
KOMEK’ten 
yeni rekor

Çiftçinin tek 
endişesi don!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye’ye 
örnek olan KOMEK kurslarının 2017 yılında 100 bin 611 

kursiyere eğitim vererek bu alanda önemli bir başarıya daha 
ulaştığını söyledi. n HABERİ SAYFA 15’TE

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, “Yağışların miktarı 
ve dağılımı şu ana kadar istenilen seviyededir. Tehlike, arazi ta-
mamen açık olup kar yağışının gecikmesi sonucu eksi 10 ve üzeri 
olabilecek sürekli soğuk havalardır” dedi. n HABERİ SAYFA 15’TE
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‘Çalışkan olanın
yolu açıktır’

Tarım Fuarı
20 Mart’ta!

Konya ihracatta 
örnek oluyor!

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, öğrencilerle 
buluştu. Öğrencilere tavsiye-
lerde bulunan Başkan Akyürek, 
“Dürüst ve çalışkan olanın yolu 
açıktır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE 

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 
“Ülkemizin sektöründeki en bü-
yük ve en verimli buluşması olan 
Konya Tarım Fuarı 20 Mart’ta 
kapılarını açacak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Gündemi değerlendiren AK 
Parti Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız, “ Ülke olarak geçmek 
istediğimiz ihracat yapısına Kon-
ya örnek oldu. Yüzde 20’lerde 
artış gösteren makine teçhizat 
ihracatı son derece sevindirici-
dir” dedi. n HABERİ SAYFA 12’DE

EN GÜZEL SANAYİ 
SİTESİNİ İNŞA EDECEĞİZ

HASTALIKLARA KARŞI 
ZADE VİTAL DESTEĞİ

Ali Yazar yeniden başkan seçildi

Zade Vital, bağışıklığı güçlendiriyor

Konya İnşaatçılar 
ve İnşaat Malzeme-
leri Satıcıları Oda-
sı’nın Olağan Genel 
Kurulu gerçekleşti. 
Tek liste ile gidilen 
seçimde mevcut 
Başkan Ali Yazar 
güven tazeledi. 
Yazar, yeni dönem-
de üyelerine sanayi 
kurulması çalışma-
sının süreceğini 
söyledi.

Vücudumuzu birçok 
hastalığa karşı koruyan 
bağışıklık sistemimizin 
desteklenmesi ve 
güçlendirilmesi ise çok 
önemli. Bu noktada 
Zade Vital, kış aylarında 
bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için cold 
press çörek otu yağı, 
balık yağı ve Immufix’i 
öneriyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE
06 15 bin TL’lik 

sigara çaldılar! 11 7/24 hizmet veren 
gençlik merkezi 13 Büyükşehir Yasası, 

Derbent’i geliştirdi 

Kırsalda kalacaklar!
TKDK Konya İl 

Koordinatörlüğü’nün 
sağladığı IPARD 

destekleriyle kırsal 
alanlardaki gelir 

seviyesinin yükseltilip, 
şehirlere yaşanan 

göçün engellenmesi 
amaçlanıyor

IPARD DESTEKLERİ İLE
GÖÇ ENGELLENECEK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek-
leme Kurumu (TKDK), uyguladığı 
hibe programları ile Konya ve ülke 
tarımına katkı sağlamaya devam 
ediyor ve verdiği destekler ile kırsal 
alanda ekonomik kalkınmayı yük-
seltmeyi hedefliyor. Yapılan destek-
lerle kırsaldaki refahın artması sağ-
lanacak ve kırsal alanlardan kente 
göçlerin yavaşlaması sağlanacak.

MİLYON LİRALIK 
DESTEKLER VERİLDİ

IPARD II 3. Çağrı döneminin baş-
ladığını hatırlatan TKDK İl Koordi-
natörü Hakan Doğan, “IPARD 1’de 
toplam 200 milyon TL’ye yakın hibe 
verildi. IPARD II 1. Çağrı dönemin-
de, proje tutarı toplamda yaklaşık 
8.5 milyon avro olan projeler destek 
kapsamına alındı.  2. Çağrı döne-
minde ise bu tutar 83 Milyon TL” 
dedi.  n SAYFA 3’TE Hakan Doğan

Ereğli her 
şeyin 

en iyisine 
layık

Belceağaç ve Yıldızlı 
Mahallelerini ziyaret 
eden Ereğli Beledi-
ye Başkanı Özkan 

Özgüven, “Sorunları 
halının altına süpür-
mek yerine, üzerine 
giderek kalıcı eserler 

bırakma prensibimizle 
Ereğli’mizi hak ettiği 
yerlere taşıyacağız” 
dedi. n SAYFA 4’TE
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Konya İnşaatçılar ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Odası’nın Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Ali 
Yazar güven tazeledi. Yazar, 2010 yılından itibaren başkanlık görevini yaptığını ifade ederek, kongrenin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi

‘7/24 hizmet veriyoruz’

Konya İnşaatçılar ve İnşaat Mal-
zemeleri Satıcıları Odası’nın Olağan 
Genel Kurulu gerçekleşti. Esnaf Sa-
rayı Konferans Salonu’nda gerçek-
leşen kongreye Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay, Tornacılar 
Odası Başkanı Emin Baranok, Kır-
tasiyeciler Odası Başkanı Ramazan 
Kuşpınar, Hurdacılar Odası Başka-
nı Muammer Verim, Marangozlar 
Odası Başkanı Mustafa Dülgeroğlu, 
Yorgancılar Odası Başkanı Cengiz 
Çiftci ve çok sayıda oda üyesi katıl-
dı. Dönem içerisinde gerçekleştiri-
len faaliyetlerin okunması ve gelir 
gider tablosunun açıklanmasının ar-
dından mevcut Başkan Ali Yazar’ın 
bulunduğu tek listeyle sandık başına 
gidildi. Sonuçların açıklanmasının 
ardından mevcut Başkan Ali Yazar 
tekrardan güven tazeledi. Başkan-
lığını Ali Yazar’ın yaptığı Yönetim 
Kurulu ise şu şekilde oluştu; Tun-
cay Başkan, Ali Güney, Yaşar Çelik, 
Mehmet Ulutürk, Hüseyin Akyıldız, 
Ali Doğrucan. Denetim Kurulu Asil 
Üyeler; Halis Bektaş, Ahmet Çelik, 
Mehmet Ali İkinci. Yönetim Kurulu 
Yedek; Şemsettin Bozkurt, Osman 
Sarıkaya, Tunahan Şahan, Sıtkı Soy-
dan, Hüseyin Baydar, Ayhan Can, 
Feryat Kocaman. Denetim Kurulu 
Yedek Üyeler; İsmail Kahriman, Ha-
lil İbrahim Çevik, Ali Rıza Özcan. 
2010 YILINDAN İTİBAREN BAŞKANLIK 

GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYORUM
İnşaatçılar ve İnşaat Malzeme-

leri Satıcıları Odası Başkanı Ali Ya-
zar, 2010 yılından itibaren başkan-
lık görevini yaptığını ifade ederek, 
kongrenin vatana ve millete hayırlı 
olmasını diledi. Odanın bulunduğu 
yeri göreve geldikleri andan itibaren 

yenilediklerini de belirten Başkan 
Yazar; “Kongremizin vatana, mille-
te ve tün Konya’ya hayırlı olmasını 
Allah’tan niyaz ederim. Ben 2010 
yılında göreve başladım. Göreve 
başladığım zaman odamız 3 odanın 
bir arada bulunduğu bir yerdi. Yeni 
bir yer belirleyerek odamızı şu anda 
ki mevcut yerine taşıdık. Size hizmet 
vermek amacıyla odamızı tamamen 

kurumsal hale getirdik. Odamız-
da şu anda sadece tek bir personel 
çalışıyor. 7/24 biz odamızda hizmet 
veriyoruz. Hiçbir  yere de borcumuz 
bulunmamaktadır. Yapılan işlerde 
odamızı en iyi şekilde temsil etmek 
bizim görevimiz. Geçtiğimiz yıllar-
da fuarlar düzenlendi. Üyelerimizin 
buraları ziyaret etmesi de sağlandı. 
Özel hastaneler, petroller ve okullar 

ile indirimle sözleşmelerimiz bulun-
maktadır” diye konuştu

KONYA’NIN EN GÜZEL 
SANAYİSİNİ İNŞA EDECEĞİZ

Üyeler için dükkân temini ça-
lışmalarının devam ettiğini vurgu-
layan Başkan Yazar, en kısa süre 
içerisinde dükkânların çözüme ka-
vuşacağını belirtti. Bu kapsamda 
Konya’nın en güzel sanayisini inşa 
edeceklerinin de altını çizen Başkan 
Yazar sözlerine şu şekilde devam 
etti; “Göreve geldiğimiz andan itiba-
ren tek bir idealimiz vardı oda dük-
kân sorunları idi. 7 senedir bu sorun 
ile uğraşmaktayız. İnşallah bunun 
da sonucuna ulaştık sayılır. Dükkân, 
belediyelerin yol ve köprüleri yaptığı 
gibi lazım olan bir ihtiyaçtı. Meram 
Belediyesi ile organize olarak bir 
çalışma yaptık. Şu anda odamızda 
bulunan bütün üyeler için Tarım 
Bakanlığında olan arsayı Ticaret 
Bakanlığına aktardık. Oradan bizim 
üyelerimizin isimleri üzerine arsa 
tahsili olmuştur. Bu arsa normalde 
1 milyon 250 bin metrekaredir. İn-
şallah Konya’nın en güzel sanayisini 
inşa edeceğiz”

ODAMIZA AİT OLAN DEMİRBAŞLAR 
TİTİZ BİR ŞEKİLDE 

MUHAFAZA EDİLİYOR
2014 yılından itibaren yapmış 

oldukları faaliyetlerden bahseden 
Başkan Yazar, odaya ait olan demir-
başların titiz bir şekilde kullanıldığını 
ve muhafaza edildiğini bildirdi. Oda-
ya ait olmak üzere 1 adet televizyon 
ve araç aldıklarını da vurgulayan 
Başkan Yazar, “Öncelikle ebediyete 
intikal eden esnaf ve sanatkârlarımı-
za Allah’tan rahmet dileriz. Görev-
de bulunduğumuz süre içerisinde 

odamız üyelerinden alınan aidat, 
hizmet karşılığı ve küçük miktarda 
ki bağışlar neticesinde ekonomik 
yönden odamızı ayakta tutmayı ba-
şardık. Yönetim kurulumuz her ay 
düzenli olarak toplantılarını gerçek-
leştirmiştir. Odamıza ait olan demir-
baş ve büro araç gereçleri titizlikle 
muhafaza edilip periyodik bakımları 
yapılmıştır. Üyelerimizin düğünleri, 
cenazeleri ve önemli günleri SMS 
yoluyla haber edilmiştir. Bulunan 
web sayfamız siz değerli üyelerimize 
hizmet etmektedir. Odamızda kulla-
nılmak üzere 1 adet televizyon ve 
araç alınmıştır” diye konuştu

YÖNETİM KURULU 
OLARAK ADİL DAVRANDIK

Odaya gelen yazılara anında ce-
vap verildiğini de belirten Yazar, yö-
netim kurulu olarak almış oldukları 
kararlarda adil ve insancıl oldukları-
na değindi. Yazar, Türkiye genelinde 
çeşitli fuarlara katıldıklarını da sözle-
rine ekleyerek cümlelerini şu şekilde 
aktardı; “2014 yılında Ankara yapı 
ve inşaat fuarına, İstanbul fuarına 
ve Türkiye genelinde ki çeşitli fuar-
lara katılım sağlanmıştır. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından dü-
zenlenen esnaf şuralarına katılımlar 
sağlanarak esnafımızın sorunları dile 
getirilmiştir. Yönetim Kurulu olarak 
odamız tarafına gelen yazıların ce-
vabı zamanında ve gereğince yapıl-
mıştır. Kanuni defterler sağlıklı bir 
şekilde hazırlanarak muhafaza altı-
na alınmıştır. Yönetim Kurulu olarak 
almış olduğumuz kararlarda adil ve 
insancıl olmaya çalıştık. Üyelerimi-
zin ödemiş oldukları aidatları odamız 
için verimli bir şekilde kullandık”
n HÜSEYİN MENEKŞE 

İnşaatçılar ve İnşaat Malzemeleri 
Satıcıları Odası Başkanı Ali Yazar

Konya İnşaatçılar ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Odası’nın Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Yeniden oda başkanı seçilen Ali Yazar, “ Yeni bir yer belirleyerek odamızı şu anda ki mevcut yerine taşıdık. Size hizmet vermek amacıyla odamızı tamamen kurumsal hale getirdik” dedi.
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Vücudumuzu birçok hastalığa karşı koruyan bağışıklık sistemimizin desteklenmesi ve güçlendirilmesi ise çok önemli. 
Bu noktada Zade Vital, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için cold press çörek otu yağı, balık yağı ve Immufix’i öneriyor 

Hastalıklara karşı Zade Vital desteği
Kış ayları hepimiz soğuktan ko-

runmak için kapalı alanlarda günü-
müzü geçiriyor ve kalabalığa daha 
çok maruz kalıyoruz. Pek çok hasta-
lığın yaygınlaştığı bu dönemi sağlıklı 
bir şekilde atlatabilmekte besin des-
teklerinin önemi çok büyük. Ancak 
doğru besin desteği seçimine de dik-
kat etmek gerekiyor. Kış döneminde 
bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, 
vücut direncimizi artırmak için neler 
yapmalıyız?

Güçlü bir bağışıklık sistemine sa-
hip olmanın düşündüğümüzden daha 
çok avantajı vardır. Vücudumuzu bir-
çok hastalığa karşı koruyan bağışıklık 
sistemimizin desteklenmesi ve güç-
lendirilmesi ise çok önemlidir. Vücut 
direncimizi belirleyen bu sistem özel-
likle mevsim geçişlerinde ve kış ayla-
rında hassaslaşıyor ve böylece soğuk 
algınlığı, grip gibi hastalıklardan etki-
lenme olasılığımız artıyor.

Salgın hastalıklar konusunda 
özellikle dikkat etmemiz gereken kış 
aylarında vücut bağışıklığımız güç-
lü değil ise hayat kalitemizin düşük 
olduğu zor zamanlar bizleri bekliyor 
demektir. Peki, bağışıklık sistemimizi 
güçlendirmek için neler yapmalıyız?

İşte Bağışıklık Sistemini Artırma-
ya Yardımcı Olan Bitkisel ve Deniz 

Kaynaklı Besin Destekleri:
COLD PRESS ÇÖREK OTU YAĞI:
Bazı besin destekleri, bağışıklık 

sistemi üzerinde olumlu katkılar sağ-
lıyor. Bu desteklerin başında da Cold 
Press Çörek Otu Yağı geliyor. Günü-
müzde çörek otu tohumları ve yağı 
üzerinde yapılmış çok sayıda klinik 
çalışma bulunuyor. Tarihte de en çok 
kullanılan ve değer verilen tohumlar 
arasında çörek otu yer alıyor. Vücudu-
muz tarafından üretilmeyen ve dışa-
rıdan alınması gereken esansiyel yağ 
asitleri içeriği açısından zengin olan 
çörek otu yağı,  bağışıklık sistemini 
güçlendirmeye destek oluyor.

Yapılan klinik çalışmalar sonucu, 
çörek otu yağının alerjik hastalıkların 
tedavisinde kullanımının olumlu etki-
leri olabileceği belirtilirken, sindirimin 
rahatlatılmasına da destek olarak kul-
lanılabileceği ortaya çıkıyor. Elde edi-
len araştırmaların sonuçları çörek otu 
yağı kullanımının;

• Burun tıkanıklığı,
• Burun kaşıntısı,
•Burun akıntısı ve hapşırma atak-

larını azaltabileceğini gösteriyor.
Cold Press Çörek otu yağını Zade 

Vital Tesisleri’nde GMP (Good Manu-
facturing Practices / İyi Üretim Uy-
gulamaları) standartlarında ve yüzde 

100 doğal olarak üreten Zade Vital, 
yumuşak kapsül ve sıvı formları ile 
sadece eczanelerde yer alıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN 
ÖZEL DESTEK: IMMUFİX

Günlük yaşantımızda insan vücu-
dunun sağlayamadığı esansiyel yağ 
asitlerini, dışarıdan destek olarak al-

mamız gerekiyor. Birden fazla destek 
ürününün tek kapsülde bulunduğu 
Immufix’in içerisinde içerisinde Cold 
Press Nar Çekirdeği Yağı, Cold Press 
Çörek Otu Yağı ve Omega 3 balık yağı 
yer alıyor. Vücudun günlük Omega 
3-5, ALA (Alfa Linolenik  Asit) ve vi-
tamin (A, D, E), mineral, eser element 

ihtiyaçlarını karşılamak ve bağışıklık 
sistemine özel destek sağlamak ama-
cıyla günlük beslenmeye takviye ola-
rak kullanılabiliyor.

OMEGA 3 BALIK YAĞI:
Bilim insanlarının ortak tavsiyesi 

olan Omega 3 balık yağı takviyesi, in-
san vücudunun sentezleyemediği ve 

mutlaka dışarıdan alınması gereken 
yağ asitleri olan esansiyel (elzem) yağ 
asitlerinin en önemlileri arasında yer 
alıyor.  Omega 3 balık yağı, çocukluk 
yaşlarından itibaren çok sayıda meta-
bolik faaliyetin sağlıklı devam etmesi 
için gerekli görülüyor.

Deniz kaynaklı Omega 3 yağ asit-
leri olan EPA ve DHA’yı içeren balık 
yağı; çocuklarda beyin, sinir ve göz 
gelişiminin desteklenmesine yardım-
cı oluyor. Yapılan araştırmalarda ço-
cukların sağlıklı büyümelerinin yanı 
sıra Omega 3 balık yağı takviyesinin 
astım gibi solunum yolu hastalıkları-
nın görülme sıklığının düşürülmesin-
de, obez çocuklarda insülin direnci-
nin azaltılmasında, kilo kontrolünün 
sağlanmasında, dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite sendromunda ve bağı-
şıklık sisteminin güçlendirilmesinde 
yardımcı olarak kullanılabileceği be-
lirtiliyor.

Omega 3 balık yağı seçiminde, 
çocuklar için ideal EPA-DHA oranları 
içerip içermediğine dikkat etmek ge-
rekiyor. Zade Vital, Ege Üniversitesi 
ARGEFAR ile işbirliği içinde dünyanın 
önemli literatür ve kılavuzlarını esas 
alarak balık yağı yumuşak kapsül ve 
balık yağı şurupları  ile doğru Omega 
3 desteği sağlıyor. n HABER MERKEZİ

TKDK Konya İl Koordinatörlüğü’nün sağladığı IPARD destekleriyle kırsal alanlardaki gelir seviyesinin yükseltilip, şehirlere yaşanan göçün engellenmesi amaçlanıyor

Yatırımla göçmeyecekler!
Kurumsal misyonu; Kırsal kalkın-

ma programları çerçevesinde, Avru-
pa Birliği ve ulusal kaynaklardan sağ-
lanan fonları hedef  kitleye etkin bir 
şekilde ulaştırarak ulusal kalkınmaya 
katkı sağlamak olan Tarım ve Kır-
sal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK), uyguladığı hibe program-
ları ile Konya ve ülke tarımına katkı 
sağlamaya devam ediyor ve verdiği 
destekler ile kırsal alanda ekonomik 
kalkınmayı yükseltmeyi hedefliyor.
TKDK İl Koordinatörü Hakan Doğan, 
IPARD destekleri sayesinde Konya’ya 
kazandırılan yatırımlarla ilgili bilgiler 
verdi. Kurumun amacının, ulusal ve 
uluslar arası kaynaklardan sağlanan 
fonların kırsal kalkınma programla-
rına uygun olarak ülkemizde kulla-
nılmasını sağlamak  olduğunu ifade 
eden Doğan, “ Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı tarafınca yönetilen 
ulusal kırsal kalkınma çalışmalarının 
yanında Avrupa Birliği ile yürütülen 
müzakereler dahilinde temel amacı 
“Avrupa birliği aday  ve potansiyel 
aday ülkelerin katılım süreci hazırlık-
larına mali destek vermek” olan IPA 
programı oluşturulmuştur. IPA’nın 
beşinci birleşeni olan IPARD progra-
mı ise; tarım ve kırsal alanların sürdü-
rebilirliğinin Avrupa Birliği standart-
ların yükseltilmesi amaçlanmaktadır” 
ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ KIRSALDAN 
GÖÇÜ ENGELLEMEK

 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumunun Türkiye’de 
IPARD programını uygulanmasın-
dan sorumlu bir kurum olduğunu 
ifade eden Doğan, “IPARD programı 
Avrupa Birliği (AB) tarafından aday 
ve potansiyel aday ülkelere destek 
olmak amacıyla oluşturulan, Katılım 
Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kal-
kınma bileşenidir.  Bu fonların kon-
masındaki amaç mevcut işletmelerin 
topluluk standartlarını yükseltilmesi,  

insanların güvenilir ve hijyenik gıdaya 
ulaşmasını sağlamak, kırsaldan göçü 
engellemek, kırsalda yaşayan insan-
ların gelirlerini artırmak gibi birtakım 
amaçları hedefleyen programdır” 
dedi.

IPARD İLE KONYADA 
KATMA DEĞER OLUŞTURULDU
2011 yılından günümüze süt ve 

besi hayvancılığı, et ve süt işleme 
tesisleri, tıbbi aromatik bitki üretimi 
ve kırsal  turizm gibi birçok alanda 
desteklemeler gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Hakan DOĞAN, “ Konya 
İl Koordinatörlüğümüz, il ekonomisi-
ne doğrudan ve dolaylı olarak büyük 
destekler sağlamıştır. 2007-2013 
yılları arasında IPARD 1 programları 
uyguladık.  Şu anda da 2014-2020 
fonları kapsayan IPARD 2 programı-
nın sahada uygulamasını yapıyoruz.  
Konya olarak IPARD 1 de toplam 550 
tane projeyi faaliyete geçirdik.   Bu 
projelere toplamda 200 milyona Türk 
Lirasına yakın hibe verildi.  Konya’da 
2007-2013 yıllarını kapsayan dö-
nemde sabit yatırım tutarı olarak 600 
milyon liralık katma değer oluşturul-
muştur.  Projelerimiz ile 7500 kişiye 

istihdam sağlamış,  Makine ve malze-
me anlamında toplamda 5 bin farklı 
tipte yüz bin âdetin üzerinde makine 
ve malzeme desteği verildi.  IPARD 1 
döneminde destek verilen projelerin 
büyük çoğunluğu hayvancılık üzeri-
nedir. Yaklaşık yüzün üzerinde süt 
ve besi çiftliğine destek vermiş olduk.  
Yine Konya’da kesimhane büyük bir 
sorundu.  Gıda Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürlüğü ile koordineli çalışarak 
Konya’nın kesimhane sorunlarına 
çözüm olduk.  Bakanlığımız kesim-
hane işletmecilerine, tesislerini mo-
dern hale getirmek için süre vermişti.  
Kesimhane sahipleri de bu fırsatı iyi 
değerlendirerek kesimhanelerini mo-
dern hala getirdiler.  IPARD programı 
ile 10 tane kesimhanenin yapılmasına 
fırsat sağlandı” dedi.

KONYA’YA İŞLEME VE PAZARLAMA 
SEKTÖRLERİNDE DEV YATIRIM
Şu anda ülkemizde IPARD 2 

programının uygulandığını belirten 
Doğan, “IPARD II’in tüm Türkiye de 
toplam bütçesi 1 milyar 45 milyon 
avro olup, bunun 801 milyon avro-
su Avrupa Birliği tarafından, geriye 
kalan 244 milyona avrosu ise  Tür-
kiye Cumhuriyeti katkısı şeklinde-
dir.   IPARD 2 programında birinci ve 
ikinci çağrı dönemleri bitti.  IPARD 
II’nin1. Çağrı döneminde 540 adet 
proje başvurusu geldi.  Bu projelerin 
125 tanesi hayvancılık projesi,  15 ta-
nesi işleme – pazarlama sektörlerin-
den  ve 400 üzerinde de tıbbi aroma-
tikprojesinin kabulü yapıldı. IPARD 
II’in birinci çağrısında kabulü yapılan 
başvuruların 125 projesi destek kap-
samına alındı. Bu 125 tane projenin 
toplam destek tutarı yaklaşık olarak 
8.5 milyon avro şeklindedir. IPARD 
II2. Çağrı döneminde ise işleme ve 
pazarlama sektöründen  21 tane baş-
vurunun kabulü yapıldı.  Bu projelerin 
8 âdeti soğuk hava deposu, 11 ade-
ti süt işleme ve süt toplama tesisi, 1 
adeti kesimhane ve son olarak  1 ade-

ti ise su ürünleri işleme projesidir. Bu 
başvuruların toplam yatırım tutarı 83 
Milyon liradır” ifadelerini kullandı 

IPARD II 3. ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞLADI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu 21 Aralık  tarihinde Üçüncü 
Başvuru Çağrı İlanına çıkmış oldu-
ğunu belirten Doğan,“Bu “Başvuru 
Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Ta-
rımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına 
Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik 
Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve 
İş Geliştirme” tedbiri kapsamında 
başvurular kabul edilecektir.Çift-
lik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi 
ve İş Geliştirme (302) için 15 Mart 
2018Tarımsal İşletmelerin Fiziki Var-
lıklarına Yönelik Yatırımlar (101) için 
5 Nisan 2018’dir” dedi.
KONYA MODERN TESİSLERE KAVUŞTU

Konya’nın ülkemizin en büyük ta-
rımsal üretiminin yapıldığı illerden biri 
olduğunu ifade eden Hakan Doğan, 
“Konya olarak yaklaşık 12-13 Milyar-
lık tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz.  
Projelere vermiş olduğumuz destek 
ile Konya son derece modern üretim 
tesislerine kavuşuyor.  Bölgedeki ta-
rım ile tarım dayalı/bağlı sanayilerin 
hızlı bir şekilde büyümesi sağlanıyor.  
IPARD programları köylerden şehirle-
re göçü engelliyor.  Kırsal faaliyetlerin 
çeşitlenmesi sağlanıyor.  Bizlerden 
destek almayı düşünen vatandaşları-
mız mutlaka destek konusunda biz-
lerle iletişim geçmesi gerekir.  Bizlere 
ulaşan vatandaşlarımıza her türlü ge-
reken bilgi ve teknik desteği ücretsiz 
olarak vatandaşlarımıza sağlıyoruz.  
Tek gayemiz ilimiz yatırımcısı ve çift-
çilerinin çalışmalarını kolaylaştırmak-
tır. Amacımız Konya’yı tarım ve tarı-
ma dayalı sanayi kollarında ülkemizin 
bir numaralı üretim merkezi haline 
getirmektir” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 Hakan Doğan

Zade Vital, kış aylarında 
bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için cold 
press çörek otu yağı, 
balık yağı ve Immufix’i 
öneriyor.
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Belceağaç ve Yıldızlı Mahallelerini ziyaret eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Sorunları halının altına 
süpürmek yerine, üzerine giderek kalıcı eserler bırakma prensibimizle Ereğli’mizi hak ettiği yerlere taşıyacağız” dedi

Ereğli her şeyin 
en iyisine layık

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Ögüven, önemli çalışmaları ile tüm 
Ereğlilerin gönlünde taht kuruyor. 
Belediye faaliyetlerinin yanında, çalış-
maları yerinde inceleyen ve çalışma-
ların biran önce bitirilmesi noktasında 
gerekenin yapılması talimatını veren 
Başkan Özgüven, bu çalışmaların ya-
nında Ereğli’yi topyekün kalkındırmak 
için yoluna devam ediyor. Altyapı ve 
üstyapı çalışmalarının yanında Baş-
kan Özgüven, sosyal çalışmalara imza 
atıyor, sporu, sanatı ve daha bir çok 
projelere verdiği destekle Ereğli’nin 
yaşam standardının yükselmesine 
katkı sağlıyor. Başkan Özgüven tüm 
bu çalışmaları yürütürken, Ereğlilile-
rin istek ve şikayetlerini de değerlen-
diriyor. Bunun için Başkan Özgüven 
sürekli Ereğlili vatandaşlarla biraraya 
gelerek onlarla sohbet ediyor. Bu kap-
samda Başkan Özgüven, Başkan Yar-
dımcıları ve Birim Müdürleri ile birlik-
te Belceağaç ve Yıldızlı Mahallelerini 

ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin istek 
ve taleplerini değerlendirerek gerekli 
talimatları veren Başkan Özgüven’e 
ilgisi yoğundu. Samimi sohbet orta-
mında geçen ziyarette birçok konu ele 
alındı. Hizmette sınır tanımadıklarını 
ifade eden Başkan Özgüven: “Bizler 

Ereğli’ye gönül vermiş sevdalı insan-
larız. Vatandaşlarımızın takdirleriyle 
bulunduğumuz Belediye Başkanlığı 
makamında şehrimize hizmet etmek 
adına durmaksızın çalışıyoruz. Geride 
bıraktığımız sürede Hiç düşünmeden 
taşın altına elimizi koyduk ve Allah’a 

şükürler olsun ki kalıcı hizmetleri 
memleketimize kazandırdık. Tabi bu 
hizmetleri yaparken hemşehrilerimi-
zin bize olan desteğini yadsıyamayız. 
Göreve geldiğimiz ilk günden beri dile 
getirdiğimiz üzere şehrimizi birlikte 
yönetiyoruz. Bu anlamda bizlere des-
tek olan ve güvenen tüm hemşehri-
lerimize yürekten teşekkür ediyorum. 
Belceağaç ve Yıldızlı Mahallemizde 
de önemli hizmetleri gerçekleştirdik. 
Bunun yanında ihtiyaçların sınırsız ol-
duğunu düşünürsek hizmetlerimizin 
devam edeceğini belirtmek istiyoruz. 
Daha yeniyi daha iyiyi yapmak için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sorun-
ları halının altına süpürmek yerine, 
üzerine giderek kalıcı eserler bırakma 
prensibimizle Ereğli’mizi hak ettiği 
yerlere taşıyacağız. Bu düşüncelerle 
misafirperverlikleri için Belceağaç ve 
Yıldızlı Mahallesi sakinlerimize hür-
metlerimi sunuyor, teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Çocuklara yapılan 
yatırım çok değerlidir

Bu şehrin takımına el 
birliğiyle destek olmalıyız

Ereğli’de bir ilk gerçekleşiyor. 
Türkiye’nin sayılı Müstakil Kütüp-
hanelerinden biri olacak Çocuklar 
Kütüphanesi’nde çalışmalar son 
aşamaya geldi. Ereğli Belediyesi 
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş 
birliği ile yakın zamanda hizmete 
girecek olan kütüphane çocukların 
uğrak yeri olacak. Çocuklarımıza 
yapılan her yatırım gelecek için atıl-
mış önemli adımlardır diyen Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Toplumların gelişmesini sağlayan 
en önemli objelerden bir tanesi ki-
tap okumaktır. Kitap okumak zihni 
geliştirmesinin yanı sıra problem 
çözme yetisini de kazandırır. Ço-
cuklarımızı kitap okumaya teşvik 
etmeliyiz. Geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızı, gençlerimizi do-
nanımlı olarak yetiştirmek bizlerin 
asli görevidir. Bu anlamda Beledi-

ye olarak eğitime önemli destekler 
verdik. Çocuklarımıza, gençlerimize 
yönelik proje, program ve etkinlikler 
yaptık. Çeşitli kurs ve seminerlerle 
onları doğru yönlendirme noktasın-
da adımlar attık. ‘Ağaç yaşken eğilir’ 
prensibiyle çocuklarımızı geleceğe 
hazırlamak için gereken destek-
leri vermeye devam edeceğiz. Bu 
kapsamda Oğuz Ata Sümer Sosyal 
Tesisleri içerisinde ülkemizin sayılı 
Müstakil Çocuk Kütüphanelerinden 
birisi olacak “Sümer Çocuk Kütüp-
hanesi”nde çalışmalarımız tamam-
lanmak üzere, en kısa zamanda 
hizmete açacağız. Şimdiden şehri-
mize hayırlı uğurlu olsun. Bu pro-
jede emeği olan Kültür ve Turizm 
Bakanlığımıza, Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğümüze, Milletvekilleri-
mize ve personellerimize teşekkür 
ederim.” dedi.

Ereğlispor sezonun ikinci ya-
rısına bomba transferlerle merha-
ba diyor. Antrenmanlara başlayan 
futbolcuların hırslı oldukları göze 
çarpıyor. Yeni transferlerle birlikte 
sezonun ikinci yarısı daha iyi ola-
cak diyen Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Sezonun ilk bölümünde 
bazı talihsizlikler yaşadık bununla 
beraber kötü sonuçlar aldık. Hiçbir 
zaman oyun disiplininden kopma-
dan mücadele eden sporcularımızın 
da sonuçlara odaklı üzüntülerine 
şahit olduk. Artık sezonun ilk ya-
rısı sona erdi ve her şeyi bir kena-
ra bırakıp sezonun ikinci yarısı için 
çalışmalarımızı yaptık. Bu anlamda 
şehrimizin önemli Kurum, Kuruluş 
ve İş Adamlarımızdan takımımıza 
destek olmalarını bekliyoruz. Bu 
şehir hepimizin, birlik ve beraberlik 
içerisinde takımımıza destek ola-
rak hak ettiği yerlere taşımalıyız. 
Sezonun ikinci yarısına başlarken 
yeni arkadaşlarımız bize katıldı 
bazı arkadaşlarımızla da yollarımı-
zı ayırdık. Ayrıca bizleri her şart ve 

koşulda destekleyen fedakar taraf-
tarlarımıza da teşekkür ediyorum. 
Sezonun ikinci bölümünde de çok 
zorlu maçlar oynayacağız taraftarla-
rımızın desteğine her zamankinden 
daha fazla ihtiyacımız var. Allah fut-
bol şansı versin diyor, tüm sporcu-
larımıza başarılar diliyorum” dedi. 
Sezonun ikinci yarısı ile ilgili değer-
lendirme yapan Ereğlispor Kulüp 
Başkanlığı: “Lige iyi başladık ama 
sonrasında futbol olarak iyi oyunlar 
ortaya koysak da şansızlıklar puan 
kayıplarına sebep oldu. Ancak ha-
len hedefimizden uzaklaşmış deği-
liz. İkinci yarı için yaptığımız yeni 
transferlerimzin ve mevcut oyun-
cularımızın kaynaşmasıyla göze hoş 
gelen futbolu sergileyen ve hedefine 
ulaşacak bir Ereğlispor ortaya çıka-
caktır. Birlik ve beraberlik içerisinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İn-
şallah sezonun ikinci yarısında he-
deflerimize bir bir ulaşacağız. Tüm 
oyuncularımız ve kulüp çalışanları-
mız için güzel bir sezon dileyerek, 
başarılar dileriz” dedi.

Ereğli Belediyesi ihtiyacı olan öğ-
rencilere soğuk kış aylarında ayakla-
rını üşütmemek adına bot dağıtımı 
gerçekleştirdi. Mutluluklarını dile 
getiren öğrenciler: “Belediye Başka-
nımıza ve bu güzel organizasyonda 
emeği olan herkese teşekkür ederiz” 
dediler. Öğrencilerimiz bizim için 
kıymetlidir diyen Başkan Özgüven: 
“Belediye olarak eğitim kurumla-
rımıza, öğrencilerimize ve gençle-
rimize yönelik önemli çalışmalar 
yürütüyoruz. Çünkü onlar bizim ge-
leceğimiz. Biz onlara ne kadar sahip 
çıkar, ne kadar yol gösterirsek onlar 
da bu ülke ve bu millet için her türlü 
fedakarlığı yaparlar. Bizim kültürü-

müzü onlar nakşetmemiz elzemdir. 
Gençlerimize ve öğrencilerimize çok 
güveniyoruz. Gelecek onların omuz-
larında, Büyük Türkiye hedefimizde 
en çok görev onlara düşüyor. Bunun 
bilincinde olarak hizmet politikamızı 
belirliyoruz. 

Belediye olarak her zaman on-
ların ihtiyaçlarına cevap vermeye 
ve onların yanında olmaya devam 
edeceğiz. Bu kapsamda ihtiyacı olan 
öğrencilerimizi belirleyerek bot da-
ğıtımı gerçekleştirdik. Soğuk kış ay-
larında ayaklarıyla birlikte içlerini de 
ısıtacak bir sürpriz yapmak istedik. 
Tüm öğrencilerimizin güle güle kul-
lanmalarını diliyorum” dedi.

‘Sosyal Belediyecilikte iddialıyız’ Gençlerle yürümeyi sürdüreceğiz

Ereğli Belediyesi Gençlik Mer-
kezi gençlere yönelik çalışmalarına 
devam ediyor. Sömestr tatilinde de 
gençler için yeni kurslar, program-
lar ve gezi etkinlikleri düzenlenecek. 
Gençlerle yürüyecek çok yolumuz 
var diyen Başkan Özgüven: “Beledi-
ye olarak göreve geldiğimiz ilk gün-
den bu yana gençlerimizin kişisel 
gelişimleri için önemli program ve 
projeler geliştirdik. Her platformda 
gençlerimizi ön plana çıkararak öz-
güven kazanmaları adına çaba har-
cadık. Gençlerimizin bu çalışmaları-

mıza göstermiş oldukları ilgi bizleri 
mutlu ediyor. Geleceğimizi emanet 
ettiğimiz gençlerimiz için her şeyin 
en iyisini yapmaya özen gösteriyo-
ruz. Kurmuş olduğumuz Ereğli Bele-
diyesi Gençlik Merkezi’miz ile onlarla 
Belediyemiz arasında köprü kurduk. 
Gençlik Merkezi’mizde çeşitli kurs-
lar, programlar ve gezi etkinlikleri 
düzenledik. Sömestr tatili sürecinde 
de gençlerimiz için önemli çalışmalar 
yapacağız. Tüm gençlerimizi Ereğ-
li Belediyesi Gençlik Merkezi’mize 
bekliyoruz.
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Anne adayları normal doğuma yönlendiriyor!
Konya İl Sağlık Müdürlüğü ta-

rafından yürütülen ve Halk Sağlığı 
Hizmetleri Başkanlığı koordinatörlü-
ğünde sürdürülen ‘İlk Adım Ebe-Ge-
be Okulu Projesi’nin değerlendiril-
mesi ve 2018 yılı planlamaları AK 
Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta’nın katılımı ile İl Sağlık Mü-
dürlüğü toplantı salonunda gerçek-
leştirildi. Milletvekili Usta’nın bizzat 
ilgilendiği ve yakından takip ettiği 
projenin değerlendirme toplantı-
sına Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, Kamu Hastaneleri 
Başkanı Prof. Dr. Kadir Durgut, Halk 
Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. 
Kerim Yeşildağ, Halk Sağlığı Başkan 
Yardımcıları Dr. Abdullah Özüdoğ-
ru ve Uz. Dr. Engin Dinç ile birlikte 
proje kapsamında İstanbul Doğum 
Akademisi eğitmenleri tarafından 
verilen pratik ve teorik eğitimleri 
tamamlayarak ‘Doğum Destekçisi’ 
sertifikası almaya hak kazanan 26 
sağlık çalışanı ebe katıldı.

Proje Sorumlularından Ebe Şey-
da Uğur’un projenin geldiği son 
noktayı anlattığı sunum ile başlayan 
toplantı soru- cevap ve karşılıklı fikir 
alışverişi ile devam etti. Proje kap-
samında şu ana kadar yaklaşık 250 

gebe adayı ve eşlerinin eğitim prog-
ramına alındığını ifade eden Uğur 
“Proje kapsamında yapılan eğitimler 
sayesinde gebelerimizin doğum ve 
yeni doğan bakımı konusunda bil-
gi ve beceri düzeyleri artarken en 

önemlisi tıbbi gereklilik olmadan se-
zaryen tercih etmenin yanlış olduğu 
konusunda bilinçlenmeleri sağlan-
maktadır” dedi.

Projenin son derece başarılı bir 
şekilde devam ettiğini ve olumlu 

geri dönüşler alınmaya başlandığını 
görmekten dolayı mutlu olduklarını 
belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Koç, 2018 yılı hedefleri doğrultusun-
da atılacak adımların yapılan top-
lantılarla hızlı bir şekilde programa 
bağlanmış olması, projenin istikrarlı 
bir şekilde devam etmesini sağlaya-
caktır” dedi. Stressiz doğum ortamı 
sağlayarak gebeleri normal doğuma 
yönlendirecek olan proje kapsamın-
da şu ana kadar son derece başarılı 
çalışmalara imza atılmış olmasını 
görmekten mutluluk duyduğunu da 
vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Amacı-
mız bu projenin önemini tüm vatan-
daşlarımıza anlatarak vereceğimiz 
destek ile daha güzel çalışmalara 
imza atabilmektir” şeklinde konuş-
tu. Tamamen gönüllülük esası kap-
samında projede yer almalarından 
ve yaptıkları fedakâr çalışmalarla 
projenin başarılı bir şekilde devam 
etmesini sağlayan sağlık çalışanla-
rına teşekkür eden Milletvekili Usta 

da ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ pro-
jesinin ülkenin geleceği açısından 
önemli olduğuna dikkati çekti. Proje 
sayesinde hedeflenen adımlara teker 
teker yaklaşıldığını vurgulayan Usta, 
“Projeyi başlarken hedefimizi sadece 
sezaryen oranlarını düşürmek olarak 
değil, doğum sayılarını ve normal 
doğum sayısını artırabilmek olarak 
açıklamıştık. İnşallah belirlemiş ol-
duğumuz hedeflerimize her geçen 
gün yaklaşıyoruz” dedi. 2018 yılı 
içerisinde daha fazla çifte ulaşmayı 
hedeflediklerini de ifade eden Usta, 
“ Nüfus artış hızımızı sağlıklı bir şe-
kilde artırabilmek için projemizin 
hiçbir sekteye uğramadan ilerleye-
bilmesi bizler için son derece önem 
arz etmektedir” diyerek sözlerini 
tamamladı.  Toplantı, projenin bun-
dan sonraki aşamasında yapılması 
planlanan eğitim aktivitelerinin ve 
bilgilendirme toplantılarının belirli 
bir takvime bağlanması ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Ülkemizin sektöründeki en 
büyük ve en verimli buluşması olan Konya Tarım Fuarı 20 Mart’ta kapılarını açacak” dedi 

2018 Tarım Fuarı, 20
Mart’ta gerçekleşecek

Konya’da 2003 yılından beri fa-
aliyetini sürdüren Tüyap Konya Fu-
arcılık A.Ş., 2018’in ilk günlerinde 
2017’ye ait yıl sonu değerlendirmesi-
ni kamuoyuyla paylaştı. 

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdürü İlhan Ersözlü, Tüyap Kon-
ya’nın ülke ekonomisine büyük katkı-
larda bulunduğunu vurgulayarak şu 
açıklamayı kaydetti:

Kuruluşumuz Tüyap Konya Fuar-
cılık A.Ş. olarak, 2003 yılından bugü-
ne dek gerçekleştirdiğimiz 218 fuar 
ile 20.037 katılımcı firmayı ve firma 
temsilciliğini 4.308.037 ziyaretçi ile 
Konya’da Tüyap çatısı altında bir 
araya getirerek, Konya başta olmak 
üzere bölgenin üretim değerlerine, 
ihracatına, istihdamına, şehrin eko-
nomik dinamiklerine katkı sağlamaya 
devam ediyoruz.

“409.205 ZİYARETÇİ KONYA FUAR 
MERKEZİ’NDE BULUŞTU”

2017 yılında Tarım, Tohum, Hay-
vancılık, Sulama Teknolojileri, Metal 
İşleme, Elektrik, İstifleme, Yapı-İnşa-
at, Gayrimenkul, Yerel Yönetim İhti-
yaçları, Isıtma – Soğutma, Mobilya ve 
Dekorasyon sektörlerine yönelik her 
biri bölgesinin en kapsamlı ve büyük 
buluşmaları olan 12 fuarımızda 61 ül-
keden 1167 katılımcı firma ve firma 
temsilciliğini yurt içi ve yurt dışından, 
ağırlıklı ihracat yaptığımız ülkeler 
başta olmak üzere, toplam 76 farklı 
ülkeden gelen 409.205 ziyaretçi ile 
buluşturmayı başardık. 2017’de ya-
bancı ziyaretçi sayısında yüzde 50’nin 
üzerinde artış yakalayan fuarlar, fir-
maların yüzünü güldürdü.

“2018’DE YENİLİKLERLE 
DEVAM EDİYORUZ”

Uzun yıllardır ara verdiğimiz 
“Otoshow” 2018 yılında yeniden Tü-
yap Konya Fuar Merkezi’nde ziyaret-
çilerle buluşacak. 30 Ekim – 4 Kasım 
2018 tarihleri arasında düzenlemeyi 
planladığımız fuara tüm Konya halkı-
nı bekliyoruz.

“KONYA TARIM FUARI 16. YILINDA”
Ülkemizin sektöründeki en büyük 

ve en verimli buluşması olan Konya 
Tarım Fuarı 20 Mart’ta kapılarını aça-
cak. 2017 yılında, 17 ülkeden 1200 
marka ve 402 firma yer aldığı fuarı 
5 gün boyunca 57 ülkeden 76 ilden 
304.527 kişi ziyaret etti. 2018’de 16. 
yılında sektörün en büyük buluşması-
na yine 300.000’in üzerinde ziyaretçi 
bekliyoruz. 

Fuarlarımızın büyümesiyle eş za-
manlı olarak 2018 yılı yurt içi ve yurt 
dışı ziyaretçi sayımızda geçtiğimiz 

yıla oranla %10’luk bir artış bekliyo-
ruz. Gelecek yıl fuarlarımız aracılığıy-
la ülkemizin dört bir yanından 75’in 
üzerinde ilden, yurt dışından ise bizi 
çevreleyen coğrafyadan Balkanlar, 
Doğu Avrupa, Rusya, Kafkaslar, Orta-
doğu, Arap Yarımadası ve Kuzey Af-
rika ülkeleri başta olmak üzere 70’in 
üzerinde ülkeden Konya’ya ziyaretçi 
getirmeyi hedefliyoruz.  Gerçekleştir-
diğimiz fuarlar ile Konya’nın fuarlar 
şehri haline gelmesinde bizlerden 
desteklerini esirgemeyen Konya Va-
liliğine, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına, Konya Ticaret Odasına, 
Konya Sanayi Odasına, Konya Ticaret 
Borsasına, meslek odalarımıza, sivil 
toplum kuruluşlarımıza, KOSGEB’e, 
fuarlarımıza katılan firmalarımıza ve 
çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyo-
rum.  n HABER MERKEZİ 

Rektör Şahin, IFSO 
yönetiminde yer aldı

Özel Diltaş, minikleri okuma
yazma etkinliği düzenledi

Türkiye Obezite Cerrahisi Der-
neği (TOSS) Başkanlığı’na seçilen 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, Uluslararası 
Obezite Dernekleri Federasyonu 
(IFSO) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
de seçilerek bu alanda Türkiye’yi 
dünyada temsil edecek.

Türk Cerrahi Derneği 2. Başka-
nı da olan Prof. Dr. Şahin, hekimlik, 
akademisyenlik ve rektörlük görev-
lerinin yanında uluslararası arenada 
Türkiye’yi temsilen söz sahibi ola-
cak.

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, yaptığı 
açıklamada, obezitenin ve obezite-
ye bağlı hastalıkların başta diyabet 

olmak üzere tüm dünyada önemli 
bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. 
Bu sorunun Türkiye’de de giderek 
arttığını ifade eden Prof. Dr. Şahin, 
“Ülkemiz obezite ve buna bağlı has-
talıkların tedavisi konusunda dün-
yada saygın bir yerdedir. Ülkemizde 
bu konuda başarılı çok sayıda cerrah 
arkadaşımız bulunmaktadır. Arka-
daşlarımızın bizi Türkiye Obezite 
Cerrahisi Derneği (TOSS) Başkan-
lığı’na layık görmeleri memnuniyet 
vericidir. Kendilerine teşekkür ede-
rim. Uluslararası Obezite Dernekle-
ri Federasyonu (IFSO) bünyesinde 
ülkemizi, meslektaşlarımızı en iyi 
şekilde temsil edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu ve Meram Diltaş İlko-
kulu 1.sınıf öğrencilerimiz “Artık 
Okuyor ve Yazıyorum” etkinliği ile 
aileleriyle bir araya geldi. 

Okuma ve yazmayı öğrenerek 
eğitim hayatlarına başlayan birinci 
sınıf öğrencilerimiz bu mutlu günle-
rinde düzenlenen etkinlikte hazırlık-
larını aileleri ile paylaştılar. Şarkılar, 

şiirler ve mini gösterilerden oluşan 
etkinlikte sınıf öğretmenleri öğren-
cilerine okuma ve yazmayı ifade 
eden madalya hediye etti. 

Ailelerin coşkuyla ve gururla iz-
lediği gösteriler okul idarecilerinin 
de iştirakiyle pasta kesimi yapılarak 
son buldu.
n HABER MERKEZİ

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Karaman’ın Kazımkarabekir ilçe-

sinde inşaat malzemesi yüklü kamyo-
net ile otomobilin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ka-
zımkarabekir ilçe merkezinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ka-
raman’dan Konya istikametine giden 
Muslu Egice idaresindeki 70 FE 103 
plakalı otomobil, kavşakta dönüş yap-
mak isteyen Abdurrahman E. idare-
sindeki 33 TS 969 plakalı inşaat mal-
zemeleri yüklü kamyonetle çarpıştı. 
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden 
çıkan kamyonet, Kazımkarabekir Be-
lediyesi binasının bulunduğu bahçe 
duvarına çarparak durabildi. Kazada 
hurdaya dönen otomobilde sıkışan 

sürücü Muslu Egice olay yerinde ha-
yatını kaybetti. Otomobilde bulunan 
Abdullah Ö. Onur Ç. ve Bekir A. ile 
kamyonette bulunan sürücü Abdur-
rahman E. ile Recep A. ve Mustafa A. 
yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk 
edilen ambulanslarla Karaman Dev-
let Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kaza sonrası otomobilde 
sıkışan sürücü Muslu Egice’in cena-
zesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları 
sonucunda bulunduğu yerden çıka-
rıldı. Sürücü Egice’in cenazesi otopsi 
yapılmak üzere Karaman Devlet Has-
tanesi morguna kaldırıldı. 

Öte yandan, kazaya karışan kam-
yonetteki işçilerin ilçe merkezinde 
bulunan mezarlıkta, mezar yapmaya 
gittikleri öğrenildi.  n İHA

İlhan Ersözlü



Bir halı yıkama dükkanına gi-
ren şahıs, güvenlik kamera siste-
mini çaldıktan sonra çevredekilerin 
fark etmesi üzerine yakayı ele ver-
di. Esnaf, zanlıyı önce kovalayarak 
yakaladı, tekme tokat dövdükten 
sonra ihbar üzerine olay yerine ge-
len polis ekiplerine teslim etti. 

Olay, saat 22.00 sıralarında 
merkez Selçuklu İlçesi Orman Dağı 

Sokak üzerinde meydana geldi. 
İddiaya göre, akşam saatlerinde 
sokak üzerindeki bir halı yıkama 
dükkanını takibe alan Ramazan G., 
iş yerini bir süre gözettikten son-
ra içeriye girdi. Şüpheli, güvenlik 
kamera sistemini aldıktan sonra 
içeriden çıktı. Ancak gürültü üze-
rine uykusundan uyanan Tolga Ö., 
sokak üzerinde şüpheliyi görünce 

kovalamaya başladı. Bu anlar ise 
farklı bir iş yerinin güvenlik kame-
rasına saniye saniye yansıdı. Bu 
sırada gürültü üzerine çevredeki 
esnaflar olay yerine geldi. Zanlı, öf-
keli kalabalık tarafından dövüldü. 
Şüpheli Ramazan G. yere yığılarak 
baygınlık geçirirken, durum da po-
lise bildirildi. Öfkeli kalabalık, po-
lis gelinceye kadar şahsın başında 

bekledi, ardından da gelen ekiplere 
teslim etti. 

Gözaltına alınan şüpheli, teda-
visi için Beyhekim Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı. Şüpheli, buradaki 
tedavisinin ardından sorgulanmak 
üzere emniyete götürüldü. Öte 
yandan, şüphelinin 2.5 promil al-
kollü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.  n İHA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
16 Ocak 2018 Salı  • Yıl: 10 • Sayı: 3242

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10  Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Hırsızlık zanlısı yakayı ele verdi Alkol aldı, kaldırımda bayıldı
Dur ihtarına uy-

mayarak uzun süre 
polisten kaçan şa-
hıs, kovalamacanın 
ardından yakalandı. 
Şahsın daha önceden 
bir hırsızlık olayına 
karıştığı ortaya çık-
tı.  Olay, saat 03.00 
sıralarında merkez 
Meram ilçesi Orhan-
gazi Mahallesi Ceza-
yir Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, 
Orhangazi Mahalle-
si’nde devriye atan 
polis ekipleri 42 DDV 
04 plakalı aracı dur-
durmak istedi. Araç 
sürücüsü polisin “dur” ihtarına 
uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaşa-
nan kovalamaca sonucu Adem D. 
isimli şüpheli Cezayir Caddesi üze-

rinde yakalanarak gözaltına alındı. 
Kaçan şahsın yakalandıktan sonra 
yapılan sorgu ve araştırmalarında 
bir hırsızlık olayına karıştığı ve ola-
yın şüphelisi olarak arandığı tespit 

edildi. Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirilen Adem D. ifadesi alınmak 
üzere emniyete götürüldü.
n İHA

Kaldırımda hareketsiz yatan 
genç kız, vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine gelen sağlık 
ekipleri tarafından hastaneye 
kaldırıldı. Olay, saat 02.00 sırala-
rında merkez Selçuklu ilçesi Şe-
hitlik Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, cad-

de üzerinde bir süre sallanarak 
yürüyen genç kız kaldırımda dü-
şerek bayıldı. Çevredeki vatan-
daşlar genç kızı yerde yatarken 
görünce hemen yardıma koşarak 
yoldan geçen bir aracı durdurup 
araca aldı. İhbar üzerine olay 
yerine 112 Acil Sağlık ve polis 

ekipleri sevk edildi. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri genç kıza 
müdahale ederek adının G.U. 
olduğunu öğrendi. 22 yaşında-
ki G.U’nun 1.50 promil alkollü 
öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 
genç kızın sağlık durumunun iyi 
olduğu belirtildi.   n İHA

Otomobil ani fren yaptı, 
zincirleme kaza oldu

Bir otomobil sürücüsünün ani 
fren yapması sonucu, 2’si TIR 4 
aracın karıştığı zincirleme trafik 
kazası meydana geldi. Kaza, saat 
18.00 sıralarında merkez Selçuklu 
ilçesi Yeni İstanbul Yolu Cadde-
si üzerindeki üst geçitte meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin 
yoğun olduğu saatlerde sürücüsü 
belirlenemeyen 26 B 9627 plakalı 
otomobil üst geçitte yavaşlayınca, 
arkadan gelen hafif ticari araçla 
çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından 
hemen arkadan gelen 2 TIR da çar-
pışınca zincirleme kaza meydana 

geldi. 4 aracın karıştığı kazada şans 
eseri yaralanan olmazken, araçlarda 
maddi hasar meydana geldi. Üst ge-
çitte kazanın olduğu istikamet araç 
trafiğine bir süre kapandı. Uzun araç 
kuyruklarının oluştuğu üst geçitteki 
trafik akışı köprünün yan yolundan 
sağlandı. Trafik polisinin gelmesiyle 
araçlar üst geçitten indirilerek yol 
kenarına çekildi. Çarpmanın şidde-
tiyle araçlarda büyük çapta maddi 
hasar meydana geldi. Araçların üst 
geçitten kaldırılmasının ardından 
trafik akışı yaklaşık yarım saat sonra 
tekrar sağlandı.   n İHA

2 hırsız, bir marketin kapısını kırarak içeri girdikten sonra 15 bin TL değerinde sigara alarak 
kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Üzeyir Acar, “15 bin liralık zararımız var, mağduruz” dedi 

Kapıyı kırdılar, 15 bin TL 
değerinde sigara çaldılar

Yüzleri maskeli 2 hırsız, 
bir marketin kapısını kırarak 
içeri girdikten sonra 15 bin TL 
değerinde sigara alarak kayıp-
lara karıştı. İş yeri sahibi ise, 
“Dükkanıma giren hırsızlara 
hakkımı helal etmiyorum” 
diye konuştu. 

Olay, 12 Ocak 2018 tari-
hinde saat 03.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Fatih 
Mahallesi Dağsaray Sokak 
üzerinde bulunan bir mar-
kette meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, yüzleri maskeli 
2 hırsız araçla marketin önü-
ne geldi. Hırsızlar, güvenlik 
kameralarına aldırış etmeden 
marketin kilidini kırmaya ça-
lıştı. İlk seferde başarılı ola-
mayan şahıslar, ikinci sefer-
de kapı kilidini kırarak içeri 
girdi. İki şüpheli market içerisinde 
bulunan raflara yönelerek, 6 dakika 
içerisinde 15 bin TL değerindeki si-
garaları yanlarında getirdikleri çuva-
la koydu, ardından geldikleri araçla 
hiçbir şey olmamış gibi olay yerin-

den uzaklaşarak kayıplara karıştı. 
Sabah saatlerinde ekmek fabrikasın-
dan gelen bir kişinin ihbarı üzerine 
olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 
Hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası 
tarafından saniye saniye kaydedildi.

İki yıl önce trafik kazasında ha-

yatını kaybeden oğullarının marketi-
ni çalıştıran Üzeyir Acar (50) ile eşi 
Meryem Acar (50) her gün sabah sa-
atlerinde dükkanlarını açtıktan sonra 
gece geç saatlere kadar çalışıyor. İş 
yeri sahibi Üzeyir Acar, olay günü 
saat 23.00 gibi dükkanı kapattıkla-

rını anlatarak, “Saat 03.10 
gibi tekrar kalktım hale 
gittim. Benim hale gitmem 
ile bunların dükkana gir-
mesinin arasında 5 dakika 
var. Dükkanımı giderken 
kontrol ettim aramızda 5 
dakika var. Bu bize yapı-
lan takip altında olmuş, biz 
öyle tahmin ediyoruz. Şu 
an 15 bin liralık zararımız 
var, mağduruz. Emniyet 
yetkililerinden destek bek-
liyoruz” dedi. Dükkanına 
hırsızların büyük çapta za-
rar verdiğini belirten Acar, 
“Sabah 6’da açıyorum, 
gece 12’ye kadar bekliyo-
rum, çok mağduruz Allah 
onları nasıl biliyorsa öyle 
yapsın. Dükkanıma giren 
hırsızlara hakkımı helal 

etmiyorum” diyerek hırsızlara tepki 
gösterdi. 

Market içerisinde ve çevrede bu-
lunan güvenlik kameralarını incele-
yen polisler, hırsızları yakalamak için 
çalışma başlattı.  n İHA 

Hırsızı dövdükten sonra polise teslim ettiler

İş yeri sahibi Üzeyir Acar, “ Şu an 15 bin liralık zararımız var, mağduruz. 
Emniyet yetkililerinden destek bekliyoruz” dedi.
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Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Baş-
kanı İbrahim Aypar, Olağan Genel Kurul’da 
yeniden başkanlığa seçildi. Belediye Düğün 
Salonu’nda 3 listenin yarıştığı genel kurulda 
Aypar 593 oy alırken adaylardan Mehmet 
Gedik 352, Harun Çelik ise 134 oy aldı. 
Seçimi üçüncü defa kazanan Aypar, yaptığı 
konuşmada, kendisine destek veren herkese 
teşekkür etti. Bundan sonra da esnaf adına 
çalışacaklarını anlatan Aypar, her şeyin daha 
iyi olacağını kaydetti.
n AA

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV) 
2017 faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede 
bulundu. Erdoğan, SYDV olarak her zaman 
ihtiyaç sahibi insanlara el uzatma gayreti 
içerisinde olduklarını söyledi. Bu kapsamda 
geçen yıl SYDV’nin öz kaynaklarından ayni 
ve nakdi olarak 8 bin kişiye, 4 milyon 800 bin 
lira yardımda bulunduğunu belirten Erdo-
ğan, şöyle konuştu: “SYDV alan taramaları 
sayesinde ihtiyaç sahiplerini hanelerinde 
ziyaret ederek hem ihtiyaçları belirliyor, hem 
de bu ihtiyaçların en kısa sürede ailelerimize 
ulaştırılması sağlanmış oluyor.” n AA

Seydişehir’de Aypar
yeniden seçildi

Kaymakamlıktan
8 bin kişiye yardım

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve yö-
netim kurulu üyeleri hafif sanayi bölgesindeki tekstil fabrika-
sını ziyaret etti.  Fabrika girişinde fabrikanın Yönetim Kurulu 
Başkanı Kamil Akkanat tarafından karşılanan Konurer, çalış-
malar ve sorunlar hakkında bilgi aldı.  Ürettikleri ürünlerin 

ihraç  edildiğini  aktaran  Akkanat,  tekstil  ürünlerinin  ihraç 
edildiği ülkelerde beğeni kazanmasından dolayı memnuniyet 
duyduklarını belirtti. İstihdamda tekstil fabrikasının önemine 
değinen Akkanat, “Artık ülkemizde tekstilde ürettiğimiz giy-
silerin kaliteli olması ihracatımızı artırıyor” dedi. n AA 

AK Parti’den tekstil fabrikasına ziyaret  

Karatay’da sualtı arama
eğitimleri sürüyor

Ilgın Esnaf Odası’nda
Selahattin Can dönemi  

Karatay Belediyesi ve Konya İn-
san Hak ve Hürriyetleri Gençlik ve 
Spor Kulübü Arama Kurtarma Acil 
Yardım Eğitim Merkezi (Konya İHH 
AKEM)arasında Valilik onayıyla im-
zalanan protokol çerçevesinde, Ka-
ratay Belediyesi bünyesinde çalışan 
ve  tamamen gönüllük esasına da-
yalı olarak kurulan arama kurtarma 
ekibine bağlı su altı arama kurtarma 
timi,  iki  yıldızlı  dalgıç  Çoşkun  Bil-
gi’nin eğitmenliğinde çalışmalarına 
başladı. Tek yıldız dalgıç olabilmek 
için eğitimlerine hız kesmeden de-
vam  eden  arama  kurtarma  timi, 
deniz dalışlarından sonra tek yıldız 
dalgıç belgelerini almaya hak kaza-
nacaklar.  İHH İnsani Yardım Der-
neği ve Karatay Belediyesi arasında 
imzalanan  protokol  kapsamında 
Arama ve Kurtarma ve  ilk yardım 
faaliyetlerinin önemine dikkat çek-
mek  amacıyla  Takkelidağ  Zirve 
Tırmanışıyla gerçekleştiren Karatay 

Belediyesi  arama  kurtarma  ekibi, 
Takkeli Dağ  tırmanışının  ardından 
eğitimlerine,  profesyonel  eğitmen-
ler  eşliğinde;  yangın,  dağcılık,  ilk-
yardım konularında eğitim aldı. Su 
altı arama kurtarma faaliyetlerinde 
branşlaşmak  isteyen  ekibe  bağlı 
tim, alacakları eğitimler neticesinde 
su altı alanında yetkin birer arama 
kurtarma personeli olacaklar.  Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, İHH AKEM ve Karatay Bele-
diyesi arasında gerçekleşen Arama 
ve Kurtarma işbirliği protokolünün 
olumlu sonuçlar meydana getirme-
sinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Konya’da pek çok doğal ve 
yapay  su  kaynağı  olduğunu  belir-
terek su altı arama kurtarma ekip-
lerine  önemli  görevler  düştüğüne 
dikkat çeken Başkan Hançerli, gö-
nüllülük esasına dayalı olarak çalış-
malarını gerçekleştiren personelleri 
tebrik etti.  n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, öğrencilerle buluştu. Öğrencilere 
tavsiyelerde bulunan Başkan Akyürek, “Dürüst ve çalışkan olanın yolu açıktır” dedi

‘Dürüst ve çalışkan 
olanın yolu açık’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, yapımı Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından tamamlana-
rak hizmete açılan Celalettin Karatay 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
incelemelerde bulunarak öğrenciler-
le buluştu. Konya genelindeki bütün 
okullarla  yakından  ilgilendiklerini 
belirten  Başkan  Akyürek,  okulların 
fiziki  düzenlemelerine  şu ana kadar 
150 milyon lira harcadıklarını söyle-
di. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan 
Başkan Akyürek, “Dürüst ve çalışkan 
olanın yolu açıktır” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı  Tahir  Akyürek,  Celalettin  Ka-
ratay  Mesleki  ve  Teknik  Anadolu 
Lisesi’nde  incelemelerde  bulunarak 
öğrencilerle buluştu. 
Yeni Büyükşehir Yasası çerçeve-

sinde devraldıkları ve tamamladıkları 
okullardan birisi olan Celalettin Kara-
tay Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nin yaklaşık olarak 2 buçuk milyon 
liraya mal olduğunu ifade eden Baş-
kan Akyürek, okulun bölge açısından 
çok  önemli  olduğuna  dikkat  çekti. 
Konya  genelindeki  bütün  okullarla 
belediye  olarak  ilgilendiklerini  belir-
ten Başkan Akyürek, “Yeni Büyükşe-
hir Yasasından önce Konya merkezde 
bulunan  500’e  yakın  okulun  tama-
mına katkı yapmıştık. Çevre düzen-
lemesinden  bir  kısım  ihtiyaçlarına 
kadar  bütün  okullara  katkı  yaptık. 
Okullarımızın mutlaka kendi oturdu-
ğumuz mekanlar kadar, evler kadar 
bakımlı olması gerektiği  için bunları 
yaptık. Okul bahçeleri, çevre düzen-
lemeleri,  istinat duvarları ve okulun 
diğer fiziki  ihtiyaçlarıyla  ilgili şu ana 
kadar yaklaşık olarak 150 milyon lira 
gibi  bir  para  harcadık. Okullarımıza 
katkı yapmaya devam edeceğiz. Yüz-
den  fazla  zenginleştirilmiş  kütüpha-
neyi okullarımıza kazandırdık” dedi. 
Başkan Akyürek, mesleki eğitim 

alanını  genişleterek  böylece  teknik 
alanda  yeterli  insanlar  yetiştirilme-
sinin  son  derece  önemli  olduğunun 
altını çizdi. 
BAŞKAN AKYÜREK’TEN ÖĞRENCİLERE 

ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER 
Medeniyet  Okulu  Projesi  kapsa-

mında  düzenlenen  programda  öğ-
rencilerle sohbet eden Başkan Akyü-
rek sorulan sorulara samimi yanıtlar 
vererek  tavsiyelerde  bulundu.  Baş-

kan Akyürek, “Şu anda ekme döne-
mindesiniz. Sonra kazanç döneminiz 
olacak. Şimdi bol bol çalışın, okuyun, 
fikirlerinizi geliştirin, zihninizi geniş-
letin  sonra  da  hedeflerinize  bir  bir 
ulaşacağınızı  göreceksiniz”  diye  ko-
nuştu. 
Bir  öğrencinin  işsiz  üniversite 

mezunlarıyla ilgili sorusuna ise Baş-
kan  Akyürek,  “Çalışkan  ve  dürüst 
olup  da  açıkta  kalan  kimseyi  gör-
medim. Hiç  endişe  etmeyin.  Yalnız 
kendinizi  iyi yetiştirin.  İyi bir  işçi,  iş 
yeri sahibinin dikkatini çeker ve o işçi 

zamanla oranın ortağı da olur sahibi 
de… Dürüst ve çalışkan olanın yolu 
açıktır. Cenab-ı Hak hayal edemeye-
ceğiniz fırsatlar çıkarır” şeklinde yanıt 
verdi. 
Yapımı  Büyükşehir  Belediyesi 

tarafından  tamamlanarak  hizmete 
açılan Celalettin Karatay Mesleki ve 
Teknik  Anadolu  Lisesi’nin  Müdürü 
Ertan Kurar da, okulun yapımını ta-
mamlayarak kendilerini ziyaret eden 
Büyükşehir  Belediye  Başkanı  Tahir 
Akyürek’e teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Ilgın  Esnaf  ve  Sanatkarlar 
Odası  Başkanlığı’na  Selahattin 
Can seçildi. Oda binasında gerçek-
leştirilen genel kurulda dört aday 
yarıştı. Seçimler sonucunda Sela-
hattin  Can  473,  İsmail  Bardakçı 
294, Kerim Berber 100, Hüseyin 
Uygun 86 oy aldı. Başkan seçilen 
Can,  yaptığı  konuşmada,  her  za-
man esnaf ve sanatkarların men-
faatleri  için  çalıştıklarını  söyledi.  

Kendisine oylarıyla destek veren-
lere teşekkür eden Can, “Biz yola 
çıkarken  esnafımıza  güvenerek 
çıktık.  Dört  yıldır  Ertuğrul  Baş-
kan  ile  esnafımıza  hizmet  ettik. 
İnşallah  yeni  dönemde  taahhüt 
ettiğimiz  projelerimizi  yerine  ge-
tireceğiz. Bu görevi layıkıyla yeri-
ne  getireceğiz.  Yeni  yönetimimiz 
üyelerimize hayırlı olsun.” ifadele-
rini kullandı.  n AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Celalettin Karatay Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunarak öğrencilerle buluştu.
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*  LAZER OPERATÖRLERİ

*  LİSE VE MESLEK    
     LİSESİ MEZUNLARI

*  MOBİLYA USTALARI

*  DÖŞEME USTALARI

personel alınacaktır.
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5 

Selçuklu/KONYA

SATILIK DAİRELER
Bosna  Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli,

2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76
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Z-307
ZAYİ

Geçici koruma kimlik 
belgemi kaybettim 
hükümsüzdür. 

Ahmad WAZZAN
Yabancı Kimlik No:

993*****804

Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
---------

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN 
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

ALINACAKTIR
SELÇUKLU BÖLGESİNDE OTURANLAR OTOGAR CİVARI

Dolgun Ücret + SSK + Yemek + Mesai + Servis
Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

Kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı 

Seyir halindeki iki kamyonun çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında 1 kişi yaralanırken, kamyonlarda 
büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. 
Olay dün saat 15:00 sıralarında Ankara 
Yolu BÜSAN altgeçidinde meydana geldi. 
Edinilen bilgilere göre, henüz belirleneme-
yen bir nedenle seyir halindeki bir kamyon, 

yine seyir halinde bulunan önündeki kam-
yona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 
arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hafif 
şekilde yaralandı. Kaza sonrası trafik akışı 
kontrollü şekilde sağlanırken, maddi hasar 
meydana gelen kamyonlar çekici yardımıy-
la kaldırıldı. 
n HASİP MUTLU
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

 Ambalaj firmamızda 
çalıştırmak üzere, 
askerliğini yapmış, 

40 yaşını geçmemiş, 
vardiyalı sistemde 
çalışacak personel 
alımı yapılacaktır.

Maaş +mesai + yemek+ servis+ tüm sosyal haklar.
Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

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

‘ABD bu yanlıştan vazgeçmeli’
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye 

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyo-
nu’nda (TESK) düzenlenen Türkiye 
Esnaf Buluşması’nda yaptığı konuş-
mada, Türkiye’nin 81 ilinden gelen 
esnaf ve sanatkarlarla buluşmaktan 
memnuniyet duyduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım, 2017’nin ge-
ride kaldığını, artısı eksisi, iyisi ve kö-
tüsüyle bir yılın tamamlandığını dile 
getirdi. 

Kolay bir yılı geride bırakmadıkla-
rını ama 2017 için felaket çığırtkanlı-
ğı yapanlar ve felaket senaryoları üre-
tenlerin avucunu yaladığını söyleyen 
Yıldırım, şunları kaydetti: “Türkiye 
2017’de hem küresel anlamda hem 
ülkemizin şartları bakımından birçok 
olumsuzluğa rağmen bir mucizeye 
imza attı. 2017’nin başında biz kara 
kara düşünüyorduk. Piyasa daralı-
yor, nakit sıkıntısı var, esnaf, büyük 
işletmeler, orta işletmeler hepsi ne 
yapacağız diye bir umutsuzluk için-
deydi. Bir araya geldik, Ekonomi Ko-
ordinasyon Kurulu, ilgili bakanlarımız 
seri halde kararlar aldık. ‘Primler öte-
lenecek, küçük esnafa, büyük, orta 
işletmelere kredi alanı genişletilecek, 
yeniden yapılandırma yapılacak, mil-
letle barış yapılacak, geçmiş ihtilafla-
rı, hesapları bir kenara bırakacağız, el 
sıkışacağız’ dedik. Birçok kararı arka 
arkaya aldık ve birden bire hava de-
ğişti.”

Başbakan Yıldırım, “Yılın üçüncü 
çeyreğinde yüzde 11’in üzerinde bü-

yüme tesadüf mü zannediyorsunuz. 
Bunlar, önceden tehlikeyi, sıkıntıyı 
görüp alınan tedbirlerin bir sonucu-
dur. İhracatın 15 yılda ikinci rekora 
ulaşması bu basiretli kararların bir 
sonucudur.” diye konuştu.

“Terör örgütlerine emperyalist 
emelleri olan ülkeler destek veriyor”

Başbakan Yıldırım, “Terör örgüt-
lerine, bölgede emperyalist emelleri 
olan ülkeler aleni destek veriyorlar. 
Kime karşı? Türkiye’ye karşı. Amaç 
Türkiye’nin istikrarı, büyümesi ge-
ciktirilsin, Türkiye’nin bölgedeki so-
runları çözmede ortaya koyduğu ka-
biliyet ortadan kaldırılsın.” dedi.
ABD’NİN PYD/PKK’YI ORDULAŞTIRMA 

ÇABASI
Başbakan Yıldırım, ABD’nin terör 

ordusu kurma planına ilişkin, “NATO 

içindeki bir üye, Türkiye’nin sınırları-
nı koruyacağı yerde, bunun için ted-
bir alacağı yerde, öbür tarafta terör 
örgütüyle bir oluyor, oraya askeri bir 
örgüt kuruyor, bir güvenlik kuvveti 
oluşturuyor. Bunun anlamı nedir? 
Bunun anlamı, terör örgütünün arka-
sından nişan alarak Türkiye’ye düş-
manlık etmektir. Bunun başka bir adı 
yoktur.” diye konuştu.

Yıldırım “Bu topraklar şehitleri-
mizin kanlarıyla sulanmış topraklar-
dır. Onun için karşımızdaki tehdit, adı 
ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin 
kanımızın son damlasına kadar ülke-
mizi savunacağız. Bağımsızlığımıza, 
istiklalimize kasteden hiçbir oluşu-
ma asla ve asla fırsat vermeyeceğiz” 
dedi.
n AA

ABD’nin yardımıyla PYD/YPG’nin “Kuzey Ordusu” veya 30 bin kişilik “Suriye Sınır Güvenliği Gücü” oluşturma gayreti, rejimin 
İdlib’de ilerlemesi ve Soçi’deki toplantıya SDG’nin Rusya tarafından çağrılabilecek olması Afrin harekatını gündeme getirdi

Afrin stratejik açıdan önemli
Geçen sene Mart ayında yayımla-

nan “Suriye satrancında değişen den-
geler ve ittifaklar” başlıklı yazıyı şu 
açık uçlu soruyla bitirmiştik: “Şimdilik 
bilmediğimiz noktalar, Rakka’nın ve 
DEAŞ’tan temizlenecek diğer yerlerin 
kimin müstakbel nüfuz alanı olacağı 
ve eğer Türkiye’nin Rakka ve Men-
biç’te önü kapanırsa batıya dönerek 
Afrin kantonuna yönelip yönelmeye-
ceği?”

Trump’ın Suriye politikasının iyice 
tebellür etmesinin ardından Temmuz 
ayında yayımlanan “Afrin-Münbiç 
sarkacında Türkiye” başlıklı yazıda da 
bu sorununun muhtemel cevaplarını 
kaleme almıştık. Trump yönetiminin 
Suriye’de PKK’nın Suriye Demokra-
tik Güçleri (SDG) adıyla yumuşatılan 
türevi PYD/YPG ile yoluna devam 
edeceğinin aşikâr olmasının ardın-
dan, “Bu can sıkıcı ve nazik durum-
da, Türkiye’nin askeri alanda neler 
yapabileceği sorusu hayati önemini 
hâlâ koruyor. ABD’nin ‘Fırat’ın batı-
sında bir PYD/YPG varlığı olmayacak’ 
sözüne rağmen, Menbiç’te bu örgütü 
korumaya alması, bu bölgeye yapıla-
cak bir operasyonu şimdilik imkânsız 
kılmakta. Ancak kantonların zayıf 
halkası durumundaki, üstelik Türkiye 
(Amanoslar, Hatay ve Kahramanma-

raş) açısından sürekli güvenlik riski 
barındıran Afrin kantonu, son günler-
de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 
baskısı altında” diyerek ifade etmiş 
ve yazıyı Fırat Kalkanı harekatından 
sonraki hamlesini Afrin’e yapmasının 
Türkiye’nin çıkarları açısından çok 
önemli belirterek bitirmiştik.

Ağustos’taki analizimizde ise İd-
lib’in Türkiye açısından stratejik öne-
mini izah ederek Akdeniz’e uzanan 
bir PYD/YPG kuşağımın önlenmesi 
açısından Türkiye’nin müdahalesinin 
ne kadar hayati olduğu ifade etmiştik. 
Nitekim Türkiye çok geçmeden Asta-
na çatışmasızlık anlaşmasıyla İdlib’te 
varlık göstermeye başladı.

SURİYE’DE ÜÇÜNCÜ 
OYUN BOZUCU HAMLE

Türkiye Fırat Kalkanı hareka-
tı ile yapmış olduğu başarılı ön alıcı 
ve oyun bozucu hamlenin ardından, 
Astana’da Rusya ve İran’la yaptığı 
çatışmasızlık anlaşmasıyla, Akdeniz’e 
çıkış noktasındaki İdlib’de de varlık 
göstererek önemli bir kazanım elde 
etmiş ve ABD’nin Suriye’deki planları 
açısından ikinci oyun bozucu hamle-
yi yapmıştı (İdlib’de bu anlaşmanın 
hilafına son günlerde meydana gelen 
gelişmeler başka bir yazının konusu 
olabilir). Böylece PYD/YPG terör ör-

gütünün Akdeniz’e uzanan koridor 
hayalleri yerle yeksan olmuştu. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın son 
açıklamalarıyla bundan sonraki ilk 
hedefin (Suriye’deki üçüncü ve dör-
düncü oyun bozucu hamleler olarak) 
Afrin ve ardından Menbiç olduğu 
teyit edilmiş oldu. Ancak daha da 
önemlisi Afrin’in de ötesinin olduğu 
ve zaman içerisinde diğer iki PYD/
YPG terör kantonunun da (Kobani ve 
Cezire) Türkiye’nin hedefleri arasında 
olduğu beyan edildi. Türkiye Irak’taki 
tecrübesinden de faydalanmak sure-
tiyle, Suriye’de hemen sınırında bir 
PYD/YPG kuşağını şimdiden önleme-
ye çalıştığı gibi, kendisine alan açarak 
Suriyeli mültecilerin en azından bir 
kısmını bu kurtarılan bölgelere yer-
leştirmek istiyor. Bunun pilot uygu-
lamalarını daha önce Fıtrat Kalkanı 
harekatında DEAŞ’tan temizlenen 
bölgede görmüştük. 

AFRİN’İN ÖNEMİ?
Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000’lere 

kadar uzanan ve önemli tarihsel ka-

lıntıları barındıran Afrin çok erken 
dönemde, Kudüs’ün de fethedildiği 
637 yılında Müslümanların hâkimiye-
tine girdi. Osmanlı döneminde Afrin 
Kilis’e bağlı bir kaza konumundaydı. 
Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye 
içlerine bir koç başı gibi uzanan coğ-
rafi bir mevkiye sahip. Şayet Afrin 
bölgesi de teröristlerden temizlenirse, 
Türkiye’nin güney sınırında yakla-
şık 10 bin kilometre karelik bir alan 
Türkiye nüfuzunda olacak. Suriye 
savaşının ilk dönemlerini hatırlarsak, 
Türkiye’nin tampon bölge kurmayı 
planladığı alanlar 5 bin kilometre kare 
civarındaydı. Fırat Kalkanı harekatı-
nın icra bölgesi ve İdlib’in ardından 
Afrin’de yapılacak bir harekatla, Doğu 
Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK 
kuşağı tamamen engellenmiş olacak. 
Böylece ABD’nin desteğiyle Rakka ve 
Deyr ez-Zor gibi Suriye’nin kuzey-
doğusu ve doğusundaki Arap bölge-
lerinde de nüfuz kurmuş olan PYD/
YPG’nin Doğu Akdeniz’le ilgili emel-
leri sona erdirileceği gibi, Türkiye ile 

nüfuz bölgeleri arasında neredeyse 
bir ada gibi kalmış olan Afrin tehdidi 
bertaraf edilerek diğer iki kanton için 
de önemli bir uyarı yapılmış olacak. 
Sonuçta Türkiye (Rusya ve ABD’den 
sonra) Suriye topraklarında en büyük 
nüfuz alanı oluşturan üçüncü ülke 
olarak daha sonra yapılacak anlaşma-
larda da elini kuvvetlendirmiş olacak.

Muhtemelen hem Türkiye hudu-
dundan kuzeyden hem de Azez, Mari 
ve İdlib’den Afrin’e bir harekat yapıl-
ması ve bu harekatta Özgür Suriye 
Ordusu (ÖSO) güçlerinin kullanılma-
sı olası. Türkiye’nin Afrin’in hemen 
güneyindeki Şeyh Berakat tepesinde 
bir üs oluşturduğu biliniyor. Güneyde 
Tel Rıfat-Cenderis hattının alınma-
sı, Afrin’i tam manasıyla Türkiye ve 
ÖSO tarafından muhasara edilmiş 
bir adaya dönüştürebilir. Özellikle bu 
bölgede bulunan Minniğ askeri ha-
valimanın kurtarılması sevkiyat açı-
sından önemli. Halep’ten Minniğ ve 
Azez’e uzanan 214 numaralı karayolu 
ve yine Halep’ten Afrin’e uzanan 62 
numaralı karayolları ise ele geçirilme-
si gerekli stratejik noktalar. 

Türkiye’nin güvenliği açısından 
son derece önemli bu operasyonla 
ilgili olarak Rusya ile zımnî bir anlaş-
ma yapıldığı düşünülebilir. Tabiatıyla 

Suriye’de yapılacak her operasyonun 
muhtemel riskleri barındırdığını da 
unutmamak lazım. ABD Suriye’de-
ki en önemli müttefiki olan PYD/
YPG’nin üçüncü kantonuna Türki-
ye’nin yapacağı operasyondan rahat-
sız olmakla birlikte, DEAŞ neredeyse 
tamamen ortadan kaldırıldığından, 
Barzani’nin referandum hadisesinde 
olduğu gibi bunu da çok dert etmeye-
bilir. Afrin harekâtı, Fırat Kalkanı ha-
rekatında olduğu gibi herkes tarafın-
dan terörist olduğu hususunda ittifak 
edilen DEAŞ’a karşı değil, Türkiye’nin 
terörist olarak gördüğü PYD/YPG 
üzerine yapılacağından, dünya kamu-
oyuna “Kürtlere karşı bir operasyon” 
olarak yansıtılarak Türkiye sıkıştırı-
labilir. Dahası Aynü’l-Arab (Kobani) 
hadiseleri hatırlatılabilir. 

“Peki, Afrin harekâtı neden şimdi 
gündeme geldi” sorusuna cevap ara-
yacak olursak, son günlerde ABD’nin 
yardımıyla PYD/YPG’nin “Kuzey Or-
dusu” veya 30 bin kişilik “Suriye Sınır 
Güvenliği Gücü” oluşturma gayreti, 
rejim ordusunun İdlib’de ilerleme 
kaydederek Ebu’z-Zuhûr havalimanı-
nı ele geçirmesi ve Soçi’de yapılacak 
Ulusal Diyalog Toplantısı’na SDG’nin 
Rusya tarafından çağrılabilecek olma-
sı, muhtemel cevaplar.  n AA

Başbakan Binali Yıldırım
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‘Saadet asrını tesis edecek olan biziz’
AGD’nin ‘Gerçek Gündem 

Konferansları’nda konuşan Eği-
timci Bekir Tekkaymaz, “Yaşadığı-
mız dünyadan sorumluyuz. 7 mil-
yarlık nüfusu ile insanlık cahiliye 
dönemini yeniden yaşıyorsa, kan 
gövdeyi götürüyor, kardeş kardeşi 
katlediyorsa, bu çağa mutluluğu 
kim getirecek? İslam’ın mesajı-
nı insanlığa kim ulaştıracak? Biz 
Müslümanlar olarak bu sorumlu-
luğu omuzlarımızda hissetmeliyiz. 
Yeryüzünde yeniden bir saadet 
asrı tesis edecek olanlar elbette 
bizleriz” dedi. 

Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) tarafından 81 ilde başlatı-
lan ‘Gerçek Gündem Konferans-
ları’nın Konya’daki ilk programı 
AGD şube binası konferans sa-
lonunda yapıldı. Eğitimci Bekir 
Tekkaymaz’ın konuşmacı olarak 
katıldığı toplantıya dernek üyeleri 
katıldı. Bekir Tekkaymaz konfe-
ransta, “Emperyalizmin tuzak-
ları ve çözüm yolları” konusunu 
anlattı. Hadis-i Şerif’te “Mümin 
başkalarıyla ülfet eden, başkala-
rının kendisi ile ülfet ettiği, dost-
luk kurduğu, insani ilişkiler ge-
liştirdiği kişidir. Ülfet etmeyen ve 
ülfet kurulmayan kimsede hayır 
yoktur” buyrulduğunu ifade eden 
Tekkaymaz, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Peygamberimizin yaşa-
dığı çağa ne isim veriyoruz? Asrı 
Saadet. Mutluluk asrıdır o dönem. 
Ya öncesine ne diyoruz; Cahiliy-
ye. Cahiliye; zulüm, adaletsizlik 
ve ahlaksızlık çağı demektir. Ca-
hiliye kültürü; bencil, çatışmacı, 
intikamcı, ayrıştırıcı, sonuçta zu-
lüm ve şiddet üreten bir karaktere 
sahiptir. Peygamber (sas) Efendi-
miz’in daha peygamber olmadan 
Mekke’deki haksızlıklar ve zu-
lümler karşısında, ahlaksızlıklar 
karşısında kurulmuş, adaleti tesis 
etmek üzere kurulmuş “Erdemli-
ler Hareketi” Hılfu’l-Fudul isimli 
cemiyete aktif olarak katıldığını 
biliyoruz. Ümmet olarak Hılfu’l 
Fudulu anlamak zorundayız. Ya-
şadığımız dünyadan sorumluyuz. 

7 milyarlık nüfusu ile insanlık ca-
hiliye dönemini yeniden yaşıyor-
sa, kan gövdeyi götürüyor, kardeş 
kardeşi katlediyorsa, bu çağa mut-
luluğu kim getirecek? İslam’ın 
mesajını insanlığa kim ulaştı-
racak? Biz Müslümanlar olarak 
bu sorumluluğu omuzlarımızda 
hissetmeliyiz. İnsanlığa bir arada 
yaşama ahlakını öğretecek olan 
bizleriz, cahiliyye kirlerini temiz-
leyecek, yeryüzünde yeniden bir 

saadet asrı tesis edecek olanlar 
elbette bizleriz. Söyleyecek sözü-
müz, yürüyecek yolumuz var.”
IRKÇI EMPERYALİZM SÖMÜRÜYOR

“7 milyarı 27 milyar hatta 57 
Milyar insan yaşasa yeryüzü bü-
tün insanların bu dört temel ihti-
yacını karşılayabilecek kapasitede 
yaratılmıştır”diyen Tekkaymaz, 
konuşmasına şöyle devam etti: 
“Allah Azze ve Celle dünyayı bu 
kapasitede yaratmıştır. Yaşadığı-

mız dünyada; enerji kaynakları, 
enerji nakil yolları, okyanus tica-
reti, nükleer teknoloji, uzay tek-
nolojisi, kitle imha silahları, ban-
kacılık ve finans sistemi, medya 
ve iletişim sektörü, tohum ve gıda 
sektörü neredeyse tamamıyla bir 
azınlığın kontrolündedir. Dünya 
nüfusunun yüzde 1’i geri kalan-
ların tamamından daha fazla ser-
vete sahiptir. Dünyanın en zengin 
62 kişisinin serveti, toplam serveti 
dünya nüfusunun yarısının serveti 
kadardır. Her gece 800 Milyondan 
fazla insanın aç yattığı, 1 Milyar-
dan fazla insanın sağlıklı içme 
suyuna sahip olamadığı, her 12 
saniyede bir çocuğun tamamen 
önlenebilir hastalıklardan dolayı 
yaşamını yitirdiği, her 4 saniye-
de bir insanın mülteci durumuna 
düştüğü bir gezegende yaşıyoruz. 
Dünya Niçin Her Geçen Gün Ya-
şanılması Zor Bir Gezegen Haline 
Geliyor? Bütün bu sıkıntıların, acı 
tabloların sebebi coğrafi koşul-
lar, iklim, kuraklık falan değildir. 
Kaynak sıkıntısı değildir. Bu ya-
şanılanların sebebi insanın insanı 
sömürmesidir. İnsanın kendi el-
leriyle, servet hırsıyla karada ve 
denizde fesat çıkarmasıdır. Gizli 
dünya devleti diye ifade ettiğimiz, 
çok uluslu şirketler ve güç mer-
kezleri yoluyla dünyayı yöneten 
Siyonist – Irkçı Emperyalizm dün-
ya da adalet gibi bir kaygı, nimet 
külfet paylaşımında denge gibi bir 
kaygı taşımıyor. Sayıları 30- 40 
Bini geçmeyecek olan bir şımarık 
azınlık tüm dünyayı kurduğu me-
kanizma sayesinde sömürüyor. 
Dolar yoluyla, faiz yoluyla, ban-
kalar yoluyla, çok uluslu şirketler 
yoluyla hükümetleri yönlendiri-
yor, darbeler, ekonomik krizler, iç 
çatışma ve savaşlar çıkarıyor ve 
insanlığı sömürüyor. Ellerinde-
ki tüm kaynakları, orduları, kitle 
imha silahlarını, teknolojiyi bu 
fesadın, dengesizliğin ve sömürü 
sisteminin devamı için kullanıyor-
lar.”
n HABER MERKEZİ

Bakanlık ampüllerdeki 
civaya karşı uyardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Öztürk, floresan lambalar 
ve tasarruflu ampullerin sağladıkları 
elektrik tasarrufu yanında, kırılma-
ları durumunda içerdikleri “civa” 
nedeniyle sağlık açısından ciddi 
tehlike oluşturdukları uyarısında 
bulundu.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Mustafa Öztürk, florasan 
lamba ve tasarruflu ampul kullanı-
mının, sağladıkları elektrik tasarrufu 
nedeniyle son yıllarda giderek artı-
ğına işaret etti. 

Öztürk, “Floresan lambalar ve 
tasarruflu ampuller, sağladıkları 
elektrik tasarrufu yanında kırıldı-
ğında sağlık açısından ciddi tehlike 
arz etmektedir. Bu tehlikenin ana 
kaynağı da floresan lambalarda ve 
tasarruflu ampullerde bulunan civa 
buharıdır. Çünkü bu lambalar kırıl-
dığında içeriğindeki civa ortamda 
hemen buharlaşır. Solunum yoluyla 
alınır ve ciddi problemlere neden 
olur. O nedenle depolanması, ta-
şınması ve geri kazanımı sırasında 
çok dikkat edilmeli, uygun teknikler 
kullanılmalıdır.” değerlendirmesin-
de bulundu. 

Kompakt floresan lambalarda, 
lamba başına ortalama 5 miligrama 
kadar civa kullanımına izin verildiği-
ne işaret eden Öztürk, civa buharı-
nın solunum yolu veya deriden ge-
çişle insan vücuduna nüfuz etmesi 
sonucunda alzaymır, genel immün 
sistem problemleri, böbrek fonksi-
yon bozuklukları gibi birçok sağlık 
sorununa neden olduğunu anlattı. 
Öztürk, “Bu nedenle floresan lam-
balar ve tasarruflu ampullerin kul-
lanım ömrünü tamamladıklarında 
evlerde ve ofislerde bekletilmemesi, 
taşınması esnasında kırılmaması 

için gerekli önlemlerin alınması ve 
50 kilogram altındaki miktarlardaki 
lambalar tüketici tarafından en ya-
kın Atık Getirme Merkezlerine bıra-
kılması gerekir.” dedi. 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eş-
yaların (AEEE) Kontrolü Yönetme-
liği kapsamında yer alan floresan 
atıklarının, geri dönüşüm ve geri 
kazanım hedefleri doğrultusunda, 
çevre lisanslı tesislerde işleme tabi 
tutulması gerektiğini vurgulayan 
Öztürk, bu lambaların kırıcılarda kı-
rılıp, içlerindeki civanın aktif karbon 
filtre ile çekildiğini anlattı.

Kırılan camların içerisindeki 
metalin elek ve manyetik sepera-
tör sistemi ile ayrıştırıldığını, lam-
ba camında kalan tozun da döner 
tamburlu elekle camdan ayrıldığını 
ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“İşlemden çıkan tozun hepa filt-
re ile çekilmesi sonucu temiz cam ve 
metal elde edilir. İşleme tesislerinde 
floresanların içerisindeki fosforun 
ve cıvanın ayrıştırılmasını sağla-
yacak ekipmanlar ile filtre sistem-
leri bulunması gerekir. Ayrıştırma 
ekipmanları sonucu oluşan fosfor 
ve cam tozu ayrı depolanır ve geri 
kazanımı veya bertarafı sağlanır. 
Camlar ise içlerinde bulunan yüz-
de 72’lik silisyum oranından dolayı 
çimento sektöründe katkı maddesi 
olarak, lamba sanayisinde tekrar 
lamba üretiminde veya cam elyaf 
sektöründe kullanılabilir. Çıkan toz 
ve aktif karbon içerisinde bulunan 
civa tehlikeli atık sahalarında özel 
olarak depolanır. Metaller ise dö-
kümhanelerde işlenir. Aktif karbon-
da tutulan civa yoğunlaştırılma pro-
sesine tabi tutulursa tekrar yeniden 
değerlendirilebilir.” n AA

Selçuklu Belediyesi Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi final dönemi boyunca üniversite  öğrencilerine 24 saat  kesintisiz hizmet veriyor

7/24 hizmet veren gençlik merkezi
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandı-
rılan ve üniversite öğrencilerinin vaz-
geçilmez adresi olan Talha Bayrakçı 
Gençlik Merkezi, sınav dönemlerinde 
öğrencilere kesintisiz hizmet sunu-
yor. Yıl boyunca öğrencilerden yoğun 
ilgi gören merkez final sınavlarıyla 
birlikte ders çalışmak isteyen öğren-
ciler için 24 saat boyunca kapılarını 
açık tutuyor.   Talha Bayrakçı Genç-
lik Merkezi’nden yararlanan üniver-
site öğrencileri, merkezden aldıkları 
hizmetten duydukları memnuniyeti 
ifade ettiler. Merkezin özellikle sınav 
döneminde 24 saat açık olması ile 
birlikte sabaha kadar ders çalışabil-
diklerini söyleyen gençler, “Bu nezih 
ortamda sınavlarımıza daha iyi hazır-
lanabiliyoruz. Ayrıca burada her tür-

lü kitaba ulaşabileceğimiz zengin bir 
kütüphanemiz mevcut. Bize tüm bu 
imkanları sağlayan Selçuklu Beledi-
yesi’ne ve Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Günlük ortalama 1200 öğrencinin 
faydalandığı Gençlik Merkezinde kü-
tüphane, kablosuz internet bağlantısı, 
kantin, ders çalışma salonları ve top-
lantı salonları yer alıyor. Yıl  boyunca 
birçok sosyal ve kültürel etkinliğin 
yanı sıra alanında uzman fikir ve bi-
lim adamlarını öğrencilerle buluştu-
ran merkez üniversite öğrencilerinin 
kariyer planlamalarına farklı bir bakış 
açısı da kazandırıyor. Merkezde ayrıca 
sertifikalı eğitim programları da veri-
liyor.
n HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk

Eğitimci Bekir Tekkaymaz, “Yaşadığımız dünyadan sorumluyuz. 
Biz Müslümanlar olarak bu sorumluluğu omuzlarımızda hissetmeliyiz. 

Yeryüzünde yeniden bir saadet asrı tesis edecek olanlar elbette bizleriz” dedi.
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Türkiye dünyada yaşanan küre-
sel krize ve onlarca engellemelere 
rağmen artık kabuğunu kırmakla 
kalmayıp bir çok yeniliklere de kapı 
aralamaktadır. 

     Artık gitgide dışa bağımlılıktan 
kurtulmak ve gelişmiş ülkeler arası-
na girmekiçin kendi milli silahımızı, 
tankımızı, füzemizi, insansız hava 
aracımızı, milli arabamızı ve daha 
saymakla bitiremeyeceğim kadar 
çok argümanı üretmemiz oldukça 
heyecan verici doğrusu. 

    Teknoloji altın çağını yaşıyor 
ve o kadar süratli gelişiyor ki her 
şey, dünya ile rekabet edebilmemiz 
2023, 2051 hedeflerine ulaşabilme-
miz için,ülke olarak biz de tüm dün-
yaya paralel olarak kendimizi daha 

çok yenilemeliyiz ki  tüm dünyada 
söz sahibi olabilelim. Bu sebepler-
den dolayı birçok alanda olduğu 
gibi, en önemli alanlardan biri olan 
istihbarat alanında da en iyi seviyeye 
ulaşmalıyız.

   Ama nasıl?
İstihbaratta etkili olmanın, haber 

toplamanın çok çeşitli yolları vardır. 
En etkili istihbarat yöntemlerinden 
biri de bilişim yani internet yoluyla 
olandır. 

Hemen hemen hepimiz de akıllı 
telefonlar, tabletler var ve hepimi-
zin birden fazla mail adresi, sosyal 
medya hesapları var. Telefonlarımız 
ve kullandığımız çoğu  yazılımlar 
ne yazık ki İsrail, Amerika ve diğer 
yabancı ülkelere ait. Bu telefon ve 

hesapları kullanmak 
için hesap açacağı-
mızda sistem bize “ x 
program sizin şu bil-
gilerinize erişmek isti-
yor “ diye sorar. Bizde 
heyecanla acele ede-
rek “şartları okudum. 
Kabul ediyorum” bu-
tonuna basarak imza 
ederiz.

Hepimizin pc,tablet 
ve telefonları kendimize ait özel bil-
gilerle dolu. Bu bilgi ve belgeleri  en 
yakınımızın bile görmemesi için özel 
şifrelerle şifreleriz.Burada dikkat 

çekmek istediğim konu 
şu; en yakınlarınızın bile 
görmesini istemediğiniz 
bilgileri ne yazık ki kendi 
ellerimizle yabancılara 
seve seve verdiğimizin 
farkında mıyız? 

     Arama motorları 
ve sosyal medya he-
sapları sayesinde bizim 
kimlerle arkadaş, eş, 

dost sevgili olduğumuz-
dan tutunda ne tür kıyafet, yemek, 
müzik vs hoşlanıp hoşlanmadığımı-
za kadar, ne tür mekanları tercih et-
tiğimize, hangi mezhep, etnik köken 

ve siyasi partiye gönül verdiğimize 
ve daha saymakla bitiremeyeceğim 
kadar bilgiyi kendi ellerimizle bir de 
üstüne paralar vererek verdiğimizin 
acaba farkında mıyız? 

    Bu yollarla sadece bizim hak-
kımızda bilgi toplamakla yetinmeyip 
toplanılan bu özel bilgiler ve sosyal 
medyanın gücüyle ticari alanda pa-
zarı takip edip ekonomilerini gelişti-
riyorlar. Biz de bu sosyal medyalar-
dan onları telin etmeye çalışıyoruz. 
Onlara ait bu sitelerde onların şu 
ürünlerini kullanmayalım tarzında 
yayınlar yapıyoruz. Ne kadar komik 
durumdayız değil mi?

Devletimizin acilen bu konuya el 
atması milli  arama motorları, mail 
ve sosyal medya hesapları yazılım-

ları konusunda çalışmalar yapması 
zannımca elzemdir.Umarım milli 
araba alanındaki babayiğitler gibi  
bu alanda da babayiğitler çıkar ve 
taşın altına elini koyar. Değilse sos-
yal medyadan öyle “kahrolsun İs-
rail” demekle artislik yapmakla bir 
yere asla varamayacağımız aşikâr.

Allah azze ve Celle“Her insanın 
amelini(kaderini) boynuna bağla-
dık. İnsan için kıyamet gününde, 
açılmış olarak önüne konacak bir 
kitap çıkarırız.(İsra13)” buyuruyor. 
İnsanların olduğu gibi ülkelerin ka-
deri de kendi çabalarına bağlıdır. 
Allah azze ve CelleRahmandır. Yani 
MüslimGayrimüslim ayrımı yapma-
dan çalışana hakkettiğini verendir.

  Selam ve dua ile

MİLLİ BİLİŞİM NEDEN ÖNEMLİ?

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

Bir haftada 19 terörist 
etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’da 1 ton 
esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, son bir haftada 
bölücü terör örgütleriyle mücadele 
kapsamında güvenlik güçlerince bin 
299 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör ör-
gütü PKK’ya yardım ve yataklık yap-
tıkları iddiasıyla 183, terör örgütü 
DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 
71, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 
ile mücadele kapsamında 721, sol 
terör örgütleriyle mücadele kapsa-
mında da 11 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, 
986’sı terör suçları, 77’si düzensiz 
göç ve 4 bin 608’i uyuşturucu ve 
kaçakçılık suçlarından olmak üzere 
5 bin 671 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 2’si ölü 9’u sağ, 
8’i teslim olmak üzere 19 terörist 
etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale ge-
tirilen teröristler arasında 2’si sözde 
emir sıfatıyla sorumlu düzeyde 6 
DEAŞ terör örgütü üyesi de yer alı-
yor.

Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hak-
kari, Mardin, Muş, Şırnak, Siirt, To-
kat, Tunceli ve Van’da yürütülen 
operasyonlarda terör örgütü men-
suplarınca kullanılan 79 sığınak, ba-
rınak ve mağara ile tuzaklanan 19 
el yapımı patlayıcı ve mayın imha 
edildi.

Güvenlik güçlerince 1 ton 168 
kilogram patlayıcı yapımında kulla-
nılan madde, 30 el bombası, 14’ü 
ağır ve uzun namlulu olmak üzere 
24 silah ile 3 bin 682 muhtelif mü-
himmat ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcıları ile kaçak-
çılara yönelik 3 bin 150 operasyon 
düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 896 kilog-
ram esrar, 698 kilogram eroin, 19 
kilogram kokain, 12 kilogram sen-

tetik kannabinoid (bonzai), 12 ki-
logram metamfetamin, 12 bin 932 
uyuşturucu hap, 67 kök kenevir, 
653 bin paket kaçak sigara ve 19 
ton 659 litre akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca sokak satıcılarına yönelik 
operasyonlar kapsamında 519 şüp-
heli gözaltına alındı. Operasyonlar-
da 105 kilogram uyuşturucu madde 
ile 12 bin 932 uyuşturucu hap ya-
kalandı.

Düzensiz göçle mücadele kap-
samında 505’i denizlerde olmak 
üzere 4 bin 612 kişi yakalandı, bu 
kişilere organizatörlük yaptıkları id-
diasıyla da 77 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ 
gibi bölücü terör örgütleri başta 
olmak üzere terör örgütü propa-
gandası yapan, bu örgütleri öven, 
terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu 
alenen beyan eden, halkı kin, nefret 
ve düşmanlığa sevk eden, devlet 
büyüklerine hakaretlerde bulunan, 
devletin bölünmez bütünlüğüne 
ve toplumun can güvenliğine kas-
teden, nefret söylemleri içeren 922 
sosyal medya hesabı ile ilgili çalış-
ma yapılarak tespit edilen 227 kişi 
hakkında yasal işlem yapıldı.   Terörle 
mücadelenin etkin şekilde yürütül-
mesi, genel güvenlik ve genel sağlık 
açısından risk teşkil eden unsurların 
engellenmesi, suça karışmış kişile-
rin takibi, yakalanması ve kayıt dışı 
ekonomi ile mücadele noktasında, 
rezidans, apart daire ve stüdyo evler 
şeklinde otel gibi kullanılan günü-
birlik evlere yönelik bin 364 ekip, 4 
bin 325 personelin katılımıyla ope-
rasyon düzenlendi. Denetlemeler 
sonucunda 10 bin 56 ev kontrol edi-
lirken, aranan 36 şüpheli yakalandı, 
2 milyon 183 bin 618 lira idari para 
cezası uygulandı.
n AA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğünce hafta sonu Diyarba-
kır-Şanlıurfa ve Silvan karayolunda 
durdurulan araçlarda ele geçirilen 
1 ton 30 kilogram esrar şube mü-
dürlüğünün bahçesinde sergilendi.  
Operasyonlara ilişkin bilgi veren 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğünden sorumlu emniyet 
müdür yardımcısı Alper Güneş, 
uyuşturucu ve uyuşturucu tacir-
lerine yönelik çalışmalarının etkin 
şekilde devam ettiğini söyledi. Gü-
neş, önceki yılda ele geçirilen 20 ton 
uyuşturucunun, geçen yıl 26 tona 
çıktığını ve işlem yapılan kişi sayısı-
nın da 2 binden ve 4 bin 500 kişiye 

yükseldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığının uyuşturu-

cu ile etkin mücadelesine yönelik 
çalışmalar neticesinde bu yılın 15 
gününde 1 ton 659 kilogram uyuş-
turucu ve uyarıcı maddeler ele ge-
çirildiğini belirten Güneş, şunları 
kaydetti: “Hafta sonu yapılan etkin 
çalışmalarda ise 1 ton 30 kilogram 
uyuşturucu ele geçirildi. Operas-
yonlar kapsamında 104 kişi hakkın-
da işlem yapılmıştır. Uyuşturucu ve 
uyuşturucu tacirlerine yönelik etkin 
çalışmalarımız devam edecektir. 
Vatandaşlardan 155 ve WhatsApp 
ihbar hattıyla destek sağlamalarını 
rica ediyorum.”
n AA

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Ülke olarak geçmek istediğimiz ihracat yapısına Konya 
örnek oldu. Yüzde 20’lerde artış gösteren makine teçhizat ihracatı son derece sevindiricidir” dedi

Konya, örnek oluyor!

AK Parti Konya Milletvekili, Sa-
nayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başka-
nı Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya 
İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın 
toplantısında ülke ve Konya gün-
demini değerlendirdi. Altunyaldız’a 
basın toplantısında AK Parti Konya İl 
Başkanlığı Seçim İşlerinden Sorum-
lu Başkan Yardımcısı İbrahim Afşin 
Kara ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Ha-
tice Şahin eşlik etti. 

Konuşmasına 2017 yılının ekono-
mik değerlendirmesi ile başlayan Ziya 
Altunyaldız, “2008 küresel krizinden 
bu tarafa küresel piyasalar çok dalgalı 
bir seyir izlemektedir. Ülkemiz bu kriz 
dönemini 2009 yılındaki kısmi bir kü-
çülmenin dışında başarılı bir şekilde 
atlatmış ve büyüme istikrarlı bir şe-
kilde devam etmiştir. İhracat rakam-
larımız küresel piyasalara endeksli bir 
şekilde zaman zaman artış ve düşüş 
eğilimleri göstermiş ancak geldiği-
miz nokta itibariyle 2008 sonrasında 
Türkiye ekonomisi son derece başarılı 
bir performans göstermiştir. Ülkemiz 
2009 yılından bu yana kesintisiz bir 
şekilde büyümeye devam etmiştir. 
Aynı şekilde ihracat artışları, istihdam 
artışları da bu sürede artarak devam 
etmiştir. Bütün bunlar ülkemizin eko-
nomik performansının son derece ba-
şarılı olduğunu göstermektedir. 2017 
yılında tüm tahminlerin ötesinde sa-
nayi üretimi artmaya devam etmiştir. 
Sanayi üretimi ekonomik büyümenin 
lokomotifidir. 2017 yılının üçüncü 
çeyreğinde 11,1 bir büyüme ile ül-
kemiz Çin ve Hindistan’ın önünde 

en yüksek oranlarda büyüyen ülke 
olmuştur” dedi.

“İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE 
DEVAM EDİYORUZ”

Türkiye’nin işgücü ve istihdamı 
hakkında konuşan Altunyaldız, “Ge-
nel Başkanımız Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 
istihdam seferberliği ile birlikte ül-
kemiz 2010’lu yıllardan sonra OECD 
ülkeleri arasında en fazla istihdamını 
arttıran ülke olmuştur. Bu süreçte 
6,5 milyonun üstünde bir istihdam 
artışı gerçekleşmiş, sadece 2017 yı-
lında 1,5 istihdam sağlanmıştır. Bu 
kadar istihdama rağmen neden iş-
sizlik rakamları istenilen seviyede 
olmadığına gelince işgücüne katılım 
oranı gençlerde özellikle de kadınlar-
da ciddi anlamda artış göstermiştir. 
Dolayısıyla işgücüne katılım oranları 
yüzde 46’lardan yüzde 53’lere çıktığı 
için ciddi anlamda bir istihdam artı-
şı olmasına rağmen işsizlik oranları 
istediğimiz seviyelere gelememiştir. 
Tüm bunlara rağmen özellikle genç-
lerde işgücü talebinin olması bizim 
için sevindiricidir. Eğer işgücü varsa 
çalışma talebi varsa bu son derece 
pozitif bir durumdur. Bu yönelik is-
tihdam artışı çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz.” şeklinde konuştu. 

“KONYA İHRACATTA 
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR”
Türkiye’nin ve Konya’nın ihraca-

tını değerlendiren Altunyaldız, “İhra-
catta da istihdamda olduğu gibi müs-
pet tablo görüyoruz. Bu tablo bizi hem 
umutlandırıyor hem de sevindiriyor. 
Zira Cumhuriyet tarihinin ikinci en 

yüksek ihracat artışını gerçekleştirmiş 
durumdayız. Yıllık bazda yüzde 10 
civarındaki ihracat artışımızda, 157 
milyar dolarlık ihracat gerçekleştir-
miş durumdayız. Bu yılki hedefimizi 
de 169 milyar dolar ihracat olarak 
belirledik. Küresel piyasalar bir topar-
lanma eğilimi gösteriyor. Bu da 2018 
hedeflerimiz için bizleri umutlandı-
rıyor. Konya’da Türkiye ortalamanın 
çok üstünde bir ihracat artışı gerçek-
leşmiştir. Bu performansta çok önem-
li pay sahibi olan özel sektörümüze, 
Türkiye Odalar Birliği’ne, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’ne ve tüm esna-
fımıza teşekkür ediyorum.  Konya’da 
yüzde 17,4’lük bir artışla, 1 milyar 
564 bin dolar ihracat artışı gerçekleş-
miş bu da Türkiye ortalamasının yak-
laşık yüzde 7 puan üstünde bir artışa 
tekabül etmektedir. Bu rakamlar ne-
ticesinde Konya Cumhuriyet tarihinin 
en yüksek ihracat rakamlarını yakala-
mıştır.  Ülkemizde daha çok yatırım 
malı ve daha çok işlenmiş ara malı 
ihracatına yönelik artış sağlayabilmek 
istiyoruz. Yani katma değeri yüksek 
ürünlerin ihracatını arttırmayı hedef-
liyoruz. Konyamızın ihracatı bu an-
lamda ülkemiz adına sevindirici oldu. 
Ülke olarak geçmek istediğimiz ihra-
cat yapısına Konya örnek oldu. Yüzde 
20’lerde artış gösteren makine teçhi-
zat ihracatı son derece sevindiricidir. 
Bu ihracat yapısını tüm ülke ihracat 
yapısına yansıtmaya dönük çalışmala-
rımızı sürüyoruz.” ifadelerini kullandı.
“KONYA’NIN LOJİSTİK DEZAVANTAJI 

ORTADAN KALKACAK”
Konya’nın yatırımları hakkın-

da bilgi veren Altunyaldız, “Hafta 
sonu Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve 
Halkapınar ilçelerimizi ziyaret ettik. 
Özellikle Karapınar’da 1000 mega-
vatlık güneş enerjisi santraline dönük 
çalışmaları yerinde inceledik. Kara-
pınar’da bulunan linyit yataklarının 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-
mızın çalışmalarıyla hızlanarak bir 
termik santrale dönüşmesi süreci 
sorunsuz bir şekilde devam ediyor.  
Bunun yanında Karaman üzerinden 
Ereğli, Ulukışla ile Mersin’e ulaşacak 
demiryolu hattımızın bölgemize çok 
önemli katkıları olacak. Bu proje ile 
bölgemizin lojistik anlamda dezavan-
tajları ortadan kaldırılmasını amaçlı-
yoruz.” diye konuştu.

“MİLLİ MUTABAKAT 
ÇALIŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ”
Ülke siyasetindeki gelişmeler 

hakkında da konuşan Altunyaldız, 
“Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
ile ‘Milli Mutabakat’ çalışmalarını 
önemsiyoruz. Bu birliktelik hem ül-
kemizin sorunları için ortak çalışma 
anlayışının gelişmesi anlamında 
hem de ülkemizin milli meselelerin-
de ortak bir tavır alınması anlamın-
da son derece değerli ve anlamlıdır. 
Ayrıca ülkemiz içindeki birlik ve 
beraberliğin temini, mevcut sorun-
lara daha hızlı çözüm bulunması 
anlamında da Milli Mutabakat çalış-
malarını önemsiyoruz. Bu süreç Ko-
misyon üyelerimizin de belirlenmesi 
ile başlamış oldu. Çalışmalar netice-
sinde bu mutabakatın çerçevesi ve 
detayları ortaya çıkacaktır.”
n EMİNE ÖZDEMİR

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında ülke ve Konya gündemini değerlendirdi.



Büyükşehir Yasası’nın hayata ge-
çirilmesiyle birlikte Derbent’e Cum-
huriyet tarihinin en önemli yatırımları 
yapıldı. Kentte hayal olarak nitelen-
dirilen Aladağ Kayak Merkezi projesi 
Büyükşehir Yasası’yla birlikte anlam 
kazandı. Derbent’in mevcut bütçesiy-
le tamamlanamayacak olan projeler, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin de 
desteğiyle tamamlanabilecek. Birinci 
etapta yaklaşık 20 milyon liraya mal 
olacak mekanik ve günü birlik tesis-
lerin oluşturulması için Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
de yoğun çaba sarf ediyor. Konya’ya 
değer katacak projeye destekleri için 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek’e teşekkür eden Der-
bent Belediye Başkanı Hamdi Acar, 
tesislerin yapılabilmesi için Başkan 
Akyürek’in yoğun mesai harcadığını 
ifade etti. Acar, “Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Tahir Akyürek, Aladağ 
Kayak Merkezi projesinin hazırlan-
ma aşamasından itibaren gelişmeleri 

yakından takip ediyor. Başkanımız, 
Aladağ’ın ‘Turizm Merkezi’ kabul 
edilmesiyle birlikte gerekli destekleri 
vereceğini ifade etti. ‘Ne gerekiyorsa 
yapacağız’ dedi. Bu açıklamalar baş-
ta Derbent halkı olmak üzere bütün 

Konyalıları heyecanlandırdı. Çün-
kü Derbent’e yapılacak olan Kış ve 
Doğa Sporları Tesisi, yalnızca ilçeye 
hizmet vermeyecek. Bütün Konyalı 
vatandaşlarımız Aladağ’da bu hiz-
metlerden faydalanma imkanı bula-

cak. O yüzden Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Tahir Akyürek, projeyi 
Konya’nın projesi olarak görüyor. Bu 
da bizi mutlu ediyor. Tahir Akyü-
rek’e desteklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. İnşallah başkanımızın da 
desteğiyle tesislerimiz tamamlana-
cak ve Konya’nın dev projesi hayata 
geçirilecek. Böylece Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın önemle 
üzerinde durduğu Büyükşehir Yasası 
ile Derbent de kazanmış olacak. Bü-
yükşehir Yasası’nı Türkiye’de en iyi 
uygulayan da Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Tahir Akyürek’tir” 
dedi.

Önümüzdeki kış mevsiminde 
Aladağ Kayak Merkezi’nde Büyükşe-
hir Belediyesi ve hükümet desteğiyle 
kış sporları faaliyetlerine başlanacağı-
nı dile getiren Hamdi Acar, Konya’nın 
İç Anadolu Bölgesi’nde önemli bir 
kayak merkezine kavuşacağını dile 
getirdi.
n HABER MERKEZİ 

16 OCAK 2018 13HABER

Özel Türmak’tan velilere 12 saatlik eğitim
Özel Türmak Okulları’nda aile 

akademisi kapsamında ‘Çocuklara 
Davranış Kazandırmada Ebeveyn-
lerin İzleyeceği Yol’ adlı 12 saatlik 
eğitim yapıldı. Özel Türmak İlkokul 
Rehber Öğretmeni Cahit Çevik,  eği-
timle ilgili şunları ifade etti: “Oku-
lumuz velilerine yönelik ‘Çocuklara 
Davranış Kazandırmada Ebeveynle-
rin İzleyeceği Yol’ konulu 12 saatlik 
eğitim gerçekleştirildik. Ailede ka-
zanılan davranışların çocuğun sos-
yal hayatta akademik becerilere ve 
bireysel gelişimlerinde büyük bir rol 
oynanmaktadır. Ailelerin yanlış yak-
laşımları çocuklarda birçok olum-
suzluğa neden olmaktadır. Biz de 
gerçekleştirdiğimiz eğitimle özellikle 
çocuklara doğru davranış kazandır-
mada ebeveynlerin hangi yol izleye-

ceği, çocukların olumsuz isteklerine 
karşı takınılacak tavır ve davranış-
ları detaylı olarak ele alıp işleyerek, 
olumlu noktalara nasıl yönlendirebi-
lecekleri konusunda 12 saatlik eği-
tim planladık.Sonrası  da ise eğitime 
katılan öğrenci velilerimize katılım 
belgelerini takdim ettik.

Bu eğitimde genel olarak yanlış 
davranışlara son verme de izlenecek 
yöntemler, doğru davranışları ge-
liştirmede izlenecek yol olmak üze-
re iki bölümden oluşmuştur” dedi. 
Bunların sağlanması da ebeveynle-
rin kendilerini ve çocuklarını tanı-
masıyla mümkün olduğunu ifade 
eden Çevik, “Katılımlarından dolayı 
velilerimize teşekkür ederim” diye-
rek sözlerine son verdi.
n HABER MERKEZİ

KTB Başkanı Çevik, “Yağışların miktarı ve dağılımı şu ana kadar istenilen seviyededir. Tehlike, arazi tamamen 
açık olup kar yağışının gecikmesi sonucu eksi 10 ve üzeri olabilecek sürekli soğuk havalardır” dedi 

Hububatta tehlike 
don olayının olması!

Meteoroloji’ye göre Türkiye ge-
nelinde yağışların uzun yıllara göre 
yüzde 18 azaldığını, geçen yıla göre 
ise yüzde 3.5 artığını belirten Kon-
ya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin 
Çevik, yağışlar geçen yıla göre Mar-
mara’da yüzde 2, Ege’de yüzde 22, 
Akdeniz’de yüzde 3.4, İç Anadolu’da 
yüzde 13, Karadeniz’de yüzde 6.8,  
Doğu Anadolu’da yüzde 9 artış gös-
terdiğini,  Güneydoğu Anadolu’da 
ise belirgin olarak yüzde 46 düşüş 
gösterdiğini açıkladı.

Türkiye genelinde 15 Ocak itiba-
riyle bitki gelişiminde bir olumsuz-
luk olmamakla birlikte Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde Ocak-Şubat 
yağışlarının bitki çıkışlarının duru-
munu net ortaya koyacağını belirten 
Çevik, bu bölgedeki çıkışlarında iste-
nen seviye gerçekleşmesi ve bundan 
sonra yağış dağılımının hububat için 
istenildiği şekilde olması durumun-
da ekim alanlardaki azalmanın bu yıl 
yüksek rekolte ile telafi edileceğinin 
tahmin edildiğini söyledi. 

Konya Ovası’nda ise 2017-18 
ekim sezonunda yağışların geçen 
yıla göre yüzde 10 dolayında bir 
azalma olduğunu, ancak yağış dağı-
lımının bitki gelişimi için çok olumlu 
seyrettiğini söyleyen Başkan Çevik, 

şu an için Konya Ovası’nda çıkışların 
çok sağlıklı gerçekleştiğini, bu yıl ik-
limin iyi gitmesi durumunda geçen 
yıl yetersiz çıkıştan kaynaklı verim 
düşüklüğünün yaşanmayacağını be-
lirtti.

Çevik, “ Konya Ovası’nda aynı 
dönemdeki geçen yılki yağışların 

110 milimetresi Aralık ve Ocak ayın-
da gerçekleşmiş ve bitki çıkışında 
etkili olamamıştı. Geçen yılki üretim 
sezonunda yaşadığımız en önemli 
sorun toprak hazırlığı ve tohumla 
toprağı buluşturmada istenen nem 
ortamı oluşmamıştı.15 Aralık’ta 
başlayan ve Şubat sonuna kadar 

bölgemiz karla kaplı kalmış, çıkışlar 
tam sağlanamadığından çok erken 
ekilenlerde önemli ölçüde tohum 
ölümleri gerçekleşmişti.  Olumlu 
geçen kış ve ilkbaharla birlikte bir 
önceki yıla göre kıraç alanlarda bir 
önceki yıla göre yüzde 50 verim ar-
tışı; sulu alanlarda yüzde 10 verim 
artışı sağlansa da 30 Kasım’a kadar 
nerdeyse yağış almadan geçen son-
baharın olumsuzluğu tam anlamıyla 
silinememişti. Bu yıl ise 1 Ekim ile 
12 Ocak arasında gerçekleşen 155 
mm yağış, miktar olarak etkili ve 
faydalı yağış olarak gerçekleşmiştir. 
Bu yılki üretim sezonunda toprak 
hazırlığı ve çıkış olarak hububat ih-
tiyaç duyulan neme daralmamıştır. 
Erken ve geç dönem fark etmeden 
ekilen hububatlarda çıkış sorunu ya-
şanmamış, arazi görünümleri geçen 
yıl Mart ayında seviyesine gelmiştir. 
Yağışların miktarı ve dağılımı şu ana 
kadar istenilen seviyededir. Tehlike, 
arazi tamamen açık olup kar yağı-
şının gecikmesi sonucu eksi 10 ve 
üzeri olabilecek sürekli soğuk hava-
lardır. Meteoroloji yakında kar yağı-
şı olacağını söylemektedir. İnşallah 
doyurucu kar yağışı ile birlikte bu 
tehlike de ortadan kalkacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Büyükşehir Yasası, Derbent’i geliştirdi

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik

Bildiğiniz üzere 
sosyal medyada bir 
haber çıkmıştı. Ak-
saray’da bulunan II. 
Kılıçaslan Türbesi’nin 
üzerine bir takım 
yazılar yazılmış ve 
görüntüler sosyal 
medyada gündem ol-
muştu. Beklediğimiz 
cevap gecikmeden, 
tabiri caizse jet hızıyla Aksaray 
Belediyesi’nin sosyal medya ad-
reslerinden geldi. Aksaray Bele-
diyesi’nden “İlimiz sınırları içinde 
bulunan ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü uhdesinde ve resto-
rasyon projesi kapsamında olan 
tarihî II. Kılıçaslan Türbesi’ne 
kendini bilmez kişiler tarafından 
yapılan karalama ve yazılar, Kon-
ya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 
belediyemizden talepleri üzerine, 
ekiplerimizce temizlendi. Va-
kıflar Bölge Müdürlüğü en kısa 
sürede türbenin restorasyonunu 
yaparak aslına uygun hale geti-
receğini duyurdu.” Bir kez daha 
hassasiyetleri için Aksaray Be-
lediye Başkanımız Sayın Haluk 
Şahin Yazgı ve Aksaray Beledi-
yesi’ne tarihî eserlere yapılan ter-
biyesizliğe duyarsız kalmadıkları 
için, tarihe ve ecdadın bıraktığı 
mirasa sahip çıktıkları için teşek-
kür ediyoruz.

Aksaray, Kapadokya bölge-
sinde yer alan geçmişten günü-
müze Hitit, Pers, Hellenistik Dö-
nem (Büyük İskender),  Roma, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İm-
paratorluğu egemenliği altında 
bulunmuştur. 

Selçuklular döneminde de 
II. Kılıçaslan tarafından “Arkhe-
lais” olan adı “Aksaray” olarak 
değiştirilmiş ve ikinci başkent 
durumuna gelmiştir. Şehre kötü 
insanların alınmamasından dola-
yı “iyi insanların yaşadığı yer 
anlamına gelen” “Şehr-i Süle-
ha” olarak anılmıştır. Aksaray’ı 
Aksaray yapan ise tabii ki şehrin 
manevî sultanı Somuncu Baba 
Hazretleridir. Tıpkı insanlar gibi 
şehirlerin de bir ruhu vardır. İşte 
Aksaray’ın da bir ruh var. Aksa-
ray’ın bu ruhu başkan Haluk Şa-
hin Yazgı’ya yansımış. 

Geçtiğimiz yıl içerisinde 
Aksaray’a dört kez gitmiştim. 
Aksaray’a girer girmez aslın-
da şehrin kültürel ruhunu hem 
hissediyor, hem de göre biliyor-
sunuz. Şehrin hemen girişinde 
bulunan güzel atlar diyarı, II. 
Kılıçaslan, Somuncu Baba, Genç 
Osman heykeli ve Selçuklu mo-
tiflerinden oluşan orta kısmında 
peri bacaları bulunan kapı da dik-
kat çekiyor. 

Bu anıtlar sayesinde şehre 
girmeden yol güzergâhından 
geçen misafirler Aksaray’ı ta-
nıma imkânı buluyor. Aslında 
İslam dininde heykel ve suret 
yasaklanmıştır dolayısıyla bu tür 

çalışmalarda daha 
çok Selçuklu ya da 
Osmanlı dönemleri-
ne ait motifler ve fi-
gürler kullanılsa daha 
isabetli olur diye dü-
şünüyoruz.   

Aksaray, içinde 
yer alan saat kulesi, 
Aksaray Ulu Camii, 
Eğri minare, Zinciri-

ye Medrese ve Somuncu Baba 
Hazretlerinin türbe ve camisinin 
restorasyonu ve çevre düzenle-
mesi yapılmış. Hitit, Pers, Hel-
lenistik Dönem (Büyük İsken-
der),  Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı gibi birçok medeniyete 
ev sahipliği yapan Aksaray için 
tarihî şehir dememiz az bile… 
Aksaray tarihî eserlerinin yanı 
sıra doğal zenginlikleriyle de dik-
kat çeken bir şehirdir. Aksaray 
sınırları içerisinde barındırdığı 
dünyanın ikinci büyük kanyonu 
ile de dünyada bu alanda çok 
bilinen bir şehirdir. Bu nedenle 
Aksaray için bir sanat, tarih, kül-
tür ve doğa şehri dememiz daha 
doğru olur.

Aksaray tüm bu kültürel 
zenginliklerinin yanı sıra işinin 
ehli ve halk tarafından sevilen 
bir yerel yöneticiye sahip olması 
açısından da şanslı bir şehirdir. 
Sağlam bir kaynaktan aldığımız 
bilgiye göre gecenin üçünde bile 
Aksaraylıların belediye başkanla-
rına cep telefonundan ulaşması 
mümkünmüş. Aksaray kültürel 
konularda olduğu kadar içme 
suyu, kanalizasyon, alt ve üst 
yapı gibi çalışmalarda da bir hay-
li mesafe kat etmiştir. 

Bu yazıyı neden yazdınız 
derseniz, ilk başta dediğim gibi 
II. Kılıçarslan Türbesi’ne yapılan 
saygısızlığa tepkisiz kalmayan 
ve hemen temizlik çalışmalarını 
başlatan başkan Haluk Şahin 
Yazgı ve Aksaraylılara teşekkür 
için kaleme aldık. Bu vesileyle 
dışardan bakan bir göz olarak 
Aksaray’da yapılan belediye 
hizmetlerinden de bahsettik. 
Gördüğümüz kadarıyla başkan 
Aksaray’ın çoğu meselesini çö-
züm yoluna koymuştur. Elbette 
eksikleri ve hataları vardır ama 
biz bu eksikleri de gidereceğini 
ve gelecekte daha da başarılı 
olacağını ümit ediyoruz. 

Artıları ve eksileri bir yana, 
Başkan Haluk Şahin Yazgı ge-
cesiyle gündüzüyle şehrini dü-
şünen bir yönetici. Bu yaptıkları 
ile Aksaray’ı daha güzel bir gele-
ceğe hazırlıyor. Bu azim ve gay-
retinin diğer belediye başkanla-
rımıza örnek olmasını temenni 
ediyoruz. İnşallah diğer belediye 
başkanlarımız da gecesiyle, gün-
düzüyle şehirleri için çalışırlar 
diye ümit ediyoruz. 

Sonuç olarak sosyal medya-
da çıkan ve oldukça yankı bulan 
bir habere duyarsız kalmadığı 
için Aksaray Belediye Başkanı 
Haluk Şahin Yazgı ve tüm Aksa-
raylılara teşekkür ediyoruz.

TARİHE DUYARLI BİR BELEDİYE BAŞKANI 

haber@konyayenigun.com
ALAADDİN ALADAĞ
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İşsizlikte tek haneli rakamlara yaklaşıldı ‘Amaç e-ticarette mağduriyeti önlemek’
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 

işsizlikte tek haneli rakamlara hızlı 
bir şekilde yaklaşıldığını belirterek, 
“Son dönemlerde gözlenen yüksek 
iş gücüne katılım oranlarının ya-
nında daha yüksek oranda ilave is-
tihdamın sağlanması, ekonomideki 
canlılığın, istihdam oluşturma ka-
pasitesinin ve beklentilerin olumlu 
yönde devam ettiğini göstermekte-
dir.” ifadesini kullandı. Elvan, yazılı 
açıklamasında, Ekim 2017’ye ilişkin 
iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. 
İşsizlik oranının, ekimde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 1,5 puan 
azalarak yüzde 10,3 seviyesinde 
gerçekleştiğini anımsatan Elvan, 
son dönem verilerinin işsizlikte he-
def olan tek haneli rakamlara yakla-
şıldığını teyit ettiğini belirtti.  “Son 
beş aydır bir önceki yılın aynı ayla-
rına göre 1 milyonun üzerinde net 
istihdam artışı olmuştur. Ekimde bir 
yıl içinde oluşturulan net ilave istih-

dam 1 milyon 378 bin kişiye ulaşmış 
ve son 3 yılın en yüksek istihdam ar-
tışı gerçekleşmiştir. Rakamlar eko-
nomimizin güçlü bir şekilde yoluna 
devam ettiğinin ve istihdam oluş-
turma kapasitesinin giderek arttığı-
nın bir göstergesidir.” ifadesini kul-
lanan Elvan, sanayi üretim endeksi 
verilerinin de ilerleyen dönemde 
işsizlikteki gerilemenin devam ede-
ceğine işaret ettiğine dikkati çekti. 
Elvan, iş gücüne katılım oranların-
daki güçlü artış eğiliminin bugün de 

devam ettiğini ifade ederek, ekimde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
iş gücüne katılım oranının 0,7 puan 
artarak yüzde 53,1’e yükseldiğini 
aktardı. Özellikle kadınların iş gü-
cüne katılım oranındaki artışın hızlı 
bir şekilde devam ettiğini ifade eden 
Elvan,”Son dönemlerde gözlenen 
yüksek iş gücüne katılım oranlarının 
yanında daha yüksek oranda ilave 
istihdamın sağlanması, ekonomide-
ki canlılığın, istihdam oluşturma ka-
pasitesinin ve beklentilerin olumlu 
yönde devam ettiğini göstermekte-
dir. Sanayi sektöründe istihdam bir 
önceki yılın aynı ayına göre 188 bin 
kişi artarken, hizmetler sektöründe-
ki artış eğilimi de sürmektedir. Hiz-
metler sektörü istihdamında (inşaat 
dahil) 961 bin kişilik artış kaydedil-
miştir. Tarım istihdamı da bu dö-
nemde toplam istihdama pozitif kat-
kı sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.
n İHA

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile Fi-
nansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği 
(FODER) iş birliğinde düzenlenen “3. 
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Konfe-
ransı”nın açılışında konuşan Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 
Finansal okuyazarlığın artırılması, fi-
nansal tüketicilerin bilgi ve bilinç düze-
yinin yükseltilmesine ve finansal tüke-
ticilerin korunmasına yönelik yapılan 
faaliyetleri anlatan Akben, bu kapsam-
da hayata geçirilen stratejilerden ve 
eylem planlarından bahsetti. Akben, 
BDDK tarafından hazırlanan internet 
sitesinde şifre güvenliği ve dolandırı-
cılık hususlarında soru cevap şeklinde 
bilgilendirmeler yapıldığını kaydede-
rek, şunları söyledi: “Malumunuz son 
dönemlerde, insanların algısını etki-
leyerek belirli bir şekilde davranmaya 
yöneltip zarara uğratma şeklinde ta-
nımlanan sosyal mühendislik yoluyla, 
dolandırıcılık türleri ile, vatandaşları-
mız mağdur edilmektedir. Bu tarz do-

landırıcılıklarla bankacılık işlemlerinde 
sıkça karşılaşmaktayız. Son dönemde 
karşılaşılan dolandırıcılık olaylarına ör-
nek vermek gerekirse; dolandırıcı kart 
sahibini bankadan aradığına ikna edip 
güvenini kazanmakta ve vatandaşın 
kart ve şifre bilgilerini almakta ya da 
dolandırıcı sosyal ağlar üzerinden va-
tandaşın arkadaş listesinde bulunan 
bir arkadaşının/akrabasının hesabını 
ele geçirip vatandaş ile temas kura-
rak kişisel bilgilerini ele geçirmektedir. 
Yine son dönemlerde sıkça karşılaştı-
ğımız sahte siteler yoluyla dolandırıcı-

lıkta, bankanın internet sitesine giriş 
yaptığını düşünen vatandaş, bankaca 
kendisine gönderilen tek kullanımlık 
şifreyi bankanın sandığı internet site-
sine girmekte, karşı taraftaki dolandı-
rıcı da vatandaşın bilgilerini ele geçir-
mektedir.” BDDK Başkanı Akben, bu 
sürenin yıl sonunda dolduğunu hatır-
latarak, ancak yıl sonu alışverişlerinin 
etkilenmemesi için bu tarihi 31 Ocak’a 
ertelediklerini anımsattı.Akben, şöyle 
devam etti: “31 Ocak’ta internete açık 
kartların mutlak suretle taleple açık 
olması şartı getirilmişti. Bu, tabii şöy-
le bir algı oluşturmasın; e-ticarete bir 
zarar mı verecek, internette bundan 
sonra mutlaka onay gerekmesi falan... 
Kişi istediği an internete kredi kartını 
açma yetkisine sahiptir. Bankayı aradı-
ğı an onu internet kullanımına açabile-
cek konumdadır. Burada herhangi bir 
e-ticaretin engellenmesi söz konusu 
değildir. Aksine tüketicilerin mağduri-
yetlerinin önlenmesi söz konusudur.”
n AA

Dedeman By Smart konsept 
oteller 2018 yılında hizmete giri-
yor.  1966 yılından bu yana turizm 
otelcilik alanında sunduğu kaliteli 
hizmet anlayışıyla faaliyetlerine 
devam eden Dedeman Otelleri, 
2018 yılında yatırımlarına hız kes-
meden devam edecek. 2018 yılın-
da smart otel konseptiyle Smart 
by Dedeman yatırımlarını gerçek-
leştireceklerini belirten Dedeman 
Turizm Yönetim A.Ş. Genel Mü-
dürü Emrullah Akçakaya, 2018 yı-
lında yüzde 15 bir büyüme planla-
dıklarını dile getirdi.

2018 yılında Smart by Dedeman 
ismiyle smart oteller konseptini Y 
kuşağı ile tanıştıracak olan Dede-
man Turizm Yönetim A.Ş. Genel 
Müdürü Emrullah Akçakaya, “2018 
yılında hayata geçirmeyi planladığı-

mız Smart by Dedeman otellerimizi 
teknoloji jenerasyonuna atfedeceğiz. 
Aynı zamanda 2023 yılına kadar da 
toplamda 40 yeni’ otel sayısına ulaş-
mayı hedefliyoruz” dedi. 2016-2017 
yıllarında yaşanan olumsuz geliş-
meler, Türkiye’nin coğrafi konumu, 
2017 yılının ilk dakikalarında yaşa-
nan acı deneyim ve politik restleş-
melerin gölgesinde geçen bir süreç 
oldu. Yaşanan olumsuz gelişmeler 
her sektörde olduğundan daha çok 
ekonominin temel taşlarından olan 
turizm sektörünü doğrudan etkiledi. 
Yaşanan bu olumsuzluklar ülkeye 
gelen turist sayısında ciddi bir azal-
maya ve buna bağlı olarak sektörde 
çok ciddi bir daralmaya neden oldu. 
Özellikle Avrupalı turist açısından 
ülkemiz hedeflediği rakamın altında 
seneyi kapattı.  Emrullah Akçakaya, 

2017 yılında bir önceki yıllara kıyasla 
daha iyimser planlar yaptıklarını fa-
kat kriz stratejilerini uygulamak zo-
runda kaldıklarını belirtti. 2018 yılı 
için ise turizm sektöründe olumlu 
gelişmelerin yaşanacağını belirtti.

Dedeman ve Park Dedeman 
markaları 16 otel ile faaliyetlerine 
devam eden Dedeman Grubu, 2018 
yılında yurt dışında bir otel yatırımı 
da düşünmektedir. 

Akçakaya, “2018 yılında ülkemi-
zin; sosyal, kültürel ve siyasi duru-
munun olumlu yönde gelişeceğine 
inanıyoruz. Sektördeki yatırımları-
mıza hız kesmeden devam ediyor ve 
geliştireceğimiz smart otel konsep-
tiyle 2018 yılında 2017 yılına kıyasla 
yüzde 15’lik bir büyüme planlıyoruz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Alemdar’dan gazeteciye 
verilen cezaya tepki

Türk balı 45 ülkede
ağızları tatlandırdı

Bor Kaymakamı Muammer Bal-
cı’nın asker eşi T.S. ile çekilmiş fo-
toğraflarının yayınlanmasına ilişkin 
davada, ‘özel hayata ilişkin görüntü 
ve sesleri ifşa etmekten yargılanan 
Yeni Akit Gazetesi Niğde Muhabiri 
Dursun Suna’yı 2 yıl 6 aylık hapis 
cezasını sebebiyle hapse girmesi-
ne büyük tepki gösteren İç Anado-
lu Gazeteciler Federasyonu Genel 
Başkanı Adem Alemdar, habercililik 
etiğine dikkat ederek zor şartlarda 
görevini yerine getirmeye çalışan 
Dursun Suna’ya verilen hapis ceza-
sını kabul etmiyoruz. İnadına doğ-
ruları halka ulaştırmaya çalışacağız” 
diye konuştu.Alemdar, “Basının en 
önemli görevi, kamu yararını ilgi-
lendiren olay ve konularda haber ve 
bilgi vermek, açıklamalar yapmak, 
eleştiri ve değer yargıları sunmak 

suretiyle toplumu aydınlatmak ve 
kamuoyu oluşturmaktır. Gazete-
cinin bu hakkı Anayasamızın 26. 
maddesinde de açıkça belirtilirken 
İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
mesinin 19. maddesinde de “Her 
ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak 
hürriyetine hakkı vardır.  Bu hak ve 
fikirlerinden ötürü rahatsız edilme-
mek, memleket sınırları olmaksızın 
malumat ve fikirleri her vasıta ile 
aramak, elde etmek veya yaymak 
hakkını içerir”  şeklinde ifade edil-
miştir. Gazetecinin bütün bu hak 
ve sorumlulukları da kanunlarla 
güvence altına alınmışken, meslek-
taşımıza verilen 2 yıl 6 aylık hapis 
cezasını kınıyor, bir an önce bu yan-
lıştan dönülmesini temenni ediyo-
rum” ifadesini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Türkiye, geçen yıl bal ihraca-
tından 23 milyon 893 bin 69 dolar 
gelir elde etti.

AA muhabirinin Doğu Karade-
niz İhracatçılar Birliği (DKİB) verile-
rinden yaptığı derlemeye göre, Tür-
kiye’den geçen yıl 45 ülkeye 6 bin 
495 ton bal ihraç edildi.

Söz konusu ihracat karşılığı 23 
milyon 893 bin 69 dolar gelir eden 
Türkiye, ihracatını önceki yıla oranla 
miktarda yüzde 79, değerde ise yüz-
de 60 artırdı.

Bu dönemde 9 milyon 317 bin 
10 dolarlık ihracatla Almanya birinci 
sırayı alırken, 8 milyon 192 bin 292 
dolarlık ihracatla ABD ikinci, 1 mil-
yon 382 bin 325 dolarlık ihracatla 
da Suudi Arabistan üçüncü oldu. 
Doğu Karadeniz’den ise geçen yıl 4 
ülkeye 1 milyon 168 bin 916 dolar 
karşılığında 285 ton bal ihraç edildi. 
Bu dönemde yapılan ihracat, önceki 

yıla oranla miktarda yüzde 96, de-
ğerde ise yüzde 78 artış gösterdi. 
Bölgeden yapılan bal ihracatında 
da 599 bin 674 dolarla Almanya ilk 
sıradaki yerini korurken, bu ülkeyi 
432 bin 65 dolarlık ihracatla Suudi 
Arabistan, 90 bin 662 dolarlık ih-
racatla Birleşik Arap Emirlikleri ve 
46 bin 515 dolarlık ihracatla Katar 
izledi.

DKİB Yönetim Kurulu Başka-
nı Gürdoğan, Türkiye ve bölgeden 
yapılan bal ihracatının her geçen 
gün arttığını söyledi. Almanya, ABD 
ve Suudi Arabistan’ın önemli ihra-
cat pazarları olduğunu dile getiren 
Gürdoğan, turizm potansiyelinin bal 
ihracatını etkilediğine dikkati çeke-
rek, “İhracatımız sürekli artıyor ve 
2017’yi yüzde 60’lık artışla tamam-
ladık. Bu yıl da pozitif yönde ilerle-
yerek, çok daha iyi noktalara gelece-
ğimize inanıyorum” dedi. n AA

İSİPAB toplantısı için İran’a giden AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet 
Özdemir, “Türkiye’nin sınırlarını ve Suriye’nin bütünlüğünü korumak için kararlıdır” dedi 

‘İslam ülkeleri birleşirse
sorunlarını çözebilir’

İslam ülkeleri arasında dayanış-
manın arttırılması amacıyla kurulan 
İslam İş Birliği Teşkilatı’nın parla-
mento ayağını oluşturan İslam İşbir-
liği Teşkilatı Parlamento Birliği’nin 
(İSİPAB) 13. Konferansı için İran’ın 
başkenti Tahran’da bulunan AK Parti 
Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ah-
met Özdemir, Medeniyet ve Dinler 
Arası Diyalog Oturumu’nda ülkemizi 
temsilen yaptığı konuşmasında, “Bu 
toplantılarda kendimi 1.7 milyarlık 
büyük dünyanın bir parçası hisset-
tiğimi, ülkeme bilenmiş, yenilenmiş 
olarak, daha çok çalışmak üzere daha 
kararlı bir şekilde döndüğümü belirt-
mek istiyorum” dedi. 

“Türk TV’lerinin ABD’nin Suriye 
sınırımızda PYD’ye yönelik hamle-
sinin Dış İşleri Bakanımız, Başba-
kanımız ve Cumhurbaşkanımız ta-
rafından, yani en yetkili ağızlardan 
reddedildiğini; Türkiye’nin sınırlarını 
ve Suriye’nin bütünlüğünü korumak 
için her türlü siyasi, diplomatik giri-
şimi sürdüreceğini; askeri önlem ve 
girişimler dâhil bütün imkânlarını 
seferber edeceğini, bu hususta kararlı 
olduğunun altını özellikle çiziyorum” 
diyen ve İslam dünyasının önemli bir 
eşikte olduğunu belirten Özdemir, 
“Zira dünya beşten büyüktür. Dün-
ya nüfusunun dörtte birini oluşturan 
büyük camianın BM nezdinde veto 
hakkına sahip bir temsilcisinin bu-
lunmaması büyük eksikliktir. Şu anda 
buna en hazır gözüken ülke Türki-
ye’dir. Eğer yönetimler Türkiye’de 
olduğu gibi milletiyle bütünleşebilir-
se geleceğini daha çabuk kurtarır ve 
kurar. Başarının sırrı düşmanlıklarını 
gizleyen dış güçlere değil halka ku-
lak vermekten geçiyor. Halkla birlik-
te hareket eden yönetim anlayışları 
benimsediğinde ve uygulandığında 
başarı gelecektir. İslam ülkeleri önce 
iç birliğini sonra aralarında koordi-
nasyonu sağlayarak pek çok sorunu 
aşabilirler. Birliktelik sağlandığında 
nüfus yoğunluğu, yani insan kayna-
ğı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile 
dünyanın siper gücü olmaya adaydır. 

Bu yolda aşılması gereken en büyük 
engel tefrikadır. Ayrılıklarını gider-
miş, birliği sağlamış İslam dünyasının 
âleme ve insanlığa çok şey katacağına 
inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

Özdemir, İran ve Azerbaycan’ın 
yazılı ve görsel medyalarına verdiği 

röportajlarda; Kısaca İSİPAB toplantı-
larına 3. kez katıldığını, İslam dünya-
sının tamamını burada göremediğini 
vurguladı. Bu girişimin İslam dün-
yasının birliğine giden yolda önemli 
olduğunu vurguladı. Filistin’le alakalı 
soruları da yanıtlayan Özdemir; Ku-

düs’ün üç dinin mukaddesi olduğu-
nu, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e 
taşıma kararından acilen dönmesini, 
Türkiye’nin stratejik ortağı olarak son 
dönemde attığı adımların ülkemizde 
hayal kırıklığıyla karşılandığını ifade 
etti. n HABER MERKEZİ

Dedeman, 2018 yılında yüzde 15 büyüyecek

Dedeman Turizm Yönetim A.Ş. 
Genel Müdürü Emrullah Akçakaya

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, 
Medeniyet ve Dinler Arası Diyalog Oturumu’nda ülkemizi temsilen açıklamada bulundu.
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Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, “30 bin PKK’lıyı legalize edilmiş bir ordu olarak değerlendirdiğimiz vakit onların elbette koruyacağı bir 
sınır çizilecektir. Bu tabiri caizse ikinci İsrail vakası olarak karşımızda duruyor. Elbette bizler de buna sessiz kalamayız” dedi

‘ABD açıkça PKK’yı devletleştiriyor!’
ABD’nin Suriye’de 30 bin kişi-

den oluşan ‘Suriye Sınır Güvenlik 
Gücü’ kuracağı açıklamasını de-
ğerlendiren Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Uluslararası İliş-
kiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, “30 bin 
PKK’lıyı legalize edilmiş bir ordu 
olarak değerlendirdiğimiz vakit 
onların elbette koruyacağı bir sınır 
çizilecektir. Bu tabiri caizse ikinci 
İsrail vakası olarak karşımızda du-
ruyor” dedi. 

“Aslında bu durumu yakla-
şık 2 yıl süren Amerika’nın PKK/
PYD politikasının son noktası ola-
rak değerlendirebiliriz” şeklinde 
konuşan Yrd. Doç. Dr. Bozbaş, 
“Amerika bugüne kadar yaptı-
ğı açıklamalarda, bulunduğu fa-
aliyetlerde PKK ve PYD’lilerin 
DEAŞ’a karşı verilen mücadele 
çerçevesinde silahlandırıldığını 
ve bu desteğin de bununla sınırlı 
kalacağını dile getiriyordu. Bu bile 
kendi özünde sıkıntılı bir durum-
ken, bugün yaptığı açıklamayla 30 
bin kişilik bir ordu oluşturacağını 
ve bununla sınır güvenliğini ko-
rumakla tanımladığını belirtmek-
tedir. Burada aslında birkaç soru 
var: Öncelikle hangi sınırdan bah-
sediyoruz. Eğer bunlar Türkiye’de 
yaşayan Kürt halkı ise bunların 
herhangi bir sınır güvenliğinden 
bahsetmemiz mümkün değil. 
Öteki taraftan Türkiye sınırı diye 
düşünürsek Türkiye zaten kendi 
sınırını koruyor. Türkiye’nin orada 
sınırında muhatap olduğu güç hu-
kuki olarak hala Suriye Devletidir” 
şeklinde konuştu.

“İKİNCİ İSRAİL VAKASI OLARAK 
KARŞIMIZDA DURUYOR”

Bozbaş şöyle devam etti: “Ame-
rika’nın aslında bugüne kadar 2,5 
yıldır bizlerin analizlerde dile ge-
tirdiğimiz, burada PKK’yı devlet-
leştiriyor söylemlerini destekliyor, 
hatta bunun ayyuka çıktığı bir an 
olarak değerlendirebiliriz. Burada 
tabii ciddi tehlikeli durumlar ortaya 
çıkacaktır. Bölgedeki istikrarsızlığı 
daha da derinleştirecektir. Nitekim 
baktığımız zaman 30 bin PKK’lı-
yı legalize edilmiş bir ordu olarak 
değerlendirdiğimiz vakit onların 
elbette koruyacağı bir sınır çizile-
cektir ve bu sınır üzerinden de ge-
rek Türkiye, gerek Suriye, gerekse 
bölge içerisinde çok ciddi istikrar-
sızlıkları da doğuracaktır. Bu tabi-
ri caizse ikinci İsrail vakası olarak 
karşımızda duruyor. Yani 1948 ve 
2018’i düşündüğümüz zaman 70 

yıl sonra ikinci İsrail vakası bölgede 
tabiri caizse bizim kendi alanımız-
da yeni bir devlet kuruluyor. Elbet-
te bizler de buna sessiz kalamayız.”

“ABA ALTINDAN SOPA 
GÖSTERMEKTİR”

Türkiye açısından değerlen-
dirildiğinde, Türkiye’nin Afrin’de 

bir operasyon düşündüğü bir anda 
veya operasyonu dillendirdiği anda 
bunun bu kadar net bir şekilde ifa-
de ediliyor olmasının aslında aba 
altından sopa göstermek olduğunu 
belirten Yrd. Doç. Dr. Bozbaş, “Yani 
Türkiye’ye sen oraya bulaşma biz 
oranın hamisi veyahutta oradaki si-
zin operasyon yapacağınız bölgenin 
hamisi biziz diyor. Nitekim hatırla-
yın Fırat Kalkanı operasyonu bittik-
ten sonra ve Fırat Kalkanı operasyo-
nu esnasında Menbic’teki PKK’nın 
askeri varlığına Türkiye müdahil 
olmak istediğinde yine Amerika 
kendi gönderdiği silahlarla Ameri-
kan bayrağı çektirerek o bölgelerde 
Amerika bayrağını kullandırarak 
adeta bir kalkan görevi, bir şemsiye 
görevi üstlenmişti. Türkiye’nin bel-
ki ileriki aşamasında Menbic’i hedef 
alacağı pozisyonda Afrin’e yapacağı 
bir operasyonda Amerika yine bu 

şekilde bir silahlandırma, koruma, 
ordu söylemleriyle beraber aslında 
Türkiye’ye, ‘Oraya giremezsin, bu-
rası şu anda benim silahlandırma-
ya veya benim yönettiğim bir alan 
olarak ortaya çıkıyor’ demektedir” 
ifadelerini kullandı.

“BURADAKİ EN BÜYÜK 
SIKINTI AMERİKA”

Amerika’nın PKK/PYD üze-
rinden hakimiyetini güçlendiriyor 
olmasından Rusya’nın ciddi rahat-
sız olduğunu söyleyen Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Uluslarara-
sı İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Bozbaş, “Bu sebeple 
geçen ay Rusya Afrin’den kendi 
askerlerini ve kendine bağlı birlik-
leri çektiğini deklare etti. Bu Cum-
hurbaşkanımızın Putin’le yapmış 
olduğu görüşmeden sonra deklare 
edilmişti. Bu anlamda aslında Tür-
kiye’nin Afrin’e yapacağı operas-
yona da yeşil ışık yakmıştı kendisi 
açısından. Suriye rejiminin de çok 
büyük bir ihtimalle bizim Afrin’e 
yapacağımız operasyonda sessiz 
kalacağını, oradaki kendisinden ba-
ğımsız ortaya çıkan kantonu veya 
devleti veyahut da devlet özerk 
anlayışıyla bir devletin olmaması-
nı istediği için Türkiye’nin orada 
yapacağı operasyonu veya PKK/
PYD’ye karşı vereceği mücadeleyi 
de destekleyeceğini düşünüyorum. 
Buradaki en büyük sıkıntı Ameri-
ka. Bölgede kendisine bağlı özerk 
bir PKK üzerinden tanımlanmış 
bir Kürt devletiyle kendi çıkarlarını 
konsolide etmeye çalıştığını gör-
mekteyiz” şeklinde konuştu.
n İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOMEK ve ASEM’in 23 ilçede 60 kurs merkezinde eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti

100 bin 611 kursiyere eğitim!
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye’ye 
örnek olan Meslek Edindirme Kurs-
ları ile Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezleri’nin 2017 yılında 100 bin 
611 kursiyere eğitim vererek bu 
alanda önemli bir başarıya daha 
ulaştığını söyledi. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Meslek Edindirme 
Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve 
Eğitim Merkezleri (ASEM) merkez 
ve ilçelerde sürdürdüğü eğitim fa-
aliyetleri her geçen gün güçlenerek 
büyümeye devam ediyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, KOMEK ve ASEM’in 23 
ilçede 60 kurs merkezinde eğitim 
faaliyetlerini sürdürdüğünü belir-
terek, 500 binden fazla mezunu 
ile Konya’nın ve Türkiye’nin en 

büyük, en önemli ailelerinden biri 
olduğunu dile getirdi. 

Konya’nın sanatına, kültürüne 
ve istihdamına büyük katkı sağla-
yan KOMEK ve ASEM’den 2017 
yılında istifade eden kursiyer sayı-
sının 100 bin 611 olduğunu vurgu-
layan Başkan Akyürek, ilk kez ula-
şılan bu rakamın bu alanda önemli 
bir başarı olduğunu söyledi. 

KOMEK, ASEM ve yaz ayların-
da faaliyet gösteren Genç KOMEK 
Yaz Okulu’nun yeni ilçelerle bir-
likte büyümeye devam edeceğini 
kaydeden Başkan Akyürek, kurs-
lara katılan ve kurslarda emeği ge-
çen herkesi tebrik etti. 

YENİ DÖNEM KAYITLAR 
24 OCAK’TA BAŞLAYACAK 

Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursları ile Aile 
Sanat ve Eğitim Merkezleri’nin 
yeni dönem kayıtları 24 Ocak – 4 
Şubat tarihleri arasında alınacak. 
Bilişim teknolojilerinden yabancı 
dillere, autocad-solidworks, Ar-
duino Programlama ve Sayacılık 
kurslarından ebru, çini, hat, tez-
hip, gümüş takı işlemeciliği gibi 
gelenekli sanatlara kadar 310 
farklı branşta eğitim veren KO-
MEK ve ASEM için kayıtlar www.
konya.bel.tr ve www.komek.org.tr 
adreslerinden alınacak. 

Ayrıca KOMEK ve ASEM’lerde 
bu dönem itibariyle sadece spor ve 
havuzlara üyelik ücreti alınacak, 
diğer faaliyetler ve kurslar ücretsiz 
olacak.
n HABER MERKEZİ

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bozbaş 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOMEK ve ASEM’in 2017 yılında 
100 bin 611 kursiyere eğitim vererek bu alanda önemli bir başarıya daha ulaştığını söyledi. 



Beyaz Saray’daki ilk yılını dol-
durmaya hazırlanan ABD Başkanı 
Donald Trump, göçmen ve Müslü-
manlara yönelik yasak politikalarıyla 
damga vurdu.  Trump’ın başkanlık 
yarışı sırasında vadettiği radikal poli-
tika değişikliklerinden biri de ABD’de 
göçmen veya mülteci kabul prose-
dürlerinin değiştirilmesiydi. Başkan-
lığının ilk haftasında ABD Savunma 
Bakanlığı Pentagon’u ziyaret eden 
Trump, konuya ilişkin tartışmalı üç 
başkanlık kararnamesini imzaladı. 
Trump, Pentagon’da imzaladığı “Ulu-
su ABD’ye giren yabancı teröristler-
den korumak” başlıklı kararnamede 
Irak, Suriye, Libya, Somali, Sudan, 
Yemen ve İran vatandaşlarının ülke-
ye girişini 90 gün askıya aldı. 

TRUMP’IN KARARNAMELERİNE İLK 
DARBE YARGIDAN

Trump’ın kararından sadece bir 
gün sonra ABD’deki en büyük hak ve 
özgürlükler derneği Amerikan Sivil 
Haklar Birliği New York Doğu Bölge 
Mahkemesinde dava açtı. New York 
Eyaleti Federal Yargıcı Ann Donnely, 
kararnamenin ABD Anayasası kap-
samında teminatı verilen “bireylerin 
eşit koruma ve kanuni haklarını ihlal 
ettiği” gerekçesiyle ülkeye varmış 
olanların kabul edilmemesinin dur-
durulmasına kararı verdi. Daha son-
ra ise ABD’de oturma izni bulunan 
iki akademisyenin Massachusetts’te 
açtığı dava sonucunda Federal Yar-
gıç Allison Burroughs, “ABD’ye ya-
sal olarak varmış olanların ülkeden 
sınır dışı edilemeyeceğine” hükmetti 
ve kararnameyi kısmen askıya aldı. 
Trump’ın 7 İslam ülkesine uyguladı-
ğı giriş yasağının en tartışmalı kısmı, 
ABD’de “Yeşil Kart (Green Card)” 
veya kalıcı oturma izni bulunanların 
da kararname kapsamına alınmış 
olmasıydı. Massachusetts ve New 
York’un yanı sıra Yeşil Kart sahiple-
ri tarafından Washington, Maryland 

ve Hawaii’de de Trump yönetimine 
dava açıldı. Bunun üzerine Trump 
yönetimi kararnamenin kapsamında 
yumuşamaya gitti ve ABD’de çalışma 
veya oturma izni bulunan ilgili ülke 
vatandaşlarının ABD’ye girişlerine 
izin verildi. 

TRUMP’A EN BÜYÜK DARBE 
YARGIÇ ROBART’TAN

Washington eyaleti federal yar-
gıcı James Robart, 3 Şubat 2017’de 
Trump’ın vize yasağı kararının yü-
rütmesini ülke genelinde durdurma 
kararı aldı. Yargının kapattığı yolu 
aşmak için Trump ikinci kararname-
sini 6 Mart 2017’de imzaladı.  Yeni 
kararnamede ABD öncülüğündeki 
DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak’taki 
operasyonlarına zarar vereceği gerek-
çesi ile Irak listeden çıkarıldı. Uygu-
lanmasına 16 Mart 2017’de başlana-
cağı belirtilen bu yeni düzenleme de 
15 Mart 2017’de Hawaii Federal Yar-
gıcı Derrick Watson tarafından geçici 
olarak ülke genelinde askıya alındı ve 
Trump, konuyu Yüksek Mahkeme-

ye kadar taşıyacağını açıkladı. ABD 
Yüksek Mahkemesi geçen yılın eylül 
ayının ortalarında Trump yönetiminin 
itirazını yönetimin konuyla ilgili yeni 
düzenleme üzerinde çalıştığını gerek-
çe göstererek reddetti. Trump ise sü-
resi dolan vize ve seyahat kısıtlaması 
kararnamesinin yerine geçecek yeni 
bir kararnameyi 24 Eylül 2017’de im-
zaladı. Hawaii Yargıcı Watson bu ka-
rarnamenin de yürütmesini “ABD’ye 
gelmek isteyen insanları milliyetle-
rine göre ayrımcılığa tabi tuttuğu” 
gerekçesiyle durdurdu.  Trump yö-
netimi Yargıç Watson’ın bu kararını 
da ABD Yüksek Mahkemesine taşıdı. 
Yüksek Mahkeme, 5 Aralık 2017’de 
kararnamenin uygulanabileceğine 
hükmetti.

ELEKTRONİK CİHAZ YASAĞI
Trump’ın tartışma yaratan bir 

başka yasağı da ABD uçuşlarında bazı 
havayolu şirketlerinde yolcu kabinle-
rine cep telefonundan büyük elektro-
nik cihazların alınmamasına yönelikti.

ABD, 21 Mart 2017’de İstan-

bul’un yanı sıra Kahire, Amman, Ku-
veyt, Kazablanka, Doha, Riyad, Cidde, 
Abu Dabi ve Dubai’den ABD’ye gele-
cek yolcu uçaklarında cep telefonun-
dan büyük elektronik cihazların yolcu 
kabinlerine alınmasına yasak getirdi. 
Karar tartışmalara neden olurken 
ABD İç Güvenlik Bakanlığı geçen yıl 
temmuz ayında ilgili hava limanlarına 
yeni güvenlik tarama uygulamalarını 
şart koşarak elektronik cihaz yasakla-
rını peyderpey kaldırdı.

GÖÇMEN KARŞITI 
POLİTİKALARDA TAM GAZ

Başkanlık yarışına katıldığı ilk 
günden itibaren Trump’ın hedefinde 
Meksika sınırından ABD’ye giren yasa 
dışı göçmenler vardı. Trump başkan-
lık koltuğuna oturduktan sonraki 9 
ay içerisinde Göçmenlik ve Gümrük 
Muhafaza Birimi 61 bin 94 göçmeni 
sınır dışı etti. Birimin verilerine göre 
2017 yılında aynı zamanda 110 bin 
568 göçmen tutuklandı.

YEŞİL KART VE GÖÇMEN 
ZİNCİRİNE ENGEL

ABD Başkanının hedefinde olan 
diğer bir kesim de çocukken aileleri 
tarafından yasa dışı şekilde ABD’ye 
getirilen çoğunluğu Latin Amerika 
kökenli göçmenlerdi. Trump ağus-
tos ayında bu şekilde ABD’ye giren 
göçmenlerin korunmasını amaçlayan 
sağlayan ve kamuoyunda DACA (De-
ferred Action for Childhood Arrivals) 
olarak bilinen programı 6 ay içerisin-
de kaldırma kararı aldığını açıkladı. 
“Güçlü İstihdam için Amerikan Göç-
menliğine Reform Yasası” adı verilen 
tasarının hedefinde Yeşil Kart uygu-
laması var.  

Trump, tüm bu yasakları ABD’nin 
güvenliği ve ABD halkının istihdam 
alanını korumak için yaptığını savun-
sa da birçok Amerikalı uzman, Ame-
rikan topraklarının ve refahının ya-
sakçı politikalarla korunamayacağını 
dile getiriyor.     n AA

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşi-
retleri Birliği, ABD’nin PYD/PKK’yı 
ordulaştırma çabasına ilişkin “Bü-
tün bunlar Suriye’yi bölme çabala-
rıdır ama Suriyeliler olarak asla izin 
vermeyeceğiz” dedi. Suriyeli Türk-
men ve Arap Aşiretleri Birliğince, 
ABD’nin PYD/PKK’yı ordulaştırma 
çabasına ilişkin, “ABD’yi bu girişi-
minden dolayı kınıyoruz ve bir an 
evvel bu yanlıştan dönmesini tav-
siye ediyoruz” değerlendirmesinde 
bulunuldu. Birlikten yapılan yazılı 
açıklamada, ABD’nin terör örgütü 
PYD/PKK’yı meşrulaştırılma çaba-
sının kınandığı belirtildi. ABD’nin 
terör örgütü DEAŞ ile mücadele ba-
hanesiyle başka bir terör örgütüne 
destek vermesinin, demokrasi ile 
bağdaşmadığı ifade edilen açıkla-
mada, şunlar kaydedildi:

“ABD, Suriye’de ikinci bir İsra-
il devleti kurmaya çalışıyor. Suri-
ye’nin gerçek toprak sahipleri ola-
rak bir terör örgütünün ülkemizde 
cirit atmasına razı gelmezken, şimdi 
ordu kurma çabalarını kabul etme-
miz mümkün değil. Demokrasi adı-

na ülkemize girip topraklarımıza ve 
namusumuza göz diktiler. İnsanları 
tehcir politikası uygulayarak ülke 
dışına göçe zorladılar. Ülkemiz için 
gerekirse ölürüz ama yine de bunu 
kabul edemeyiz. ABD’yi bu girişi-
minden dolayı kınıyoruz ve bir an 
evvel bu yanlıştan dönmesini tavsi-
ye ediyoruz. Bütün bunlar Suriye’yi 
bölme çabalarıdır ama Suriyeliler 
olarak asla izin vermeyeceğiz.”  n AA

16 OCAK 201816 HABER

Filistinli Cuneydi Türkiye’ye geliyor Türk doktorlar Nijer’de şifa dağıttı
Filistin’de ABD Başkanı Donald 

Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in baş-
kenti” olarak tanımasının ardından 
çıkan olaylarda direnişin sembolü 
olan Fevzi el-Cuneydi, Türkiye’ye 
geliyor.

Kudüs direnişinin sembol ismi 
16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 
Esenler Belediyesi’nin düzenlediği 
3 günlük etkinlik kapsamında, yarın 
İstanbul’a gelecek. Sultan 2. Ab-
dülhamid Han’ın kabir ziyaretiyle 
başlayacak etkinlik, akşam düzenle-
necek “Kudüs Gecesi” programıyla 
devam edecek. Cuneydi, İstan-
bul’da bulunduğu süre içinde lise 
öğrencilerine yaşadığı süreci anla-
tacak ayrıca, TRT 1’de yayınlanan 
“Payitaht: Abdülhamid” dizisinin 
setini ziyaret edecek. Kudüs direni-
şinin sembol ismi Cuneydi, son ola-
rak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından kabul edilecek. 
Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cu-

neydi, 7 Aralık 2017’de işgal altın-
daki Batı Şeria’da yer alan El Halil 
şehrinde “gözleri bağlanarak” çok 
sayıda İsrail askeri tarafından gö-
zaltına alınmış, bu görüntü sosyal 
medyada büyük yankı uyandırmış-
tı. 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 
28 Aralık 2017’de kefaletle serbest 

bırakılan Kudüs direnişinin sembol 
ismi Cuneydi’nin İsrail askerleri 
tarafından dövülmesi sonucunda 
sağ omzunda kırık oluşmuştu. Öte 
yandan Ofer Askeri Mahkemesi Cu-
neydi’nin dünkü duruşmasını, 19 
Şubat’a ertelemişti.
n AA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
ve Gönüllüler Hareketi tarafından 
Nijer’de gerçekleştirilen organizas-
yonda, 12 günde 725 katarak ame-
liyatı ile 2 bin 728 klinik muayene 
yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 
açıklamasına göre, uzman doktor 
Selim Genç başkanlığında 6 doktor 
ve 7 hemşireden oluşan ekip tara-
fından Nijer’in Maradi bölgesinde 
Tessoua ve Aguie’deki hastane-
lerde çok sayıda kişi tedavi edildi. 
Ekibin 12 günlük çalışmasında üc-
retsiz olarak hizmet alan hastaların 
yapılan tedavi ve ameliyatlar son-
rasında yeniden ışıkla buluşması 
sağlandı.  Açıklamada görüşlerine 
yer verilen Sağlık Bilimleri Üni-
versitesi Afrika Sağlık Çalışmaları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin 
Eker, Nijer’in başkenti Niamey’e 
720 kilometre uzaklıkta bir bölge-

de ihtiyaç sahibi insanların yeniden 
görmelerini sağlamak amacıyla ça-
lışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 
Kataraktın, göz bebeğinin arkasın-
da bulunan ve görmeyi sağlayan 
doğal göz merceğinin saydamlığını 
kaybederek matlaşması olduğunu 
vurgulayan Eker, şunları kaydetti: 
“Yaptığımız ameliyatlarla hastalar 
adeta karanlık bir günün ardından 
aydınlığa ulaşmış gibi oluyorlar. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İslam 
coğrafyasına sağlık profesyonelle-
ri yetiştirmek amacıyla 1903’te 2. 
Abdülhamid Han tarafından kuru-
lan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin 
devamıdır. 1903 ruhuyla kadim 
coğrafyamıza sağlık profesyoneli 
yetiştirmeye ve sağlık sorunlarını 
çözüme kavuşturmaya devam ede-
ceğiz.”
n AA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “İsrail Oslo’yu bitirdi. Dolayısıyla yeniden gözden geçirilmesi için masaya konulmalı” dedi

İsrail Oslo’yu bitirdi!
Filistin Devlet Başkanı 

Mahmud Abbas, İsrail’in, 
1993’te Filistin Kurtuluş Ör-
gütü (FKÖ) ile İsrail arasında 
yapılan Oslo Barış Anlaşma-
sı’nı “sonlandırdığını” be-
lirterek, anlaşmanın tekrar 
gözden geçirilmesi gerekti-
ğini söyledi. Abbas, Filistin 
Kurtuluş Örgütü’ne bağlı 
Filistin Merkez Konseyi’nin, 
işgal altındaki Batı Şeria’nın 
Ramallah kentinde, “Kudüs, 
Filistin’in Ebedi Başkenti” te-
masıyla düzenlenen 28. Dö-
nem Çalışma Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmada, “İsrail 
Oslo’yu bitirdi. Dolayısıyla ye-
niden gözden geçirilmesi için 
masaya konulmalı.” dedi.

“FİLİSTİN İŞGAL GÜCÜNÜN 
EGEMENLİĞİNİ KABUL ETMEZ”

Filistin yönetiminin işgal 
gücü egemenliğinde varlığını 
sürdürmesinin kabul edile-
mez olduğuna dikkati çeken 
Abbas, “Egemen olmayan bir 
Filistin otoritesi, hiçbir bedeli 
ödemeyen külfetsiz bir işgal gücünün 
egemenliğini kabul etmez.” vurgusu-

nu yaptı.
Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 

1967 sınırlarında bağımsız bir Filis-

tin devleti esası üzerine iki devletli 
çözüm taleplerine bağlı kaldıkları-
nı ifade ederek, Filistin yönetiminin 

ABD’nin “vetosuna” rağmen 
Birleşmiş Milletler’e (BM) tam 
üyelik için BM Güvenlik Kon-
seyi’ne (BMGK) gideceğini 
bildirdi. 

“DAVAMIZLA İLGİLİ HİÇBİR 
KONUDA, KİMSEDEN TALİMAT 

ALMAYIZ”
ABD’nin, Filistin-İsrail 

barış görüşmelerindeki ara-
buluculuğunu ve ABD’nin 
Filistin-İsrail barış sürecine 
temel olması için hazırladığı 
ve “yüzyılın anlaşması” ola-
rak isimlendirdiği planı kabul 
etmediklerini vurgulayan Ab-
bas, “Biz, davamızla ilgili olan 
hiçbir konuda, kimseden tali-
mat almayız.” diye konuştu. 
Abbas, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın, “Kudüs masadan 
kaldırılmıştır.” yönündeki 
sözlerine gönderme yaparak, 
“Kudüs şehri, Filistin coğraf-
yasının dini ve siyasi başkenti-
dir. Filistin yönetimi, Kudüs’ü 
yalnızca Filistin’in başkenti 
olarak kabul eder.” ifadelerini 

kullandı.
n AA

‘Kudüs’ü sonsuza kadar 
Filistin’in başkenti görüyoruz’

‘Suriye’yi bölme çabasına
asla izin vermeyeceğiz’

Filistin’in Ankara Büyükelçi-
si Mustafa, “Biz Filistinliler olarak 
Kudüs’ü sonsuza kadar ülkemizin 
başkenti olarak görüyoruz.” dedi. 
Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed 
Mustafa, ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in 
başkenti” ilan etmesinin hafızala-
ra ihanet olduğunu belirterek, “Biz 
Filistinliler olarak Kudüs’ü sonsuza 
kadar ülkemizin başkenti olarak gö-
rüyoruz.” dedi.

Başbakanlık Basın Yayın En-
formasyon Genel Müdürlüğünün 
(BYEGM) ev sahipliğinde, BYEGM 
Genel Müdürü Mehmet Akarca’nın 
moderatörlüğünde “Uluslararası Ba-
sın Mensuplarının Gözüyle ABD’nin 
Kudüs Kararı” paneli düzenlendi. 
Panele, Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu, Filistin’in Ankara Büyü-
kelçisi Mustafa ve Küba’nın Ankara 
Büyükelçisi Luis Alberto Amoros 
Nunez’in yanı sıra, Singapur, İspan-
ya, Endonezya, Tacikistan, Tayland 
ve Suudi Arabistan büyükelçilikle-
rinden temsilciler, çok sayıda basın 
mensubu ve davetli katıldı.
“BU KARARI ALANLAR KENDİ HAFI-
ZALARINA İHANET ETMİŞLERDİR”

Filistin’e yönelik uygulamalar 
ve ABD’nin Kudüs kararına ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan Bü-
yükelçi Faed, şunları kaydetti: “Bu 
kararı alan insanlar kendi hafızala-
rına ihanet etmişlerdir. Kentin ger-
çek tarihini, yerini ve değerini hiç-
bir zaman bilememişlerdir. Kudüs 

herhangi bir şehir değildir. Oradaki 
her taşın bir hikayesi, bir kıssası var-
dır. Oradaki sokakların her biri bir 
hikaye, bir tarih anlatır. Kudüs her 
zaman mukaddes bir şehirdir, tüm 
semavi dinler için mukaddes bir şe-
hirdir.” Kudüs’ün “dünyanın ruhani 
başkenti” olarak nitelenebileceğini, 
dini açıdan imtiyazlı bir yeri oldu-
ğu kadar tarihsel derinliğe de sahip 
olduğunu vurgulayan Büyükelçi 
Mustafa, “Biz Filisinliler olarak da 
Kudüs’ü sonsuza kadar ülkemizin 
başkenti olarak görüyoruz.” ifadele-
rini kullandı.

 “ERDOĞAN TARAFINDAN 
ORTAYA KONAN TÜM DEMEÇLER 

TAKDİRE ŞAYAN”
Düzenlenen panel için 

BYEGM’ye teşekkür eden Büyükel-
çi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada bulunan tüm Türk 
kardeşlerimize şükranlarımızı arz 
etmek istiyorum. Zira, Türkiye tara-
fından Kudüs’e ve Filistin’e yönelik 
gerek sayın Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan gerek sayın Başba-
kan Binali Yıldırım tarafından ortaya 
konan tüm demeçler, tüm söylem-
ler takdire şayan. Aynı zamanda 
sivil toplum kuruluşları, Türk halkı 
ABD’nin kararını kınadı, kendi tep-
kisini ortaya koydu, Filistin’le daya-
nışmasını ortaya koydu. Türkiye’nin 
tüm şehirleri, tüm siyasi partiler 
hükümet ve halkla birlikte aynı tu-
tumu sergiledi.”   n AA

Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılı yasaklarla geçti

Donald Trump

Mahmud Abbas
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Ömer ve Zeliha, bir ömür mutluluk için hayatlarını birleştirdi.  
Döndü-Bekir Bekir çiftinin kızı Zeliha, Zeynep-Şemsettin Çelik çiftinin oğlu Ömer ile evlendi 

Bekir ve Çelik aileleri
düğün mutluluğu yaşadı

Auto Viva İşletme Sahibi Şemset-
tin Çelik oğlu Ömer’i evlendirdi. Dön-
dü-Bekir Bekir çiftinin kızı Zeliha ile, 
Zeynep-Şemsettin Çelik çiftinin oğlu 
Ömer ömür boyu mutluluk için ‘evet’ 
diyerek dünya evine girdi. Diltaş Sos-
yal Tesislerinde gerçekleşen düğüne 
Bekir ve Çelik ailelerinin yakınları, se-
venleri ve dostları katıldı. Davetlileri 
kapıda karşılayan Bekir ve Çelik aile-
leri kendilerinin ‘hayırlı olsun’ dilek-

lerini kabul etti. Düğün merasiminde 
misafirlere geleneksel düğün pilavı 
ikramında bulunuldu. Mutlulukları 
gözlerinden okunan Zeliha ile Ömer 
çifti ise yakınları ile hatıra fotoğrafı 
çektirmeyi ihmal etmedi. Yenigün 
Gazetesi olarak Zeliha ile Ömer çiftine 
bir ömür mutluluk, Bekir ve Çelik ai-
lelerine ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi 
iletiyoruz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Aydınlar Ocağı’ndan hayırlı olsun ziyareti!

Kuveyt Türk ekonomiye katkı sunuyor

Kuveyt Türk Organize Sanayi Bölgesi Şube Müdürü Hasan Tosun ile KOBİ Bankacılığı Satış Uzmanı Mustafa Eren gazetemizi ziyaret etti.
Konya Dünyagöz Hastanesi Müdürü Dünyagöz Hastanesi Müdürü İrfan Yalçın ve Dünyagöz Hastanesi 

Basın ve Kurum İçi Halkla İlişkiler Sorumlusu Vildan Yaşar gazetemize ziyarette bulundu.

Sınav Eğitim Kurumları çıtayı yükseltiyor

Dünyagöz, 25 noktada hizmet veriyor

Konya Aydınlar Ocağı Genel Baş-
kanı Mustafa Güçlü, Gazeteci-Yazar 
Mustafa Balkan ve Eğitimci Muham-
med Acıyan Yenigün Gazetesi’nin 
yeni binasına yerleşmesinden dolayı 
‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan ise ziyaretle-

rinden dolayı Mustafa Güçlü ve Mus-
tafa Balkan’a teşekkür etti. Yenigün 
Gazetesinin önemli medya kuruluş-
ları arasında yer aldığını belirten Baş-
kan Mustafa Güçlü; “Yayın hayatına 
başladığınız günden bu yana sergile-
miş olduğunuz ilkeli ve kaliteli yayın 
anlayışıyla başarılarınızı sürdürme-

sini temenni ediyorum. Öncelikle 
Yenigün Gazetesi Konya’nın önemli 
medya kuruluşları arasında yerini alı-
yor. Bundan dolayı biz Yenigün Ga-
zetesini ve çalışanlarını tebrik ederiz. 
Yeni binalarında da başarılarının de-
vamını diliyoruz” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Kuveyt Türk Organize Sanayi 
Bölgesi Şube Müdürü Hasan Tosun 
ile KOBİ Bankacılığı Satış Uzmanı 
Mustafa Eren gazetemizi ziyaret 
etti. Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mustafa Arslan’a dileklerini ile-
ten Tosun,  “Yenigün Gazetesinin 
yeni binası tüm çalışanlarına ve 
Konya’mıza hayırlı olsun. Bundan 
sonraki süreçte Yenigün Gazetesi-
nin güzel başarılarını görmeyi ümit 

ediyoruz. 
Seçkin ürün ve hizmet kompo-

zisyonu çok sayıda finansal ürün 
ve hizmeti etkin bir biçimde müş-
terileriyle buluşturan Kuveyt Türk, 
ekonomiye katkı sağlamakta ve 
sektöründeki öncü konumunu sür-
dürmektedir.Kurulduğu günden 
bu yana müşteri memnuniyetinin, 
çalışan memnuniyetinin doğal bir 
sonucu olduğuna inanan Kuveyt 

Türk, insan kaynakları politikasını 
bu anlayış doğrultusunda şekillen-
dirir. Mutlu, huzurlu ve çalışanların 
kendini değerli hissettiği bir çalış-
ma ortamı, Kuveyt Türk’ün önce-
likleri arasındadır” dedi. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mustafa Arslan 
ise ziyaretlerinde ve güzel dilekle-
rinden dolayı teşekkür ederek ken-
dilerine başarılar diledi.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Sınav Eğitim Kurumları Müdür-
leri Muhammet Yavuz Gürbüzer ile 
Cafer Tanrıseven Yenigün Gazetesini 
ziyaret etti. Gündemle ve eğitimler 
ilgili Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan ile isti-
şarelerde bulunan Gürbüzer; “Sınav 
Eğitim Kurumları, sınavlara hazırlık 
yayınlarındaki öncülüğünü, dersha-
necilik alanına da taşıyarak bu alanda 

pek çok yeniliğe imza atmıştır. Soru 
ağırlıklı bol testli dergiler, kitap ekleri, 
dershaneciliği eksen alan dergicilik 
gibi birçok ilk Sınav Eğitim Kurum-
ları ile başlamıştır. Hepsinden önem-
lisi, birbirinin karşıtı olarak sunulan 
“dergi ve dershane birlikteliğinin te-
meli Sınav Eğitim Kurumları ile atıl-
mıştır. Bugüne baktığımızda kolejleri, 
dershaneden dönüşen okulları, Sınav 

Kurs ve Etüt Eğitim Merkezleri ile 
400’e yakın şubesi ve binlerce çalışa-
nı bulunan Türkiye’nin yaygınlığı en 
yüksek, en büyük ve güvenilir eğitim 
kurumlarından biri olan Sınav Eğitim 
Kurumları; yayıncılıkta olduğu gibi 
kolej, okul, kurs ve etüt merkezlerin-
de de çıtayı hep yüksek tutmuştur” 
dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Dünyagöz Hastanesi yet-
kilileri gazetemize ziyarette bulun-
du. 

Dünyagöz Hastanesi Müdürü 
İrfan Yalçın ve Dünyagöz Hasta-
nesi Basın ve Kurum İçi Halkla İliş-
kiler Sorumlusu Vildan Yaşar yeni 
binamızdan dolayı ‘hayırlı olsun’ 
dileklerini Gazetemiz Reklam Koor-
dinatörü Fahri Altınok ve Yazı İşleri 
Müdürü Abdullah Akif Solak’a ilet-

tiler. 
Hastane hakkında bilgiler de 

verenDünyagöz Hastanesi Müdürü 
İrfan Yalçın, “1996 yılında hizmet 
vermeye başlayan Dünyagöz Has-
taneler Grubu, gözün tüm branş-
larında göz ve göz çevresi sağlığına 
dair sorunlar için göz sağlığı hizme-
ti veriyor. 

Ülkemizde branş hastaneciliği 
ile yeni bir dönem başlatan Dün-

yagöz Hastaneler Grubu, günde 8 
bin poliklinik ve bin ameliyat ka-
pasitesiyle yurt içi ve yurt dışında 
toplam 25 ayrı noktada sağlık hiz-
meti veriyor” diye konuştu. Reklam 
Koordinatörü Fahri Altınok ve Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak 
ise ziyaretten dolayı kendilerine te-
şekkür ederek çalışmalarında başa-
rılar diledi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Güçlü, Gazeteci-Yazar Mustafa Balkan ve Eğitimci Muhammed Acıyan gazetemize 
ziyarette bulundu.Güçlü, Yenigün Gazetesinin Konya’da ki önemli medya kuruluşları arasında yer aldığını söyledi

Sınav Eğitim Kurumları Müdürleri Muhammet Yavuz Gürbüzer ile Cafer Tanrıseven gazetemize 
‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak eğitim ile ilgili istişarelerde bulundu. 



  

Konyaspor’un en çok güvendiği 
isimlerin başında geliyordu Abdou Ra-
zack Traore. Daha önce 1 sezon giydiği 
Konyaspor formasına yeniden kavuşmuş 
ve ilk maçında da Beşiktaş ağlarını sar-
sarak Süper Kupa’nın mimarlarından biri 
olmuştu. Ancak ligin ilk maçında Trab-
zonspor deplasmanında ayağı kırıldı. O 
günden beri tedavisi sürüyor. Ne zaman 
sahalara döneceği ise hala bilinmiyor. 
Yeşil Beyaz Konya Dergisi’ne konuşan 
Traore, ayağının kırılmasına neden olan 
müdahaleyi yapan Trabzonsporlu Duri-
ca’yı affettiğini söyledi. Dindar bir insan 
olduğunu hatırlatan Traore, “Ben onu 
affetmezsem yaratıcıdan  beni nasıl affet-
mesini bekleyebilirim” dedi.

FİLDİŞİLİYİM AMA 
BURKİNA FASO İKİNCİ ÜLKEM

Ben Fildişi Sahilleri’nde doğdum ama 
bir yanım da Burkina Fasolu. Büyükan-
nem Burkina Fasolu olduğu için orada da 
bulundum. Durum böyle olunca Burkina 
Faso Federasyonu benimle irtibata geçip, 
onlar için oynayıp oynamayacağımı sor-
du. Orası benim ikinci ülkem olduğu için 
neden olmasın dedim. Ben oraya yabancı 
biri değilim. Bir yanım oradan yana. 

FUTBOL, BANA ARABAYA 
HEDİYE EDİLMESİ GİBİ BİR ŞEYDİ
Futbola başlamamın çok güzel bir 

hikayesi var. Afrika’da sokaklarda fut-
bol oynanır. Bütün çocukların en büyük 
eğlencesi budur. Afrika’da da çocukların 
en sevdiği şeylerden bir tanesi futbol 
oynamak. İlk hocam beni sokakta futbol 
oynarken gördü. Yanıma geldi ve takı-
mında oynayıp oynamayacağımı sordu. 
Ben de ailem ile konuşmasını gerektiği-
ni söyledim ve onu alıp eve götürdük. 
Ailem ile görüştü, onlar da tabi ki oy-
nayabileceğimi ama akşam saat 6’dan 
önce evde olmam gerektiğini söyledi-
ler. Bu şartla izin verebileceklerini ilet-
tiler. Aynı zamanda okula da devam 
edecektim. Bu benim için ya da her-
hangi bir çocuk için araba hediye edil-
mesi gibi bir şeydi. Futbol oynamayı 
seviyordum. Dolayısı ile çok mutlu 
olmuştum. Bütün hikaye bu şekilde, 
sokakta oynarken başladı.
EN İYİ FUTBOL OKULUNU REDDETTİM

Futbola bu şekilde başladıktan 
sonra Fildişi Sahilleri’nin en iyi fut-
bol okullarından bir olan Abidjan’da 
maç yaparken oranın başkanı beni 
gördü. Bana kendi takımlarına git-
mem için teklifte bulundu. Abidjan 
oranın en iyi futbol okullarından bir 
tanesi. Ama ben orada oynamayı 
reddettim. Eski küçük takımımda 
kalmayı ve eğer yükselebilirsem 
oradan yükselmek istediğimi be-
lirttim. Ve orada Fas’a transfer 
oldum. Orada beni Casablan-
ca’da ikinci takıma aldılar. 6 ay 
orada antrenman yaptıktan 
sonra Arjantinli Oscar adında 
bir hoca beni A takıma aldı. 
(Oscar geçtiğimiz aylarda ve-
fat etti.) Kendimi bir anda A 
takımda oynarken buldum. 
Sonrasında ise Norveç’e 
gittim. Bir sonraki durağım 
ise Türkiye oldu. 

TAKIM RUHUNU 
ELDE ETMİŞTİK

2015 – 2016 sezonunda 
kiralık olarak Konyaspor’a 
geldim. Dürüst olmak gere-
kirse benim için çok ilginç, 
enteresan ve güzel bir se-
zondu. O sezonki en önemli 
ayrıntısı ise takım ruhuydu. 
Bir olmamızdı. Hep beraber 
tek vücut olabilmemizdi. 
Bazen bir takım gidersin, se-
zon öncesi kampı geçirirsin, 
sezonu geçirirsin ama yine 
de birbirini tanıyamazsın, 
uyum sağlayamazsın. Ama 
bunu elde ettiğinde her şey 
değişir. Biz o sezonu bunu 
başarabilmiştik. Çünkü hep 
bir aradaydık. Kimin oyna-
yıp kimin oynamadığı hiç 
önemli değildi. Zaten geriye 
dönülüp bakıldığında her-
kes oynuyordu. Bu takım 
ruhunu elde edebilmiştik. 
Bu çok kolay bir şey değil. 
25-30 kişiyi bir araya top-
layıp tek bütün olmalarını ve bir bütün gibi 
hissetmelerini sağlamak çok kolay bir şey de-
ğil. Bizde birisi sana arkadan vurduğu zaman 
herkes gelip seni ayağı kaldırıyordu. Bu be-
nim çok özel bir şeydi. O takımın bir parçası 
olduğum için çok mutluyum. 
ÇALIŞTIĞIM EN ÖZEL HOCA AYKUT KOCAMAN

Birçok Türk hoca ile çalıştım. Her zaman 
sorulur bana ve ben sürekli olarak aynı ce-
vabı veririm. Aykut Kocaman benim için çok 
özel bir hoca. Bize öğretmeye ve vermeye 
çalıştıkları için özeldi. Ben bir hücum oyun-
cusuyum. Daha evvelinde ben sürekli olarak 
hücuma ağırlık verirdim. Maçlarda yüzde 80 
hücum yüzde 20 savunma düşünürdüm. 
Ama bizdeki bu mantaliteyi değiştirdi. On-
dan öğrendikten sonra hem hücuma hem 
savunmaya yüzde 100 vermeye çalıştım. 
Bugün futbolda her ikisini de yapabilmeniz 
gerekiyor. Mesela elinizi açtığınız zaman 
parmaklarınız teker teker kırılabilir. Ama bir 
yumruk yaptığınızda kolay kolay hiçbir güç 
kıramaz. Aykut Kocaman bize bunu öğretti. 
Sahada 11 kişi toplamda 18 kişiydi ama tek 
bir kişi gibi oynadık. Bize bunu öğretti. Ta-
kımımızda Rangelov da hücum oyuncuydu. 
Ama defansa gelip çizgiden top çıkardığını 
görebilirsiniz. Bunu bize öğreten kişiyi de 
takdir etmek gerekiyor tabi ki. 

KONYASPOR’DAN GİTMEK
 ELİMDE OLAN BİR ŞEY DEĞİLDİ

Konyaspor’da harika bir sezon geçirdim. 
Ancak kiralık olarak gelmiştim. Karabükspor 
ile 1 yıl daha sözleşmem vardı. Ben Kon-
yaspor’da kalmak isterdim ama benim elim-
de olan bir şey değildi. İki takımın anlaşması 
gerekiyordu. Benim yapabileceğim bir şey 
yoktu. Ben tabi ki oynamak isterdim. Onlar 
anlaşamadığı zaman da bana çok fazla bir 
seçim şansı kalmıyor. Sözleşmem saygı duy-
mak zorunda kalıyorum. 

O BENİM EN YAKIN ARKADAŞIMDI
Karabükspor’da oynarken evladımı kay-

bettim. Bunu açıklaması çok zor. Ama ben 
gücünü ailesinden alan bir adamım. Her şeyi 
bırakmayı düşündüm ama sonrasında de-
vam ettim. Devam etmeye çalıştım. Her fır-
satım olduğunda onunla vakit geçiriyordum. 
Benim en yakın arkadaşımdı. Açıklaması 
gerçekten zor. 

EVE DÖNMÜŞ GİBİ HİSSETTİM
Daha sonra yeniden Konyaspor ile an-

laştım. Bu benim için eve dönüş gibi oldu. 
Zaten Karabük’te olduğum dönemde de eski 
takım arkadaşlarımla görüşüyordum. Sürekli 
haberleşiyorduk. İrtibatı koparmadık. Buraya 
geldiğime çok mutlu oldum. Evime dönmüş 
gibi hissettim.

O GOLÜ TAKIM OLARAK ATTIK
Konyaspor’a geldiğimde ilk maçımız Sü-

per Kupa’da Beşiktaş ile oldu. Orada bir gol 
attım. Tabi bu golün açıklaması tamamen 
takım çalışması. Ben zaten orada topu kaleye 
göndermek için olan adamım. Ama bakıldı-
ğında golü nasıl attık, nasıl hazırlandı, nasıl 
çalıştık, önemli olan bu. Ben tabi ki gol attı-
ğım için mutluyum, gol atmak çok güzel bir 
şey ama takım çalışmasına odaklanmak ge-
rek. Bu golün açıklaması da; takım çalışması. 
Golü daha sonra izlediğimde tabi beğendim. 
Daha önce attığım daha zor goller hatırlıyo-
rum. Orada golü atmak kolay oldu. Topu alı-
yorsun kaleciye bakıyorsun ve topu onun en 
uzak olduğu yere atmaya çalışıyorsun. Örnek 
vermek gerekirse, Konyaspor’da oynarken 
yine Kasımpaşa’ya attığım bir gol vardı. O 
maçla birlikte Avrupa Ligi’ne katılmıştık. O 
gol benim daha zordu. 

İNSANLAR BAZEN BÖYLE 
UFAK HİLELERE BAŞVURABİLİYOR

Süper Lig’de oynadığımız ilk maçta bir 
sakatlık yaşadım. Açıkçası hem benim açım-
dan hem takımım açısından kötü bir durum 
bu, zor oldu. Anlayabiliyorum bunu çünkü 
futbolun riski bu. Sahaya çıktığınızda her şeyi 
göze almanız gerekiyor. Her riske göğüs ger-
meniz lazım. Bazen kısa süreli, bazen uzun 
sürekli sakatlıklar yaşayabiliyorsunuz. Tabi o 
(Durica) kendi takımı için savaşıyor, ben ken-
di takımım için savaşıyorum. Benim durdur-
mak için bir hamle yaptı. Bazen oluyor öyle 
şeyler. Savaşa gittiğinizde düşmanı nasıl vu-
racağınız düşünmezsiniz. Karşınıza çıkar ve 
savaşırsınız. Futbolda da böyle şeyler oluyor. 
İnsanlar bazen böyle ufak hilelere başvurabi-
liyor. Çok adil bir olay değildi ama oldu.

YARATANIN BENİ AFFETMESİNİ 
NASIL BEKLERİM?

Durica konusunda da ona karşı farklı bir 
düşüncem yok. Ben ibadet eden ve içine dö-
nük bir insanım. Eğer ben onu affetmezsem 
yaratanın beni affetmesini nasıl bekleyebili-
rim ki. Şu an iyileşmek için çalışmalarımı sür-
dürüyorum. Ona karşı bir şeyler hissetmek 
veya affetmemek bir şey değiştirmeyecek. 

En kısa sürede ve en iyi şekil-
de dönmek için uğraşıyorum 
ve buna odaklanıyorum. Onun 
özür dilememesi benim için 
çok önemli değil. Tanıdığım ve 
tanımadığım birçok insan bana 
geçmiş olsun dileklerini iletti ve 
benim için üzüldü. Ben onlar-
dan yeteri kadar pozitif enerji 
topluyorum zaten. Bu da bana 
yeterli oluyor. 

O DA BENİM GİBİ BİR İNSAN
O pozisyonun ardından 

herhangi bir ceza olmadı ama 
hakem de benim gibi bir in-
san. Hata yapabilir, olan oldu. 
Bu tür olaylardan da bir şeyler 
çıkarıyoruz, bir şeyler öğreniyo-
ruz. Hata yapmış olabilir. Olay 
anından bir şey olmadığını 
düşünmüş olabilir. Karar ver-
mek için 5-10 saniyeniz var. 
Geriye dönüp videodan izleyip 
kararını değiştirecek bir durum 
yoktu. Bu tür hatalar oluyor. 

Karabükspor ile oynadığımız maçta da ofsayt 
olmayan pozisyona ofsayt verildi. Bu şekilde 
hayatla mücadele etmek zorundayız.

İYİLEŞMEM SADECE FİZİKSEL DEĞİL
Ağır bir sakatlık yaşadım ama sürekli po-

zitif olmaya ve kendimi olumlu yöne itmeye 
çalışıyorum. Kendimi bırakırsam iyileşmem 
daha uzun sürer. Ben iyileşmenin sadece 
fiziksel değil beyinle de alakalı olduğunu dü-
şünüyorum. Bu yüzden kendimi hep moral 
olarak yukarıda tutuyorum. Tabi oynamak 
istiyorum ama oynayamıyorum. Bundan 
dolayı bazen kızıyorum ama yapacak bir 
şey yok. Sahalara ne zaman döneceğim şu 
an tam olarak belli değil. Sadece ben değil 
sağlık ekibimizle birlikte en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. Ama her şeyi kontrol edemeyiz 
tabi ki. Ben de bir insanım. Bedenimin teda-
viye yanıt vermesi, iyileşmesi kesin olarak şu 
zaman diyemeyiz şu an. Ben elimden geleni 
yapıyorum ve dua ediyorum. En kısa sürede 
dönmeye çalışıyorum. 

ONLARI ÇOK SEVİYORUM
Taraftarımıza çok teşekkür ederim bana 

desteklerinden dolayı. Onları çok seviyo-
rum. Benim dönmemi bekliyorlar ama tabi 
ki bu takım birkaç kişiden ibaret değil. Biz 
bir takımız. Takımımız da sadece futbolcu-
lar ve hoca yok. Aşçımız, çimcimiz, kapıdaki 
güvenliğimiz dahil olmak üzere hepimizin 
burada emeği var. Sadece benim değil hep 
beraber geri dönmemiz gerekiyor. 

BEN DE BU SONUÇLARIN BİR PARÇASIYIM
Ben ilk yarı boyunca sadece ilk maçta 

süre alabildim. Ama ben oynasam da oyna-
masam da alınan sonuçların bir parçasıyım. 
Arkadaşlarım üç farklı kulvarda savaştı. 3 
günde bir maç yaptı. Kolay değil bu. Sava-
şıyorlar, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. 
Bazen olmayabiliyor. Bunu yargılayamayız. 
Ben de bu sonuçların bir parçasıyım zaten. 

O AN AYAĞINIZI DÜŞÜNEMEZSİNİZ
İstanbul’da tatsız bir olay yaşadım (Tak-

sici saldırısı). Bu olaydan sonra ayağımdaki 
metallerden biri kırıldı. Tabi o an bacağınız-
daki sakatlığı düşünmüyorsunuz. Ailemle 
birlikteydi. O an ailenizi ve canınızı düşü-
nüyorsunuz. Bacağımın üzerinde biraz fazla 
yüklenmişim ve metal kırılmış. Allah’a çok 
şükür ki çok kötü bir durum söz konusu de-
ğil. En yakın zamanda dönmeye çalışacağım.
 n YUNUS ALTINBEYAZ
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Sezonun ilk 
maçında 
Trabzonspor 
karşısında 
Durica’nın 
müdahalesi ile 
ayağı kırılan ve 
futbol hayatı 
tehlikeye 
giren Abdou 
Razzack Traore, 
bordo mavili 
oyuncuyu 
affettiğini 
söyledi. Dindar 
bir insan 
olduğunu 
söyleyen 
Traore, 
“Ben onu 
affetmezsem 
yaratıcıdan  
beni nasıl 
affetmesini 
bekleyebilirim” 
dedi

DURİCA’YI AFFETTİM
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Çalımbay: En iyi kadro ile çıkacağız Burak riske
edilmeyecek

Ziraat Türkiye Kupası rövanş ma-
çında temsilcimiz Atiker Konyaspor 
ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da 
teknik direktör Rıza Çalımbay maçı 
kazanmak için her türlü riski alacakla-
rını söyledi. Bugün Atiker Konyaspor ile 
yapacakları maçta taraftara çok ihtiyaç-
larının bulunduğunu vurgulayan Çalım-
bay, şunları kaydetti: “Konyaspor maçı 
camia için çok önemli maç. Çıkabile-
ceğimiz en iyi kadroyla maça çıkaca-
ğız. Galip gelmek, maçı en iyi şekilde 
bitirmek tek amacımız. Biz 1-0’lık skoru 
telafi edecek güçteyiz. Taraftarlarımızla 
bunu başarmamız gerekiyor. Kolay bir 
maç olmayacak. Yarın bizi 120 dakika 
da bekliyor olabilir. Biz her şeye hazı-
rız. Tek düşüncemiz en iyi şekilde bu 
maçı bitirmek. Fenerbahçe maçı kadar 
önemli maç. Taraftarımızı yanımızda 

görmek istiyoruz. Maçı kazanmak için 
her şeyi yapacağız. Konya, tehlikeli bir 
takım. Deplasmanda kontratak oyna-

yan oyunculara sahip. Bu maçı kazan-
mak için her türlü riske gireceğiz.” 
n SPOR SERVİSİ

Trabzonspor, Ziraat Türkiye 
Kupası son 16 turu rövanş ma-
çında bugün Atiker Konyaspor ile 
sahasında karşılaşacak. Medical 

Park Stadı’nda oynanacak 
karşılaşma saat 18.00’de 

başlayacak.
İlk maçta deplas-

manda rakibine 1-0 
mağlup olan Trab-
zonspor, bugün raki-
bini eleyerek, çey-
rek finale çıkmayı 
hedefliyor.

Karadeniz 
ekibinde An-

talya kampında sakatlık yaşayan 
Burak Yılmaz’ın Atiker Kon-
yaspor karşısında riske edilme-
yeceği belirtildi. Hafif sakatlığı 
bulunan Okay Yokuşlu konusunda 
ise son bir değerlendirme ya-
pılacağı, bu futbolcunun maçta 
forma giyme ihtimalinin yüksek 
olduğu öğrenildi. Trabzonspor’un 
Atiker Konyaspor maçına Onur 
Recep Kıvrak, Pereira, Uğur 
Demirok, Hubocan, Mustafa Ak-
baş, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay 
Şahan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir 
Ömür ve Rodallega 11’i ile çıkma-
sı bekleniyor. n SPOR SERVİSİ

Kartal Trabzonspor 
maçına hazır

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trab-
zonspor ile bugün oynayacağı rövanş maçının hazırlıkla-
rını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. 

Bugün Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş ma-
çında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Atiker 
Konyaspor, hazırlıklarını Antalya’da dün sabah saatle-
rinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör 
Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde 
tüm oyuncuların katılımıyla gerçekleşen antrenman koşu 
ve topla ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular taktik 
çalışma yaparak antrenmanı tamamladı. n SPOR SERVİSİ

Selçuku Belediyespor’dan
tekvandoda altın madalya

Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo sporcusu 
Ayşenur Özcan, Gençler Türkiye Şampiyonasında birinci 
olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu faaliyet programın-
da yer alan Hasan Taştan Gençler Türkiye Şampiyonası 
Antalya’da yapıldı. 10-14 Ocak tarihleri arasında 10.000 
kişilik Antalya Spor Salonunda gerçekleştirilen Türkiye 
Şampiyonasında Selçuklu Belediyespor altın madalya 
ile döndü. Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo 
sporcusu olan Ayşenur Özcan, bayanlar 59 kg’da Türkiye 
Şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Şampiyona boyunca 
6 maça çıkan ve tüm rakiplerini mağlup eden Özcan, gös-
terdiği performansla dikkat çekti. Milli Takım da yer alan 
Ayşenur, Antalya’da da Şampiyonluğa ulaşarak üç yıl üst 
üste Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.  n SPOR SERVİSİ

Artem Kravets 
Kayserispor’a imza attı

Atiker Konyaspor’un transfer gündeminde olan Uk-
raynalı golcü Kravets Kayserispor’a transfer oldu. Kayse-
rispor, Dinamo Kiev’den transfer ettiği 28 yaşındaki milli 
golcü Artem Kravets ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Kayserispor, uzun süredir peşinde olduğu Dinamo 
Kiev’in ve Ukrayna Milli Takımı’nın 28 yaşındaki golcü-
sü Artem Kravets’i renklerine resmen bağladı. Kravets, 
Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde dü-
zenlenen imza töreninde, kendisini 3,5 yıllığına sarı-kır-
mızı renklere bağlayan imzayı attı. Profesyonel futbol 
kariyerine Dinamo Kiev altyapısında başlayan Ukraynalı 
futbolcu, forvet pozisyonunda forma giyiyor. 2016 yılında 
Bundesliga ekibi Stuttgart’a 4 milyon Euro bonservis be-
deli ile transfer olan Artem Kravets, 16 maçta 1 gol kay-
detti. Ardından 1 sezon Granada’da ter döken futbolcu, 26 
maçta 5 gol kaydetti. Kravets geri döndüğü Dinamo Kiev 
formasıyla ise toplam 9 sezonda 115 maça çıktı ve 40 kez 
rakip ağları sarstı. n İHA

Riad Bajic Medipol
Başakşehir yolunda

Transferin hızlı takımlarından Başakşehir 
Arda’dan sonra eski Konyasporlu Riad Ba-
jic’in peşinde. Devreyi lider bitiren, sezonun 
sonunda da zirveyi hedefleyen İstanbul ekibi 
forvete de Riad Bajic’le her konuda anlaş-
tı. Atiker Konyaspor’da geçen sezon 17 gol 
atarak Udinese’ye transfer yapan Bosnalı 
forvet de bu hafta içi Başakşehir’le sözleşme 
imzalayacak.

İtalya macerası istediği gibi gitmeyen 
Bajic, Seri A’da 5, İtalya Kupası’nda ise iki 
karşılaşmada forma giyebildi. Skora katkı 

yapamayan oyuncunun Başakşehir’e satın 
alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı ifade 
edildi.

ADEBAYOR’UN YANINA
Aykut Kocaman’ın Türkiye’ye getirdiği ve 

güvenerek forma verdiği 23 yaşındaki futbol-
cu hücum hattında her bölgede görev yapabi-
liyor. Özellikle hücum preste ve son vuruşlar-
da etkili olan Bajic’i teknik direktör Abdullah 
Avcı’nın Adebayor’un arkasında kullanmayı 
planladığı bildirildi.
n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş’tan Mevlanalı 
iletişim kampanyası

Beşiktaş Kulübü, sezon başında oluşturduğu ve büyük ilgi çeken “Come to Beşiktaş” sloganını kampanya 
haline getirdi. Mevlana’nın ‘Gel ne olursan ol yine gel’ sözünün işlendiği kampanyaya lansman yapıldı

Beşiktaş Kulübü, sezon başında oluş-
turduğu “Come to Beşiktaş” sloganının 
yeni iletişim kampanyasını tanıttı. Vodafo-
ne Park’ta düzenlenen tanıtım toplantısın-
da konuşan kulüp başkanı Fikret Orman, 
“Come to Beşiktaş”ı tüm dünyaya yaymak 
istediklerini belirterek, “Come to Beşik-
taş’ taraftarın bulduğu bir slogandı, bunu 
önemli bir proje haline getirdik ve tüm dün-
yada yaymaya başladık. 1,2 milyar kişiye 
ulaştık.” diye konuştu. 

Pepe, Lens, Negredo, Medel, Vida 
transferlerinde başlattıkları kampanyayı 
diğer kulüplerin de benimsediğini akta-
ran Orman, “Transfer videolarımızla da 
önemli ses getirdiğimizi düşünüyorum. Bu 
kampanyayı başka bir seviyeye taşımayı 
düşündük. Beşiktaş bunu tanıtabilmek için 
finansman harcayacaktır. Dünyanın ko-
nuşacağı bir hale getirmeye çalışıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

“Come to Beşiktaş”ı ikonik bir mar-
ka haline getirmek istediklerini dile ge-
tiren Orman, “Bu kampanya ile din, dil, 
ırk farkı gözetmeksizin herkese kollarımızı 
açtığımızı göstermeye çalıştık. Bunu da 
Mevlana Celaleddin Rumi’nin sözünün ışık 
tutacağını düşündük. ‘Gel gel ne olursan ol 
yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik der-
gahı değildir, bin kere tövbeni bozsan yine 
gel’ diyerek hazırladık kampanyayı. Kolla-
rımız herkese açık.” şeklinde konuştu. 

Orman’ın konuşmasının ardından 
Mevlana Celaleddin Rumi’ye ait sözün 
İngilizce ifadelerle yer aldığı reklam filmi 
yayınlandı. Reklam filminde Everton’a 
transfer olan Cenk Tosun’un yanı sıra Hutc-
hinson, Pepe ve Quaresma da yer aldı. 

Kampanyaya önemli bir bütçe ayır-
dıklarını vurgulayan siyah-beyazlı kulübün 
başkanı, “Şampiyonlar Ligi maçları ve 
sosyal medyada yayınlamak için büyük bir 
bütçe ayırdık bu kampanyaya. 
Türkiye’nin bayrağını taşıyan 
bu film, ülkemiz için de önemli 
bir tanıtım olacaktır. Bütün ile-
tişim ekibini tebrik ediyorum. 
Türkiye’de ayrı bir vizyon açma 
gayreti içindeyiz. Kişisel çatış-
malardan daha fazla, dünya 
sporuna ve ülkemize hizmet 
edecek bir çizgide olmaya gay-
ret ediyoruz.” değerlendirme-
sinde bulundu. 

2020’YE GELDİĞİMİZDE 
HEDEFİMİZ 100 MİLYON 
BEŞİKTAŞ TARAFTARI
Sezon başında Çin paza-

rına açıldıklarını belirten Fik-
ret Orman, “Hedefimiz 100 
milyon taraftar kitlesine ulaş-

mak. Global kulüplerle aramızda büyük 
bütçe farkları oluştu. 160-200 milyon avro 
bonservis bedelleri ödenir hale geldi. Bi-
zim kulüplerimizi borç batağına sokmadan 
bütçe olarak büyümemiz gerekir. Global 
bir oyuncu olmadığınız zaman büyük ku-
lüplerle aradaki fark çok açılıyor. 2020’ye 
geldiğimizde hedefimiz 100 milyon Beşik-
taş taraftarı.” ifadelerini kullandı.

Orman, devletten herhangi bir talepleri 
olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, 
“Devletten bir beklentimiz de talebimiz de 
olmadı. Türk bayrağını taşıyan tek kulüp 
olduğumuz için bunu da iyi temsil etmek 

gerekiyor. Tahmin ediyorum 1 milyonun 
üzerinde para harcayacağız. Marka değeri-
ni ne kadar yükseltebilirsek o kadar büyük 
etki yapacağını ve hemen hemen bütün 
dünyaya yayılacağını düşünüyorum.” diye 
konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, bir ba-
sın mensubunun “Ne olursan ol gel’ diyor-
sunuz ama ‘bonservissiz gel’ diyorsunuz.” 
yorumuna, “Kalpten gel, bedelle gelme’ 
diyoruz. Bu da bir çeşit çağırmadır.” diye-
rek esprili bir cevap verdi. 

Fikret Orman, kulüp olarak reklamın 
yanı sıra başka dillerde yapılan dergi ve 

sosyal medya hesaplarıyla tüm ülkelerde 
yayılacaklarını anlatarak, “Azerbaycan, 
Irak, Abu Dabi, Mısır, Cezayir ve Dubai 
gibi yerler başta olmak üzere tüm dünyaya 
yayacağız bunu.” dedi. Orman ayrıca Be-
şiktaş Sompo Japan’ın da gelecek sezon 
kampını Çin’de yapabileceğini bildirdi. 

“İRAN VE AZERBAYCAN’A 
GİTMEK İSTİYORUZ”

Orman, İran ve Azerbaycan’dan Beşik-
taş’a talep olduğu yönündeki bir soru üzeri-
ne şunları söyledi:

“İran ve Azerbaycan’a gitmek istiyo-
ruz. Milli takım araları o dönemlerde boş 

oluyor ama o takımların oyun-
cuları da milli takımda bulu-
nuyor. Bazen politik durumlar 
da bunu etkiliyor. Azerbaycan 
önemsediğimiz bir pazar. Şu-
bat ayı başında ekibim Azer-
baycan’a gidecek. Akatlar’daki 
1903 gibi, taraftarların bir ara-
da olacağı mağaza-kafe açmayı 
planlıyoruz. Bunu tüm dünyaya 
yaymaya çalışıyoruz. Oyuncu-
larımızı reklam ve satışta kul-
lanmaya çalışıyoruz ama onları 
yormamaya gayret ediyoruz. 
Azerbaycan’a takımı götüreme-
sek bile belki hocamız ve birkaç 
oyuncumuzla orada bulunabili-
riz.”
n İHA



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

Atiker Konyaspor’a sakatlardan iyi haber
İlk yarının son haftalarında 

adeta revire dönen Atiker Kon-
yaspor’da sakat oyunculardan se-
vindirici haber geldi. Yeşil beyaz-
lılardan yapılan açıklamada pek 
çok oyuncunun iyileştiği ve ikinci 
yarıya hazır hale geldiği belirtildi. 

Atiker Konyaspor’un Kulüp 
Doktoru Galip Bilen Kürklü, ta-
kımda sakat oyuncuların sağlık 
durumları hakkında açıklama 
yaptı.

Kürklü, “3 Ocak’ta başlayan 
Antalya devre arası kampımız 
sakatlıkları bulunan ve tedavile-
rine devam edilen oyuncularımız 
için çok iyi bir rehabilite süreci 
oldu. Sağlık ekibimizin gayretli 
çalışmaları sonucunda Mehdi 
Bourabia, Volkan Fındıklı, Amir 
Hadziahmetovic,  Wilfred Moke 
ve Eren Albayrak oynayacak dü-
zeye geldiler” dedi.
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Türkiye Kupası heyecanı bugün başlıyor
Ziraat Türkiye Ku-

pası’nda son 16 turunun 
rövanş mücadelesi bugün 
oynanacak 3 karşılaşmay-
la başlayacak. Temsilcimiz 
Atiker Konyaspor’un 1-0’ın 
rövanşında Trabzonspor’a 
konuk olacağı günde bir-
birinden zorlu 2 maç daha 
oynanacak. İlk olarak saat 
16.00’da Bursaspor Genç-
lerbirliği’ni konuk edecek. 
Yeşil beyazlılar ilk maçta 
1-0 kaybettikleri rakiplerini 
yenerek üst tura çıkmaya 
çalışacak. 

Günün bir diğer ma-
çında ise Fenerbahçe İs-
tanbulspor’a konuk olacak. 
Maç saat 20.30’da başla-
yacak. Aykut Kocaman’ın 
öğrencileri ilk maçta ra-
kibini 2-0 mağlup etmeyi 
başarmıştı. Türkiye Futbol 
Federasyonundan yapılan 

açıklamaya göre son 16 
turunda oynanacak rövanş 
maçlarının programı şöyle:

Bugün: 16.00 Bur-
saspor-Gençlerbirliği (Bur-
sa Büyükşehir Belediye), 
18.00 Trabzonspor-Ati-
ker Konyaspor (Medi-
cal Park), 20.30 İstan-
bulspor-Fenerbahçe 
(Atatürk Olimpiyat)

Yarın: 14.30 Teleset 
Mobilya Akhisarspor-Bo-
luspor (Manisa 19 Mayıs), 
18.00 Medipol Başakşe-
hir-Akın Çorap Giresunspor 
(3. İstanbul Başakşehir Fa-
tih Terim), 20.30 Osman-
lıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

18 Ocak Perşembe: 
18.00 Antalyaspor-Kayse-
rispor (Antalya), 20.30 Bu-
caspor-Galatasaray (Yeni 
Buca) 
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TUR ZAMANI
Son şampiyon Atiker Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası 

serüveni devam ediyor. Son 16 turunda Trabzonspor 
ile eşleşen Anadolu Kartalı 1-0’ın rövanşında bugün 

Karadeniz ekibine konuk olacak. Saat 18.00’de 
başlayacak karşılaşma Aspor’dan naklen yayınlanacak

 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maç-
ları başlıyor. Temsilcimiz Atiker Konyaspor Trab-
zonspor karşısında tur arayacak. İlk maçta rakibini 
1-0 mağlup etmeyi başaran Anadolu Kartalı’nın 
bu zorlu mücadelesi saat 18.00’de başlayacak ve 
Aspor’dan naklen yayınlanacak. Maçın hakemi ise 
Özgür Yankaya. Yankaya’nın yardımcılıklarını Er-
dinç Sezertam ve İsmail Şencan yaparken maçın 
dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen.

KARTAL İNANIYOR
Son şampiyon apoleti ile sahaya çıkan Kon-

yaspor bugün Trabzonspor engelini geçerek kupada 
yoluna devam etmek istiyor. Yeşil beyazlıları bu-
günkü zorlu maçta her türlü galibiyet ve beraberlik  
bir üst tura taşıyor. Karşılaşma ilk maçtaki gibi 1-0 
tamamlanması durumunda uzatmalara giderken, 
Konyaspor’un gol attığı tek farklı Trabzonspor ga-
libiyetlerinde ise yine rakibini eleyen Konyaspor 
olacak. 2 farklı bordo mavililerin galibiyeti ise Kara-
deniz ekibini bir üst tura taşıyacak.

KARTAL İDEAL 11’İ İLE SAHADA OLACAK
Sezonun ilk yarısında oynadığı futbol ve aldığı 

sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Atiker 
Konyaspor ikinci yarının ilk maçında taraftarının kar-
şısına çıkacak. Yeşil beyazlı renklere gönül verenler 
maç öncesi bir hayli umutlu. 

Ziraat Türkiye Kupası’na büyük önem veren 
teknik direktör Mehmet Özdilek’in bu maça nasıl bi 
kadro ile çıkacağı merak konusu. İlk yarıda dene-
yimli hocanın elini kolunu bağlayan sakat oyuncular 
iyileşirken golcü sorunu da Yatabare transferi ile 
hafifletilmişti.  n SPOR SERVİSİ


