen 5 Maçlık Ceza, 
Taşeron İşçiler, 
Yerli Otomobilin Konya’da Üretilmesi, 
Mübaşirlerin Sorunları, 
Şehit Çocuklarının Kamuda İstihdamı, 
Sağlık Çalışanlarının İstihdam Sıkıntı-

sı, 
İmamların Temizlik İşçisi Statüsünde 

Çalıştırılması, 
Maliye Çalışanlarının Gelir Uzmanlığı 

Sınavı, 
Konya Ovası’nın Su İhtiyacı, 
İntihar Vakalarında Yaşanan Artış, 
Ekonomide Kaos Senaryoları, 
Sporculardan Düşük Vergi Alınması, 
Konya’nın Ulaşım Sorunları, 
Elektrik Abonelerinden Alınan TRT Pa-

yının Kaldırılması... gibi onlarca gündemi 

Meclis’e taşıdı... Vatandaşın sesi oldu... 
Vekillik görevini yerine getirdi... 

Geçtiğimiz günlerde Sayın Kalaycı, 
unuttuğumuz önemli bir konuyu daha 
hatırlattı; Konya’da kurulması planlanan 
serbest bölge...

10 yıldır kuruluyor, kurulacak diye 
söylenip gelen bir konu.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye soruyor; 
“Sayın Bakanım Konya’ya serbest bölge 
kurulması yıllardır gündemde, yıllardır 
dillendiriliyor ama bugüne kadar da 
hiçbir adım atılmadı. Geçen yıl bütçe 
görüşmelerinde konuyu gündeme getir-
mem üzere zatıâliniz dediniz ki, Aydın ve 
Konya’da serbest bölge çalışmalarının 
olduğunu ve olgunlaştığında açıklaya-
cağınızı söylediniz. Geçen yıl verdiğiniz 
müjdeyi geri mi çekiyoruz yoksa devam 
mı ediyor, onu açıklarsanız memnun 
olurum...”

Bakan Zeybekçi’den gelen cevap; 
Konya’ya serbest bölge kurulmasına ilişkin 

başvuru yapılmadı!
2016’da serbest bölge 

için çalışma var diyen Sayın 
Bakan, 2017’de, “Başvuru 
yapılmadı, başvuru için 
gerekli şartların tamam-
lanması halinde, gerekli 
iş ve işlemler tesis edi-
lecektir...” açıklamasında 
bulunuyor.

Şimdi bunun adı 
Konya’yı kandırmak mıdır, 
oyalamak mıdır? Peki kim kandırıyor, 
oyalıyor? Sayın Bakan mı? Konya 
bürokrasisi mi? Konya iş dünyası mı?... 

Her yıl kuruldu, kurulacak denilen 
serbest bölgeyle ilgili nihai kararı Konya 
iş dünyasının saygıdeğer kurumları Kon-
ya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve 
Konya Ticaret Borsası vermelidir? 

Hükümet de niyetini, tavrını ortaya 

koymalıdır... Konya’da ser-
best bölge isteyip isteme-
diğini net bir şekilde Konya 
kamuoyuna açıklamalıdır!

Kurulacaksa kurulsun, 
kurulmayacaksa söylensin 
ve bu mesele artık gündem-
den çıksın!

Nasıl ki yıllarca proje 
aşaması süren Lojistik Mer-
kez, Konya, Karaman, Mer-
sin Yük Demiryolu Hattı gibi 

projeler hayata geçirilmeye başlandıysa 
serbest bölge konusunda da bir kararın 
verilme vakti gelmiştir. 

Eğer, “Karaman’da Serbest Bölge 
kuruldu, dolayısıyla bize artık ihtiyaç 
yok” gibi bir düşünce varsa bu da kamu-
oyuna açıklansın. Konuyu her yıl gündem-
de tutmanın, başvuru yapıldı, yapılmadı 
tartışmaları sadece Konya’ya zarar verir. 

Bu zararı verdirmemekte Konya Or-
tak Aklın gereği olması gerekmez mi?

***
MERAM BELEDİYESİ BAŞKANI 

FATMA TORU’YU KUTLUYORUM!
2017’nin son akşamında Mehmetçik-

lere, “anne yemeği” sürprizi yaptıkları için... 
“Ana Kucağından Peygamber Oca-

ğına” isimli güzel bir proje. Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Meram Belediyesi 
işbirliğinde hayata geçen proje Şırnak’ta 
vatan savunmasını başarıyla sürdüren 
Mehmetçik’e ‘Anneler’ kendi elleri ile ye-
mek yaptı... Anne yemeğine hasret vatan 
evlatları yapılan yemekler ile anne sıcaklı-
ğını hissetti.

Bundan daha güzel yeni yıl hediyesi 
olamazdı!!!

“Mehmetlerin memleketi olmaz” 
diyen Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’nun, “Hepsi ana kuzusu. Biz bu 
projeyi yoğun duygularla gerçekleştirdik. 
Yemeklerimizi heyecan ve gururla hazır-
ladık. Onlar bizim evlatlarımız, kuzularımız, 

yavrularımız. Hanımlarımız gözlerinin ya-
şıyla hamurlarını açtı, yemeklerini yaptı... “ 
ifadeleri her şeyi anlatıyor. 

Biz de haberi görünce duygulandık, 
gurur duygulandık... 

İşte bizi Anadolu yapan ruh bu, birlik 
ve beraberliği sağlayan ruh bu. 

Türkiye Mehmetçiğe, Mehmetçik 
Türk Milleti’ne emanet. 

Onun için, “Mehmetlerin memleketi 
olmaz...” 

Konya’dan Mehmetçik’e ‘anne yeme-
ği’ hazırlayan Başkan Toru’yu kutluyorum, 
emeği geçen tüm annelerimizin ellerinden 
öpüyorum...

Projeye izin veren İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soylu’ya, Genelkurmay Başka-
nımız Org. Hulusi Akar’a, Jandarma Genel 
Komutanımız Org. Arif Çetin’e gönülden 
teşekkür ediyorum. 

İnşallah benzer projelerin devam gelir, 
Meram’ın çalışması 81 ile örnek olur... 
Mehmetçiklerimiz anne yemeğinden eksik 
kalmaz... 

KALAYCI DA OLMASA!... BAŞKAN TORU FARKI!

hayhan@konyayenigun.com
HASAN AYHAN

Çiftlik Bank tarafından Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerine yapılacak olan süt ve besi sığırcılık tesisinin durumunun ‘ne olacağı’  kafaları 
karıştırdı. SPK, Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma başlattı. İlçedeki yetkililer ise bölgelerin kalkınması adına projeyi destekliyor 

Saadet zinciri mi kuruldu?
Çiftlik Bank markası ile tarım ve 

hayvancılık sektörüne bir yıl içerisinde 
200 milyon liralık yatırım gerçekleşti-
ren Fame Game Anonim Şirketi, Tuz-
lukçu ilçesine de süt ve besi sığırcılık 
tesisi yatırımı yapacağını söylemişti. 
Fakat son günlerde gündemde olan 
Çiftlik Bank’ın sahiplerinin ‘dolandırıcı’ 
olduğu iddiası kafaları karıştırdı. Akıl-
lara ise Konya’da ki yatırım ne olacak? 
sorusu takıldı. Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK), sanal oyun olan “Çiftlik Bank” 
ve bağlantılı olduğu şirketler hakkında 
suç duyurusunda bulundu.Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatan-
daşlar tarafından saadet zinciri olduğu 
gerekçesiyle şikâyet konusu olan Çiftlik 
Bank isimli sanal oyun için inceleme 
başlattı.  Tüm iddialara ve incelemeye 
rağmen Tuzlukçu  ilçesine yapılacak 
olan besicilik yatırımı ile ilgili olarak ise 
Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin 
Akbuğa, Çiftlik Bank’ın yapmış olduğu 
yatırım ile ilgili herhangi bir sorunun 
olmadığını söyledi. Akşehir Ziraat Odası 
Başkanı Aziz Bingül ise “35 bin başlık 
büyükbaş çiftliği sadece Türkiye’de tek 
değil Avrupa ülkelerinde tek olacak. Bu 
da bizlere çok mantıklı gelmiyor” dedi. 
ÇİFTLİK BANK PROJESİ İLE İLGİLİ HER-

HANGİ BİR SORUNUMUZ YOK!
Tuzlukçu Belediye Başkanı Nuret-

tin Akbuğa ,Çiftlik Bank’ın Tuzlukçu’ya 
yapacağı yatırım ile ilgili herhangi bir 

problem olmadığını dile getirerek bu 
proje ile bölgenin cazibe merkezi haline 
geleceğini vurguladı. Ayrıca projeden 
dolayı hiçbir çiftçinin mağdur olmadığı-
nı da belirten Başkan Akbuğa; “Burayla 
ilgili bizlere müracaat ettiler. Biz kurum 
görüşlerini soruyoruz ve araştırıyoruz. 
İmar planı yapıldıktan sonra ruhsatlan-
dırma aşamasına geçilecek. Şirket 15 
özel şahıstan 2 bin 500 metrekare yer 
almış. 15,5 Milyon TL parasını ödemiş-
ler. Devlete de 680 bin TL vergi olarak 
para yatırmışlar. ‘Dolandırıcılık’  konu-
su bizim görevimiz değil. Bu konuda 
çiftçiyle veya halkla ilgili bir şey yok. 
Biz bütün resmi prosedürlerini yapı-
yoruz. Önemli olan proje ve projenin 

ruhsatlandırılmasıdır. Hayvancılık ve 
süt inekçiliği üzerine kurulan bir proje 
ve burada hem üretim hem de damız-
lık yapılacak. Süt ve et entegre tesisleri 
ile yem fabrikası kurulacak. Burada ise 
yaklaşık 700 kişi çalışacak. Vatandaşı-
mız burada mahsul üretecek ve oraya 
satacak. Alanın sona ermesi ile birlikte 
Tuzlukçu bir cazibe merkezi olacak. 
Sanayinin olduğu yer kalkınan yerdir. 
Yıllardır kalkınmanın köyden başlaması 
gerektiğini savunuyoruz” diye konuştu. 

TEMEL ATMA TÖRENİNE 
PROTOKOL GELMEDİ!

Akşehir Ziraat Odası Başkanı Aziz 
Bingül ise projenin temeli atılacağın-
da protokolün geleceğini duyduklarını 
ancak küçük bir açılışla geçiştirildiğini 
belirtti. Projenin tamamlanması ha-
linde kesinlikle katkısının olacağını 
vurgulayan Bingül sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Çiftlik Bank ile ilgili bizim 
duyumlarımıza göre Kıbrıs’a gittiklerini 
falan söylüyorlar ama bunlar kesin bil-
gi değil. Bakanlıklar bunları araştırmak 
için müdahale etmiş. Arsa satın aldılar 
ama onların parasını kişilere ödediler. 
Sözleşmeli mısır ekimi yapıldığını duy-
duk. Çiftçimiz bu mısır ekiminden do-
layı mağdur olmaz çünkü başkasına da 
satabilir. Proje hakkıyla bitirilirse ve fa-
aliyete geçirilirse gerçekten çok iyi olur. 
Temelinin atılacağı sıralar Cumhurbaş-
kanı, Başbakan ve Bakanların açılışa 

geleceğini söylediler ama kesinlikle öyle 
bir şey olmadı. Basit bir temel atma 
töreni gerçekleştirdiler. 35 bin başlık 
büyükbaş çiftliği sadece Türkiye’de tek 
değil Avrupa ülkelerinde tek olacak. Bu 
da bizlere çok mantıklı gelmiyor.”

SPK, ‘ÇİFTLİK BANK’I 
İNCELEMEYE ALDI

SPK’dan yapılan açıklamada, “Çift-
lik Bank” adı altında www.ciftlikbank.
com ve www.ciftlikbank.web.tr ad-
resli internet siteleri ve “Çiftlik Bank” 
ile ilişkili olduğu anlaşılan Çiftlik Bilgi 
İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. 
Ltd. Şti.,Fame Game Hayvancılık Sana-
yi ve Ticaret AŞ, Çanakkale Dora Gıda 
İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvan-
cılık Turizm Ticaret Limited Şirketi ve 
Famegame Software Ltd. unvanlı şir-
ketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin 
incelendiği belirtildi. Açıklamada, de-
vamla şunlar kaydedildi: “Faaliyetlerin 
incelenmesi neticesinde Çiftlik Bank 
adlı oyun platformunun internet siteleri 
ve sosyal medya hesaplarında kullanı-
cılara yüksek oranlarda getirilerin vaat 
edildiği, oyun platformunda vaat edilen 
yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak 
hayvancılık sektöründe yapılan reel ya-
tırımların gösterildiği ancak söz konusu 
şirketlerin de zarar ettiği görüldüğün-
den mevcut üyelere oyun içerisinde ya-
pılması vaat edilen yüksek oranda öde-
melerin gerçekleştirilmesinin mümkün 

olmadığı, sayısı tam olarak tespit edile-
meyen çok sayıda kişiden hayatın ola-
ğan akışına uygun olmayacak şekilde 
yüksek getiri taahhüdü yoluyla para 
toplanmasının 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’un 80. 
maddesi ile kurulması yasaklanmış 
olan ‘piramit satış sisteminin’ özellik-
lerini bünyesinde barındırması ve hileli 
davranışlar yoluyla sisteme para akta-
ran şahısların zarara uğratılabileceği ve 
ileride büyük mağduriyetlere yol aça-
bileceği hususları dikkate alınarak ko-
nuyla ilgili olarak 5207 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 157. ve 158. maddeleri 
kapsamında cumhuriyet başsavcılığına 
suç ihbarında bulunulmasına ve 6502 

sayılı Tüketici Kanunu’nun 6. ve 80. 
maddeleri kapsamında gereğinin takdir 
ve ifasını temin etmek üzere Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilmesi-
ne karar verilmiştir.”

BAKANLIK ‘ÇİFTLİK BANK’ 
İÇİN İNCELEME BAŞLATTI!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son 
dönemde vatandaşlar tarafından saa-
det zinciri olduğu gerekçesiyle şikayet 
konusu olan Çiftlik Bank isimli sanal 
oyun için inceleme başlattı. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’na son dönemde ya-
pılan başvurularda, sanal çiftlik oyunu 
olarak bilinen “Çiftlik Bank” isimli gelir 
vadeden sistemin yasal olup olmadı-
ğı soruldu. Vatandaşların, söz konusu 
oyunun, piramit satış sistemi olabilece-
ği gerekçesiyle denetim yapılmasını ta-
lep ettiği öğrenildi. Bakanlık da son dö-
nemde yazılı ve görsel medyada sıklıkla 
gündeme gelen, ihbar ve şikâyetlere de 
konu olan sanal çiftlik oyununa ilişkin, 
Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nun kapsamında harekete geçti. Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı, “Çiftlik Bank” 
isimli sistemi işlettiği anlaşılan Fame 
Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret 
AŞ’nin de bulunduğu bazı şirket ve 
organizasyonları denetim kapsamına 
aldı. Bakanlığın, benzer yapıların tespiti 
ve denetimine ilişkin çalışmalarının de-
vam ettiğine işaret edildi.
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Tuzlukçu Belediye Başkanı 
Nurettin Akbuğa

Akşehir Ziraat Odası Başkanı 
Aziz Bingül

‘Ovada rekoltenin artması bekleniyor’
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak 

bilinen Konya Ovası’nda kurak geçen 
üretim sezonunun ardından gelen 
yağışlar çiftçileri sevindirdi. Sonba-
har aylarında uzun yıllar ortalaması-
nın üzerinde yağışın düştüğü Konya 
Ovası’nda çiftçiler, kış mevsiminin 
de yağışlı geçmesinden son derece 
memnun. Geçen hafta yurt genelin-
de etkili olan kar yağışının ekili araziyi 
kapladığı ovada, rekoltenin artması 
bekleniyor. Ziraat Mühendisleri Oda-
sı Konya Şube Başkanı Celil Çalış, 
yaptığı açıklamada, geçen yıl üretim 
sezonunun kurak geçtiğini söyledi.  
Bu yıl yağışların iyi olduğunu, bu du-
rumun da hububatta verimi artıra-
cağını belirten Çalış, bölgenin, geçen 
yılın ağustos ayından itibaren mevsim 
normallerinin üzerinde yağış aldığını 
ifade etti. Çalış, “Hububatta ocak ve 
şubat ayları başta olmak üzere ilk-
baharda mevsim normallerindeki 
yağışlar geçen yıla göre ürün kalite-
mizi ve verimimizi artıracaktır. Bu 
sezon beklenenden daha fazla yağış 
almamızdan dolayı buğdayda inşallah 
sıkıntı yaşamayacağız.” dedi. Üreti-
cinin geçen yıl son 50 yılın en kurak 
sonbaharını geçirdiğini dile getiren 

Çalış, şöyle devam etti: “Bu sezon, 
yani geçen yılın ağustos ayından iti-
baren aldığımız yağışlara baktığımız-
da, son 30 yılın en verimli sonbaharını 
geçirdik. Sonbahar yağışları özellikle 
kıraç alanlar için çok daha önemlidir. 
Bu yağışlar bölgemizin üçte ikisi kıraç 
alanlardan oluştuğundan bizim için 
önem arz ediyor. Kar yağışı merkez-
de 5 santimetre oldu ancak kuzeydeki 
ilçelerimizde 15-20 santimlere ulaştı. 
Yağışlar inşallah bereket getirecektir. 
Önümüzdeki aylarda da mevsim nor-
mallerinde yağış alacağımıza inanıyo-
ruz.”   

Yağışların miktarına ve dağılımı-
na bakıldığında üreticinin herhangi 
bir tedirginlik yaşamadığını söyleyen 
Çalış, “Yani üretici ürününün çimlen-
mesinde ve büyümesinde bir sorun 
yaşamıyor. İnşallah önümüzdeki ha-
sat döneminde son yılların birim alan-
da en yüksek üretimini gerçekleşti-
receğiz. Çiftçilerimiz de bu anlamda 
gerçekten umutlu.” diye konuştu.

Meram Ziraat Odası Başkanı 
Ali Ataiyibiner de Konya Ovası’nın 
aldığı yağışlar nedeniyle çiftçilerin 
yeni sezona umutla baktığını belirtti.  
Ataiyibiner, “Mevcut şartlar ve mev-
sim beklediğimiz şekilde. Bölgedeki 
hububatta herhangi bir olumsuzluk 
yok. Rekolte iyiye doğru gidiyor. Son 
3 ayda aldığımız yağışlardan dolayı 

çiftçiler oldukça sevinçli ve rekoltenin 
yüksek olacağından da son derece 
umutlu. İnşallah olumsuz bir durum 
yaşanmaz.” dedi.  n AA

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı arasında uygulanmakta 
olan  “Beyaz Bayrak İşbirliği Proto-
kolü” kapsamında Konya genelinde 
“Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan 
okul ve kurumlara sertifikaları verildi. 

Türk Telekom Sosyal Bilimler 
Anadolu Lisesinde düzenlenen serti-
fika törenine İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, il ve ilçe milli eği-

tim şube müdürleri, okul ve kurumla-
rın yöneticileri katıldı. 

Bu törenle “Beyaz Bayrak” alma-
ya hak kazanan 15 ilçe ve 76 okul ile 
birlikte Konya genelinde “Beyaz Bay-
rak” almaya hak kazanan okulların 
sayısı 392 oldu. Şu anda 151 okulu-
muzun “Beyaz Bayrak” başvurusu da 
değerlendirme aşamasında.
n HABER MERKEZİ

Beyaz Bayrak alan okul ve
kurumlara sertifika verildi 

Meram Ziraat Odası Başkanı 
Ali Ataiyibiner

ZMO Konya Şube Başkanı 
Celil Çalış
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyareti sırasında heyet içerisinde yer alan MHP Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, Sudan’ın Konya için önemli bir Pazar olduğunu belirterek ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı

Sudan önemli bir pazar
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan ve bera-
berindeki Bakanlar ile Milletvekilleri 
ile birlikte gerçekleştirilen Afrika zi-
yaretleri, Türkiye için oldukça önemli 
bir gelişme olarak gündemdeki yerini 
aldı. Özellikle Sudan ziyareti hem Su-
dan’da hem de Türkiye’de büyük bir 
yankı uyandıran olumlu gelişmelerle 
sona erdi. Sudan ziyareti Cumhurbaş-
kanlığı düzeyinde Türkiye’nin yaptığı 
ilk ziyaret olarak dikkat çekerken, Su-
dan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan bü-
yük bir ilgiyle karşılandı. Sudan tarihi 
açıdan Türkiye ile bağı olan bir devlet. 
Ziyaretin önemi bu nedenle daha da 
artıyor. 

ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Sudan ziyaret heyeti içeri-
sinde bulunan Milliyetçi Hareket Par-
tisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
Sudan ziyaretindeki gelişmeleri ve 
ilişkilerin bundan sonraki gelişimini 
değerlendirdi. Sudan’ın Müslüman 
bir ülke olduğunu ve geçmişte ceddi-
mizin temas kurduğu bir ülke olması 
nedeniyle Türkiye açısından oldukça 
önemli bir ülke olduğunu belirten 
Kalaycı, “Ziyaretimizde Türkiye’ye ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a çok yoğun bir ilgi vardı. Sudan 
39 milyonluk bir ülke. Müslüman bir 
ülke. Sevakin Adası Kızıldeniz’in gi-
riş-çıkış kontrolü anlamında stratejik 
bir yer. Hac-umre toplanma merkezi. 
İngilizlerin işgalinden sonra oradan 
ayrılırken orayı darmadağın etmişler.  
Allah razı olsun TİKA’nın orda ihya 
ettiği binalar var. Eski Gümrük Binası, 

Hanefi Mescidi ve Şafi Mescidi ayağa 
kaldırılmış. Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın o bölgeyi yeniden canlandırmak 
adına Sevakin Adası ile ilgili bir tale-
bi oldu. Bu da uygun görüldü. Orası 
hem turizm açısından hem umre-hac 
toplanma yeri açısından güzel bir hale 
getirilecek. Oranın ayağa kaldırılması 
açısından önemli çalışmalar yürü-
tülecek. Çükü orası tamamen yıkık 
TİKA’nın restore ettiği yerler dışın-
da. Tamamen ihya edilecek. İlk defa 
Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret 
yapıldı. Ceddimizin temas kurduğu 
yerlere biraz da geç kalmışız. O bölge-

ye nizam verme açısından ceddimiz 
geçmişte gerekeni yapmış ama biz o 
bölgeyi ihmal etmişiz. Müslüman ve 
Osmanlı’yı, Türkleri çok seviyorlar. O 
anlamda ilişkilerin daha iyi bir şekilde 
geliştirilmesi gereken bir yer” ifadele-
rini kullandı. 

‘KONYA AÇISINDAN 
ÖNEMLİ BİR PAZAR’

Sudan-Türkiye İş Konseyi Toplan-
tısı’na da katıldığını anlatan Kalaycı, 
iki ülke arasında 10’un üzerinde an-
laşma imzalandığını dile getirdi. Su-
dan’ın sömürgeci devletlerden dolayı 
geri kaldığını, bunu ziyarette çok iyi 

gördüklerini ancak buna rağmen çok 
verimli topraklarının olduğuna dikkat 
çeken Kalaycı, sözlerini şöyle sürdür-
dü, “Tarıma çok elverişli bir yer. Ama 
teknoloji yok, gübreleme yok, tohum 
yok. Dolayısı ile modern tarım yapa-
mıyorlar. Gelişmiş tarım olmayınca 
orada sıkıntılar var. Mevcut ürünlerde 
istedikleri verimi alamıyorlar. Kon-
ya’nın oraya büyük ilgisinin olduğunu 
öğrendim. Hatta MÜSİAD’ın masa-
sı bulunuyormuş. Konya açısından 
önemli bir Pazar. Türkiye Büyükelçisi 
İrfan Veziroğlu ile orada görüşmemiz 
oldu. Kendisi bölgeyle ilgili bilgi verdi. 
Ben de Konya’dan bölgeyle ilgili bir 
talep olursa size yönlendirebilir miyim 
dedim. Kendisi de sağ olsun her türlü 

yardımı sağlayacağını söyledi. Afri-
ka’nın geleceği dünyada çok önemli 
bir hale geldi. Tarımsal alan ve gıda 
açısından ön plana çıkıyor. Avrupa 
artık yaşlandı. O anlamda da bu iliş-
kilerin çok faydalı olduğunu söyleye-
biliriz. Orada kamu kuruluşlarımızın 
çalışmaları var. Başta TİKA. TİGEM 
yine orada bulunuyor. İyi tarım yap-
mayı orada öğretecek bir anlamda. 
TİGEM’e de tahsis edilecek alanlar 
yapıldı. Bu anlamda Konya’ya da bir 
avantaj sunuyor bölge. Konya tarım 
aletleri ve tarım ürünleri anlamında 
oldukça iyi bir seviyede.”
‘ULAŞTIRMA YATIRIMI YAPILABİLİR’

Bakanlık düzeyinde gerçekleşti-
rilen ikili görüşmelere de katıldığını 

söyleyen Kalaycı, Sudan’ın daha önce 
yediği ambargoyu Çin’in fırsata çe-
virdiğini bu görüşmeyle öğrendiğinin 
bilgisini verdi. “Ulaştırma konusunda 
yatırımları hep Çinliler almış” diyen 
Kalaycı, “Ulaştırma Bakanımız Ahmet 
Arslan Türkiye’nin de bu alanda iyi bir 
yerde olduğunu ve bu tür işleri yapa-
bileceğimizi kendilerine iletti. Türkiye 
bu konuda da epeyce yatırım yapabi-
lir. Bu vesile ile hem o ülke kalkınmış 
olur hem de Türkiye’nin ilişkileri daha 
iyi bir noktaya gelir. Şu an Sudan ile 
ticaretimiz çok düşük. 10 milyar do-
larlık bir hedef koyuldu. Ticari ilişkiler 
hızla geliştirilecektir diye düşünüyo-
rum” değerlendirmesinde bulundu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Bakanlar ile Milletvekilleri ile birlikte gerçekleştirilen Afrika ziyaretleri, Türkiye için oldukça önemli bir gelişme olarak gündemdeki yerini aldı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Sudan’ın 
çok verimli topraklarının olduğunu ancak modern tarım tekniklerini uygulayacak 
teknolojiye ve bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Kalaycı, Konya’nın tarımdaki 

tecrübesinin Sudan’a taşınabileceğinin altını çizdi.

Ziyaretler kapsamında Afrika’nın Kapısı olarak adlandırılan Sevakin Adası yeniden ihya edilmek üzere Türkiye’ye bir süreliğine tahsis edildi.

Büyükşehir’den üstgeçitlere ısıtma sistemi 

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir mer-
kezinde bulunan üstgeçitlere onarım çalış-
ması başlattı.  Geçtiğimiz yıl yaşanan yoğun  
kar yağışının ardından üstgeçitlerde oluşan 
kar ve buzlanmaya karşı Konya Büyükşehir 
Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı 
ekipleri çalışma başlattı. Şehir merkezinde 
bulunan yaya üstgeçitlerinde bulunan gra-
nit taşlarını kaldırarak, granitlerin altına kar 
ve buz önleme ısıtma sistemi kuruluyor. 
Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Konya 
genelinde bulunan üstgeçitlerde hummalı 

çalışmalar yürütürken, yapılan bu çalışma 
vatandaşlardan tam not aldı. Üstgeçitlerde 
çalışmaların en kısa zamanda bitirileceği 
öğrenildi. Konya Büyükşehir Belediyesi yet-
kilileri, mevcut 9 üstgeçitte ısıtma sistemi 
olduğunu, 17 üstgeçide yapılacak ısıtma sis-
temi ile sayının 26’ya çıkacağı bilgisini verdi. 
Çalışmaların tamamlanmasıyla üst geçitte 
oluşacak buzlanmanın önüne geçilmesi ve 
yayaların güvenli bir şekilde üstgeçidi kul-
lanması sağlanacak. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

MÜSİAD, Nijerya 
Büyükelçisini ağırladı

Bir dizi temaslarda bulunmak 
üzere Konya’ya gelen Nijerya Büyü-
kelçisi Ilyasu Audu Paragalda, Müs-
takil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Konya Şubesi’ni de ziya-
ret etti. Başkan Ömer Faruk Okka 
ile görüşen Nijerya Büyükelçisi Il-
yasu Audu Paragalda’ya Konya sa-
nayisi ve tarımı hakkında bilgi veril-
di.  Görevine yeni başlayan Nijerya 
Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda, 
ilk ziyaretini Konya’ya gerçekleştir-
di. MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka ve MÜSİAD Kon-
ya ve Ekonomik İlişkiler Komisyonu 
(MEKİK) Başkanı Hilmi Kağnıcı ile 
bir süre görüşen Nijerya Büyükel-
çisi Paragalda, “Müsiad Konya’nın 
Afrika ile ilgili çalışmalarını yakın-
dan takip ediyoruz. Konya, tarım 
sektöründe üretim, ekipman ve 
eğitim konusunda oldukça gelişmiş 
durumda. Konya ile ortak hareket 
etmenin Nijerya için bir fırsat ola-
cağını düşünüyoruz. Nijerya’daki iş 
fırsatlarını ve yatırım alanlarını ye-
rinde görmeniz için Sayın Ömer Fa-

ruk Okka Bey’i ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinizi Nijerya’ya davet ediyo-
rum. Bunun için her konuda iş bir-
liğine hazırız” dedi.  MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da 
“Konya, geniş tarım arazisine sahip 
olması ve Türkiye’nin tahıl ambarı 
konumunda olmanın yanı sıra, ta-
rım makileri ve endüstrisi alanında 
dünyanın sayılı şehirleri arasında-
dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ta-
limatları doğrultusunda “Hedef Af-
rika” sloganıyla yola çıkarak, tarım 
ve sanayi sektöründe Afrika ülkeleri 
ile hem var olan ticaretimizi, hem 
de sosyal ilişkilerimizi geliştirmek 
istiyoruz. Afrika ülkelerinde hayata 
geçirmeyi planladığımız ve hazırlık-
larını sürdürdüğümüz projelerimiz 
var. Bu projelerimizi önümüzdeki 
dönemlerde hayata geçirmek için 
çalışıyoruz” diye konuştu.  MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, Büyükelçi Ilyasu Audu Pa-
ragalda’ya ziyaretin anısına hediye 
takdim etti. 
n HABER MERKEZİ
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Direniş Karatay, 9 Mart’ta vizyona girecek AK Parti Ilgın’da, Erten mazbatasını aldı
Anadolu Selçuklu 

Devleti’ni yıkmak için 
yola çıkan Moğollar ile 
devleti korumak için 
savaşan Celalettin Ka-
ratay ve Ahi Evran’ı 
konu alan “Direniş Ka-
ratay” filminin tanıtımı 
yayınlandı. Yapımını 
Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniver-
sitesinin üstlendiği, 
Selçuklu döneminin 
yansıtıldığı, Türkiye’nin 
en büyük platolarından 
birinde gerçekleştirilen 
filmin çekimleri, yakla-
şık 2 ay sürdü. Yapım ekibinden alı-
nan bilgiye göre, KTO Fuar Merke-
zi’nde, 66 bin metrekare kapalı, 20 
bin metrekare açık alandan oluşan 
platoda, Karatay Medresesi, Kılı-
çarslan Köşkü, Sultan Kapısı, Ertaş 
Kapısı gibi tarihi yerlerin gerçeğe 

yakın prototipleri kullanıldı. Başrol-
lerinde Mehmet Aslantuğ, Fikret 
Kuşkan, Yurdaer Okur ve Nefise 
Karatay gibi ünlü isimlerin yer aldı-
ğı, yapımcılığını Ertuğrul Fındık ve 
Selman Kayabaşı, yönetmenliğini 
Selahattin Sancaklı’nın üstlendiği 

filmin kostümleri de Game of Thro-
nes oyuncularının “red carpet” kı-
yafetlerini hazırlayan ünlü tasarımcı 
Zeynep Kartal tarafından yapıldı. 
Türkiye’nin en yüksek bütçeli savaş 
filmleri arasında gösterilen Direniş 
Karatay, 9 Mart’ta vizyona girecek.
n AA

Ilgın Seçim Kurulu 
Başkanlığı’nda düzen-
lenen törende, mazba-
tasını İlçe Seçim Müdü-
rü Muammer Babur’un 
alan Erten, burada yap-
tığı konuşmada, kong-
rede ilçe başkanlığına 
tekrar seçildiğini anım-
sattı. Erten, AK Parti 
Ilgın İlçe Başkanlığı gö-
revine getirilmesinden 
dolayı duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. 
Türkiye’nin ve Ilgın’ın 
geleceği için çalışacak-
larını belirten Erten, 
“Yeni bir döneme baş-
ladık. Bu dönem birlik 
ve beraberlik dönemi 
olacak. Gerçekleştirdiğimiz kongre-
de 2019 yılında yapılacak olan se-
çimlerin startını vermiştik. Yönetim 
kurulumuzun görev dağılımından 

hemen sonra bir yol haritası ile se-
çim çalışmalarına hemen başlaya-
cağız. Birlik ve beraberlik içerisinde 
hedefimize emin adımlarla gidece-
ğiz. Bizi yalnız bırakmayan herkese 

teşekkür ediyorum. Allah yardımcı-
mız olsun.” ifadesini kullandı. Maz-
bata törenine, Belediye Başkanı 
Mehmet Karahan, avukat Mehmet 
İlbay ve partililer katıldı.   n AA

Ödüllü resimler 
Selçuk’ta sergileniyor

“KOP Okuyor” projesi ile 
okuma oranı artırılacak

Art Boya Limited Şirketi’nin her 
yıl Türkiye genelinde düzenlediği 
‘PonART Resim Yarışmaları’nda 
2012-2017 yılları arasında ödül alan 
eserlerinden oluşan ‘PonART Resim 
Yarışmaları Sergisi’ Selçuk Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev 
sahipliğinde açıldı. 

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen ya-
rışmada birincilik ödülüne layık 
görülen Selçuk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
mezunu Huriye Koşar’ın eserinin de 
yer aldığı sergi büyük beğeni topla-
dı. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi sanat galerisinde açılan 

sergiye Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı, Güzel Sanatlar Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Mehmet Okka, 
Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet 
Dalkıran ve Doç. Dr. Mehmet Lütfi 
Hidayetoğlu, PonART Satış Müdürü 
Sedat Uzel, öğretim üyeleri, öğren-
ciler ile sanatseverler katıldı. 2012-
2017 yılları arasında ödül alan 56 
eserin yer aldığı sergi ziyarete açıldı. 
Büyük beğeni alan sergi, 10 Ocak 
2018 tarihine kadar Selçuk Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Fuaye alanında sanatseverler tara-
fından ziyaret edilebilecek.
n İHA

Kentsel dönüşümde Türkiye’de örnek alınan bir belediye haline geldiklerini belirten Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, “Bu başarımızı 2018 yılı içinde inşaat ihalelerini yaparak taçlandırmış olacağız” dedi

Meram’dan kentsel 
dönüşüm başarısı 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, imar planı düzenleme çalışma-
ları ve kentsel dönüşüm çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. İmar ve mülki-
yet sorunlarının çözümü noktasında 
yaptıkları çalışmaları değerlendiren 
Başkan Toru, “Özellikle 2015 yılında 
başladığımız ve toplamda 44 milyon 
metrekare alanı bulan imar planı re-
vizyon çalışmalarımızın tamamını 
2017 yılı içerisinde tamamlamış ol-
duk. Toplamda 60 mahalleye isabet 
eden imar planı çalışmalarının imar 
uygulamalarını ekiplerimiz çalışıyor. 
Toplam 15 milyon metrekare alanda 
18. Madde uygulamalarımız devam 
ediyor. 2018’in ilk aylarıyla birlikte 
devam eden imar uygulamalarımızın 
tapularını vatandaşlarımıza ulaştırmış 
olacağız. Yine imar planı biten bölge-
lerde ve özellikle 9 milyon metreka-
relik alanda, Karaman Yolu’na kadar 
olan bölgede imar uygulamalarını 
2018 ve 2019 yıllarında tamamlama-
yı hedefliyoruz. Bu noktada çalışma-
larımız devam ediyor” diye konuştu. 
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MERAM FARKI

Vatandaşların kentsel dönüşüm 
çalışmalarında Meram Belediyesi’ni 
takdir ettiğini ve oldukça büyük te-
veccüh gösterdiğini vurgulayan Toru,  
“Bu noktada tüm vatandaşlarımıza 
yardımlarından, desteklerinden ve 

teveccühlerinden dolayı teşekkür edi-
yorum. Özellikle Şükran Mahallesi’n-
deki kentsel dönüşüm çalışmasında 
1. Etap olarak belirlediğimiz alanda 
yüzde 98 seviyelerine ulaştık. Tapu-
ların alınması, alanın temizlenmesi, 
yapıların tahliye edilmesiyle birlikte 
toplamda 1243 malikle anlaştık, uz-
laştık ve tapu devirlerini sağladık. Bu 
anlaşmanın bedeli; gerek kamulaştır-
ma gerekse konut karşılığı anlaşma-
lar ve trampa olarak baktığımızda 78 
milyon TL’lik bir rakama tekabül edi-

yor. Şükran Mahallesi, göz ardı ede-
bileceğimiz, görmezden gelebileceği-
miz bir mahallemiz değildi. Şu anda 
gerek esnafımız gerekse vatandaşla-
rımızdan bu bölgeyle ilgili çok olumlu 
dönüşler almaktayız” dedi. 

DİĞER DÖNÜŞÜM 
PROJELERİNDE DURUM

Uluırmak Kentsel Dönüşüm Pro-
jesi’nin ilk etabında da anlaşma ora-
nının yüzde 99’a ulaştığını kaydeden 
Toru, “Toplamda 1000 vatandaşımız-
la anlaştık, tapu devrini aldık ve bi-

naları tahliye ederek sahayı boşalttık. 
Uluırmak’ta kentsel dönüşüm kapsa-
mında yapmış olduğumuz anlaşma-
ların, kamulaştırmaların ve trampala-
rın rakamsal değeri 73 milyon TL’ye 
ulaştı. Aksinne Mahallesi’nde ise 
yüzde 89 civarında anlaşma oranına 
sahibiz. 593 malikle şu ana kadar an-
laşmış durumdayız. Yine Turgut Reis 
ve Küçük Aymanas mahallelerinde 
yüzde 67’lik bir oranla 200 bin met-
rekareye yakın bir alanda 532 malikle 
anlaştık” ifadelerini kullandı. 

“BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK”
Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgi-

li olarak 2016 yılı 2. Dönem ve 2017 
yıllarında toplamda 3 bin 500 malik 
ile tapu sahibi ile anlaşarak, uzlaşarak 
belediye adına tapu devirlerini alıp 
tahliye işlemlerini yaptıklarını dile ge-
tiren Toru, şunları kaydetti: “1,5 yıl-
lık bir süreçte bu kadar çok malik ile 
kentsel dönüşüm anlamında uzlaşan, 
görüşen, konuyu anlatan, bilgilendi-
ren ve sahayı boşaltabilen başka bir 
belediye örneği daha yok Türkiye’de. 
2018 yılında da sahada inşaatların 
başlaması noktasında ihalelerimizi 
yaparak gerek Şükran gerek Uluır-
mak Saka gerekse Aksinne ve Küçük 
Aymanas mahallelerinde bu başarı-
mızı taçlandırmış olacağız.”
n HABER MERKEZİ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) ile Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
arasında “KOP Okuyor” projeleri 
protokolleri imzalandı. 

Protokol kapsamında, “7’den 
77’ye UNİKOP Sesli Kütüphane” 
ve “Kişiye Özel Kitap Önerme Akıllı 
Uygulaması (KitApp) (KOP-KitApp)” 
konularında işbirliği yapılacak. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
projede emeği geçenlere teşek-
kür ederek, “KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı, bölgenin fark-
lı alanlardaki ihtiyaçlarına yönelik 
projelere destek vermek üzere özel 
çalışmalar yürütmekte. Bunlardan 
bir tanesi de okuma kültürü konu-
sunda farkındalık oluşturmak ve 
farklı kesimlerin okuma alanların-
daki güçlüklerini ortadan kaldır-
mak üzerine. Eğitim fakültesindeki 
hocalarımızın da katkısıyla üniver-
sitemiz ve KOP İdaresinin birlikte 
yürüteceği bu proje bir yıl içerisinde 
ses getirecek bir projeye dönüşebi-

lir. Bu tür projeler bir yerde başla-
dığında örnek teşkil ediyor. Başarılı 
olduğu takdirde devamı ülke gene-
line yayılır diye düşünüyoruz. Hem 
kültürümüzün kaybolmaya yüz 
tutan özellikteki değerlerini genç-
lere kazandırmak hem de okuma 
alanında kişiye özel kitap önerme, 
kitap okuma alanlarında bir farkın-
dalık oluşturmak üzere toplumun 
farklı kesimlerinden gelen talepleri 
değerlendirerek üniversitemizin 
imkanları çerçevesinde KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın 
da desteğiyle birlikte bu projeyi ha-
yata geçirmiş olacağız” ifadelerini 
kullandı. Konuşmaların ardından 
protokoller imzalanarak ‘hayırlı ol-
sun’ temennilerinde bulunuldu. 
KOP bölgesinde okuma kültürünün 
artırılması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacını taşıyan proje-
lerin protokol imza törenine NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı 
ve yetkililer katıldı.
n İHA

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru
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Beyşehir’den Suriye’ye Çin Sazanı
Türkiye’nin en büyük tatlı su 

gölü olan Beyşehir Gölü’nden Suri-
ye’ye “Çin Sazanı” ihracatına başlan-
dı. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Hasan Kurt, Türkiye’nin en 
önemli tatlı su balığı üretim mer-
kezlerinden Beyşehir Gölü’nden 
Suriye’ye “Çin Sazanı” balığı ihraç 
etmeye başladıklarını söyledi. Halk 
arasında “İsrail Sazanı” olarak da 
bilinen ve Beyşehir Gölü’nde son 
yıllarda popülasyonu giderek artan 
Çin Sazanı’nın istilacı bir tür olarak 
bugüne kadar ekonomik değeri ol-
maması nedeniyle bölgede faaliyet 
gösteren avcıların ağlarında görmek 
istemediği, ağlardan toplandıktan 
sonra ise göle geriye attığı ya da kıyı-
ya getirerek imha ettiği bir balık çeşi-
di olduğunu vurgulayan Kurt, ancak 
bu türü milli ekonomiye kazandıra-
bilmek amacıyla kooperatif olarak 
yürüttükleri çalışmanın meyvesini 
almaya başladıklarını belirtti.

Suriye’den Beyşehir Gölü’nün 
Çiz Sazanı’na ekonomik ve ucuz 
olması nedeniyle çok fazla rağbet 
olduğunu da anlatan Kurt, “Türki-

ye’nin birçok bölgesinde bu Çin sa-
zanı var. Ancak, Beyşehir Gölü’nün 
Çin Sazanı, gönderdiğimiz tırların 
ardından Suriye halkından yoğun ilgi 
görmeye başladı. Biz bunu ekono-
mik olarak cazip olmasının yanında, 
lezzet farkına da bağlıyoruz. Talep 
geldikçe de biz Beyşehir’den Suri-
ye’ye göndermeye devam edeceğiz. 

Beyşehir Gölü’nden şu anda günlük 
olarak ortalama 8-10 ton civarında 
avı gerçekleşiyor. 

Bir tırda 22 ton balığı bu ülkeye 
gönderebiliyoruz. Eskiden bu ağlara 
bolca takılan balıklar, zorunlu olarak 
göle geriye atılır, ya da çuvala katı-
larak kıyıda imha edilirdi. Ancak, şu 
anki çalışmayla biz bu türü ekonomi-

ye kazandırmış olduk. Yani, şu anda 
sardığımız tır, Beyşehir Gölü’ndeki 
avcılık yapanların bir aylık ekmek 
ihtiyacını karşılıyor. Balıkçılarımız 
da bundan dolayı çok memnun. 
Bölgemizde hiçbir ekonomik değeri 
olmayan bir türdü, ağlara çokça ta-
kılması nedeniyle herhangi bir ka-

zancı olmadığı için avcımıza sıkıntı 
çektiren bir balıktı ve ağları da bu 
yüzden yıpratıyordu, ayrıca gereksiz 
bir uğraşla zaman kaybına da yol 
açıyordu. Şu anda bu balık avcımıza 
yeni bir kazanç kapısı, gelecek için 
yeni bir umut oldu. Böylece avcımı-
zın ekmek ya da mazot masrafı da 
çıkmaya başladı. Bundan sonraki he-

defimiz; bölgemizde daha önceden 
bir pazarı olmayan bu türün pazar 
sayısını daha da artırmak ve ardın-
dan markalaştırmak. İnşallah, şu 
anda Suriye’de markalaşmaya doğru 
da yol alıyor. Aynı durumu zamanla 
Irak’ta da yakalayacağımıza inanıyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
n İHA

Uyuşturucu madde almak için evlerden televizyon çalan iki şüpheli kovalamaca sonucu tarafından yakalandı. 
Gözaltına alınan Emre M.’nin 10 farklı suçtan Emre N.’nin ise 2 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi

Uyuşturucu için
televizyon çaldılar

İddiaya göre uyuşturucu madde 
almak için evlerden televizyon çalan 
ve polisin “Dur” ihtarına uymayarak 
kaçan iki şüpheli kovalamaca sonucu 
tarafından yakalandı. 

Olay, saat 22.30 sıralarında mer-
kez Meram ilçesi Harmancık Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, uzun süredir bölgede 
meydana gelen hırsızlık olaylarının 
ardından inceleme başlatan polis 

ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri 
doğrultusunda Antalya Çevre Yolu 
Caddesi üzerinde 68 DZ 108 plakalı 
otomobili şüphe üzerine durdurmak 
istedi. Polis ekiplerinin “Dur” ihtarına 
uymayarak kaçmaya başlayan şüp-
heliler, polis ekiplerinden yaklaşık 6 
kilometre boyunca kaçtı. Kovalama-
ca sonucunda şüphelilerin içerisinde 
bulunduğu otomobil Harmancık Ma-
hallesi Doğançay Sokak üzerinde çöp 

konteynerine çarptı. Bunun üzerine 
önü kesilerek, durdurulan otomobil-
deki Emre N. (24) İle Emre M. (27) 
gözaltına alındı. İki şüphelinin içinde 
bulunduğu ve Emre N.’nin babasına 
ait olduğu belirlenen otomobilde ara-
ma yapan polis ekipleri, aracın baga-
jında bir adet televizyon ele geçirdi. 
Gözaltına alınan şüpheliler Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
geçirildikleri sağlık kontrolünün ar-

dından ifadeleri alınmak üzere emni-
yete götürüldü. 

Şüphelilerin çaldıkları televizyon-
ları uyuşturucu madde karşılığında 
sattıkları öğrenildi. Diğer taraftan gö-
zaltına alınan Emre M.’nin 10 farklı 
suçtan Emre N.’nin ise 2 farklı suçtan 
kaydı olduğu öğrenildi. İki şüphelinin 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edileceği bildirildi.
n İHA

Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
İlçe Emniyet Müdürlüğüne yak-

laşık 50 metre karşısında bulunan 
bisiklet parkının yanına bırakılan şüp-
heli paket fünye ile patlatıldı. Olay, 
merkez Meram ilçesi Şeyh Sadrettin 
Mahallesi Feritpaşa Caddesi üzerinde 

meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne 
yaklaşık 50 metre yakınında bulu-
nan bisiklet parkının yanına bırakılan 
kutuyu görenler bomba olabileceği 
şüphesiyle polise haber verdi. Kısa 

sürede olay yerine gelen polis ekip-
leri çevrede geniş güvenlik önlemleri 
alarak cadde ve sokağı trafiğe kapattı. 
Daha sonra olay yerine bomba imha 
uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen 
bomba imha uzmanı özel kıyafetini 

giyerek şüpheli valizi kontrollü bir 
şekilde fünye ile patlattı. Parçalanan 
kutu boş çıktı. Patlatmanın ardından 
kısa bir süre sonra cadde yeniden araç 
ve yaya trafiğine açıldı.
n İHA

 Kovalamaca sonucunda şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil Harmancık Mahallesi Doğançay Sokak üzerinde çöp konteynerine çarptı.

58’i muvazzaf, 70 asker
gözaltına alındı

Konya merkezli 27 ilde, Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY) soruştur-
ması kapsamında Türk Silahlı Kuv-
vetlerinde (TSK) görevli 58’i mu-
vazzaf, 70 askeri personel hakkında 
gözaltı kararı verildi.  Konya Cum-
huriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı 
Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir 
kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü 
mensubu askeri personel ve bu per-
sonele mahrem imamlık yaptıkları 
anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan 
soruşturmalar çerçevesinde Kaçak-

çılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri iti-
rafçıların beyanları ile askeri perso-
nelin kimlik tespiti ve deşifre çalış-
malarını tamamladı. Bugün sabah 
saatlerinde Konya merkezli 27 ilde 
Kara ve Hava Kuvvetleri Komu-
tanlıklarında görev yapan 58’i mu-
vazzaf 70 askeri personel hakkında 
gözaltı kararı verildi. Operasyon 
kapsamında gözaltına alınan şüp-
heliler hastaneye getirilerek sağlık 
kontrolünden geçirildi.
n İHA



Karatay Belediyesi ile Konya 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
arasında gerçekleştirilen işbirliği 
ile eğitim camiasına kazandırılan 
Karatay İlçe Halk Kütüphanesi öğ-
rencilerden yoğun ilgi görüyor. Ka-
ratay Belediyesi Ana Hizmet Binası 
giriş katında yer alan kütüphane, 
kurumlar arası işbirliğine güzel bir 
örnek oluşturuyor. Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay 
İlçe Halk Kütüphanesi’nin Karatay 
Belediyesi Hizmet Binasının giriş 
katında bulunmasının çok önemli 
olduğunu belirterek; hizmet bina-
sına günlük ortalama 2 bin 500 
kişinin geldiğini vurguladı. Kütüp-
hanenin konum olarak çok işlek bir 
yerde olmasının okur sayısını olum-
lu etkilediğinin altını çizen Başkan 
Hançerli,  internet ortamında doğru 
bilgiye ulaşmanın güçlüğüne dikkat 
çekti. İnternette pek çok bilgi kirliliği 
olabileceğini belirten Başkan Han-
çerli, “Kitaplar her zaman en doğru 
kaynak. İlk emri Oku olan yüce bir 
kitaba tabi olmak, en çok okuyan, en 
çok araştıran dünyaya ve insanlığa 
hayırlı insanlar olmamızı gerektirir” 
dedi. 

Başkan Hançerli göreve geldiği 
ilk günden itibaren eğitime büyük 
önem verdiklerini söyleyerek; Ka-
ratay Belediyesi İHO, Karatay Be-
lediyesi 23 Nisan İHO, Fetihkent 
Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu, 
Kurtuluş İlkokulu, Fetihkent Ana-
okulu, Gaziosmanpaşa Anaoku-
lu, Erenler Anaokulu, Koyunoğlu 
İlkokulu, Şekibe Aksoy İlkokulu, 
Halil Bahçeci İlkokulu, Birol Polat 
İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu, 
Mahide Koşukçu İlkokulu, Feritpaşa 
İlkokulu, Ulubatlı Hasan ilkokulu, 
Ahmet Haşhaş İlkokulu, Akçeşme 
İlkokulu, Hayıroğlu ve Ovakavağı İl-
kokullarının eğitime kazandırmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 
10 okula 120 ek derslik yaptıklarını, 
yine bir ilk olarak da Belediye büt-
çesinden Kurtuluş, Mehmetçik ve 
Fetih İlkokullarını tamamlayarak 
eğitime kazandırdıklarını söyledi. 
Karatay Belediyesi İmam Hatip Li-
sesi ve Karatay Belediyesi 23 Nisan 
İmam Hatip Ortaokulu’nun yapıl-
dığını belirten Başkan Hançerli, 
yaptıkları üç anaokulunda da minik 
öğrencilerin eğitim gördüğünü dile 
getirdi. Eğitime verdikleri desteğin 
sadece okul yapmakla sınırlı kalma-
dığını vurgulayan Başkan Hançerli; 

öğrencilerin spor ihtiyacını da göz 
önünde bulundurarak 5 okula 5 
spor salonu 16 suni çim saha yap-
tıklarını; ayrıca  75 okula 75 kütüp-
hane 75 bin kitap hediye edildiğini 
belirtti.

Başkan Mehmet Hançerli, Cela-
leddin Karatay Gençlik Merkezi’nde 
öğrenciler için kültürel birikim ve 
sosyal etkinliklere katılımı sağla-
mak amacıyla kurulan derslikleri, 
müzik atölyesi, bilgisayar laboratu-
varı, kafeteryası, bilardo salonu, kü-
tüphanesi, internet-bilişim köşesi, 
fitness-aerobik salonu, etüt salonu 
gibi etkinlik alanlarını bünyesinde 
barından büyük bir kompleks ile 
gençlere yönelik her imkanı sağla-
maya çalıştıklarını belirtti. Başkan 
Hançerli 14-28 yaş aralığındaki tüm 
gençlerin Celaleddin Karatay Genç-
lik Merkezi’ne kayıt yaptırabileceği-
ni söyleyerek; Gençlik Merkezinin 
şu an 4 bin 800 kayıtlı üyesi olduğu-
nu ve bu sayının her geçen dönem 
daha da arttığını belirtti. İngilizce, 
resim, solid works, İşaret Dili, Hızlı 
Okuma, Bilgisayar, Autocad, Dik-
siyon, Gitar, Bağlama, Folklor, üni-
versiteye hazırlık, Bay-Bayan Fit-
ness olmak üzere toplam 13 branşta 
eğitim verildiğini kaydeden Başkan 
Hançerli, öğrencilerin taleplerine 
göre farklı branşlarda da eğitim 
verilebileceğini belirtti. Celaleddin 
Karatay Gençlik Merkezi’nde belirli 
aralıklarla gençlerle bir araya gel-
diklerini söyleyen Başkan Hançerli, 
gençlerin iyi yetişmesi, ülkesine ve 
milletine hayırlı bireyler olmaları 
için Karatay Belediyesi olarak çalış-
maların hızla süreceği dile getirdi.
n HABER MERKEZİ 
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Yunak’ta E-Belediye hizmeti başladı TED Eğitim Bursu Sınavı 24 Şubat’ta
Yunak Belediyesi 

Yunak halkına ko-
laylık sağlamak için 
E-Belediye hizmetini 
başlattı.

 E-Belediye uy-
gulamasıyla vatan-
daşlar, ev veya iş-
yerlerinden internet 
aracılığı ile diledikleri 
saatte su faturalarını, 
emlak, çevre ve te-
mizlik vergisi ile ilan 
ve reklam vergilerini 
ödeyebilecekleri gibi 
arazi, arsa ve bina 
rayiç bedelleri, inşa-
at maliyet değerleri 
ve benzeri bilgileri 
de sistem üzerinden 
görebilecekler.  E- Belediye uygu-
lamasıyla Yunak Halkına kolaylık 
sağladıklarını belirten Yunak Be-
lediye Başkanı Abdullah Emre De-
mirhan, “İlçemizin merkezi ve tüm 
mahallerindeki hemşerilerimiz artık 
belediyeye gelmeyerek belediyeye 
ait işlerine internet üzerinden ya-

pılabileceklerdir. Emlak ve Çevre 
Beyannamelerini verebilecekler, 
tüm sicil bilgilerini görebilecekler. 
Aynı zamanda arsalarının ve bina-
larının metre kare rayiç bedellerini 
öğrenebilecekler, çevre vergisi yıllık 
tutarlarını görebilecekleri gibi, öde-
melerini de yapabileceklerdir. Yedi 
gün ve 24 saat kullanım imkanı 
sunan sistemde, 128BitSSL Gü-

venlik Sertifikası bulunduğundan 
bu sayede bilgileriniz şifrelenerek 
üçüncü şahısların ulaşmasını engel-
lemektedir. Sistemi kullanmak iste-
yen vatandaşlarımız ilk adım olarak 
Yunak Belediyesinin Web sitesi olan 
www.yunak.bel.tr’den E-Belediye 
bölümündeki sisteme giriş yapması 
gerekmektedir” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Türk Eğitim Derneği,(TED)  
tam eğitim bursu sınavı Tam Eği-
tim Bursu Sınavı, 24 Şubat 2018 
Cumartesi günü saat 10.00 ‘da 
yapılacak. TED Konya Koleji Genel 
Müdürü Gülören Kale, “Sınav baş-
vuruları 24 Aralık 2017-11 Şubat 
2018 tarihleri arasında online ola-
rak alınacaktır. TEB Sınavına baş-
vuracak adayların; T.C. vatandaşı 
olması, 2017–2018 öğretim yılın-
da 4, 5 ve 8. sınıfa devam ediyor 
olması, öğrencinin  Bitirdiği sınıfa 

ait yılsonu karnesinde yılsonu ba-
şarı ortalamasının 85 ve üzerinde 
olması (2016–2017 öğretim yılına 
ait, Haziran ayında alınmış olan 
karne), ekonomik koşulları itibariy-
le maddi desteğe ihtiyaç duyması 
gerekmektedir. Ailenin aylık top-
lam geliri brüt asgari ücretin 2,25 
katı, yaklaşık 4 bin TL’den düşük 
olmalıdır. Tam Eğitim Bursu siste-
mine, başvuru koşullarını taşıyan 
adaylar arasından, yazılı sınav ve 
ev ziyareti-mülakat olmak üzere iki 

aşamadan oluşan bir süreçle öğren-
ci alınır. Tam Eğitim Bursu sınavını 
kazanarak TED ailesine katılma ve 
iyi bir eğitim alma şansı bulan öğ-
renciler Türk toplumunun gelece-
ğini daha sağlam temeller üzerine 
inşa ederek yarınlara umutla ba-
kılmasında büyük bir rol üstleni-
yor. Türk Eğitim Derneği’ne bağlı 
okullarda öğrenimini sürdüren öğ-
renciler Tam Eğitim Bursu sınava 
başvuru yapamazlar” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Gençlerin iyi yetişmesi 
için hizmet yürütüyoruz’

SEDEP’in konferansına katılan Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 
Alpaslan Durmuş, “Değerler eğitimine başlayan dünyada ilk ülke olduk” dedi 

‘Değerler eğitimine 
başlayan ilk ülkeyiz’

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan 
Durmuş, Selçuklu Değerler Eğiti-
mi Programı (SEDEP) kapsamında 
düzenlenen “Yenilenen Öğretim 
Programlarında Değerler Eğitimi” 
konulu konferansta öğretmenlere 
hitap etti. 

Selçuklu Kongre Merkezinde 
düzenlenen konferans öncesi selam-
lama konuşması yapan Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Değerler Eğitimi Progra-
mı’nın kurumların örnek işbirliği ile 
ortaya koyduğu ortak bir başarı hi-
kayesi olduğunu ifade ederek, “Yola 
çıktığımızda bu işi nasıl yapacağız, 
bunu nasıl anlatacağız ve öğretmen-
lerimiz acaba bize ne kadar destek 
olacak, bizim en büyük sorunumuz 
ve soru işaretimizdi. Ama görünen 
süreçte sizler bu işi o kadar güzel 
sahiplendiniz, o kadar güzel bunu 
içselleştirdiniz ve sınıflarınızda o 
kadar güzel uyguladınız ki SEDEP 
şuanda tüm Türkiye’nin konuştuğu 
bir proje haline geldi ve Selçuklu’da 
başlayan bu proje şu anda tüm Tür-
kiye’nin gündemine oturdu. Çocuk-
larımız adına, geleceğimiz adına 
hepinize sonsuz teşekkür ediyorum” 
dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mukad-
der Gürsoy da, SEDEP’in ulusal ve 
uluslararası bir nitelik kazandığını, 
Konya’dan çıkan bir projenin tüm 
Türkiye’nin hatta başka ülkelerin 
eğitim programlarına girmesinin se-
vindirici olduğunu söyledi.

Selamlama konuşmalarının ar-
dından konferans için kürsüye gelen 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Al-
parslan Durmuş “Yenilenen Öğre-
tim Programlarında Değerler Eğiti-
mi” konusunda önemli bilgiler verdi.
“DEĞERLERLER EĞİTİMİNE BAŞLA-

YAN İLK ÜLKEYİZ”
Yenileme çalışmalarının uzun ve 

titiz bir çalışma ile yapıldığını ve her 
detayın kılı kırk yararcasına gözden 
geçirildiğini belirten Alpaslan Dur-
muş, geçmişten günümüze gelen 
kadim değerlerimizin çocuklarımıza 
doğru ve etkili aktarılması için belir-
lenen değerlerin tüm derslerin kaza-
nımlarıyla bütünleştirildiğini, değer-
ler eğitimi diye başlı başına bir ders 
olmadığını, değerlerin zaten hayatın 
kendisi olduğunu ifade etti.

2017 yılının Ocak ayından baş-
layarak çok titiz çalışmalar yaptık-
larını ifade eden Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, 
“Alanının uzmanı çok sayıda insan 
bu konularda kafa yordu. Daha son-
ra değişen müfredatın taslağını ka-
muoyuna sunduk. Bu süre içerisin-
de yaklaşık iki yüz bin öneri ve talep 
geldi. Bütün talep ve öneriler kuru-
lan komisyonlarla dikkatlice incelen-

di ve müfredata son şekli verildi. Şu 
anda 5. ve 9. sınıflarda uygulanan 
bu programın raporlama çalışmaları 
yapılmaktadır. Değerlendirme sonu-
cunda yapılacak olan revize çalışma-
larından sonra önümüzdeki yıl tüm 

sınıflarda uygulayacağız. Geçmişten 
günümüze gelen değerlerimizi müf-
redatımıza yerleştirerek çocukları-
mıza aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda 
bütün dünya bunları uygulamaya 
çalışıyor. Biz dünyada bu eğitimlere 

başlayan ilk ülke olduk. Yeni değil 
yenilenen değerlerle çocuklarımızı 
geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. 
Değerlerimizi çocuklarımıza kazan-
dırırken hayatla iç içe bir eğitimden 
bahsediyoruz, ders formatında de-
ğil” diye konuştu.

Konferansın sonunda Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan 
Durmuş öğretmenlerin sorularını 
da cevaplandırdı. Program Selçuklu 
Kaymakamı Sabit Kaya’nın Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpas-
lan Durmuş’a günün anısına hediye 
takdimiyle sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan 
Durmuş, Selçuklu Kaymakamı Sa-
bit Kaya, Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar, sivil toplum kuru-
luşları temsilcileri, okul yöneticileri 
ve öğretmenler katıldı.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli

SEDEP kapsamında “Yenilenen Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi” konulu konferans düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş
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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

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
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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 

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 

SATILIK DAİRELER
Bosna  Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli,

2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

PROGRAM YAZABİLEN (SOLİD, 

CİMATRON, MASTERCAM)

DİK İŞLEM
CNC OPERATÖRÜ

alınacaktır

SRC MAKİNA
Büsan Özel Org. San. Böl. Fevzi Çakmak Mah.

10645 Sokak No:24 
• Tel: 342 18 30



Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

KONYA HURDACILAR ESNAF ODASI BAŞKANLIĞINDAN
GENEL KURUL İLANI

Odamızın 2014-2015-2016-2017 Yılları Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar 
Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci maddesine gereğince 14/02/2018 tarihinde Çarşamba günü 
Saat : 14:00’da Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Hurdacılar Sanayi 10580 nci Sokak No:11/102 Kat:2 
Toplantı Salonu Karatay/Konya adresinde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 21/02/2018 
tarihinde Çarşamba günü Saat : 14:00’da Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Hurdacılar Sanayi 10580 
nci Sokak No:11/102 Kat:2 Toplantı Salonu Karatay/Konya adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek 
üzere toplanacaktır.
İlan Olunur.
GÜNDEM
a) Açılış.
b) Başkanlık Divanının teşekkülü.
c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
d) Başkanlık Divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
e) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
f) Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.
g) Bilanço, Gelir ve Gider Hesaplarının okunması ve müzakeresi.
h) Bilanço, Gelir ve Gider Hesaplarının kabulü veya  reddi.
i) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
j) Yeni dönem çalışma programı ile ve bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs 
programları ve tahmini bütçelerin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
l) Odamıza gayri menkul almaya-satmaya, odamıza araç almaya-satmaya, üst kuruluşumuzun izni 
alınarak, yönetim kuruluna yetki verilmesi.
m) Konya Hurdacılar Esnaf Odamızın Ünvanının, Konya Hurdacılar, Tarım, Ormancılık, Makine ve 
Donanımları, Dökümcüler, Rulman (Bilya), Plastikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak değiştirilmesi 
hususunda gerekli girişimlerde bulunulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 
n) Dilek ve temenniler.
o) Seçimler.
p) Kapanış.

Basın 730950 - www.bik.gov.tr

5 OCAK 201810 HABER - İLAN

Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili bilgi veren SGK İl Müdürü Murat Mustafa 
Yavuz, “Taşeronların kadroya geçiş süreci 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır” dedi 

‘Kadroya geçişleri 90 
günde sonuçlandırılacak’

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK 
) İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, 
“24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanan 696 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile alt işveren 
işçilerimizin kamuda istihdamı için 
yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 ta-
rihinde yürürlüğe girmiş olup, hem 
merkezi yönetim hem de belediye ve 
il özel idareleri gibi mahalli idarelerde 
alt işveren işçilerimizin istihdam edil-
mek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 
tarihinde başlamıştır. Geçiş süreci 2 
Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde 
sonuçlandırılacaktır” dedi.

SGK Konya İl müdürlüğü toplan-
tı salonunda basın mensuplarıyla bir 
araya gelen SGK Konya İl Müdürü 
Murat Mustafa Yavuz, taşeronların 
izleyeceği yol hakkında bilgi ver-
di. Yavuz, “Alt işveren işçilerimiz 2 
Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 
gün içinde, çalıştıkları alt işveren şir-
ketlere değil, istihdam edilecekleri 
Kurumlara başvuracaklardır. Başvu-

ruda bulunan alt işveren işçilerimi-
zin bilgileri, başvurdukları idareler-
ce elektronik ortama aktarılacaktır. 
Başvuru sahipleri herhangi bir sos-
yal güvenlik kurumundan emeklilik, 
yaşlılık veya malullük aylığı almaya 
hak kazanmadıklarına dair beyanda 
bulunacaktır. Sigortalılık başlangıç 
tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkek-
ler için 23/5/1994 ve öncesi olanlar-
dan kadınlardan 44, erkeklerden 48 
yaşını doldurmuş olanlar, Sigortalılık 
başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra 
olanlardan ise kadınlardan 50, erkek-
lerden 55 yaşını doldurmuş olanlar 
ile engelliliği nedeniyle vergi indiri-
minden yararlananlardan sigortalılık 
başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi 
olanlar başvuru sırasında herhan-
gi bir sosyal güvenlik kurumundan 
emeklilik, yaşlılık veya malullük aylı-
ğı almaya hak kazanmadıklarına dair 
belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçiril-
meden önce idareye ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Sigortalılık başlangıç 

tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üze-
rinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet 
Dökümü belgesi esas alınarak tespit 
edilebilmesi mümkündür.  İşçilerimi-
zin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenle-
me kapsamında bir ihalede çalışıp 
çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde 
kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce 
sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlem-
lerin ardından işçilerimiz çalıştıkları 
kurumda istihdam edileceklerdir” 
dedi, 

Alt işveren işçilerimizin, çalıştık-
ları alt işveren şirketlerine herhangi 
bir evrak ya da feragat belgesi ver-
mesi gerekmemektedir. Böyle bir 
uygulama KHK’da yer almamakta-
dır” diyen Yavuz, “90 günlük sürecin 
sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi 
sırasında, kendilerinden kadroya ge-
çişe ilişkin açtıkları dava veya icra ta-
kibi varsa, bu dava veya takiplerden 
feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve 
sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce 
talep edilecektir. Bu sözleşme, işçi-

lerimiz açısından herhangi bir hak 
kaybına sebep olmayacaktır. Sulh 
sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, 
bu durum alt işveren şirketlerine 
karşı işçinin haklarından vazgeçme-
si anlamına gelmemektedir. Alt iş-
veren şirketleri sulhe taraf olmayıp, 
bundan yararlanamazlar. Alt işveren 
işçilerimizin, bu kapsamda çalıştıkları 
hizmet süreleri, İş Kanunu hükümleri 
çerçevesinde idareler tarafından ileri-
de ödenecek kıdem tazminatına esas 
toplam hizmet süresi ile izin süreleri-
nin hesabında dikkate alınacaktır. Bu 
prosedür, çalışanların kamuda kadro-
ya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş 
genel bir uygulama olup, yeni bir dü-
zenleme değildir. Son olarak yukarı-
da bahsedilmiş olan sürecin hızlı bir 
şekilde sonuçlandırılabilmesi için Alt 
İşveren Firmalarının Aralık ayı nihai 
bildirgelerini en geç 9 Ocak’a kadar 
vermeleri gerekmektedir” bilgisini 
verdi. 
n EMİNE ÖZDEMİR 

950 KM su, 453 KM
kanalizasyon şebekesi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, Kon-
ya’nın bütün ilçelerinde 2017 yı-
lında 950 kilometre yeni su, 453 
kilometre yeni kanalizasyon şebe-
kesi yaptı. KOSKİ Genel Müdürlü-
ğü, 6360 sayılı Büyükşehir Beledi-
yeleri Kanunu’nun çıkarıldığı 2014 
yılından bu yana toplam 2 bin 700 
kilometre su şebekesi, toplam 2 bin 
300 kilometre kanalizasyon şebe-
kesi döşemiş oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, 6360 Sa-
yılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu 
kapsamında Konya merkezinin yanı 
sıra hizmet alanına giren ilçelerde 
de yeni su ve kanalizasyon şebekesi 
çalışmalarını artırarak sürdürüyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın 
şehir suyu, sulama suyu, tatlı su, 
kirli su, yağmur suyu ve Mor Şebe-
ke ile Türkiye’de 6 ayrı su şebekesi-
ne sahip tek şehir olduğunu belir-
terek, sağlıklı, sürdürülebilir su ve 
kanalizasyon hizmetini Konya’nın 
her noktasına ulaştırabilmek için 
yoğun olarak çalıştıklarını vurgula-
dı. 

Yeni bağlanan mahallelerde 
yürütülen kanalizasyon ve şebekesi 

çalışmalarının planlananın üstün-
de, yoğun bir gayretle devam etti-
ğini kaydeden Başkan Akyürek, su 
azlığı ve sağlıksız su problemi ya-
şayan yerleşim yerlerinin içme ve 
kullanma su ihtiyaçlarının karşılan-
dığını, kanalizasyon şebekesi ile pis 
suyun yerleşim alanından uzaklaş-
tırıldığını ifade etti. 

2017 yılında sağlıklı, sürdürü-
lebilir su hizmetinin devamı için 
eskimiş, işletim ömrü dolmuş, pas-
lanmış boruları; 100 yıl ömürlü, 
sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı 
borularla değiştirerek su şebeke ıs-
lahı yapan KOSKİ Genel Müdürlü-
ğü’nün su hattı olmayan yerleşim 
yerlerine 950 kilometre yeni şebe-
kesi oluşturduğunu belirten Başkan 
Akyürek, 2017 yılında 453 kilomet-
re yeni kanalizasyon şebeke yapımı 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

2014’TEN BU YANA 2.700 KM SU, 
2.300 KM KANALİZASYON 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü 6360 sa-
yılı Büyükşehir Belediyeleri Kanu-
nu’nun çıkarıldığı 2014 yılından bu 
yana toplam 2 bin 700 kilometre su 
şebekesi, toplam 2 bin 300 kilomet-
re kanal şebekesi döşedi.
n HABER MERKEZİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK ) İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz
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Zeytinyağı kutusundan dekoratif kutulara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Konya Teneke Kutu Ambalaj ve Makina Sanayi 
Ticaret AŞ’nin (Kontensan) İhracat Müdürü Muammer Büyükalim, firmanın faaliyetlerine peynir ambalajı üretimiyle başladığını söyledi

Metal ambalajda lider isim
37 yıl önce peynir tenekesi üret-

mek amacıyla kurulan firmanın, bu-
gün İstanbul ve Konya’daki tesisle-
rinde imal edilen metal ambalajlar 25 
ülkeye ihraç ediliyor. 

Zeytinyağı kutusundan dekoratif 
kutulara kadar geniş bir ürün yelpa-
zesine sahip olan Konya Teneke Kutu 
Ambalaj ve Makina Sanayi Ticaret 
AŞ’nin (Kontensan) İhracat Müdürü 
Muammer Büyükalim, firmanın faa-
liyetlerine peynir ambalajı üretimiyle 
başladığını söyledi.

Türkiye’deki farklı ambalaj ihti-
yaçlarını dikkate alarak, çeşitli sektör-
ler için üretim yapmaya başladıklarını 
belirten Büyükalim, “Önce peynir ku-
tuları, daha sonra sektörün ihtiyaçları-
na göre yağ, zeytin, kimyasal kutular, 
dekoratif kutular üretmeye başladık.” 
dedi.

Yola çıktıklarında 10 çalışanı olan 
firmanın bugün birçok insana ekmek 
kapısı olduğunu anlatan Büyükalim, 
“Şu anda Konya’daki tesisimizde 
330, İstanbul’daki tesisimizde ise 40’ı 
aşkın personelimiz var. Bu tesisleri-
mizde hem metal levha üzerine baskı 
yapıyoruz hem de metal ambalaj üre-
timi yapıyoruz” diye konuştu.

“8 YILDIR DEKORATİF AMAÇLI 
ÜRÜNLER DE ÜRETİYORUZ”

Büyükalim, yağ sektörüne yönelik 
üretime 90’lı yıllarda başladıklarını 
dile getirerek, “Sonrasında boya, tiner 

kutuları gibi kimyasal amaçlı amba-
lajlar üretmeye başladık. 8 yıldır de-
koratif amaçlı ürünler de üretiyoruz. 
Çikolata, baklava, lokum ve şekerle-
me gibi gıda kutularıyla çeşitli deko-
ratif kutu üretimimiz var.” ifadelerini 
kullandı.

İlk ihracatı 1995 yılında gerçek-
leştirdiklerini aktaran Büyükalim, 
şöyle devam etti:

“Başlarda Ürdün’e baskılı levha 
ihracatı yapıyorduk. Tesisimizde bas-
kısını yapıyor, gönderiyorduk. Onlar 
da orada kutu haline getiriyordu. Yani 
levhaları ambalaj haline getirmeden 
satıyorduk. Bu şekildeki ihracatımız 
devam etmekle birlikte, artık amba-
laj haline getirerek de gönderiyoruz. 
Son 5-6 yılda farklı ülkelere yaptığı-
mız ihracat kayda değer ölçüde yük-

seldi. Genellikle Amerika, Avrupa 
ve Ortadoğu’ya ihracatımız oluyor. 
Daha çok dekoratif kutular tercih 
ediliyor. Bunlar hacim olarak çok yer 
kaplamıyor, ürünü daha güzel ve şık 
gösteriyor. Gıdalar metal ambalajda 
tazeliğini koruyor. Konya ve İstanbul 
tesislerimizden 25 ülkeye senede 3 
milyon doların üzerinde ihracat ger-
çekleştiriyoruz. 2018 yılı ihracat he-

defimiz 4,5 milyon dolar.”
Büyükalim, sektörlerin ihtiyaçla-

rını dikkate alarak kendilerini geliş-
tirdikleri için başarılı olduklarını vur-
gulayarak, şunları kaydetti: “Ambalaj 
sektöründeki ihtiyaçlar, tüketicilerin 
tercihleri, bizi bugünlere getirdi. Müş-
terilerimizin taleplerine göre ürün 
çeşitliliğimizi her geçen gün artırıyo-
ruz. Yeni sektörlere giriş yapıyoruz. 

Bir ürünü üretirken ‘Ben olsam bu 
ürünü alır mıyım?’ diye düşünerek, 
kalite standardımızı gözeterek çalı-
şıyoruz. Şimdiye kadar hep kaliteli 
üretim yaptık ve pazarın ihtiyacını iyi 
gözlemledik. Bunlarla ilgili teknolojik 
yatırımlarımızı yaptık. İşimiz için ge-
rekli olan bütün yatırımları yaparak 
bugünlere geldik.”
n AA

Konya Teneke Kutu Ambalaj ve Makina Sanayi Ticaret AŞ’nin (Kontensan) İhracat 
Müdürü Muammer Büyükalim

2018 yılı oda bütçesinin görüşüldüğü toplantıda konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “2018 yılı içerisinde de Konya Ticaret Odası 
olarak üyelerimizin refahı, şehrimizin her alanda gelişmesi noktasında gereken çalışmaları birlik ve beraberlik şuuru ile yapacağız” dedi 

KTO’da 2018 bütçesi kabul edildi
Konya Ticaret Odası (KTO)’nda 

2018 yılı oda bütçesi kabul edildi. 
Onaylanan bütçeye göre üye aidat-
ların da ve belge ücretlerinde zam 
yapılmadı. KTO Aralık ayı Meclis 
Toplantısı, KTO Meclis Toplantı Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. 2018 yılı oda 
bütçesinin görüşüldüğü toplantıda, 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 2017 fa-
aliyet raporu ve 2018 faaliyet progra-
mı hakkında bilgi verdi. KTO Meclisi 
olarak 2017 yılında gerçekleştirdik-
leri projelerle oda üyelerine ve Kon-
ya’ya hizmet etmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade eden Başkan Öz-
türk, 2018 yılında devam eden pro-
jeleri tamamlamak için çalışmalarını 
sürdüreceklerini söyledi. 

KTO Başkanı Selçuk Öztürk’ün 
sunumunun ardından oylanan 2018 
yılı oda bütçesi ve faaliyet programı 
meclis üyelerince oybirliğiyle kabul 
edildi. Onaylanan bütçeye göre üye 
aidatların da ve belge ücretlerinde 
zam yapılmadı.

Başkan Öztürk, “Meclisimizin bil-
gisine sunduğumuz, 2017 yılı faaliyet 
programı ve oda bütçemizi onaylaya-

rak verdiğiniz destekten dolayı teşek-
kür ederim. Bütçemizde emeği, alın 
teri olan tüm üyelerimize de ayrıca 
teşekkür ediyorum. Harcanan her 
kuruşta üyelerimizin hakkını gözeten 
herkesten Allah razı olsun diyorum. 
Oda yönetimi ve meclisi olarak, 2013 
yılı Mayıs ayından itibaren odamızın 
köklü tarihine ve büyüklüğüne yakışır 
şekilde birlik ve beraberlik içerisinde 
şehrimize ve ülkemize hizmet etme 
azim kararlılığımız devam etmekte-
dir. Bugüne kadar olduğu gibi 2018 

yılı içerisinde de Konya Ticaret Odası 
olarak üyelerimizin refahı, şehrimizin 
her alanda gelişmesi noktasında ge-
reken çalışmaları birlik ve beraber-
lik şuuru ile yapacağız. 2021 yılına 
kadar tamamlamayı planladığımız 
tüm projelerimizle 2023 Konya’sına 
kazandıracağımız güçlü bir yapı ile 
oda meclisi ve yönetim kurulu olarak 
şehrimize ve ülkemize hizmet etmiş 
olacağız. Bugüne kadar gerçekleştir-
diğimiz projelerimizde meclisimizin 
vermiş olduğu desteğin devam ede-

ceğine olan inancımla bütçemizin ha-
yırlar getirmesini diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Toplantıda gündemdeki ekono-
mik ve sosyal konuları değerlendiren 
Başkan Öztürk, oda yönetiminin son 
bir ayda gerçekleştirdiği faaliyetler 
hakkında sunum yaptı. ABD’nin Ku-
düs kararına tepki gösteren Öztürk, 
“Filistin halkının kanayan yaraları-
nı durdurmak, baskı ve zulmün son 
bulması için çaba sarf edileceği bir or-
tamda, Siyonist İsrail’in insanlık dışı 

uygulamalarına destek mahiyetinde-
ki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
tanıyan ABD’nin bu kararını kabul 
etmeyeceğimizi Cumhurbaşkanımız 
en yüksek ağızdan dile getirmiş ve 
gerekli diplomatik girişimlere baş-
lamıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
aldığı kararla Doğu Kudüs, Filistin’in 
başkenti olarak tanınmıştır. Ardından 
Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile 
Türkiye ile Yemen tarafından hazırla-
nan ve Birleşmiş Milletler’e (BM) üye 
tüm devletlere Kudüs’te diplomatik 

misyon kurmaktan kaçınma çağrısı 
yapan karar tasarısı, BM Genel Ku-
rulu’nda 128 oyla kabul edildi. Tür-
kiye, tarihte olduğu gibi günümüzde 
de Kudüs konusunda dini, vicdani ve 
insani değerleriyle haklı mücadele-
sini sürdürecektir. Konya iş dünyası 
olarak da ne pahasına olursa olsun 
devletimizin bu konuda atacağı her 
türlü adımı destekleyeceğimizi ifade 
etmek istiyorum. Aralık ayı içinde 
açıklanan üçüncü çeyrek büyüme 
verileri iş dünyası olarak hepimizin 
moralini yükseltti. Dünyadaki birçok 
kurum ve kuruluş, 2017’ye girilirken 
Türkiye ekonomisi için açıkladıkları 
olumsuz beklentilerini, son aylarda 
yüzde 6’lara revize etmek zorunda 
kalıyordu. İşte, üçüncü çeyrek büyü-
me verileri, bu düzeltmeleri en güçlü 
bir şekilde teyit ediyor. Çin ve Hin-
distan’ı geride bırakarak, 3. çeyrek 
bazında dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomisi olduğumuzu ortaya koyan 
bu veriler, ekonomimize olan güçlü 
inancımızın ve umutlarımızın boşuna 
olmadığını ortaya koyuyor” dedi.
n HABER MERKEZİ 

KTO Başkanı Selçuk Öztürk



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatan-
daşlık İşleri Genel Müdürlüğü verile-
rine göre, Türkiye Cumhuriyeti Kim-
lik Kartı Projesi kapsamında, geçen yıl 
15 milyon 742 bin 126 vatandaş yeni 
kimlik kartını aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 
Projesi ile 2017’de 15 milyon 742 bin 
126 kişi yeni kimlik kartını aldı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Mü-
dürlüğü verilerinden yaptığı derle-
meye göre, çipli kimlik kartları pilot il 
seçilen Kırıkkale’de 14 Mart 2016’da 
verilmeye başlandı, 2 Ocak 2017’den 
itibaren de tüm iller kapsama alındı. 

“https://ekimlikrandevu.nvi.gov.
tr” internet sitesinden ve “Alo 199” 

çağrı merkezinden randevu alınarak 
veya randevusuz ilçe nüfus müdür-
lüklerine, yurt dışında ise dış temsilci-
liklere gidilerek alınabilen kimlik kar-
tına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Güvenliğinin üst seviyede olma-
sı nedeniyle herkes tarafından tercih 
edilmeye başlanan yeni kimliklerden, 
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 
Projesi kapsamında 2017’de 15 mil-
yon 742 bin 126 kişi aldı.
1,5 MİLYON KİŞİ KİMLİĞİNİ KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatan-
daşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, 
kimlik kartlarının cinsiyete ve veriliş 
nedenlerine göre dağılımını da ortaya 
koydu. 

Buna göre geçen sene 7 milyon 

201 bin 775 erkek, 5 milyon 442 bin 
438 kadın “değiştirme” nedeniyle 
yeni kimliklerini aldı.

Kimliğinin “kayıp” olması nede-
niyle 901 bin 414 erkek ile 597 bin 
463 kadın, nüfus müdürlüklerine 
başvurdu. Toplamda 1 milyon 498 
bin 877 kişi, kimliğini kaybettiği için 
değiştirmek zorunda kaldı.

673 bin 186 erkek ile 642 bin 772 
kız olmak üzere toplam 1 milyon 315 
bin 958 kişiye “doğum” nedeniyle 
yeni kimlik kartı verildi.

TÜRKİYE’NİN NÜFUSU 83 MİLYONA 
YAKLAŞTI

Kişilerin ikametgah yerleri nüfus 
bilgilerine göre 2015’te Türkiye nü-
fusu 78 milyon 741 bin 53 kişiyken, 

bu rakam 2016’da 79 milyon 814 bin 
871 kişi oldu.

2017’nin verilerine göre ise Tür-
kiye’nin nüfusu 82 milyon 835 bin 90 
kişiye ulaştı.

GEÇEN YIL 137 BİN KİŞİ BOŞANDI
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Va-

tandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 
evlenme, boşanma, doğum ve ölüm 
istatistiklerinde de toplumsal değişik-
ler dikkati çekti. 

Buna göre geçen yıl 603 bin 976 
bin kişi evlenirken, 136 bin 808 kişi 
boşandı.

İstatistiklere göre, 1 milyon 341 
bin 831 kişi doğdu, 447 bin 342 kişi 
ise hayatını kaybetti.
n AA
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‘Akşener’in ifadeleri gerçeklikten uzak’
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bü-

yükelçi İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun uyuşturucu ile 
mücadele için söylediği sözlere iliş-
kin, “Hem terörle hem uyuşturucuy-
la ve diğer suç türleriyle mücadelede 
bir kararlılık ifadesidir ve bunu em-
niyet görevlilerine söylüyor. Bunu 
başka yerlere çekmek ancak kötü ni-
yetle izah edilebilir. Bu mücadelede 
kararlılık vurgusu son derece önem-
lidir” dedi.  Kalın, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde düzenlediği basın top-
lantısında, gazetecilerin sorularına 
cevap verdi. Mor beyin nedeniyle 
Bylock mağdurlarının yeniden işe ia-
deleri için yeni bir KHK çıkıp çıkma-
yacağının sorulması üzerine Kalın, 
“Mor beyin meselesinden önce de 
bununla ilgili bir mekanizma vardı. 
15 Temmuz sonrasında KHK’larla 
işinden atılan, uzaklaştırılan, ko-
vuşturmaya tabi tutulan kişiler bu 
komisyona başvurabiliyorlar. İade-
ler de yine benzer şekilde bir KHK 
çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Belli 

sayıda insandan bahsediliyor bu me-
seleyle ilgili olarak. Bunlarla ilgili de 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır” 
diye konuştu.

“HALKI, KAOSA VE İNFİALE SEVK 
ETMEYİ AMAÇLAYAN
 BİR AÇIKLAMADIR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener’in yaptığı bir açıklamada 
Tokat ve Konya’da silahlı eğitim 
kampları bulunduğu yönündeki 
iddialarının hatırlatılması üzerine 
Kalın, “Gerçeklerle uzaktan yakın-
dan ilgisi olmayan, spekülatif, halkı, 
kaosa ve infiale sevk etmeyi amaç-
layan bir açıklamadır. Türkiye Cum-
huriyeti devleti bir hukuk devletidir 
ve Türkiye hükümeti vatandaşları-
nın can ve mal güvenliğini kimlerin 
sağlayacağı çok açık bir şekilde ifade 
edilmiştir. Bu iddialar ortaya atılıyor 
ama bu iddiaları temellendirecek bir 
delil görmüş değiliz. Kulaktan duy-
ma bu bilgilerle bunu adeta bir kor-
ku propagandası haline getirerek, 
vatandaşlarımız tedirgin edilmek 

isteniyor. Bu açıklamaları yapanların 
niyetlerinin ne olduğunu az çok tah-
min edebiliyoruz. Doğru gerçeklerle 
hareket etmekte fayda var” ifadele-
rini kullandı. Bedelli askerlik konu-
sunun sorulması üzerine Kalın, “Şu 
anda böyle bir şey gündemimizde 
yok” açıklamasında bulundu.
“SURİYE HALKINI HİÇBİR TERÖRİST 

GRUP TEMSİL EDEMEZ”
Kalın, Astana’da alınan bir ka-

rarın neticesi olarak Soçi’de 29-30 
Ocak’ta yapılacak olan kongreye 
davet edilecek kişilerin, grupların 
mutlaka üç ülkenin de onayını almış 
meşru gruplar olacağını söyledi. Ka-
lın, “Biz, PYD meselesini çeşitli vesi-
lelerle zaten ifade ettik. Sayın Cum-
hurbaşkanımız bizzat Sayın Putin’e 
bu konuyu ifade ettiler ve bildiğiniz 
gibi 10 gün kadar önce Rusların bu 
konuda bir açıklaması oldu. Rus-
ya’nın Suriye Özel Temsilcisi tara-
fından bizzat bu toplantıya PYD’nin 
davet edilmeyeceğini ifade ettiler. 
Bu konudaki bizim tutumumuz, 

kararımız net. Rusya’nın, İran’ın da 
bu tutumu benimsemiş olması, pay-
laşmış olması elbette memnuniyet 
verici. Bu sadece biz istediğimiz için 
değil, o kongrenin gerçekten doğru 
sonuçlar üretebilmesi açısından da 
büyük önem arz ediyor. Çünkü Suri-
ye halkını hiçbir terörist grup temsil 
edemez. Suriye Kürtlerini PYD ya 
da YPG temsil edemez. Biz PYD ve 
YPG’nin orada ne tür insan hakları 
ihlalleriyle, ne tür zulümlerle alan 
hakimiyeti sağlamaya çalıştığını bili-
yoruz” diye konuştu. DEAŞ ile mü-
cadele bahanesiyle PYD’ye verilen 
desteğin meşru bir zemini kalma-
dığını, bunu Amerikalıların da ifade 
ettiklerini kaydeden Kalın, “Dola-
yısıyla Soçi’de yapılacak toplantıya 
Suriye halkının, Sünni, Türkmen, 
Arap, Alevi, Hıristiyan, Müslüman 
fark etmez, farklı grupların meşru 
temsilcilerinin katılması esastır ki, 
bu toplantıda alınacak kararların bir 
meşruiyeti olsun” şeklinde konuştu.
n İHACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın 

İhracat ve ithalat işleri sebebiyle ailesi ile Konya’ya yerleşen Nijerya uyruklu Blessing Brandy 
Aguriase, çalıştığı iş adamlarının ve Müslümanların örnek davranışlarından etkilenerek  İslam’ı seçti 

Nijerya’dan geldi 
Müslüman oldu

Nijerya Uyruk-
lu Blessing Brandy 
Aguriase İslam’ı seç-
ti. İhracat ve ithalat 
işleri sebebiyle ailesi 
ile Konya’ya yerle-
şen Nijerya uyruk-
lu Blessing Brandy 
Aguriase, çalıştığı iş 
adamlarının ve Müs-
lümanların örnek 
davranışlarından 
etkilenerek  kendi 
isteği ile Müslüman 
oldu. Müslüman 
olmak için Konya 
Valiliğine müracaat 
eden Hıristiyan dini-
ne mensup Blessing 
Brandy Aguriase 
için Konya İl Müftü-
lüğünde ihtida töreni 
düzenlendi.  

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar’ın ken-
disine İslam dini  hakkında verdiği kısa bilgi-
lerin ardından Aguriase, İl Müftü Yardımcısı 
Dr. Hamza Küçük, Din Hizmetleri Eğitim 

Şube Müdürü Adem Bahcıvan ve şahitler 
huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müs-
lüman oldu ve Nimet adını aldı. Akpınar, 
tarafından yapılan duanın ardından Nimet 
hanıma ihtida belgesi ile Kur’an-ı Kerim ve 
İlmihal hediye edildi.  n SAMİ KAYALAR 

Nefes darlığı ile gitti, nadir 
görülen hastalıkla karşılaştı

Medicana Hastanesi tarafın-
dan gerçekleştirilen ameliyatla, bir 
hastanın tıkanan ana akciğer atar-
damarından bol miktarda organize 
kan pıhtısı çıkarıldı.  Nefes darlığı 
ve çabuk yorulma şikayetiyle Medi-
cana Konya Hastanesi’ne başvuran 
Hasan Bilir’e (27) yapılan tetkikler 
sonucunda ana akciğer atardama-
rının tıkanması “Tromboembolik 
Pulmoner Hipertansiyon” tanısı 
konuldu. Gerekli hazırlıkların yapıl-
masının ardından Hasan Bilir, Kalp 
ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Ali Sa-
rıgül tarafından 28 Aralık’ta ameli-
yata alındı. Konya’da ilk kez “Kronik 
Tromboembolik Pulmoner Hiper-
tansiyon-KTEPH” tanısı ile gerçek-
leştirilen ameliyatın ardından Pul-
moner Arter Lobar ve segmenter 
(akciğer parçaları) dallarından bol 
miktarda kronik trombotik metaryel 
(pıhtı) çıkarıldı. Başarıyla gerçekleş-
tirilen ameliyatın ardından Hasan 
Bilir, mevcut rahatsızlığından kur-
tularak sağlığına kavuştu. 

Ameliyat hakkında bilgi veren 
Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. 
Ali Sarıgül, bu ameliyatın özelliğinin 
Konya’da ilk kez yapılmış olması ol-
duğunu ifade ederek, “Ana pulmo-
ner arterlerden(akciğer atardamarı) 
trombotik materyalin çıkarılması sık 
yapılan bir iştir ama segmental (ileri 
daha küçük damarlardan) dallardan 
çıkartılması çok nadirdir. Türkiye’ye 
genelinde de bu ameliyat nadir ya-
pılmaktadır. Hastamızın şansı bu 
nadir yapılan ameliyatın erken tanı 
konulup başarıyla yapılması” dedi.

Hasan Bilir’in kliniğine “kronik 
tromboembolik pulmoner hipertan-
siyon” tanısı ile müracaat ettiğini 
belirten Prof. Dr. Ali Sarıgül, “Has-
tamızın nefes darlığı ve çabuk yorul-
ma şikayetleri vardı. Hasta kliniği-
mize kabul edildikten sonra yapılan 
tahlillerinde pulmener arter basıncı 
70 mmHg üzerinde ve yapılan çok 
segmentli tomografisinde tip 3 ile 
uyumlu her iki pulmoner arteride 
tutan akciğer tıkanıklığı hastalığı 
mevcuttu. Bu tanılar ile hastamız 
28 Aralık’ta ameliyata alındı. Has-
tamız geçici olarak vücuttaki dolası-
mın tamamen durdurularak her iki 
pulmoner arter ve segmenter dal-
larından bol miktarda kronik trom-
botik materyal çıkarıldı. Hastanın 
ameliyat sırasında tüm hayati fonk-
siyonları durduruldu. Hasta komp-
likasyonsuz olarak Kalp ve Damar 
Cerrahisi yoğun bakım ünitesine 
alındı. Ameliyat sonrası dönemde 
pulmoner arter basıncı 30 mmHg-
lere kadar düşen hasta sorunsuz 
olarak seyredilen dönemden sonra 

yani 3. günün sonunda servise çıka-
rıldı. Hastamız ilk 3 ay damar geniş-
letme tedavisi ve hayatının bundan 
sonraki döneminde sürekli olarak 
kan sulandırıcı ilaçlarını kullanacak. 
Hastamız gayet sağlıklı bir durumda 
evine taburcu olmayı beklemekte-
dir. Sağlıklı olarak yaşamına devam 
edecektir“ ifadelerini kullandı.

“BU HASTALIK ÇOK FAZLA 
RASTLADIĞIMIZ BİR VAKA”

Ana akciğer atardamarının tı-
kanması hastalığının çok fazla gö-
rülen bir vaka olduğunu belirten 
Prof. Dr. Sarıgül, “Toplumda çok 
fazla rastladığımız bir durum. Özel-
likle bacaklarda derin ven trombozu 
(Derin ven trombozu ya da DVT vü-
cudunuzdaki derin bir vende oluşan 
kan pıhtısı, özellikle bacaklarda çok 
görülür.) adını verdiğimiz hadiseden 
sonra gelişiyor ve bu hastalık ortaya 
çıkıyor. Derin ven trombozu olan 
hastalarımızın zaman geçirmeden 
hemen bir doktora gitmelerini öne-
ririm. Bacaklarında şişme, kızarıklık, 
ağrı olan hastalar eğer doktora mü-
racaat ederlerse çok basit yapılacak 
olan bir doppler tahlili ile derin ven-
lerinde bir tıkanıklık olup olmadığı 
tespit edilirse hemen tedavisine 
başlanıldığı takdirde bu hastalıktan, 
yani akciğerlerine embolisinden ve 
böyle bir ameliyattan da hasta ko-
runmuş olacaktır. Tabi bu hastamız 
şanslı bir hasta. Bu yaptığımız ame-
liyata çok güzel yanıt verdi. Bazen 
tabi bu kadar başarılı olma şansımız 
olmuyor. Bu hastanın özelliği şu; 
daha çok bu tromboembolik hadise 
ana damarları tutarken hastamız-
da lober ve segmentel dalları daha 
uç noktaları tutuyordu. Bu neden-
le sıkıntılı bir ameliyattı ama gayet 
başarılı bir şekilde devam eden sü-
reçte hastamız iyi bir duruma geldi” 
diye konuştu.

“HASTALIĞIN KALITSAL OLMASI 
GENETİK FAKTÖRLER İLE İLGİLİDİR”

Hastalığın sebep olan nedenin 
özellikle uzun süre hareketsizliğe 
bağlı olabileceği gibi özellikle genç-
lerde genetik bir kusura da bağlı 
olabileceğini aktaran Prof. Dr. Sa-
rıgül, “Akut tromboemboli (pıhtı 
tıkacı) uzun süre hareketsiz kalma, 
özellikle ortopedi olmak üzere ame-
liyat sonrası hareketsizlik, uzun 
yolculuk sonrası, sigara alışkanlığı, 
obezite, gebelik gibi durumlarda 
tromboembolik (tıkanma) hadise 
olabileceği gibi bazı insanlar kalıtsal 
olarak daha yatkın olabilmektedir. 
Bunlarda embolik bir takım gene-
tik faktörlerin değişken olmasından 
dolayı daha yatkın olmaktadırlar” 
ifadelerini kullandı.  n İHA

Yeni kimlik kartını 16 milyon kişi aldı



Yükseköğretim Kurulundan, Yük-
seköğretim Kurumları Sınavı yabancı 
dil oturumunda İngilizce, Almanca, 
Fransızca testlerine ek olarak Arapça 
ve Rusça testlerinin de yer alacağı 
duyuruldu.  Yükseköğretim Kuru-
lu (YÖK) internet sitesinde yer alan 
“Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) ile ilgili sıkça sorulan sorular 
ve cevapları” bölümü güncellenerek 
yeni bilgiler paylaşıldı. YKS’nin bi-
rinci oturumu olan TYT’de Türkçe, 
sosyal bilimler, temel matematik ve 
fen bilimleri testlerinin ağırlıklarının 
ne olacağı sorusu üzerine, TYT’de 
her bir testin, daha önce açıklandığı 
üzere soru sayısı ile ilişkili olacağı ha-
tırlatılarak, “Dolayısıyla TYT sınavın-
da, Türkçe testinin ağırlığı yüzde 33, 
sosyal bilimler testinin ağırlığı yüzde 
17, temel matematik testinin ağırlığı 
yüzde 33, fen bilimleri testinin ağırlığı 
ise yüzde 17’dir.” açıklaması yapıldı. 
“Yabancı dil oturumunda hangi test-
lerin yer alacağına” ilişkin bir soru, 
“Bu sene bir ilk olarak İngilizce, Al-

manca, Fransızca testlerine ek olarak 
yabancı dil oturumunda Arapça ve 
Rusça testleri de yer alacaktır” şek-
linde yanıtlandı. 2017-2018 eğitim 
öğretim yılı verilerine göre, ortaöğre-
tim sisteminde yabancı dil eğitimi ve-
rilen ilk beş dilin İngilizce, Almanca, 
Fransızca, Arapça ve Rusça olduğuna 

işaret edilerek, “Dolayısıyla Yükse-
köğretim Kurulu olarak bu beş dil, dil 
sınavı kapsamına alınmış bulunmak-
tadır” değerlendirmesi yapıldı.  Konu-
ya ilişkin YÖK yetkilileri, son dönem-
de Rusya ile olumlu gelişen ilişkilerin 
ve YÖK’ün üniversitelerde Rus dili 
ve edebiyatı bölümlerinin açılmasına 

yaptığı katkıların Rusça dilinin sınava 
eklenmesinde rol oynadığını belirtti. 

Öte yandan, YÖK tarafından ilk 
kez 2015 ÖSYS’de uygulanmaya baş-
layan ve 2016 ÖSYS’de de devam 
eden bazı programlar için başarı sırası 
şartının bu yıl da devam edeceği açık-
landı.   n AA
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Derebucak ilçesinde, muhtarlar toplantısı 
düzenlendi. Derebucak Kaymakamı Yusuf 
Gemici, kaymakamlıkta düzenlenen toplan-
tıda, mahalle muhtarlarının taleplerinin yanı 
sıra sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.  
Kaymakam Gemici, muhtarlarla diyaloğu 
en üst seviyeye çıkararak, sorunları çözüme 
kavuşturacaklarını söyledi. Toplantıda görü-
şülen konulara ilişkin ilgili birimlere gerekli 
talimatların verildiği kaydedildi.  n AA

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, ilçe 
merkezindeki mahalle muhtarlarıyla bir 
araya geldi. Kaymakam Erdoğan, kayma-
kamlıkta düzenlenen toplantıda, muhtarların 
sorunlarını dinledi. Kamu hizmetlerinin 
vatandaşlara daha hızlı ulaştırılması için 
çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Er-
doğan, muhtarlar ile yakın işbirliği içerisinde 
olmaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, 
muhtarlardan mahallelerin sorunlarına iliş-
kin çözüm önerilerini dinledi.  n AA

Seydişehir’de
muhtarlar toplandı

Muhtarlar istişare
için biraraya geldi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı bir terörist, gü-
venlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Mü-
dürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün 
faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 

çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “3 Ocak’ta 
Yüksekova ilçesinde bir bölücü terör örgütü mensubu kuru-
lan irtibat sonucu görevlilerimizin belirttiği yere gelerek tes-
lim olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” 
denildi.  n AA

Hakkari’de bir terörist teslim oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Üçüncü çeyrekte Avrupa’nın 5 misli büyüdük. Çok şükür Türkiye ekonomisi 
bunu başardı. Yine G-20’de de bu büyüme oranımız Çin ve Hindistan’ı da geçerek birinci sıraya yükseldi” dedi

‘Avrupa’nın 5 
misli büyüdük’

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Cevdet Yılmaz, Müstakil Sana-
yici ve İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD) Konya Şubesi’nde düzenlenen 
“Şehirlerin Ekonomik Beklentileri 
Forumu”nun açılışında yaptığı ko-
nuşmada, etkinliğin 81 ilde düzenle-
neceğini söyledi.

AK Parti’nin kuruluşundan itiba-
ren ekonomiyi gündeminde birinci 
sırada tuttuğunu ifade eden Yılmaz, 
insan odaklı siyasi anlayışa sahip si-
yasi düşünceyle hareket ettiklerini 
dile getirdi.

Yılmaz, insanlığın refahının eko-
nomiyle doğrudan ilgili olduğuna 
işaret ederek, “Ekonominiz güçlüy-
se sosyal yapınız da güçlü olur. Dış 
dünyada güçlü ülke haline geliyorsu-
nuz. Bağımsız politikalar icra edersi-
niz. Ekonomi diğer alanlarla da çok 
ilgilidir. Bu nedenlerle ekonomiye 
çok önem veriyoruz” diye konuştu.      

Ekonomide istikrarı sağlamaya 
özen gösterildiğini vurgulayan Yıl-

maz, makro ekonomik politikalarda 
istikrarın olmaması durumunda ül-
kenin hedeflerine ulaşamayacağını 
söyledi.

“MASA BAŞINDA ÜRETİLEN 
POLİTİKALARIN BAŞARILI 

OLACAĞINA İNANMIYORUZ”

Yılmaz, AK Parti’nin doğru politi-
kalarla makro ekonomide çok önemli 
mesafeler kat ettiğini belirterek, şöy-
le konuştu: “Bu da yetmez diye dü-
şünüyorum. Makro ekonomiyi mikro 
ölçekte müdahalelerle bütünleştirdi-
ğiniz zaman gerçek anlamda sonuç 
elde ediyorsunuz. İşte bu forumu 
bundan dolayı düzenliyoruz. Bir ta-
raftan Türkiye’nin genel ekonomik 
meselelerini ele alıyoruz, politikalar 
üretiyoruz. 

Diğer yandan Türkiye’nin büyük 
ülke olduğunu, her yörenin kendine 
göre şartları, üstünlük ve potansiyel-
leri olduğunu bilerek, ekonomik ana-
lizleri yapıyoruz. 

Buralarda makro düzeyde ve böl-
gesel politikalarla ilgili fikirler alıyo-
ruz. Masa başında üretilen politika-
ların başarılı olacağına inanmıyoruz. 
Sahaya inmeden, ilgililerle ve muha-
taplarla konuları ele almadan, tartış-
madan sağlıklı politika üretmeniz de 
uygulamanız da mümkün değil.”

“2017 REEL EKONOMİ BAKIMINDAN TÜR-
KİYE İÇİN ÇOK PARLAK BİR YIL OLDU”

Türkiye’nin kalkınma süreci-
ni çok daha üst seviyelere çıkaraca-
ğını dile getiren Yılmaz, şunları kay-
detti: “Üçüncü çeyrekte Avrupa’nın 
5 misli büyüdük. Çok şükür Türki-
ye ekonomisi bunu başardı. Yine 
G-20’de de bu büyüme oranımız Çin 
ve Hindistan’ı da geçerek birinci sı-
raya yükseldi. G-20 dediğiniz dünya 
ekonomisinin yüzde 85’i. Dünyanın 
en iyi büyüme performansını gös-
teren ülkeler sıralamasında Türki-
ye yerini aldı. Dolayısıyla 2017 reel 
ekonomi bakımından Türkiye için 
çok parlak bir yıl oldu. Sadece bü-
yüme açısından değil ihracatta da 
bunu görüyoruz. Geçen yıl 157,1 
milyar dolar ihracat yaptık. Turizm 
gelirlerimiz ve hizmet ihracatımız da 
arttı. İnşallah 170 milyar doları aşan 
bir performansla tarihi rekorumuzu 
çok daha yüksek bir seviyeye çıkara-
cağız.”  n AA

YKS’ye Arapça ve Rusça da eklendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Cevdet Yılmaz

İstanbul Teknik 
Üniversitesi Avrasya 
Yer Bilimleri Enstitüsü 
Öğretim Üyesi Profesör 
Doktor Celal Şengör, katıl-
dığı bir televizyon progra-
mında Osmanlı Padişahı 
Fatih Sultan Mehmet 
hakkında, “Fatih’in Müs-
lümanlığı bile tartışılıyor 
biliyorsunuz, sekreterine 
‘Muhammed’in dedik-
lerine inanmıyorum’ demiş.” şeklinde 
sözler kullanmıştı.

Eleştirmemiz, kızmamız gerektiği 
kanaatindeyim. Zira bu cümleleri kul-
lanan kişi bildiğiniz üzere jeolog olarak 
tanınıyor. 

Bence Şengör’ün dile getirdikleri 
deli saçmalığından öteye gidemez. 
Kesinlikle de doğru bir konu değil. Kesin-
likle ifadesini kullanıyorum çünkü açıp bi-
raz kitap okuduk mu neyin ne olduğunu 
anlamak zor değil.

Okuduğumuzun ve 
bildiğimizin dışına çık-
ma alenen yalancılıktır. 
Bildiğiniz üzere Fatih 
Sultan Mehmet’in ce-
naze namazını Şeyh 
Muslihiddin kıldırmış. 
Zira Müslüman olmama 
durumu olsa Müslüman 
mezarına defnedilmez. 
Şöyle biraz daha kurcala-
dık mı tarihi Fatih Sultan 
Mehmet’in fethettiği 
tüm topraklar Hristiyan 
toprakları. Muhterem İtalya’ya kadar 
uzanmış. En önemlisi ise Doğu Roma 
İmparatorluğu Ortodoks Hristiyanlığın 
merkezi olan İstanbul’u fethetmiş. On-
ların Kâbe’si olarak tanımlanabilecek 

Ayasofya’yı mübarek bir 
camiye çevirmiş. Yani 
Şengör’ün iması ve iddi-
asına göre Hristiyan olan 
bu padişahın ömrü onlara 
zarar vermekle geçmiş. Ya 
hu biraz edep! Bu ne per-
hiz bu ne lahana turşusu? 

Aslında burada tipik 
bir Türkiye özeti de bulun-
makta. Ne yazık ki ülke-
mizde bazı kişilerin kendi 

işini değil de başkalarının işini yaptı-
ğını ya da merak ettiğini gözlemleye-
biliyoruz. Bence Celal Şengör jeolojik 
etüt yapmaya devam etmeli. Tarihçi 
de kendi üzerine düşeni. Evet, tüm bu 
çirkin iddiaların arkasından birçok tarih-
çimiz gereken cevabı verdi ve vermeye 
de devam ediyor. Bence asıl olarak deli 
saçmalığı şeklinde kapanmalı. 

Peygamber Efendimiz, Fetih’ten 
sekiz asır evvel İstanbul’un fethini 
şöyle müjdelemiş; “Kostantiniye  

(İstanbul) elbette fet-
holunacaktır. Onu 
fetheden kumandan 
ne güzel kumandan 
ve onu fetheden asker 
ne güzel askerdir.” Bu 
müjdeye mazhar olabil-
mek için Ashab-i Kiram-
dan itibaren çok sayıda 
kumandan ve ordusu 
İstanbul’u fethetmek için 
girişimde bulunmuştu. 
Ancak bu mazhar Fatih 
Sultan Mehmet’e na-

sip oldu.  Şimdi saçma sapan gündem 
oluşturmak, böyle polemiklerle milletin 
kafasını karıştırmak kadar yersiz bir 
durum yok. Ne diyelim Allah akıl fikir 
versin… 

HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN

ibrahim@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Öldürülen kadının 
kocası aranıyor!

Aksaray’da biri kadın 2 kişinin 
otomobilde tabanca ile vurularak öl-
dürülmesinin ardından, cinayet zan-
lısı olarak öldürülen kadının boşan-
ma aşamasındaki kocası aranıyor. 

Olay, dün gece Sultanhanı il-
çesinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Mediha Akdağ (50) ve 
Tuncer Kütük (27) 68 BM 327 pla-
kalı araçta tabancayla öldürülmüş 
olarak bulundu. Olayın ardından 
geniş çaplı araştırma başlatan jan-
darma ile polisin tespitleri cinaye-
tin detaylarını gün yüzüne çıkardı. 
Yapılan araştırma sonucunda cina-
yetin bir numaralı şüphelisi olarak 
öldürülen Mediha Akdağ’ın 2 yıldır 
boşanma aşamasında olduğu kocası 
Ş.D.’nin arandığı ortaya çıktı. Olayın 
ardından cinayet zanlısı Ş.D.’nin ve 
yaşları 20 ile 30 arasında değişen 
3 çocuğundan haber alınamadığı 
öğrenildi.  Yapılan çalışmalar so-
nucunda cinayetin detayları da bir 
bir ortaya çıkmaya başladı. İddiaya 
göre, Mediha Akdağ’ın birlikte öl-

dürüldüğü Tuncer Kütük ile birlikte 
Konya’da yaşadığı evine eşyalarını 
almaya gittiği belirlendi. Eşyaları alıp 
Aksaray’a dönen Mediha Akdağ ve 
Tuncer Kütük’ün içinde bulundu-
ğu otomobile Sultanhanı ilçesinde 
arkadan gelen bir araç içerisinden 
ateş açıldığı tespit edildi. Yaralanan 
Tuncer Kütük’ün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu şarampole 
düştüğü ve ardından da 2 kurşunla 
bacaklarından yaralanan Tuncer Kü-
tük’e 2 el daha ateş edildiği araçta 
bulunan Mediha Akdağ’ın da kafa-
sına 3, vücuduna da 3 kurşun sıkı-
larak öldürüldüğü belirlendi. Yaşa-
nan cinayetin olaydan bir numaralı 
şüpheli olarak Mediha Akdağ ile 2 
yıldır boşanma aşamasında olan ve 
evden uzaklaştırma aldığı öğrenilen 
Ş.D.’nin arandığı kaydedildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürer-
ken, öldürülen kadının Konya’daki 
evinde de polis ekiplerince arama 
yapıldığı öğrenildi.  
n HABER MERKEZİ 
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Yunak’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Yunak’ta aralarında daha ön-

ceden husumet bulunan taraflar 
arasında çıkan silahlı kavgada 1 
kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yara-
landı. Olay, ilçeye bağlı Yeni Ma-
hallede bulunan bir kahvehanede 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, aralarında iki yıl öncesine 
dayanan husumet bulunan Abdil 
A. (44) ile Hasan Çakıl (53) çarşıda 
bulunan kahvehanede karşılaştı. 
Tartışmaya başlayan taraflardan 
Abdil A. üzerindeki tabancayı çe-
kerek Hasan Çakıl’a 4 el ateş etti. 
Mermilerden 2’si Hasan Çakıl’a 
isabet ederken mermilerden bir 
tanesi de kahvehanede bulunan 
olayla ilgili bulunmayan Abdullah 
Y.’nin (36) eline isabet etti. Hasan 
Çakıl olay yerinde hayatını kaybe-
derken, elinden yaralanan Abdul-
lah Y. ambulansla Akşehir Devlet 
Hastanesine sevk edilerek tedavi 
altına alındı. Cinayet zanlısı Ab-
dil A.’nın olay yerinde kullandığı 
tabancayla polise teslim olduğu 
öğrenildi. Polisin olay yerindeki 
incelemelerin ardından Hasan 
Çakıl’ın cansız bedeni Yunak Hacı 
İzzet Baysal Devlet Hastanesi 
morguna Kaldırıldı.
n İHA 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarla-
rı Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, es-
naf ve sanatkarlardan alınan sicil 
kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi-
nin 2018’de artırılmadan uygula-
nacağını bildirdi. Palandöken, ya-
zılı açıklamasında, kayıt ücreti ve 
yıllık aidat tarifelerindeki son geliş-
meleri değerlendirdi. 

Son 4 yıldır esnaf ve sanatkar-
lardan alınan sicil kayıt ücreti ve 
aidat tarifelerinin artırılmadığını 
anımsatan Palandöken, söz konusu 
ücretlerin bu yıl da yükseltilmeye-
ceğini belirtti. 

Palandöken, 2017’de uygula-
nan kayıt ücreti ve yıllık aidat ta-
rifesinin, 2018’de uygulanmasına 
ilişkin karar uyarınca hazırlanan 
“Esnaf ve Sanatkarların Ödeye-
cekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 
Resmi Gazete’nin bugünkü sayı-
sında yayımlanarak yürürlüğe gir-
diğini hatırlattı.

Buna göre, esnaf ve sanatkar-
ların asgari ücret artışına bağlı ka-
yıt ücreti ve yıllık aidat artışından 
etkilenmemesi sonucu üzerindeki 

yükün daha da artmayacağını vur-
gulayan Palandöken, şunları kay-
detti:

“Üyelerin odaya ödeyeceği yıl-
lık aidat, asgari ücretin onda birin-
den az olamayacağından, asgari 
ücretin yüzde 10’u oranında kayıt 
ücreti ve yıllık aidat uygulanan il, 
ilçe ve meslek grupları ile 3. grup 
odalarda, 2018 için belirlenen as-
gari ücretin brüt tutarının yüzde 
10’u oranında kayıt ücreti ve yıllık 
aidat tahsil edilecek. Esnaf ve sa-
natkarların 2018’de ödeyecekleri 
kayıt ücreti ve yıllık aidatlar 1. grup 
odalarda 318 lira, 2. grup odalarda 
255 lira, 3. grup odalar ile asgari 
ücretin yüzde 10’u oranında kayıt 
ücreti ve yıllık aidat uygulanan il, 
ilçe ve meslek gruplarında ise ka-
nuni zorunluluk nedeniyle 203 lira 
olacak.”
n AA

‘Türkiye’de kişi başına 
8,4 kitap üretiliyor’

Türkiye Yayıncılar Birliği 
Başkanı Kocatürk, “Nüfusa göre 
kişi başına 8,4 kitap üretiliyor. 
Kitap bir kültür. Biz kitapların 
satıldığı ve okunduğunu düşü-
nüyoruz” dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği iş 
birliğiyle ÇUKAŞ Fuarcılık AŞ, 
Adana Valiliği ve Adana Büyük-
şehir Belediyesinin destekleriy-
le düzenlenen 303 yayınevi ve 
sivil toplum kuruluşunun katı-
lacağı, 80 kültürel etkinliğin yer 
alacağı ve 500 yazarın okurla-
rıyla buluşacağı Çukurova 11. 
Kitap Fuarı 6-14 Ocak’ta ger-
çekleştirilecek. 

TÜYAP Kültür Fuarları Ge-
nel Koordinatörü Deniz Kavuk-
çuoğlu, bir otelde düzenlenen 
tanıtım toplantısında yaptığı 
konuşmada, on yıldır Adana’da 
düzenlenen fuarın her yıl orta-
lama 200 bin kişi tarafından zi-
yaret edildiğini söyledi.

Şiddetin en büyük düşma-
nının eğitim olduğunu vurgula-
yan Kavukçuoğlu, şöyle devam 
etti:

“Bilen, öğrenmek isteyen, 
merak eden, kendisini yetişti-
ren bireyler en zor durumlar-
da bile şiddete başvurmaktan 
kaçınıyorlar. Bu bizim Türkiye 
genelinde düzenlediğimiz fuar-
larda en büyük hedef ve amaç-
larımızdan biri. Geçen kasım 
ayında İstanbul’da yapılan ki-
tap fuarında ziyaretçi sayısı 742 
bindi. Bunun yaklaşık 200 bini 
öğrenciydi. Kitaplarla buluşan, 
okuyan, öğrenen, eğitimin yol 
ve yordamını kavrayan bu genç 
insanlar inanıyorum ki yarının 
şiddet yanlısı bireyleri olmaya-
caklar.” 

Kavukçuoğlu, geçen yıl 250 
yayınevinin katıldığı ve 75 et-
kinliğin yapıldığı Adana’daki 
kitap fuarında bu yıl 303 yayı-
nevinin yer alacağını ve 80 et-
kinliğin düzenleneceğini ve 500 
yazarın da okuyucularıyla bulu-

şacağını aktardı.
Türkiye Yayıncılar Birli-

ği Başkanı Kenan Kocatürk de 
2016 yılında Türkiye’de 54 bin 
446 adet yeni kitap üretildiğini, 
2017 için de resmi rakamların 
henüz açıklanmadığını ama sa-
yının 60 bine yaklaştığını anlat-
tı. Türkiye’nin dünya yayıncılı-
ğında 11’inci sırada yer aldığını 
ifade eden Kocatürk, “Nüfusa 
göre kişi başına 8,4 kitap üretili-
yor. Çeşitli eleştiriler geliyor, bu 
kadar kitap üretiliyor da okunu-
yor mu, satın alınıyor mu? Kitap 
bir kültür. Biz kitapların satıldığı 
ve okunduğunu düşünüyoruz. 
Bunlarla ilgili çeşitli araştırma-
lar yapıyoruz, bunları da yakın 
zamanda açıklayacağız.” dedi.

“TÜRKİYE 72 ÜLKE ARASINDA 
OKUMA YETERLİLİĞİNDE

 50’NCİ SIRADA”
Türkiye’de yaklaşık 200 mil-

yon kitabın olduğuna dikkati çe-
ken Kocatürk, şöyle devam etti:

“Bu kitapların hepsini hiçbir 
kitabevinde bulmanız mümkün 
değil. Bu fuarlarda bu kitapla-
rın çoğu görülür. Okur her türlü 
kitaba ulaşabiliyor, etkinliklere 
katılıp, yazarlarla sohbet edebi-
liyor. Bunun kitap satışında çok 
büyük etkisi oluyor. Nerede bu 
fuarlar yapılsa yayıncılık geliş-
meye başlıyor. Türkiye eğitim 
açısından bakıldığında PISA’ya 
göre 72 ülke arasında okuma 
yeterliliğinde 50’nci sırada. Bu 
çok kabul edilebilir bir şey değil. 
Okuma yeterliliğinden kastımız, 
okuduğunu anlama ve bunun 
analitik düşünerek bir bilgiyi 
kullanma. Normal olarak kitap 
okuma kültürü olmayan bir ço-
cuğun okuduğu cümleyi anlama 
süresi 45 saniye, kitap okuyan 
bir çocuğun okuduğunu anlama 
zamanı 13 saniye. Bizim bu 13 
saniyelere doğru çekebilmemiz 
için çocukları kitapla tanıştır-
mamız lazım. Onun için devlete 
ve yayıncılara ve en önemlisi ai-
lelere görevler düşüyor.” n AA

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Bugün KOBİ’ler Türkiye’de ihracatın yüzde 
55’ini, istihdamın yüzde 73’ünü, ithalatın yüzde 38’ini, cironun da yüzde 62’sini yapıyor” dedi

KOBİ’ler istihdamın 
yüzde 73’ünü sağlıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan, “Bugün KO-
Bİ’ler Türkiye’de ihracatın yüzde 
55’ini, istihdamın yüzde 73’ünü, itha-
latın yüzde 38’ini, cironun da yüzde 
62’sini yapıyor. Yani burada KOBİ’leri 
sistemin dışında göremeyiz. Ticaretin 
ana unsuru Türkiye’de KOBİ’ler üze-
rinde yürüyor.” dedi.

Kaan, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci’nin de katıldığı “Ti-
cari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 
ve Taşınır Rehin Sicili” başlıklı panel-
de yaptığı konuşmada, KOBİ yapıla-
rındaki artışın kayda değer bir ivme 
kazandığını söyledi.

KOBİ’lerin Türk ekonomisinin 
önemli bir kısmını teşkil ettiğini 
vurgulayan Kaan, şunları kaydetti:  
“KOBİ’ler en fazla ticaret sektöründe 
kendine yaşam alanı bulur. Ekonomik 
faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına 
göre son 3 yılda KOBİ’lerin yüzde 
42’si toptan ve perakende ticaret, 
yüzde 17’si motorlu kara taşıtlarının 
ve motosikletlerin onarımı, yüzde 
16,2’si ulaştırma ve depolama, yüzde 
15,4’ü ise imalat sanayi sektöründe 
faaliyet göstermektedir. Toptan ve 
perakende ticaret, motorlu kara ta-
şıtlarının ve motosikletlerin onarımı 
faaliyetindeki KOBİ’lerin ortalama 
istihdam payı yüzde 30, maaş ve üc-
ret payı yüzde 27, ciro payı yüzde 51, 
faktör maliyetiyle katma değer payı 
yüzde 27’dir. Bugün KOBİ’ler Türki-
ye’de ihracatın yüzde 55’ini, istihda-
mın yüzde 73’ünü, ithalatın yüzde 
38’ini, cironun da yüzde 62’sini ya-

pıyor. Yani burada KOBİ’leri sistemin 
dışında göremeyiz. Çünkü asıl olan, 
ticaretin ana unsuru Türkiye’de KO-
Bİ’ler üzerinde yürüyor.”

“BU ÜLKEDE DIŞ TİCARETİN İTİCİ 
GÜCÜ HALA KOBİ’LERDİR”

Abdurrahman Kaan, büyük 
şehirlerden kırsala, tersine göçün 
başladığını, son 4 yılda kırsalın ve 
Anadolu’nun itici gücünün yeniden 
KOBİ’ler olacağını düşündüklerini ifa-
de ederek, “Bu olmazsa olmaz. Nite-

kim Anadolu sermayesi İstanbul’a ta-
şınırken kaynağını ve çıkış noktasını, 
KOBİ çalışkanlığı ve dinamizminden 
almamış mıdır? MÜSİAD üyelerinin 
önemli bir kısmının da KOBİ olma-
sından ya da KOBİ geleneğinden gel-
mesinden onur duymaktayız. Bun-
dan sonraki gayemiz de bu kuruluş 
ruhunun bozulmadan ve ilk günkü 
heyecanı ile büyüyerek çoğalması-
dır.” şeklinde konuştu. 

Bu ülkede dış ticaretin itici gücü-

nün hala KOBİ’ler olduğunu vurgu-
layan Kaan, Türkiye’de Ar-Ge harca-
masının 2015 yılında 20 milyar 615 
milyon lira olarak hesaplandığını, bu 
harcamanın yüzde 17,7’sinin KO-
Bİ’ler tarafından yapıldığını bildirdi.

Tam zaman eş değeri cinsinden 
122 bin 288 kişinin Ar-Ge personeli 
olarak çalıştığını, bu personelin yüzde 
27,5’inin KOBİ’lerde istihdam edildi-
ğini belirten Kaan, “Sürekli üreten, 
katma değer sağlayan ve mevcut 
sermaye sistemi içindeki risklere al-
dırmadan hevesle ve inatla yoluna 
devam eden KOBİ’ler, ticarette hem 
sağlayıcımız hem üreticimiz hem de 
yol arkadaşımızdır.” dedi.

Kaan, 1 Ocak 2017’de yürürlüğe 
giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 
Kanunu’nun kendileri için makbul 
ve işler bir müdahale olduğunu ifade 
ederek, KOBİ’lerin artan küresel re-
kabet içinde var olabilmeleri ve istik-
rar içinde büyüyebilmelerinin önünü 
açmak adına onlara yeni bir fon mo-
deli gibi duran 6750 sayılı kanunun 
yürürlüğe girdiğini anlattı. 

Kaan, “Bu kanunla birlikte alacak-
lıya, işletmeye dair unsurların teslimi 
dışında rehin hakkının geldiğini ve bu 
hakkın bir güvence olarak kullanıldı-
ğını görmekteyiz. Bu kanun, alternatif 
bir fon modelidir. 

Çünkü rehne konu taşınırların 
kapsamı genişlemektedir. Taşınır 
rehninde aleniyet ile menkul mallar, 
işletme faaliyetlerini engellemeden 
istenilen yere taşınır ve bu da rehnin 
paraya çevrilmesinde alternatif bir yol 
sunar.” şeklinde konuştu.  n AA

‘Sicil kayıt ücreti ve yıllık aidat artırılmayacak’

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
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İran sokaklarındaki sloganlar, Suriye savaşına akıtılan destekle ilgili hoşnutsuzlukları yansıtırken 
bölgede makul bir çözüme razı olmamanın İran’a kendi evinde de maliyet üretebileceğini gösteriyor

Uyumlu siyasete yönelebilir!
Türkiye 2017’ye, bir DEAŞ mi-

litanı tarafından yılbaşı gecesi İs-
tanbul’da gerçekleştirilen katliamın 
şokuyla girmişti. Reina saldırısıyla 
başlayan yeni yılda, dış politika gün-
deminin önemli bölümünü de terörle 
mücadeleyle doğrudan yahut dolaylı 
olarak bağlantılı görülen meseleler, 
coğrafyalar ve dengeler işgal etti. 
2018’e ise İran’daki gösteri dalgası-
nın muhtemel sonuçları üzerine kafa 
yorarak adım atıyoruz. Tüm işaretler, 
önümüzdeki dönemde de gündemi-
mizin en önemli başlıkları arasında 
Ortadoğu’daki gelişmelerin yer alaca-
ğını gösteriyor. Bu yüzden emareleri 
beliren, yakın gelecekte karşılaşabi-
leceğimiz hadiseler üzerinde sistemli 
düşünmemize imkan verecek genel 
çerçevelerin tespitine ihtiyacımız var. 
Hesaba katılması gereken aktör ve 
dinamiklerin bolluğu sebebiyle bunu 
hakkıyla başarmak hiç de kolay değil. 
Ancak yine de, sadeleştirilmiş hatlar 
etrafında tartışmayı sürdürmek, bazı 
politikaların inşasını ve önemli aktör-
lere ait kimi temel hamlelerin hızlı 
kavranışını kolaylaştırabilir. Bölgede 
dünyanın dikkatlerini üzerine çeken 
en son gelişmelerin, İran’daki göste-
rilerin hatırlattıkları, bu doğrultuda iyi 
bir başlangıç noktası olabilir. Tahran, 
2009’da sokaklarını saran protesto 
dalgasından kendince çıkardığı ders-
lerin de tesiriyle, etrafındaki gelişme-
lerin müdahil aktörü olma siyasetine 
aktardığı kaynak ve enerjiyi arttırdı. 
Ardından da, Suriye’de yüz binlerce 
sivilin hayatına mal olan, yakın ta-
rihin en kıyıcı savaşlarından birine 
imzasını attı. Ortadoğu’daki halk ha-
reketlerini bölge dışından ve içinden 
müdahalelerle jeopolitik hesaplara 
dayalı vekalet savaşlarının yakıtına 
dönüştüren bu kanlı süreç, zamanla 
coğrafyamızı sarsan depremin sos-
yo-ekonomik zeminiyle ilgili tartış-
maları gündemden düşürdü. Savaşın 
yakıcılığı, dokunduğu her yeri kendi 
mantığının rengine bürüdü. Ancak, 
İran şehirlerinde işitilen sloganlar, 
söz konusu temel meselelerin yerli 
yerinde durduğunu gösteriyor. Bu 
manzarayı hatırda tutmadan, yal-
nızca vekalet savaşlarının kısa vadeli 

denklemleriyle düşünmek, hakikatin 
bütüncül çehresiyle yüzleşmemize 
mani oluyor. Aynı durum, sadece 
sosyal, ekonomik ve siyasi taleplere 
odaklanıp bunları yönlendirme gay-
reti içindeki küresel güç odaklarını ve 
hedeflerini ıskalayan bakış açıları ba-
kımından da geçerli.

ORTADOĞU’DA ‘İKİNCİ PERDE’ 
EMARELERİ

Ortadoğu’nun, “doğamayan ge-
leceğin coğrafyası” olmaktan kur-
tulmak için kimliklerle ilgili yıpratıcı 
tartışmaların yatışmasına, genç nü-
fusa umut verecek üreten ve adaletle 
paylaşan ekonomilere, istikrarlı ancak 
değişime açık iktidar yapılarına ihti-
yacı var. Fakat, söz konusu üçgenin 
tamamlanması yalnızca ülkelerin iç 
dinamikleriyle ilgili bir mesele değil. 
Buna uygun bir bölgesel barış iklimi 
ile Ortadoğu’yu dışardan şekillen-
dirmek isteyen stratejileri dengele-
yebilecek bir güç temerküzünü ve 
diplomatik mahareti gerekli kılıyor. 
Halihazırda ise bunlardan hayli uzak 
bir noktadayız. İkinci perdesinin açı-
lış emareleri beliren Büyük Orta-
doğu Yangını’nın, yeni denklem ve 
gündemlerle 2018’e de damgasını 
vuracağı anlaşılıyor. İlk perdeden 
avantajla çıktığı düşünülen İran ve 
müttefiklerinin karşısında çatışmaya 
niyetli yeni bir eksen inşa edildi. Su-
udi Arabistan ve Körfez’deki destek-
çileri, bir taraftan ekonomik ve sosyal 
reform programı, diğer yandan da İs-
rail’le ısıtılan ilişkiler ve yeni silah sa-
tışlarıyla bu aşama için hazırlanmaya 
çalışıldılar. Suud’a, Amerikan kamuo-
yundaki olumsuz imajını hafifletirken 
içerdeki dengelerin de yeni döneme 
hazırlanmasını temin amacıyla öneri-
len formül, bazı bakımlardan 18. ve 
19. yüzyılın aydınlanmış monarşile-
rinin mantığına benziyor. Bir kısmı 
yurt dışında eğitim almış genç nüfu-
sun muhtemel siyasi katılım talebi, 
kendi kuşaklarından veliaht prensin 
büyük projelerle ekonomik dönüşüm 
de öngören reform programı üzerin-
den ötelenmek isteniyor. Söz konusu 
girişimin kalıcı sonuçlar üretip üret-
meyeceği meçhul. Ancak, mevcut 
konjonktürü etkileyecek bir veri ola-

rak önümüzde duruyor.
Trump’lı Beyaz Saray’ın ulusal 

güvenlik belgesine de yansıyan açık 
desteği, Ortadoğu’da sivrilen bu iki 
eksen arasında çok cephede geçmesi 
muhtemel çatışma sürecinin ısınaca-
ğına işaret ediyor. Ancak, koalisyon-
la girişilen bir mücadelede “mızrak 
ucu” olmaktan kaçınma dürtüsü, atı-
lan adımları ve tercih edilen taktikleri 
etkiliyor. İran’a karşı koalisyon, Was-
hington’u sahadaki askeri varlığıyla 

doğrudan taraf olarak görmek istiyor. 
ABD’de etkin ve örgütlü lobilerin Or-
tadoğu’da yeni savaşların habercisi 
politikalara desteği biliniyor. Bunun-
la birlikte, Amerikan halkının önemli 
çoğunluğu Irak benzeri yeni bir askeri 
müdahaleye girişilmesine karşı çıkı-
yor. ABD’nin güvenliğinin doğrudan 
tehdit altında olduğunu hissettirecek 
saldırılar yaşanmadığı müddetçe de 
bu tutumun değişmesi kolay değil.

İRAN, ANKARA İLE UYUMLU BİR 
SİYASETE YÖNELEBİLİR

Mevcut dengeler çerçevesinde 
bakıldığında, Washington’un muhte-
lif coğrafyalarda İran nüfuzuna karşı 
dolaylı askeri ve siyasi stratejileri, 

örtülü operasyonları vb kapsayan bir 
politikayı takip etmesi beklenebilir. 
İran’daki gösterilerin coşkuyla alkış-
lanışını da bu çerçevede değerlendir-
mek lazım. Can kayıpları yaşanmaya 
başlanan protestolar, rejimi değiştir-
me kudretine sahip olmasalar bile, 
İran’ın dikkat ve gücünü dışarıdan 
içeriye yönelteceklerdir. İran’daki 
farklı etnik gruplarla bağlantılı silahlı 
örgütlerin süreçte boy göstermeleri 
ihtimali de karmaşa halini derinleş-

tirme potansiyeline sahip. Nitekim 
özellikle Kürt ve Arap nüfusun yaşa-
dığı bazı bölgelerden gelen haberler 
ile KDP-I, PAK ve PJAK gibi örgütle-
rin açıklamaları da bu ihtimali teyid 
ediyor. Ancak, sünni Arap ve Kürt 
azınlıklıların toplam İran nüfusu için-
deki paylarının düşük olduğunu not 
etmek gerekiyor. İran’ı temellerinden 
sarsacak kudrette bir etnik hareket çı-
karmak için gerekli nüfus derinliğine 
Azerbaycan Türkleri sahip. Özellikle 
son on-yirmi yıllık zaman diliminde 
güçlü bir Türk milliyetçiliği rüzgarı-
nın Güney Azerbaycan’ı tesiri altına 
aldığı biliniyor. Başta Türkçe’nin eği-
tim süreçlerinden dışlanması olmak 

üzere Türk kimliği ile ilgili meseleler-
de taleplerini yüksek sesle dile geti-
ren İranlı Türkler, şiddet ve terörden 
uzak duran siyasi tavırlarıyla dikkat 
çekiyorlar. Söz konusu tercihin çok 
sayıda gerekçesi var. Bunlar arasın-
da, Türkiye’nin ayrılıkçı politikaları 
destekleyen bir siyaset gütmeyişi de 
yer alıyor. Ankara’nın, Kafkaslarda 
güçlü filizler veren Türk milliyetçili-
ğini Tahran’ın istikrarını etkileyecek 
mecralara sevketme gayretine giriş-
meyişi, özellikle içinden geçtiğimiz 
dönemin dinamikleri dikkate alındı-
ğında, bölgenin geleceğini etkileye-
cek bir tutum. İran’ın içerden sarsı-
lışı, gelip geçici bir vaziyet olmaktan 
çıkıp bazı bölgelerde yoğunluk kaza-
nan bir silahlı çatışmaya doğru ev-
rilirse, ABD liderliğindeki koalisyo-
nun Lübnan-Suriye-Irak-Körfez ve 
Yemen’deki dengeleri hedefleyecek 
yeni hamleleri, Tahran’ın pozisyo-
nunu zayıflatıcı sonuçlar üretebilir. 
Bu durumun yakından etkileyeceği 
ülkeler arasında Türkiye de yer alı-
yor. Ufkundaki tehdidi hisseden İran, 
özellikle Suriye ve Irak’taki genel 
dengeler ve PKK varlığı gibi husus-
larda Ankara’yla daha uyumlu bir 
çizgiye yönelir mi? Bugün, İran so-
kaklarında atılan sloganlar, uzayan 
Suriye savaşına akıtılan destekle ilgili 
hoşnutsuzlukları da vurguluyor. Son 
protesto dalgası, Suriye’de Ankara’y-
la daha yakın işbirliği halinde makul 
bir çözüme razı olmamanın İran’a 
kendi evinde maliyet üretebileceği-
ni gösterdi. Geçirdiği sıcak haftanın 
ardından İran, Suriye’deki iç çatış-
maların Suud üzerinden tırmandırıl-
ması, yahut PYD/YPG ile İran destekli 
grupların karşı karşıya gelmesi gibi 
senaryolara yalnızca uzak ihtimaller 
olarak bakamayacağını hissetti mi? 
Tahran’ın bu türden sorulara vere-
ceği olumlu cevaplar, bölgesel denk-
lemde değişimler meydana getirebi-
lir. Ancak, İran’ın daha önce benzer 
mahiyetteki beklentileri çok defa boşa 
çıkardığını da unutmamalıyız.
TÜRKİYE-İRAN İŞBİRLİĞİ PERSPEKTİFİ

Türkiye-İran işbirliğinin yakın dö-
nemde iki ülke açısından da tatmin 
edici sayılabilecek sonuçlar ürettiği 

coğrafya, Irak oldu. Barzani refe-
randumuna karşı gösterilen kolektif 
refleks, bölgeyi yeni bir çatışma sar-
malına girmekten korudu. Önümüz-
deki aylarda, Irak’ta seçimlere doğru 
gidilirken yeni bir sürecin başlayacağı 
da anlaşılıyor. Seçimler, Irak’taki İran 
nüfuzunu destekleyen unsurlarla, 
Irak’ın bağımsızlığını vurgulayan 
gruplar arasındaki yeni güç dağılı-
mını belirleyecek. Bu kavşakta ise 
Türkiye’nin çıkarları, Irak merkezi 
hükümetini güçlendirecek tercihlerle 
daha çok örtüşüyor. Dolayısıyla, Tür-
kiye’nin Washington ve yeni koalis-
yonuyla arasındaki mesafe Suriye’de 
kapatılamazken, Irak’ta daralıyor. Bu 
çifte denklem Ankara’ya farklı ek-
senlerle yaşayacağı gerilimleri yöne-
tebileceği, menfaatlerini kollayan bir 
diplomatik manevra alanı sunabilir.

İçinden geçtiğimiz çalkantılı at-
mosferde hareket kabiliyetinin es-
nek tutulabilmesi için gerilimlerin 
ve işbirliklerinin keskin saflaşmalara 
götürmeyen kompartımanlar ha-
linde ele alınması gerekiyor. Bunu 
başarabilmek ise gittikçe zorlaşıyor 
ve bazı hazırlıkları icap ettiriyor. Ör-
neğin, Türkiye’nin Irak’la gelecekteki 
münasebetlerinin çok aktörlü bir gü-
zergahta ilerlemesini destekleyecek 
Ovacık’tan açılması tasarlanan sınır 
kapısı gibi projelerden vazgeçilme-
mesi gerekiyor. Kerkük merkezli son 
krizin altı çizilmesi gereken sonuçları 
arasında, Türkmenlerin Irak siya-
setindeki profillerini yükseltişleri de 
yer alıyordu. ABD ve yeni koalisyo-
nu, İran’ın baskılanması stratejisini 
ısrarla sürdürürlerse, Irak’ın kuzey 
bölgelerindeki gerilimin yeniden yük-
selebileceğini düşünmek mümkün. 
Türkiye’nin son krizden çıkardığı 
derslerle Türkmenleri de kuşatan 
çok aktörlü ittifak ağları üzerinde ça-
lışmayı sürdürmesi, bu doğrultudaki 
muhtemel senaryoları hazırlıklı karşı-
layabilmek bakımından önem taşıyor. 
Etrafımızdaki krizler, yeni krizlere 
kapı açan bir zincire dönüşürken ön-
görüyle atılabilecek sınırlı adımlar için 
ihtiyaç duyulan zaman ise daralıyor. 
2017’den de hızlı geçebilecek bir yeni 
yıla böyle merhaba diyoruz.  n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İdamların İhvan liderlerine uzanma endişesi
Mısır’da bir hafta içerisinde, aske-

ri mahkemeler tarafından haklarında 
idam kararı verilen ve bütün yargı 
yolları tükenen 19 mahkumun ceza-
sının infaz edilmesi, gözlerin İhvan 
lider kadrosuna çevrilmesine neden 
oldu. Sina Yarımadası’nda meyda-
na gelen terör saldırıları nedeniyle 
yargılanan 15 kişi hakkındaki idam 
kararı 2017’nin son haftasında 26 
Aralık Salı günü infaz edilirken, Kefr 
eş-Şeyh kentinde düzenlenen bom-
balı saldırıdan sorumlu tutun 4 mah-
kum için verilen idam cezası da sade-
ce bir hafta sonra 2 Ocak Salı günü 
infaz edildi.

Bir hafta arayla idam cezaları 
infaz edilen bu mahkumların, terör 
örgütü DEAŞ ve Beyt el-Makdis gibi 
radikal örgütlere mensup kişiler oldu-
ğu açıklandı. Haklarında verilen idam 
hükümlerinin infaz edildiği ilk grup 
olan 15 mahkumun içinde İhvan 
üyesi veya teşkilata yakın isimlerin 
olup olmadığı konusunda herhangi 
bir açıklama yapılmadı.

Resmi kaynaklar konuya değin-
mezken İhvan sözcüleri ise sessiz kal-
mayı tercih etti. İhvan yönetiminden 

de idam edilen mahkumlar ara-
sında mensuplarının olmadığını 
deklere eden bir açıklama yapıl-
madı.

Kahire kulislerinde bir hafta 
boyunca bu konuda resmi ve gay-
ri resmi kaynaklardan güvenilir 
bir bilgiye ulaşmak mümkün ol-
madı.

Ancak bir hafta sonra 2 
Ocak’ta yine salı sabahı ve yine 
İskenderiye Burc el-Arab Hapis-
hanesinde 4 mahkum hakkındaki 
idam kararının daha infazı edil-
mesinin ardından durum kısmen 
değişti. Mısır dışından yayın ya-
pan İhvan’a yakın medya organ-
ları konuyu daha farklı şekilde ele 
almaya ve idam edilen mahkumların 
yargı sürecini eleştirmeye başladı.

İhvan’a yakın kaynakların bu du-
rum karşısındaki şaşkınlığı gözlerden 
kaçmazken, deyim yerindeyse kimse-
nin ağzını bıçak açmıyor. Kahire ku-
lisleri ile güvenilir kaynaklardan elde 
edilen ancak resmi olmayan bilgilere 
göre, idam edilenler arasında İhvan 
mensupları da bulunuyor. Adının 
açıklanmasını istenmeyen ve teşki-

lata oldukça yakın isimlerden alınan 
bilgiye göre, 2 Ocak’ta idam edilen 
4 mahkumun tamamı İhvan men-
subu veya teşkilata yakın isimlerden 
oluşurken bir önceki salı günü idam 
edilen 15 mahkumdan da 2’si İhvan 
mensubu.

Kaynaklarımıza göre, 8 gün içeri-
sinde idam edilen 19 mahkumun 6’sı 
İhvan’dan.
İHVAN NEDEN AÇIKLAMA YAPMIYOR?

Teşkilatın konu ile ilgili açıklama 
yapmamasının farklı gerekçeleri bu-

lunuyor.
Bunlardan ilki sanıkların terör 

suçlamasından yargılanmış ve idam-
larının infaz edilmiş olması. İhvan’ın 
bu mahkumlara sahip çıkması, teşki-
lata yönelik “terör örgütü” suçlama-
larının ispatı veya suçlamaların zım-
nen kabulü anlamına gelebilir. Bu da 
haliyle yönetime yakın çevrelerin ve 
medyanın “ekmeğine yağ sürmek” 
olur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
yaklaştığı bu dönemde yargı yolları 
tükenmiş ve sadece Cumhurbaşkanı 

Abdulfettah es-Sisi’nin inisiyatifi-
ne (af veya onayına) kalmış mah-
kumlara sahip çıkmak İhvan’a 
zarar verebilir. İkinci gerekçe ise 
yaklaşan seçimler öncesinde ka-
muoyunun dikkatini çekmemek. 
Mısır halkı son dönemde daha çok 
hayat pahalılığını ve cebini düşü-
nür hale geldi. Bu durumdan da 
hükümet sorumlu tutuluyor. Ola-
sı açıklama, en geç önümüzdeki 
nisan ayında yapılması beklenen 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ön-
cesinde onlarca yıldır “şamar oğ-
lanı” haline gelen ve yönetimle-
rin “korkuluk” olarak kullanmak 
istedikleri İhvan’ı tekrar hedef 

tahtasına koyabilir. Üçüncü gerekçe 
de Ahmed Şefik meselesi. İhvan’ın 
idamlara itirazı ve aşırı tepkisi, Hüsnü 
Mübarek dönemi başbakanlarından 
Ahmed Şefik’in cumhurbaşkanı adayı 
olması durumunda, Şefik ile işbirliği 
yapacakları şeklinde yorumlanabilir.

Öyle anlaşılıyor ki İhvan yönetimi 
seçimler öncesinde halkın dikkati-
nin medya aracılığı ile tekrar üzerine 
çekilmesi ve yeniden “düşman” ilan 
edilmesinden endişe ederek susmayı 

tercih ediyor.
SESSİZ TEPKİNİN OLASI SONUÇLARI

Teşkilatın suskunluğunu koru-
ması veya susarak tepki göstermesi 
şeklindeki bu tutumunu sürdürme-
sinin, idam kararlarının infazının İh-
van’ın lider kadrosuna uzanmasını 
kolaylaştırmasından endişe ediliyor. 
Çünkü İhvan Rehberlik Konseyi Baş-
kanı Muhammed Bedii, teşkilatın 
ikinci adam Hayrat Şatır, Hürriyet ve 
Adalet Partisi Genel Sekreteri Mu-
hammed el-Biltaci, Hürriyet ve Ada-
let Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Isam el-Aryan ve eski Meclis Başkanı 
Saad el-Ketatni gibi isimler hakkında 
verilmiş idam cezaları bulunuyor.

Söz konusu isimler hakkındaki 
idam cezaları ilk derece mahkemeler 
tarafından verildi. Bazı sanıklar hak-
kındaki kararlar yüksek mahkeme-
lerce bozuldu ancak temyizi devam 
eden ve bozulmayan idam davala-
rının duruşmaları da sürüyor. Nisan 
ayında yapılması planlanan seçimlere 
kadar yargı sürecinin sona ermesi ve 
İhvan’ın lider kadrosundan bir kaç 
ismin de idam edilmesi ihtimalinden 
endişe ediliyor.   n AA



Türkiye’nin Paris Büyükelçisi 
İsmail Hakkı Musa, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Fransa’nın başkenti Paris’e dü-
zenleyeceği ziyaret ve ikili ilişkile-
ri değerlendirdi. 

Erdoğan’ın Fransa Cumhur-
başkanı Emmanuel Macron’un 
davetine icabetle Paris’e resmi bir 
ziyaret gerçekleştireceğini ifade 
eden Musa, ziyaretin Türkiye ile 
Fransa arasındaki ilişkilerin daha 
ileriye taşımak için bir vesile oldu-
ğunu söyledi. Musa, Erdoğan ile 
Macron arasında gerçekleşecek 
görüşmede savunma, ekonomik 
ve ticari ilişkiler ile Suriye, Irak, 
Libya, Filistin ve Kudüs gibi böl-
gesel konuların derin bir şekilde 
ele alınacağını ifade etti. 

Türkiye ile Fransa arasında sa-
vunma sanayisi alanında bazı çalış-
malar yapıldığını dile getiren Musa, 
bu görüşme vesilesiyle savunma 
sanayisi konusunda bir anlaşma im-
zalanmasını arzuladıklarını ve ön-
gördüklerini kaydetti.  Musa, “Tür-
kiye ile Fransa arasında her alanda 
olduğu gibi bölgesel konularda da 
çok yakın bir iş birliği ve görüş alış-
verişi söz konusudur ve belli başlı 
uluslararası konularda Türkiye ve 
Fransa’nın görüşleri büyük ölçüde 
benzerlik arz etmektedir.” dedi.

Türkiye ile Fransa arasındaki 
ilişkilerin önemli bir boyutunu eko-
nomik ve ticari ilişkilerin oluştur-
duğunu ifade eden Musa, “İki ül-
kenin ticaret hacmi 14 milyar avro 
civarında.” bilgisini paylaştı. Musa, 
iki ülke arasındaki ticari hacminin 

daha ileriye götürülmesi için döne-
min Fransa Cumhurbaşkanı Franço-
is Hollande ile belirlenen hedefin 
20 milyar avro olduğunu hatırlattı. 
İki ülke arasında eğitim ve kültürel 
alanlarda da bazı anlaşmalar için 
çalışmaların yapıldığını kaydeden 
Musa, Erdoğan ile Macron arasında 
yapılacak görüşmede Türkiye- Av-
rupa Birliği ilişkileri, göç meselesi, 
terörle mücadele konularının da ele 
alınacağını söyledi.

Musa, “Bugüne kadar Fran-
sa’nın Türkiye-AB ilişkileri bağla-
mında hep yapıcı bir tutum izledi-
ğini gördük ve biliyoruz. Fransa’nın 
bugüne kadar olduğu gibi önümüz-
deki dönemde de Türkiye’nin AB 
projesine olan yapıcı ve sorumlu bir 
anlayış ve katkısının devam etmesi-
ni ümit ediyoruz ve bekliyoruz” diye 
konuştu. 
n AA
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8 darbeci askeri Yunanistan mı yargılayacak? İran’daki olaylar ekonomiyi olumsuz etkiledi
Yunanistan Adalet Baka-

nı Kontonis, Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün darbe girişimi 
sonrası Yunanistan’a kaçan 
8 darbeci askerin Türkiye’de 
işledikleri suçlar için Yuna-
nistan’da yargılanabilme 
olasılığını araştırdıklarını 
söyledi.  Yunanistan Ada-
let Bakanı Stavros Kontonis, 
Atina’da düzenlediği basın 
toplantısında, gazetecilerin 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) darbe girişimi sonrası 
Yunanistan’a kaçan 8 darbeci 
askerle ilgili sorularını yanıt-
ladı. Yunan Ceza Kanununun 
8. maddesi uyarınca darbeci 
askerlerin Yunanistan’da yar-
gılanabileceğini söyleyen Kontonis, 
darbeci askerlerin Yunanistan’da 
yargılanabilmeleri için Türkiye’nin 
talepte bulunması gerektiğini be-
lirtti.

Kontonis, “(Darbeci askerle-

rin) Ceza Kanununun 8. maddesi 
uyarınca dışarıda işledikleri suçlar 
için Yunanistan’da yargılanmaları 
olasılığını araştırıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Yunan hükümetinin olasılığı 
incelediğini kaydeden Kontonis, 

darbeci askerlerin Türkiye’ye iade 
edilip edilmeyeceğini ilişkin soru 
üzerine ise bu konunun Yunanistan 
Yüksek Mahkemesinin ret kararı ile 
nihai olarak kapandığını ve karara 
herkesin saygı duyduğunu söyledi.  
n AA

İran borsası, ül-
kede yaşanan sokak 
olayları sonrasında 
son bir yıldaki en sert 
düşüşe sahne oldu.  
İran’daki rejim karşıtı 
gösterilerin başladığı 
geçen perşembe günü 
öncesinde yukarı yön-
de gözle görünür bir 
ivme kazanan Tahran 
borsası, olayların baş-
lamasıyla son bir yılın 
en sert düşüşünü ya-
şadı. İran’ın “Ekono-
mi Dünyası” gazetesi, 
bugünkü baskısında 
yer verdiği, “Para piyasası ekonomi 
dışı etkenlerin esaretinde” başlıklı 
haberinde, Tahran borsasının son 
bir haftada bin 970 puan (yüzde 2) 
kayıpla, haftayı 95 bin 929 puanla 
kapatarak Haziran 2016’dan bu 
yana en sert düşüşünü yaşadığını 
yazdı. Tahran borsasının son 6 ay 

içinde yüzde 20 civarında yüksel-
diğine dikkat çekilen haberde, ül-
kede yaşanan gösterilerin etkisiyle 
yaşanan kaybın önüne geçilmesi 
için birçok kurumsal yatırımcının 
destek anlamında “fedakarlık” ör-
neği gösterdiği belirtildi. Serbest 
piyasada Kasım 2017’den beri 4 
bin İran tümeni (yaklaşık 4,5 Türk 

lirası) üzerinde seyreden ABD do-
ları da son olayların etkisiyle bir 
haftada yüzde 5’lik artışla 4 bin 
400 tümeni (yaklaşık 5 Türk Lirası) 
bulduğu kaydediliyor.

İran medyası, halkın, döviz sa-
tın almak için kuyumcular önünde 
uzun kuyruklar oluşturduğu yö-
nünde haberler yayınlıyor.  n AA

İsrail, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıdığını açıkladığı 6 Aralık’tan bu 
yana gösteriler düzenleyen Filistinlileri, Batı Şeria’daki kentlerin girişlerini kapatarak cezalandırıyor

İsrail, Filistinlilere
baskı uyguluyor

Gösterileri bahane eden İsrail 
güçleri yaklaşık iki haftadan bu yana 
Ramallah ve El-Bira kentlerinin girişi-
ni kapalı tutuyor. 

Bir cezalandırma yöntemi olarak 
kullandığı “Filistin kent ve beldele-
rinin girişlerini kapatma siyaseti” ile 
İsrail, gösterilere son vermeleri konu-
sunda Filistinliler üzerinde baskı oluş-
turmayı hedefliyor. 

İsrail, Ramallah’ın girişindeki 
Beyt Eyl kontrol noktasını 23 Aralık 
2017’de kapattı. İsrail’in bu kararı-
nı Filistin Topraklarındaki Hükümet 
Aktiviteleri Koordinasyon Birimi 
(COGAT) Başkanı Tümgeneral Yoav 
Mordechai, resmi Twitter hesabından 
yaptığı açıklamayla duyurdu.
“OLAYLAR DEVAM EDERSE (KONTROL 

NOKTASI) KAPALI KALACAK”
Mordechai, Ramallah kentinin gi-

rişinde devam eden olaylar nedeniyle 
Beyt Eyl kontrol noktasının ikinci bir 
emre kadar kapatıldığını belirttiği 
açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Artık top, Filistinlilerin sahasın-
da ve denklem net. Sükunet, durumu 
eski haline döndürecektir. Olaylar de-
vam ederse (kontrol noktası) kapalı 
kalacak.”

GÖSTERİLERDE 16 
FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Ramallah kentinin kuzey girişi 
haftalardır Filistinli gençler ile İsrail 
askerleri arasında yaşanan olaylara 
sahne oluyor. İsrail ordusu Filistinli 
göstericileri dağıtmak için göz yaşar-
tıcı gaz ve kimyasal karışımlı suların 
yanı sıra gerçek ve plastik mermiler 
de kullanıyor. 

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine 
göre, ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in baş-
kenti” olarak kabul ettiğini duyurdu-
ğu 6 Aralık’tan bu yana düzenlenen 
gösterilerde şu ana kadar 16 Filistinli 
şehit oldu. 

Filistin Sivil İşler Kurulu Sözcüsü 

Velid Vahdan, Trump’ın Kudüs kara-
rını açıklamasından bu yana İsrail’in 
“gösterilerin şiddet olaylarına dö-
nüştüğünü” bahane ederek onlarca 
Filistin beldesinin girişini kapattığını 
dile getirerek, “Beldelerin girişlerinin 
kapalı tutulması, Filistinlilerin Batı 
Şeria’nın kentleri arasındaki ulaşımı-
nı engelliyor ve halkı her gün seya-

hatlerini zorlaştıran alternatif yolları 
kullanmaya mecbur bırakıyor.” dedi

ABBAS DA BEYT EYL KONTROL
 NOKTASINI KULLANIYOR

Filistinlilerin Beyt Eyl kontrol nok-
tasından geçişlerinin engellenmesi 
özellikle Berka, Beyteyn ve Ayn Yeb-
rud köyleri sakinlerini etkiliyor. 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud 

Abbas da Batı Şeria’nın dışına çıkar-
ken İsrail’in yönetimindeki Beyt Eyl 
kontrol noktasından geçiyor.

Filistinli gençler ile İsrail askerleri-
nin karşı karşıya geldikleri en önemli 
bölgelerden biri olan Beyt Eyl kontrol 
noktası, Ramallah ve El-Bira kentleri-
ni Ramallah’ın doğu ve kuzeyinde yer 
alan köylerden ayırıyor.   n AA

‘Türkiye ve Fransa’nın 
görüşleri örtüşüyor’

İsrail, şehidin cenaze 
törenine müdahale etti 

İsrail askerlerinin dün şehit etti-
ği Filistinli genç Musab Firas et-Te-
mimi’nin Ramallah’taki cenaze 
töreninin ardından gerçekleştirdiği 
müdahalede bir Filistinli yaralandı. 

Görgü şahitlerinden alınan bilgi-
ye göre, İsrail askerlerinin dün açtığı 
ateşte başından aldığı yara nedeniy-
le hayatını kaybeden 17 yaşındaki 
Filistinli Musab Firas et-Temimi 
için Ramallah’taki Deyr Nizam kö-
yünde düzenlenen cenaze töreninin 
ardından Filistinliler ile İsrail asker-
leri arasında arbede yaşandı.  İsrail 

askerlerinin, taş atan Filistinlilere, 
göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek 
ve plastik mermiyle karşılık verdiği 
arbedede bir Filistinli yaralandı. 

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı 
yazılı açıklamada, yaralı Filistinlinin 
durumunun ağır olduğunu belirtti. 
Deyr Nizam köyünde İsrail asker-
lerinin müdahalesi sırasında açılan 
ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldı-
rıldığı hastanede hayatını kaybeden 
Filistinli Musab Firas et-Temimi için 
bugün cenaze töreni düzenlenmişti.
n AA

İsrail’in şehit ettiği çocuk defnedildi
İsrail askerlerinin açtığı ateş 

sonucu hayatını kaybeden 17 ya-
şındaki Filistinli şehit Musab Firas 
et-Temimi’nin cenazesi toprağa ve-
rildi.

Ramallah’ta bir Filistinli şe-
hit oldu Ramallah’taki Filistin Tıp 
Merkezinden alınan Musab’ın na-
aşı, Ramallah’ın batısında doğdu-
ğu Deyr Nizam köyüne götürüldü. 

Temimi’nin cenazesi kılınan cenaze 
namazının ardından belde kabrista-
nında defnedildi. 

Ramallah kentinin kuzeybatı-
sındaki Deyr Nizam köyünde İsrail 

askerlerinin müdahalesi sırasında 
açılan ateş sonucu ağır yaralanan 
Filistinli Musab Firas et-Temimi 
kaldırıldığı hastanede şehit olmuş-
tu. n AA

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail 
Hakkı Musa

Bir cezalandırma yöntemi olarak kullandığı “Filistin kent ve beldelerinin girişlerini kapatma siyaseti” ile 
İsrail, gösterilere son vermeleri konusunda Filistinliler üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor. 
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Yeni Dacia Sandero Stepway tarz sahibi bir otomobil. Tasarımındaki SUV görünümü, onun ne kadar maceracı bir yapıla sahip 
olduğunu vurguluyor. Yeni Sandero Stepway’ın özenle hazırlanmış bu dış görünümü, onu daha dinamik ve modern kılmış

Hem dinamik hem modern
Renault grubunun bir markası 

olan Dacia, döneme göre değişen 
ve şekil alan şartlara uyum sağla-
yarak kendisini yeniden tasarlayan 
bir marka... Bu marka aslında Tür-
kiye’ye şunu ispat etti: Bir otomobil 
hem çekici, hem güvenli, hem tüm 
ihtiyaçları karşılayabilen hem de ka-
liteli olabiliyor...

Diyebiliriz ki, fiyatı dışında her 
şeyin fazlası onda... 

DIŞ GÖRÜNÜŞÜYLE 
MACERAYA DAVET EDİYOR

Yeni Dacia Sandero Stepway 
tarz sahibi bir otomobil. Tasarımın-
daki SUV görünümü, onun ne kadar 
maceracı bir yapıla sahip olduğunu 
vurguluyor. Yeni Dacia Sandero 
Stepway’ı dışından şöyle bir incele-
diğimizde yeni ve daha iddialı krom 
ön panjur, yükseltilmiş alt boşluk, 
saten krom ön ve arka tampon ko-
rumaları, siyah kanat ve alt yan 
panel korumaları, krom egzoz ucu, 
sis farları ve tavan barları dikkat 
çekiyor. Yeni Sandero Stepway’ın 
özenle hazırlanmış bu dış görünü-
mü, onu daha dinamik ve modern 
kılmış. Renk seçenekleriyle de far-
kını hissettiren Stepway, modelinin 
en yakışıklıları arasında ilk sıralarda 
yerini alır…
GENİŞ TUTULMUŞ, RAHAT BİR ALAN

Dacia Sandero Stepway, macera 
tutkunu ailelerin macera dolu yol-
larda ilerlemeleri ve yeni maceraları 
keşfetmeleri için tasarlanmış, ma-
ceracı bir araç. İçerisine girdiğiniz 
anda yeni büyük kabinin rahatlığı 
size adeta ‘hoş geldin’ diyor. Kendi 
sınıfının içerisinde onu en iyi yapan 
beş geniş koltuğa ve kendisinden 
beklenmeyecek kadar büyük bir 
bagaj hacmine sahip olması. Çok 
sayıda özellikle donatılmış kabinin-
de rahatlıkla maceraya giden yolda 
ilerleyebileceğiniz gibi üçte bir ve 
üçte iki oranında katlanabilen arka 
koltukları ile daha çok yük taşıyabi-
liyorsunuz. 

Otomobilin hem ön hem de arka 
kısmında tüm aile için pratik ve yeni 
eşya gözleri bulunuyor. Hayatınızı 
kolaylaştırmak için olabildiğince çok 
detayın düşünüldüğü yeni Dacia 
Sanderi Stepway, yalnızken yahut 
yolcularınızla birlikte size her gün 
optimum konfor sağlamaya hazır, 
ideal bir şehir arabası olarak kendi-
sini ön plana çıkarmayı başarıyor 

BAŞTAN SONA YENİDEN 
TASARLANMIŞ

En küçük ayrıntılarına varıncaya 
kadar kalitenin ön planda tutuldu-
ğunu ilk bakışta anlayabiliyorsunuz. 
Yeni Dacia Sandero Stepway, her ne 

kadar bir önceki kasası ile benzerlik-
ler gösterse de baştan sona yeniden 
tasarlanmış. Yeni döşemeler, yeni 
havalandırma ızgaraları, yeni orta 
ön panel kaplaması, yeni dört kollu 
direksiyon, yeni saten krom kapla-
ma, yeniden tasarlanan kabin ve bu 
yeniliklerin harmanlanmasıyla olu-
şan modern görünüm, Stepway’ın 
bizi cezbetmesine yetti. 

Aracın iç aksamıyla ilgili belki 
küçük ama önemli detaylar var. Bu 
aşamada bunlardan bahsetmeden 
geçmek olmaz. Yeni Dacia Sande-
ro’nun ön ve arka koltuklarında ar-
tık elektrikli cam kumandaları var. 
Ayrıca sürücü kendi camını tek bir 
düğmeye basarak yükseltip indire-
bileceği tek dokunuş modunu kul-
lanabiliyor. 

Önemli ve küçük bir detaydan 
daha söz edecek olursak, arka tara-
fa yerleştirilen yeni 12 voltluk priz, 
yolcuların cihazlarını kolaylıkla şarj 
edebilmelerine olanak sağlıyor. Sa-

dece şarj değil elbette ki, su ısıtıcını-
zı da bu fişe takarak kullanabiliyor, 
bu enerjiden maksimum seviyede 
istifade edebiliyorsunuz. 

Dedik ya baştan sona yeniden 
tasarlanmış diye… İşte size küçük 
ama sürücünün konforu açısından 
çok önemli olan bir detay daha. Sü-
rücü koltuğunun yan tarafında yeni 
bir katlanır kol dayama yerleştiril-
miş. Aslında yeni Sandero Stepway 
için diyebiliriz ki, insanların talep 
ve istekleri doğrultusunda kasada 
minik ama önemli dokunuşlar ya-
pılmış. Bu sayede Stepway, herke-
sin arzu ettiği, ‘keşke şu da olsay-
dı’ dediği donanımlarla modernize 
edilmiş. 

KEŞKELER YERİNİ 
‘İYİ Kİ’LERE BIRAKMIŞ

Şimdi diyebiliriz ki yeni Dacia 
Sandero Stepway’da keşkeler yerini 
‘iyi ki’lere bırakmış…

Birkaç örnekle daha detaylan-
dıracak olursak, manevra yaparken 

içinizi rahatlatacak güvenlik do-
nanımlarından söz etmek gerekir. 
Yeni Dacia Sandero Stepway’ın arka 
park mesafe kontrolü, muhtemel 
bir engele yaklaştığınızda ses ile 
sizi uyarıyor. Daha fazla konfor ve 
azami güvenlik için bu özelliği geri 
görüş kamerası ile birlikte kullana-
biliyorsunuz.

Başka örneklerle Stepway’daki 
büyük değişimi anlatalım. Yokuş 
kalkış destek sistemi (HSA) ila ara-
cınız yokuşta geri kaçmıyor. Daha 
rahat bir şekilde aracınızı harekete 
geçirebiliyorsunuz.

HIZ SABİTLEME VE 
HIZ SINIRLAMA ÖZELLİĞİ

Hızınızı korumak ve maksimum 
hız sınırını belirlemek de günümüz-
de önemli bir hal aldı. Zira şehir 
içinde ortalama hız sınırı 70 kilo-
metre. Bu baremi aştığınız zaman 
ise beklemediğiniz trafik cezaları ile 
karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Hız 
sınırınızı kendi istediğiniz bir limitte 

belirlediğiniz zaman, aracınız o sını-
ra geldiğinde sizi sesli olarak uyarı-
yor ve o sınırı aşmıyor. Hızınızı sabit 
tutmak ve aynı hızda uzun süre yol-
culuk yapmak istiyorsanız, yine hız 
sabitleyici sistemi devreye almanız 
yeterli oluyor. 

ÇOK FONKSİYONLU 
7 İNC DOKUNMATİK EKRAN

Dacia Media Nav multimedya 
sistemiyle, 7 inç dokunmatik ek-
ranı kullanarak navigasyon, radyo, 
kulaklık, USB girişleri ve Bluetooth 
telefon gibi farklı işlevleri kullana-
bilirsiniz. Bu özellik hem konforu 
en üst seviyeye çıkarıyor, hem de 
seyahatleriniz sırasında dikkatinizin 
dağılmasını önleyerek daha güvenli 
bir sürüş olanağı oluşturuyor. 

Ön panelde geniş ekranlı radyo, 
Bluetooth telefon bağlantısı, kulak-
lık ve USB girişleri de diğer önemli 
detaylar. Ayrıca yeni direksiyondaki 
kumanda sayesinde tüm bu fonksi-
yonları kolayca yönetebilirsiniz.

3 yıl veya 100 bin kilometre ga-
rantili yeni Dacia Sandero, sizin ve 
yolcularınızın güvenliğini sağlamak 
için çok donanımlı, güçlendirilmiş 
araç gövdesi, ön ve yan hava yastık-
ları, arka koltuklarda çocuk koltuk-
ları için isofix sabitleme ve yüksek-
liği ayarlanabilir koltuk başlığını da 
sizler için sunuyor. 

Yeni Dacia Sandero, anti-blokaj 
fren sistemi (ABS), acil fren destek 
sistemi (AFU), elektronik denge 
programı (ESP), elektronik patinaj 
önleme sistemi (ASR), yokuş kalkış 
destek sistemi (HSA) ile donatılmış. 
Bunlar da kısaca bahsedebileceği-
miz diğer güvenlik paketleri…

Yeni Dacia Sandero Stepway, 
maceracı dış görünüşü, iç donanı-
mındaki yenilikler, konforu ve dik-
kat çekici daha pek çok özelliği ile 
kendisini zaten ispat ediyor. Henüz 
onu keşfetmemişseniz, Çelik Motor-
lu Araçlar’a davetlisiniz…
n FAHRİ ALTINOK/RASİM ATALAY 

Sürüş keyfini yaşamak, güvenli seyahat etmek, doğanın güzellikleri keşfetmek, macera tutkusu ile yola koyulmak, dikkatleri üzerine toplamak ve daha fazlasına sahip olmak isteyenler için Yeni Dacia Sandero Stepway.



Klasikleşmiş bir şekilde Konyaspor 
ile alakalı olarak olumsuzların hakim 
olduğu bir süreç daha yaşıyoruz. Özel-
likle karşılaşmaların son dakikalarında 
gelen şok goller sadece camianın ve 
futbolcuların değil son 2 senede kulüp 
tarihinin en başarılı sezonlarını gören 
ve doğal olarak başarıya alışan taraftar-
ların da canını fazlasıyla acıttı. Bu sene 
maalesef bolca yaşadığımız bu olumsuz 
havadan dolayı benim yazılarımın geneli 
de sürekli olarak olumsuzluklar çerçeve-
sinde yazıldı. Sonuç itibariyle ayda bir kez 
de olsa felaket tellallığı rolüne bürünmüş 
olmaktan hiç hoşnut değilim. Bu yüzden 
bu kez yaklaşık bir sene önce dergimizde 
özel röportajını yapmış olduğum Football 
Manager oyunu ile alakalı güncel bir yazı 
ile olumsuz havadan uzaklaşmak istedim. 
Bu sayıda sizlere 2018 versiyonu 10 Ka-
sım’da oyun severlerle buluşan Football 
Manager oyunu ile alakalı araya bir kulüp 
için bu oyunun önemini de serpiştirerek 
detaylar vermeye ve oyunu daha yakından 
tanıtmaya çalışacağım. 

NEDİR BU FOOTBALL MANAGER?
Football Manager, SI Games tarafın-

dan geliştirilen ve 2004 yılından beri Sega 
tarafından dağıtımı yapılan uluslararası 
popülariteye sahip bir futbol menajerliği 
simülasyonu oyun serisidir. Oyun 1992 yı-
lında piyasaya ilk çıktığında Championship 
Manager ismi ile anılıyordu. 2004 yılında 
SI Games’in dağıtıcı Eidos’dan ayrılma-
sıyla Championship Manager isim hakkını 
Eidos’a bırakan SI seriye Football Mana-
ger ismiyle devam etme kararı almıştır. SI 
Games isim hakkını Eidos’a bırakmasına 
karşılık olarak oyunla alakalı ekibi ve oyun 
kodunu yanında götürmüştü. Aradan geçen 
yaklaşık 14 yıl sonra doğru kararı verenin SI 
Games olduğu tartışılamayacak bir şekilde 
ortada. Eidos 2005 – 2009 arası SI Games’e 
rakip olmaya çalışsa da bunda başarılı ola-
mamış ve 2009’dan sonra Championship 
Manager’in tüm haklarını sadece telefonda 
oynanabilecek bir şekilde oyunun yapımını 
kısmen devam edebilen Square Enix fir-
masına satmıştı. Gelinen noktada Football 
Manager, menajerlik oyunları alanında tar-
tışmasız bir şekilde rakipsiz olarak hayatına 
devam ediyor. Bana göre rakipsiz olmaları-
nın olumsuz etkisi hiçte azımsanmayacak 
seviyede. Sports Interactive kendisini zor-
layacak bir rakip olsaydı karşımıza her sene 
çok daha gelişmiş bir versiyonla çıkabilirdi.

SADECE YAZILI MAÇ ANLATIMINDAN 
ÜÇ BOYUTLU KAMERAYA

Football Manager serisi ülkemizde son 
yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle po-
pülerleşti. Özellikle İngiltere’de haddinden 
fazla saygı gören oyun bana göre ülkemizde 
halen daha tam olarak sektöre hakim olabil-
miş değil. Football Manager oynayan kişi-
lerin başından mutlaka “Adamları sen yö-
netmiyorsun, ne anlıyorsun bu oyundan” 
sorusuyla başlayan anlamsız konuşmalar 
geçmiştir. Şu an 3D ve 2D’li maç motor-
larına bakarak oyunu garipseyenler seri 
Championship Manager ismi ile piyasada 
etkisini gösterdiği zamanlar maçın özeti-
nin sadece alt barda yazılı şekilde aktarıl-
dığı halini görselerdi kim bilir nasıl tepkiler 
verirdi. Açıkçası ben bu tepkileri çok yaşa-
dım. FM 2005 ile 2 boyutlu maç motoru 
yani kuşbakışı maç simülasyonu oyuna 
eklendi, FM 2011 ile ise 3 boyutlu ama 
nostalji severlerin bir türlü alışamadığı 
maç motoru oyuna entegre edildi. Kısa-
cası oyunla 2010 yılından sonra tanışan 
bir kişi 2004 ve öncesi oyunla haşır neşir 
olan kişilerin ortağı olduğu sohbetleri 
garipseyecektir. 

PEKİ NEDEN FOOTBALL MANAGER?
Benim bu oyuna tutulmamdaki asıl 

neden görselliği değil müthiş bir veri 
tabanına sahip olması. İşte oyunun 
bir kulüp için önem farz ettiği noktada 
tam olarak burası. FM 2018 ile alakalı 
yaklaşık değerler vereceğim. Oyunun 
veri tabanında yaklaşık 63000 kulüp, 
149000 saha dışı personel ve 360000 
civarı oyuncu bulunmakta. Rakamlar 
göz alıcı gerçekten. Oyuncuların bir-
çoğunun özelliği sene boyunca onu 
takip eden kulüp araştırmacıları 
tarafından yapılıyor. Yani bir nevi 
Scouting. Doğal olarak herkes aynı 
şeyi göremeyeceği ve gözlemle 
alakalı seçimleri farklı olduğu için 
tutarlı tahminler kadar tutarsız-
lar tahminler de kendisine veri 
tabanında yer buluyor. Profes-
yonelliğe yeni adım atmış bir 
oyuncuyu bu database’de bu-
labilmeniz mümkün. Sosyal 
medyadan da takip ederse-
niz birçok kulübün bu data-
dan fay-

dalandığını fark edeceksinizdir. İngiltere’de 
4.Lig temsilcisi AFC Wimbledon’un resmi 
forma sponsoru Football Manager. Hakeza 
Football Manager yani Sports Interactive 
Premier League ekibi Watford FC’nin resmi 
kulüp ortaklığını da üstlenmiş vaziyette. 3 yıl 
önce ünlü İngiliz ekibi Everton, Sports Inte-
ractive ile imzaladığı sözleşme ile Football 
Manager veri tabanını kullanmada öncelik 
hakkını elde etmişti. Bunu ne derece olum-
lu kullanabildikleri tartışmaya açık bir konu. 
Ünlü istatistik firması Prozone da Everton’un 
gittiği yoldan gitmiş ve veri tabanından fay-
dalanma konusunda ayrıcalıklar elde etmişti. 

SOSYAL MEDYADA 
FOOTBALL MANAGER ETKİSİ

Football Manager demek bir nevi PR de-
mek. Birkaç örnekle bunu açıklamaya çalı-
şacağım. Championship Manager 01/02 ile 
tam 15 yıl önce henüz 22 yaşında bir genç 
iken İngiliz 9.Lig takımı Runcorn FC ile kari-
yer yapan ve bunun sonucunda takıma bağ-
lılık hisseden Çinli Huang Wenbin 9600 km 
mesafe kat ederek kulübü ziyaret etti. Yıllar 
geçmesine rağmen başarıyla oynadığı oyu-
nu unutamayan Çinli oyun sever tam 15 yıl 
sonra eşi ve 2 çocuğu kulübü ziyaret ederek 
futbol piyasasında ismi çok fazla bilinmeyen 

bu kulübün reklamını yapmış oldu. Tam 
anlamıyla gerçek bir kulüp reklamı. 2015 
yılında Serbest İrlanda ikinci liginden Ca-
binteely FC, Football Manager ortaklığında 
Twitter’dan yaptığı yarışmalarla Twitter’da 
kendileri için hatırı sayılır bir takipçi sayısı-
na ulaştı.  Bu yarışmalardan birisi oyunda 
kendi takımlarını yönetip birinci lige çıkarıp 
şampiyon yapacak ilk kişiye kombine hediye 
edilmesini içeriyordu. 

Kulüp bağlamında değil kişisel açıdan bir 
örnekle bu PR konusuna da nokta koymak 
istiyorum. Bu seferki kahramanımız tanıdık 
diyar Azerbaycan’dan. Başkahramanımız 
İsveç kökenli Azerbaycanlı Vugar Huseyn-
zade. Olayın gerçekleştiği yıl 2012. Söz ko-
nusu tarihte 21 yaşında Boston Üniversitesi 
İşletme bölümünden mezun bir öğrenci olan 
ve FK Bakü’de asistan olarak çalışan Vugar 
Huseynzade yaklaşık 8 ay bu şekilde kulüpte 
bulunmaya devam ediyor. Bu sürede hem 
çalışıp hem de FK Bakü ile Football Manager 
oyununda kariyer yapan Vugar’ın oyundaki 
başarısından etkilenen yönetim bir müddet 
teknik direktör atamadıkları takıma Vugar’ı 
teknik patron olarak görevlendirmeye karar 
veriyorlar. Ülkemizde ise bu ve buna benzer 
hikayeler görmek pek mümkün değil. Fut-
boldan gelmiyorsanız çok yetenekli olsanız 
bile futbol sektöründe iş bulabilmek gerçek-
ten çok zor. Açıkçası bu konuda da bir şey-
ler yazmak isterdim ama bir bu kadar daha 
yazmam gerekebilir. Bundan dolayı burada 
çok detaya girmeyi düşünmüyorum. Bu hu-
sus başlı başına bir yazı konusu olacak kadar 
detay içeriyor.

Yazının son kısmını Konyaspor araştırma-
cılığımla alakalı birkaç cümle yazmak için 
ayırdım. Şimdi oraya geldik. Oyuna Kon-
yaspor ile alakalı bilgileri yaklaşık 5 yıldır 
ben giriyorum ve bu işi yaparken maddi bir 
kazancım yok aksine zaman kaybım oluyor. 
Bundan dolayı şikayetçi değilim. Sadece bu 
işi yapıyorsun ama karşılığını alıyorsun şek-
linde imalarla karşılaştığım oluyor. Bunu 
bana ayrılan bu köşeden bir kez daha açık-
lamak istedim. Zaman zaman Konyaspor’da 
bulunan oyuncuların, teknik ekibin bilgileri-
ni araştırırken açıkçası zorlandığım olmuyor 
değil. Oyuncuların özelliklerini belirleme ve 
bunları oyuna aktarmaktan daha ziyade on-
larla alakalı kişisel verileri bulmak gerçekten 
bazen imkansıza yakın oluyor. Kulübümüz 
birçok konuda olduğu gibi bu hususta da 
çok paylaşımcı değil. Paylaşımdan kastım 
kulübün çıkıp bana oyuncuların maaşını 
açıklaması değil resmi siteden oyuncunun 
boy, kilo, forma numarası gibi bilgilerini 
paylaşması. Yöneticilerin en azından do-
ğum yerlerini ve doğum tarihleri bilgilerini 
paylaşması şeklinde aslında çok da önem 
farz etmeyen veriler. Teknik kısım zaten 
tamamı ile bana ait. Kulübün her bir par-
çasının verilerini oyuna ne kadar eksiksiz 
ve hatasız girebilirsek emin olun kulübün 
tanıtımını da o derece doğru yapabiliriz. Bu 
ne böyle sadece bir oyun deyip geçmemek 
lazım. Yukarıdaki paragraflarda birçok örnek 
verdim. Football Manager’a sadece bir oyun 
denilip geçilmeyeceğini sizlere gayet net ve 
iyi bir şekilde aktardığımı düşünüyorum. 
Bana ve birçok kesime göre Football Mana-
ger oyunu gelişen futbol sektöründe olumlu 
yönde kullanıldığı vakit gerek reklam gerek 
ise keşfedilen ve keşfedilecek bir oyuncu ile 
alakalı olarak ön bilgi edinme maksadıyla 
gayet yararlı olabilecek bir futbol aplikasyo-
nu. Football Manager’ı kullanmaktan zarar 
gelmez. Haydi gelmediğini varsayalım emin 
olun yine zararı olmaz. Watford’un Andre 
Gray transferini Football Manager videosuy-
la dünyaya tanıttığı kısacası Premier League 
ekiplerinin bile zaman zaman fayda sağladı-
ğı bir oyundan bahsediyoruz. 
n ENDER CİHAN CEYLAN
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Yeşil Beyaz 
Konya 
Dergisi’nin 
sevilen 
yazarlarından 
Ender Cihan 
Ceylan, 
20.sayıda, 
futbol 
camiasının 
yoğun ilgisini 
duyan Football 
Manager 
oyununu 
kaleme aldı. 
Oyunun 
kulüpler için 
önemine 
dikkat çeken 
Ceylan, “Benim 
bu oyuna 
tutulmamdaki 
asıl neden 
görselliği değil 
müthiş bir 
veri tabanına 
sahip olması. 
İşte oyunun 
bir kulüp için 
önem farz ettiği 
noktada tam 
olarak burası” 
dedi

MODERN FUTBOLUN GÜZEL YANI:

FOOTBALL MANAGER 
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Kupalara Sınav ambargosu!
Okullararası Basketbol turnuvalarında her yıl önemli başarılar elde eden Konya Sınav Koleji, Genç Erkekler B Basketbol Şampiyonası’nda da 

kupanın sahibi oldu. Dolu tribünler önünde oynanan maçta Diltaş’ı 78 – 53 deviren Sınav, kupayı müzesine götürmenin sevincini yaşadı

Basketbolda son iki yılın şampi-
yonu Konya Sınav Koleji, bu yıl da 
koltuğu başkasına bırakmadı. Ra-
kiplerini farklı yenerek finale kadar 
gelen Sınav, burada Diltaş’ın rakibi 
oldu. İlk yarısı 35 – 25 biten maçın 
ikinci yarısında baskısını daha da ar-
tıran Sınav Koleji B Takımı, son daki-
kalarda farka gitti. Özel Diltaş’ı 78-53 
yenen Sınav, Okullararası Basketbol 
Şampiyonası’nda kupayı 3.kez üst 
üste kazanarak büyük bir başarı elde 
etti. Maçın ardından açıklamalarda 
bulunan Konya Sınav Koleji Müdürü 
Muhammed Yavuz Gürbüzer, Kon-
ya’yı Türkiye Şampiyonası’nda tem-
sil edeceklerini hatırlatarak, Türkiye 
genelinde ilk 8’e girmek istediklerini 
ifade etti.

İLK YARI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ
Dolu tribünler önünde oynanan 

Konya Sınav Koleji – Özel Diltaş Ko-
leji karşılaşmasının ilk yarısı oldukça 
çekişmeli geçti. Karşılıklı sayıların 
geldiği ilk devrede öne geçen Sınav 
Koleji, maçı bu yarıda koparmak 
istedi ancak Diltaş, buna izin ver-
medi. Sınav Koleji maçın ilk yarısını 
35 – 25 kazanırken, üstün olan Sınav 
Kolejinde 11 sayı atan Mehmet Bera 
Öztürker, bu devrenin en skorer ismi 
oldu. İki takımın antrenörleri maç 
boyunca genç oyunculara uyarılarda 
bulundu.

MAÇ İKİNCİ DEVREDE KOPTU
Maçın ikinci yarısının başlaması ile 

birlikte, ilk yarıyı önde kapatan Konya 
Sınav Koleji, hücumdaki etkinliğini 
savunmada da başarılı şekilde ortaya 
koydu. Bu devrede Diltaş, rakip potaya 
gitmekte zorlanırken, iç ve dış atışlarda 
etkisiz kaldı. Maçın son bölümlerine 
doğru Sınav Koleji bulduğu sayılar ile 
farkı açtı. Maç boyunca 22 sayı bulan 
Sınav Koleji sporcusu, Ahmet Hakan 
Öge en çok katkı sağlayan isim oldu. 
Son dakikalarda Diltaş’ın direnci iyice 
düşerken, karşılaşma 78 – 53 sona erdi.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK
Konya Sınav Koleji ve Özel Diltaş 

Koleji arasında oynanan basketbol final 
maçına okullarda eğitim gören öğrenci-
ler ve basketbolseverler büyük ilgi gös-
terdi. 100. Yıl Spor Salonu tamamen 
dolarken, iki takım da maç boyunca 
büyük destek gördü. İki takım taraftarla-
rı bu maça özel pankartlar hazırlarken, 

heyecanlı dakikalar yaşandı. Konya Sı-
nav Koleji’nin ‘Ölümlü dünya, ölümsüz 
Sınav’ ve ‘Tapmadık asla paraya pula’ 
pankartları dikkat çekti.

AİLELER HEYECANLI 
DAKİKALAR YAŞADI

Final maçında genç sporcuları 
aileleri ve eğitim kurumlarının öğret-
menleri de yalnız bırakmadı. Tribün-
deki yerini alan aileler maç boyunca 
sporculara destek olurken, maç anında 
da heyecanlı dakikalar yaşadı. Maçın 
bitiş düdüğü ile Sınav Koleji büyük se-
vinç yaşarken, Diltaş Koleji velileri genç 
sporcuları teselli etti.
SERTAÇ KURSAV’IN BÜYÜK BAŞARISI

Uzun süredir Sınav Koleji’nin ba-
şında olan ve yakalanan başarının en 
önemli mimarlarından antrenör Sertaç 
Kursav, maçın bitmesi ile öğrencilerini 
tebrik etti. Kursav, alınan kupanın ar-
dından öğrencileri ile şampiyonluk öz 
çekimi yaptı. Okul Müdürü Muhammed 

Yavuz Gürbüzer, öğrencileri ve antrenör 
Sertaç Kursav’ı tebrik etti.

‘ZAFERLE SONUÇLANDIRDIK’
Kazanılan final maçının ardından 

Konya Sınav Koleji Müdürü Muham-
med Yavuz Gürbüzer, Konya Yenigün 
Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. B 
Takımı’nın üst üste 3.kez kupayı kazan-
masından dolayı çok mutlu olduklarını 
ifade eden Gürbüzer, “B Takımımız 
aldığı farklı galibiyetlerin ardından final 
oynamaya hak kazandı. 

Burada da güzel bir galibiyet alarak 
şampiyonayı zaferle sonuçlandırdık. Sı-
nav Eğitim Kurumları olarak basketbola 
verdiğimiz önem ve değerle, 3.sene-
mizde de şampiyon olarak kupayı ka-
zandık” dedi.

YÖNETİM KURULUNA TEŞEKKÜR
Gürbüzer, açıklamasına Sınav Eği-

tim Kurumları yöneticilerine teşekkür 
ederek devam etti. Sınav Koleji’nin 
sadece eğitim ve spora değil her alan-

da projeler ürettiğini ve yatırımlar 
yaptığını belirten Gürbüzer, “Tabi 
bu başarılar elde edilirken çok bü-
yük emekler veriliyor. Başta yöne-
tim kurulumuz Tevfik Kart, Mustafa 
Özkök ve Galip Ünal olmak üzere 
emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum. Ayrıca maçlarda bizi 
yalnız bırakmayan ailelerimize, öğ-
retmenlerimize ve öğrencilerimize 
de minnettarım. Şampiyon olan 
takımımızda oyuncularımızı ve ho-
camızı tebrik ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

‘HEDEFİMİZ TÜRKİYE’DE İLK 8’
Bu şampiyonluk ile Türkiye 

Şampiyonası’nda Konya’yı temsil 
etmeye hak kazandıklarına değinen 
Gürbüzer, “B Takımımız bu yıl şam-
piyonada Konya’yı temsil edecek. 2 
yıl üst üste Konya’da şampiyon ola-
rak Türkiye’de 22.olmuştuk. Bundan 
sonra hedeflerimiz daha da büyüdü. 
Bu yıl en iyi şekilde mücadele ede-
rek Türkiye’de ilk 8’e girmek istiyo-
ruz. Ayrıca turnuvaya katılan bütün 
takımları ve final maçında çok iyi 
mücadele eden Diltaş’ı da tebrik 
ediyorum” diyerek sözlerini tamam-
ladı.

ŞAMPİYONLUĞU 
TARAFTARLA KUTLADILAR
Final maçının bitmesi ile kupa-

nın sahibi olan Konya Sınav Koleji, 
oyuncuları, taraftarları ve aileler 

3.kez şampiyon olmanın sevincini ya-
şadı. Kupa töreninin ardından Sınav 
Koleji sporcuları taraftarına gitti. Sınav 
Koleji Basketbol Takımı maç boyunca 
destek vererek galibiyette pay sahibi 
olan öğrenciler ile birlikte şampiyon-
luğu kutladı. Şampiyonada ikinci olan 
Diltaş’ın sporcuları ise kupayı kazanan 
Sınav’ı tebrik ederek centilmenlik örne-
ği gösterdi.

DERECEYE GİRENLER
 ÖDÜLLERİNİ ALDI

Konya Sınav Koleji ile Özel Diltaş 
Koleji arasında oynanan final maçının 
ardından şampiyonada dereceye gi-
ren okullar madalyalarını aldı.

 Okullararası Gençler Basketbol 
Şampiyonası’nda Konya Anadolu 
Lisesi 3.olurken, Temel Değerler 
Eğitim Kurumları 4.oldu. Verilen ku-
paların ardından toplu hatıra fotoğrafı 
çekildi.  n MUHAMMED SAYDAM 

İkinci olan Diltaş sporcularına madalyalarını basketbol antrenörü Aydoğan Karakaya verdi

Şampiyonada ikinci olan Özel Diltaş Koleji

Şampiyonada üçüncü olan Konya Anadolu Lisesi

Dördüncülük kupasını alan Temel Değerler Eğitim Kurumları

Konya Sınav Koleji şampiyonluğu taraftarı ile kutladı

Sertaç Kursav

Konya Sınav Koleji Müdürü 
Muhammed Yavuz Gürbüzer



Devre arası kamp hazırlıkla-
rına önceki gün başlayan Atiker 
Konyaspor, dünü sabah yapılan 
tek antrenmanla değerlendirdi. 

Teknik Direktör Mehmet Özdi-
lek ve yardımcı antrenörlerin göze-
timinde gerçekleşen antrenmanda 
tedavilerine devam edilen Amir 
Hadziahmetovic ve Wilfred Moke 
takımdan ayrı fizyoterapistler eş-
liğinde, sabah çalışmasına katılan 
Nejc Skubic ve Jens Jonsson ise 
Performans Antrenör Yardımcısı 
Ertekin Uluer gözetiminde çalış-
tı. Koşu ve ısınma hareketleri ile 
başlayan antrenman top kapma 
ve pas çalışması ile devam etti. 
Kaleciler Serkan Kırıntılı, Abdüla-
ziz Demircan, Patrik Ulf Calgren ve 
Enes Akgün’ün Antrenörümüz Za-
fer Öger yönetiminde ayrı çalıştığı 
antrenman koşu ve açma-germe 
hareketleri ile sona erdi.
n İHA

Konyaspor’un lig ve kupadaki rakibi Trabzonspor, 
resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte, teknik 
direktör Rıza Çalımbay’dan aldığı transfer raporu doğ-
rultusunda transfer girişimlerini hızlandırdı. Ligin ikinci 
yarısı öncesinde hazırlık kampına belirlenen oyuncuları 
getirmek için büyük bir transfer trafiği içine giren Kara-
deniz ekibi, Mas’ın ayrılması halinde bir stoperle birlikte 
savunmaya iki takviye düşünürken, her iki kanatta forma 
giyebilen golcü ve hızlı bir kanat oyuncusu almak için 
girişimlerini sürdürüyor. Trabzonspor Teknik Direktörü 
Rıza Çalımbay’ın vermiş olduğu alternatifli listede yer 
alan oyuncularla transfer pazarlığına girecek olan yöne-
tim ekonomiyi ise ön planda tutuyor.
n İHA

Rakip Trabzonspor’da 
transfer hareketliliği başladı

RPS

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

Konyaspor’da kamp çalışmaları sürüyor

Konyaspor Quaresma’yı bekliyor 
Transfer çalışmalarını sürdüren 

Atiker Konyaspor, Beşiktaş’ın genç 
oyuncusu Orkan Çınar’ı kiralamak 
girişimde bulunmuştu. Süper Lig’den 
pek çok talibi olan oyuncu için 
Beşiktaş’ın kapısını çalan Anadolu 
Kartalı, olumlu geri dönüş aldı. Ancak 
transferin resmileşmesi için Ricardo 
Quaresma’nın Beşiktaş’taki durumu-
nun netleşmesi gerekiyor. 

Transfer teklifleri aldığı bilinen 
Quaresma eğer takımdan ayrılmazsa, 
Orkan ikinci yarı Konyaspor forması 
giyecek.

Öte yandan Süper Lig’den pek 
çok talibi olmasına rağmen Fikret 
Orman İzmir ve İstanbul kulüpleri 
yerine  Orkan’ı Konyaspor’a vermek 
istiyor. Bunun sebebi de Beşiktaş’ın 
stadyumsuz olduğu dönemde Kon-
yaspor’un siyah beyazlılara stadyu-
munu açması olarak görülüyor.
n SPOR SERVİSİ

Yatabare bugün kampa katılıyor!
Atiker Konyaspor’un Karde-

mir Karabükspor’dan transfer 
ettiği Mustapha Yatabare bugün 

Konyaspor kampına katılacak. 
Anadolu Kartalı’nın uzun süredir 

peşinde olduğu ve bedelsiz olarak 
kadrosuna kattığı Malilli oyuncu 

bugün Konya’da resmi işlemlerin 
yapılmasının ardından Antalya 
kampına katılması bekleniyor.

Konyaspor’un kadrosuna kattığı 
Yatabare, ilk olarak 2014-2015 

sezonunun Eylül ayında Türkiye’ye 
ayak bastı. Malili forvet Trab-

zonspor formasıyla o sezon 25 maç-
ta 5 gol kaydederken, beklentileri 
karşılayamayarak sezon sonunda 

Türkiye’den ayrıldı. 
2016-2017 ve 2017-2018 

sezonunda Karabükspor formasını 
giyen Yatabare, toplam 41 maçta 

12 gol kaydetti. 
n SPOR SERVİSİ

2 GOLCÜ DAHA!
İlk yarı yaşadığı gol sıkıntısını devre arası transferleri ile çözmeyi planlayan Atiker Konyaspor’da daha önce 

2 golcünün kadroya katılacağı açıklanmıştı. Planda değişikliğe giden Anadolu Kartalı 3 santrfor transfer 
edecek. İlk hamlesini Yatabare ile yapan yeşil beyazlılar, 2 golcü daha kadrosuna katacak 

TFF Süper Lig’in ilk yarısında yaşadı-
ğı gol sıkıntısı nedeniyle sadece 15 puan 
toplayan ve düşme hattında yer alan 
Konyaspor devre arası transfer formülü-
nü 2+1+1 şeklinde yapmıştı. 2 golcü, bir 
kanat oyuncusu bir de savunmaya takviye 
yapacak olan yeşil beyazlılar teknik heye-
tin raporu doğrultusunda formülü revize 
etti. 3 santrafor planını devreye sokan yö-
netim, son transferde taraftarına hediye 
verecek.

İLK GOLCÜ YATABARE
Transfer çalışmalarına devre tamam-

lanmadan önce başlayan Atiker Kon-
yaspor, birçok oyuncu ile görüşmüş an-
cak sonuç alamamıştı. Rodallega, Eren 
Derdiyok, Mustafa Pektemek, Bentdner 
gibi isimlerden sonuç alamayan Kon-
yaspor Kardemir Karabükspor ile sözleş-
mesini fesheden Yatabare’yi kadrosuna 
katmıştı. 

İKİNCİ İSİM BÜYÜK İHTİMALLE KESERU
Konyaspor ikinci golcü transferinde 

tercihini büyük ihtimalle Ludogorets’in 
santrforu Rumen golcü Claudiu Kese-
ru’dan yana kullanacak. 31 yaşındaki tec-
rübeli oyuncu için görüşmeleri sürdüren 
Konyaspor’un kısa süre içinde bu transfe-
ri resmileştirmesi bekleniyor.

ÜÇÜNCÜ İÇİM TARAFTARA HEDİYE
Konyaspor’un yapacağı son transfer 

ise taraftarı heyecanlandıracak cinsten 
olacak. Yapılan transferlerden ve ismi 
geçen oyunculardan tatmin olmayan 
taraftarın sesine kulak veren yönetim, 
taraftarı hareketlendirecek bir golcünün 
takıma kazandırılması kararını aldı.

Önümüzdeki günlerde yeni
 transferde düşünülen oyuncular 
netleşecek ve girişmeler 
başlanacak.
n YUNUS ALTINBEYAZ


