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‘Bilgiler ürüne 
dönüşecek’

Ortak akıl 
başarı getirdi

Yorgancılar’da 
Tezel dönemi

Konya Gıda ve Tarım Üniversi-
tenin 2018-2019 Yılı Strateji Be-
lirleme Toplantısı’nda konuşan 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, “ Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi ile bilgiyi 
ürüne dönüştüreceğiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 15’TE

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Ortak akıl ve bir-
likte yönetim prensibi doğrul-
tusunda gerçekleşen ziyaretler 
Selçuklu’da hizmet kalitesine 
katkı sağlıyor” dedi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Yorgancılar, Çeyizciler, Tuhafiye 
Yün ve Orloncular Odası’nın 
olağan Genel Kurulu yapılarak 
yeni başkan Ramazan Tezel se-
çildi. Tezel yeni dönemin hayırlı 
olmasını diledi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

MİLLİ EKONOMİYE 
KATKI SAĞLIYORLAR

Sumak Metal, metale en iyi şekli veriyor

Birçok ülkeye metal 
ürünleri ve Değir-

men Makinaları 
ihraç ettiklerini be-
lirten Sumak Metal 

Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tevfik Sumak, 

“Milli ekonomimize 
katkı sağlamaya 

çalışıyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

RAHAT BİR ALIŞVERİŞ
YAPILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Meram’a 4 kapalı pazar

Meram Belediye Başka-
nı Fatma Toru, Melikşah 
Kapalı Semt Pazarı’nda 
esnafı ziyaret etti. Baş-

kan Toru, esnafa bol ve 
bereketli kazançlar te-

mennisinde bulunurken, 
ilçeye 2018’de 4 kapalı 

Pazar daha kazandırıla-
cağının müjdesini verdi. 

n HABERİ SAYFA 12’DE

06 Silahlı gaspçıları 
maskeleri ele verdi 07 ‘Türkiye artık ayar 

veren ülke olmalı’ 10 Pastacılar Odası’nda 
Başkan  değişmedi 

Konya’nın 2018 yılı 
ihracat hedefinin 1.8 

milyar dolar olduğunu 
belirten KTO Başkanı 

Selçuk Öztürk, 
“Konya’nın ihracatta 
yeni rekorlara imza 

atacağına inanıyoruz” 
dedi

‘YENİ REKORLARA 
İMZA ATABİLİRİZ’

KTO Başkanı Selçuk Öztürk 
2017 yılını değerlendirdi. 2017 
yılı Konya ihracatının 1 milyar 
564 milyon dolar olarak gerçek-
leştiğini hatırlatan Öztürk, “Kon-
ya, ihracatta Cumhuriyet tarihi-
nin rekorunu kırmıştır. 2018 yılı 
ihracat hedefimiz ise 1.8 milyar 
dolar. Konya’nın ihracatta yeni 
rekorlara imza atacağına inanı-
yoruz” dedi. 

SELÇUK ÖZTÜRK’TEN 
‘BİTCOİN’ UYARISI!

Sanal para birimi Bitcoin’le ilgili 
uyarıda bulunan Öztürk,  “Kimi-
lerine göre Amerikan dolarının 
alternatifi, kimilerine göre ise bir 
saadet zinciri kuruldu. Hukuki 
statü kazanılmasına yönelik ola-
rak bir çalışma da var. Ben uzak 
durulması gereken bir saadet 
zinciri şeklinde bir algılamam 
mevcut” şeklinde konuştu.
n HABERİ SAYFA 4’TE

MEDAŞ SMS
ile bilgilendiriyor

Yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle 
işin tekniği gereği kesinti yapmak zorunda 
kalan MEDAŞ, hizmet verdiği tüm illerde 
tüketicilere SMS göndermeye başladı. 

MEDAŞ, toplam yaklaşık 869 bin 691 adet 
SMS gönderdi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Beyşehir’de 
TOKİ sevinci

Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Huğlu’daki 99 konutluk TOKİ pro-
jesinde yüzde 80 oranında fiziki gerçekleş-
menin sağlandığının müjdesini verdi. İlçe 

halkı müjdeyi sevinçle karşıladı. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Büyükşehir Belediyesi ve TRT’nin ‘Emiray’ı tanıtıldı

Çizgi diziler millileşiyor
Konya Büyükşehir Belediyesi ile TRT tarafın-

dan hazırlanan, ‘Emiray’ çizgi dizisinin galası ya-
pıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Türkiye’de artık çocukların geçmişte sömürgeci-

lerin ürettiği masal kahramanlarıyla değil, kendi 
kültürümüzden yola çıkılarak üretilen kahraman-
ları örnek almaya başladıklarını belirtti.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Yeni yıl, yeni rekor!
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Gazeteci-Yazar Mustafa Güden 
ve Bekir Karakuş, Yenigün Gazete-
si’nin yeni binasına taşınmasından 
dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu. Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan 
Ayhan ve Yazı İşleri Müdürü Ab-
dullah Akif Solak ile sohbet eden 
Gazeteci-Yazar Mustafa Güden ve 

Bekir Karakuş, Yenigün Gazete-
si’nin yeni binasının hayırlı olması-
nı diledi. Gazeteci Güden, “Yenigün 
gazetesi çalışmaları ile Konya’da 
fark yaratıyor. Genç ve dinamik 
kadrosu çalışmaları ile Konya’ya 
yön veriyor. Yenigün Gazetesi yeni 
yerinde yeni heyecanla yine fark 
oluşturacak çalışmalar yapacağını 
inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

Bekir Karakuş ise Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan nezdinde Yenigün Gazetesi 
çalışanlarına çalışmalarında başarı-
lar diledi. Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
da ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, Güden ve Kara-
kuş’a çalışmalarında başarı dilekle-
rini iletti.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Başkan Yıldız’dan hayırlı olsun ziyareti ‘Yenigün Gazetesi Konya’ya yön veriyor’

Kulu Belediye Başkanı Ahmet 
Yıldız, Yenigün Gazetesi’nin yeni 
binasına yerleşmesinden dolayı 
‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan ile görü-
şen Kulu Belediye Başkanı Ahmet 
Yıldız, Yenigün Gazetesi’nin Konya 
basını açısından önemli bir yayın 
organı olduğunu söyledi. Belediye 
olarak Kulu’da yaptıkları çalışmalar 

hakkında da bilgi veren Kulu Bele-
diye Başkanı Ahmet Yıldız, “Göre-
ve geldiğimiz ilk günden bu yana 
Kulu’nun gelişimi ve standartların 
yükseltilmesi için çalışmalar ger-
çekleştiriyoruz.  Göreve gelmeden 
önce vermiş olduğumuz sözleri bir 
bir yerine getirmenin onurunu, gu-
rulunu yaşıyoruz. Belediye olarak 
Kulu’nun tarihini yaşatmak için 
elimizden gelen çalışmaları gerçek-

leştiriyoruz. Çalışmalarımıza destek 
veren kamu kurum ve kuruluşla-
rımıza ve çalışmalarımızdaki des-
teklerinden dolayı hemşerilerimize 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Yıldız’a 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek çalışmalarında başa-
rılar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

FETÖ/PDY’den 5 
asker gözaltına alındı

Başbakan Yıldırım’dan 
Halil Ürün’e ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 
operasyonunda gözaltına alınan as-
kerlerin ifadeleri doğrultusunda 5 
asker gözaltına alındı. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içeri-
sinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY 
silahlı terör örgütü mensubu askeri 
personel ve bu personele mahrem 
imamlık yaptıkları anlaşılan şahıs-
lara yönelik başlatılan soruşturma-
lar çerçevesinde Jandarma ekipleri 
operasyon düzenledi. Düzenlenen 

operasyonlarda gözaltına alınan 
askerlerin ifadeleri doğrultusunda 
Konya 3. Ana Jet Üssünde görevli 
5 hava astsubay hakkında gözaltı 
kararı çıkarıldı. Şüphelilerin daha 
önceden belirlenen adreslerine jan-
darma ekiplerince baskın yapıldı. 
Operasyonda 5 hava astsubay ya-
kalanarak gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan şüpheliler Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde geçirildik-
leri sağlık kontrolünün ardından 
ifadeleri alınmak üzere Jandarmaya 
götürüldü.  n İHA 

Başbakan Binali Yıldırım, 
TBMM’deki grup toplantısından 
sonra hastanede tedavi gören Balı-
kesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, 
22. Dönem Konya Milletvekili Halil 
Ürün ile Mardin Milletvekili Orhan 
Miroğlu’nun babası İsmail Miroğ-
lu’nu ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, 
TBMM’deki grup toplantısından 
sonra Liv Hospital’a geçerek burada 

tedavi gören Balıkesir Milletvekili 
Mahmut Poyrazlı, 22. Dönem Kon-
ya Milletvekili Halil Ürün ile Mardin 
Milletvekili Orhan Miroğlu’nun ba-
bası İsmail Miroğlu’nu ziyaret etti. 
Daha sonra hastane koridorlarında 
dolaşan Başbakan Yıldırım, tedavi-
leri devam eden hastaları da ziyaret 
etti ve vatandaşlarla sohbet etti. Zi-
yaret, 1 saat 15 dakika sürdü.
nİHA

Yorgancılar, Çeyizciler, Tuhafiye Yün ve Orloncular Odası’nın Olağan Genel 
Kurulu düzenlendi. Genel Kurul’da odanın yeni başkanı Ramazan Tezel oldu

Yorgancılar Odası’nda 
yeni Başkan ‘Tezel’ oldu

Yorgancılar,Çeyizciler, Tuhafiye 
Yün ve Orloncular Odası’nın Olağan 
Genel Kurulu gerçekleşti. Esnaf Sa-
rayı Konferans Salonu’nda gerçekle-
şen Genel Kurula Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay, Minibüsçüler 
ve Umum Servis Araçları Odası Baş-
kanı Muharrem Karabacak, Hurdacı-
lar Odası Başkanı Muammer Verim, 
Tornacılar Odası Başkanı Emin Ba-
ranok, Kırtasiyeciler Odası Başkanı 
Ramazan Kuşpınar, Haberleşme 
Cihazları ve Saatçiler Odası Başkanı 
Lütfi Pınarcık ve çok sayıda oda üyesi 
katıldı. Faaliyet raporlarının ve gider 
gelir tablosunun okunmasının ardın-
dan Mevcut Başkan Cengiz Çiftci ve 
Başkan Adayı Ramazan Tezel olmak 
üzere iki liste ile sandık başına gidil-
di. Mevcut Başkan Cengiz Çiftci 154 
oy alarak başkanlık görevini kaybetti. 
Başkan Adayı Ramazan Tezel ise 168 
Oy alarak bayrak yarışını kazandı. Ra-
mazan Tezel’in başkanlığını yaptığı 
Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluştu; 
Şenol Dolaşık, Mustafa Çiçek, Tahir 
Bulmuş, Hüdaverdi Özçelik, Harun 
Beksoy, İzzet Göçülü. Denetim Ku-
rulu; Mehmet Başak, Samet Asıltürk, 
İsmail Karakaya. Yönetim Kurulu Ye-
dek Üyeler; İsmail Emre Karabacak, 
Ahmet Akman, Mustafa Elmaağaç, 
Abdullah Kızıldoğan, Anakız Savaş, 
Şükran Pullu, Arzu Dağlı. Denetim 
Kurulu yedek; Ahmet Topuz, Aygül 
Erdem, Ayşe Saçar. 

Genel Kurul’un açılışında konu-
şan Konya Yorgancılar,Çeyizciler, Tu-
hafiye Yün ve Orloncular Odası eski 
Başkanı Cengiz Çiftci, son 4 dönem 
içerisinde yapmış oldukları faaliyet-
lerden bahsederek üyelerin sorunları-
nın protokol üyelerine dosyalar halin-
de sunulduğunu ifade ederek, “2002 
yılından itibaren hem başkanlık göre-
vini hemde yönetim kurulu üyeliğimi 

sürdürüyorum. Bundan önceki se-
çimlerde de rakip ile girdik ve sizlerin 
desteği ile galip ayrıldık. Ondan dolayı 
ben sizlere teşekkür ediyorum. 4 yıl 
içerisinde bir çok faaliyette bulunduk. 
Kandil, dini ve resmi günlerde gaze-
te ve medya kuruluşlarında mesajlar 
yayımladık. Odamız üyelerinin ve ya-
kınlarının cenazelerine katılınmış, di-

ğer üyelerimize ise mesaj yoluyla ha-
ber edilmiştir. Odamıza bildirilen ve 
haberdar olduğumuz düğün ve nişan 
merasimlerine katılınmış üyelerimi-
zin mutluluğu birlikte paylaşılmıştır. 

Bundan sonrada bu faaliyetleri-
miz siz üyelerimizin haber ettiği tak-
dirde devam edilecektir. Çeşitli pro-
mosyon ürünleri bastırılarak değerli 

üyelerimize dağıtımları yapıldı. Web 
sayfamız açılarak üyelerimizin hizme-
tine sunulmuştur. Odamıza ziyarete 
gelen protokollere üyelerimizin so-
runları dosyalar halinde ibraz edildi” 
diye konuştu. 

YENİ HİZMETLER İLE YOLUMUZA 
DEVAM EDECEĞİZ

Yorgancılar,Çeyizciler, Tuhafi-
ye Yün ve Orloncular Odası’nın yeni 
Başkanı Ramazan Tezel de eksikleri 
tamamlamak amacıyla aday olduk-
larını vurgulayarak, seçimlerin hayırlı 
olmasını diledi. Yeni hizmetler ama-
cıyla yollarına devam edeceklerini de 
vurgulayan Tezel; “Kendim Tarihi 
Bedesten Çarsında esnaflık yapıyo-
rum.

 Genel Kurul’un ülkemize ve Kon-
ya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. 3 
senedir odamıza hizmet veriyoruz. 
Odamızın bütün eksiklerini yerine 
getirmek için aday olduk. İnşallah 
kongremizin hayırlı olmasını diliyo-
ruz” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Gazeteci-Yazar Mustafa Güden ve Bekir Karakuş, Yenigün Gazetesi’nin yeni binasına taşınmasından dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
 Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız Yenigün Gazetesi’nin yeni binasına yerleşmesinden dolayı ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Cengiz Çiftci Ramazan Tezel
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    Gece Gündüz
Konya                    2°C       9°C

Karaman             -2°C 8°C 

Aksaray               -1°C  7°C

Ankara                  1°C 6°C
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Yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle işin tekniği gereği kesinti yapmak zorunda kalan MEDAŞ, hizmet verdiği tüm illerde tüketicile-
re SMS göndermeye başladı. Uygulamaya geçtiği son 10 aylık dönemde MEDAŞ, toplam yaklaşık 869 bin 691 adet SMS gönderildi

MEDAŞ’tan SMS ile bilgilendirme
MEDAŞ (Meram Elektrik Da-

ğıtım A.Ş), planlı kesintilerde 2 
gün öncesinden tüketiciyi bilgi-
lendirmek amacıyla kesinti bilgi-
lerini SMS ile gönderiyor. 

Yatırım ve bakım çalışmala-
rı nedeniyle işin tekniği gereği 
kesinti yapmak zorunda kalan 
MEDAŞ, hizmet verdiği tüm il-
lerde Konya, Karaman, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir ve Kırşehir’de 
SMS göndermeye başladı. ME-
DAŞ’tan yapılan açıklamada, 
“Gerek yatırım yaparken gerekse 
bakım çalışmalarında can ve mal 
güvenliğini sağlamak amacıyla 
elektriği kesmek zorunda kalıyo-
ruz. Yatırım tutarımız arttıkça da, 
planlı kesintimiz buna paralel ola-
rak artıyor. Bu hiç istemediğimiz 
bir durum ama yatırım ve bakım 
yapmanın doğal sonucu. Mağdu-
riyetleri azaltmak amacıyla daha 
önce başlattığımız gazetelere ilan 
verme işlemine ilave olarak artık 
cep telefonu numarası sistemi-
mize kayıtlı olan müşterilerimize, 
bölgelerinde bir kesinti olması 
durumunda yapılan planlı kesin-

tiyi SMS ile bildirmeye başladık” 
denildi.

Hizmetten faydalanabilmek 
için tüketicilerin cep telefonu nu-
maralarının MEDAŞ’ta kayıtlı ol-
ması gerektiğini ifade eden yetki-
liler, “Uygulamaya geçtiğimiz son 

10 aylık dönemde toplam yaklaşık 
869 bin 691 adet SMS gönderildi. 
İnşallah önümüzdeki dönemde bu 
güzel uygulamamızdan daha fazla 
kişi faydalanacak. Bu kapsamda, 
daha önceden bize numaralarını 
vermeyen tüm müşterilerimizi, 

numaralarını sistemimize kayıt 
etmeleri için davet ediyoruz. Müş-
terilerimiz işletmelerimize gelme-
den de 186 Çağrı Merkezimizden 
veya www.meramedas.com.tr ad-
resinden bilgilerini kolaylıkla gün-
celleyebilir “ dedi.  n İHA 

Konya Büyükşehir Belediyesi ile TRT tarafından hazırlanan, ‘Emiray’ çizgi dizisinin galası yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye’de artık ço-
cukların geçmişte sömürgecilerin ürettiği masal kahramanlarıyla değil, kendi kültürümüzden yola çıkılarak üretilen kahramanları örnek almaya başladıklarını belirtti 

Emiray ile yetişecekler!

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
TRT tarafından hazırlanan, 20 Ocak 
itibariyle TRT Çocuk’ta yayınlanma-
ya başlayacak ‘Emiray’ çizgi dizisinin 
galası yapıldı. Mevlana Kültür Merke-
zi Suldan Veled Salonu’nda yapılan 
galaya  Vali Yakup Canbolat, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek,  TRT Genel Müdürü İbra-
him Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Mu-
kadder Gürsoy, Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet 
Okka, Necmettin Erbakan Üniversite-
si Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder 
Kutlu, Prof. Dr. Tahir Yüksek, Basın 
Yayın Enformasyon İl Müdürü Ab-
durrahman Fidancı, TRT Çocuk Ka-
nal Koordinatörü Bekir Yıldızcı, Prog-
ram Müdürü Müslim Şahin, Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

EMİRAY MEDENİYET
OKULU’NUN MEYVESİ OLDU

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yürütülen Medeniyet Okulu 
Projesi kapsamında her ay okullarda 
uygulanan değerlerin konu edilip 
Konya’nın tanıtıldığı “Emiray” çizgi 
dizisinin galası gerçekleştirildi.  Gala 
programında konuşan Vali Yakup 
Canbolat, “ Toplumların tarihi süreç-
lerini boyunca elde edilen bilgi, biri-
kim ve kültürel değerlerini gelecek 
kuşaklara aktarabilmesinin ancak 
çağın şartlarına uygun hale getiril-
mesi ile mümkün olmaktadır. Bilgi 
ve teknoloji çağı olarak nitelendiren 
günümüzde çocuklarımız gerektiği 
gibi yetiştirmek için her şeyden önce 
onlara doğru olan bilgilerle, kendi 
kültürümüzü örf ve adetlerimizi ço-
cuklarımızın anlayacağı dilde sunmak 

durumundayız. Bizler, bu çizgi diziyi 
yalnız hakkı ve hukuku kendine şiar 
edinmiş, sağ elin sola verdiğini sağ 
elin bilmediği, memleketinden kopup 
gelenlere obasını yurt kılan, sofrala-

rında yetimlere yer açan ecdadımız-
dan miras edindiğimiz değerlerimizi 

toplumumuza ve özellikle de yeni 
nesillere aktarmak adına Büyükşehir 
Belediyemizin Medeniyet Okulu adı 
altında başlattığı projenin güzel bir 
meyvesi olarak görüyoruz. Genel bir 
kitleye hitap edeceğinden dolayı son 
derece memnuniyet duyuyoruz ifa-
delerini kullandı. 

ÇOÇUKLARIMIZIN MİLLİ VE
MANEVİ DEĞERLERLE YETİŞMESİ 
KONUSUNDA KATKI SAĞLIYORUZ
‘Emiray’ çizgi dizisinin galasında 

konuşan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, “Türkiye’de 
artık çocukların geçmişte sömürge-
cilerin ürettiği masal kahramanlarıyla 
değil; kendi kültürümüzden yola çıkı-
larak üretilen kahramanları örnek al-
maya başladı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmesi ve 
talimatlarıyla bu konuda diğer ku-
rumlarla birlikte önemli çalışmalara 
imza attık. Konya Valiliği, il ve ilçe 
milli eğitim müdürlükleri, tüm okul-

lar ve öğretmenlerle ciddi çalışmalar 
yaptık. Değerler eğitimi konusun-
da çok önemli mesafeler almış du-
rumdayız. Konya’da bulunan bütün 
okullara fiziken katkı yaptığımız gibi 

çocuklarımızın manevi hayatına milli 
ve manevi değerlerle yetişmesi konu-

sunda da katkı yapmaya çalışıyoruz. 
Bu gayretimiz, hep birlikte yaptığımız 
bu çalışmalarla devam edecek. Üni-
versitelerimiz de bu değerler eğitimi 
projemizin içindeler ve programlayıcı 
konumdalar” dedi.

TEMEL FELSEFEMİZ ÇOCUKLA
ÇOCUK OLMAKTIR

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, 
birçok proje yaptıklarını ancak Konya 
gibi köklü bir geçmişe sahip olan, bin 
yıllık medeniyetimize başkentlik ya-
pan bir şehirden böyle bir teklif gel-
mesinin kendileri için ayrıca bir gurur 
ve mutluluk vesilesi olduğunu söyle-
di. Eren, “Bizler her ne kadar elimiz-
den geldiğince birçok içerik üretmeye 
çalışmış olsak da yerel ve bölgesel 
içerikler, bizler için her zaman daha 
kıymetli oluyor. Uzun yıllar boyunca 
TRT ekranlarından düşmeyecek ve 
Konya Büyükşehir Belediyemizin de 
Türkiyemize armağanı olacak, hatta 
sizlerin çocuklarına miras kalmasını 

arzu ettiğimiz bir çizgi film geliyor 
ekranlarınıza. İnşallah bu çizgi filmi 
çok seversiniz. TRT olarak böyle bir 
projede beraber olmaktan çok mutlu 
olduk. Çok önemli proje ve kıymet-

li bir iş yaptığınızı düşünüyorum. 
Emiray’ın bu neslin yetişmesine, 
değerler eğitimimize ve Konya’yı ta-
nıtımında büyük katkı sağlayacağına 
inanıyorum. TRT Çocuk olarak temel 
felsefemiz çocukla çocuk olmaktır. 
Peygamber Efendimiz bir hadisinde 
‘çocuğu olan onunla çocuklaşsın’ di-
yor. Çocukların kendi dünyası, algıla-
rı, düşünceleri ve kararları olduğunu 
unutmadan içerik hazırlamak, onları 
anlamaya çalışmak ve yine onların 
verdiği kararları yargılamak değil, 
dünyaya onların gözünden bakmak, 
TRT Çocuk olarak bizim önceliğimiz 
olmuştur. Böylece yaptığımız içerik-
ler hem çocuklar tarafından beğenil-
di hem de çocukların dünyasındaki 
güzel değerler ekranlara taşınabilmiş 
oldu” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediyesi ile TRT tarafından hazırlanan, 20 Ocak itibariyle TRT Çocuk’ta yayınlanmaya başlayacak ‘Emiray’ çizgi dizisinin galası Mevlana Kültür Merkezinde  yapıldı.

Yakup Canbolat Tahir Akyürek İbrahim Eren
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Konya Ticaret Odası (KTO) Baş-
kanı Selçuk Öztürk, “2017 Yılı Eko-
nomik Ve Siyasi Gelişmelerin Değer-
lendirilmesi 2018 Beklentileri Konya 
Ticaret Odası İştirakleri ve Projeleri” 
konulu basın toplantısı yaptı. KTO 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştiri-
len toplantıya KTO Yönetim Kuru-
lu Üyeleri de eşlik etti. 2017 yılında 
dünyadaki ve Türkiye’deki önemli 
gelişmeleri değerlendiren Başkan 
Öztürk, dünyada 2017’nin savaşlar, 
çatışmalar, siyasi krizler, terör saldı-
rıları, kazalar ve doğal afetler gibi bir 
çok gelişmenin 2017 yılına damga 
vurduğunu söyledi. Öztürk 2017 yı-
lının Türkiye açısından da çok sayıda 
gelişmeyle tamamlandığının bilgisini 
verdi. 

DÜNYA EKONOMİSİ 2018’DE 
DAHA SAĞLIKLI BÜYÜYECEK 

Dünya ekonomisinde 2017 yı-
lında yaşanan olayları değerlendiren 
Öztürk, “Bütün dünyada ekonomik 
durgunluk ve buna bağlı bir büyü-
me sorunu yaşandığı 2016 yılından 
sonra, küresel ekonomi 2017 yılına 
birçok belirsizlikle başlamıştır” dedi. 
Buna rağmen dünya ekonomisinin 
2017 yılında bir önceki yıla göre daha 
iyi bir performans sergilediğine dikkat 
çeken Öztürk, sözlerine şöyle devam 
etti, “2017’de küresel ekonominin 
özeti; Son 10 yılın en yüksek hızına 
ulaştı, borsalar art arda rekorlar kırdı, 
piyasalardaki oynaklık azaldı, finan-
sal risklere karşı alınan tedbirler en 
düşük seviyelere geldi diyebiliriz.”  
Dünya ekonomisinin 2018 yılındaki 
beklentileriyle ilgili olarak ise Öztürk, 
“Küresel ekonomide 2018 yılında 
2017’ye göre daha güçlü ve sağlıklı 
bir büyüme bekleniyor. Bunula bera-
ber küresel ticaret hacminin de daha 
güçlü hale geleceği tahmin ediliyor. 
ABD Merkez Bankası’nın (FED) aynı 
yolunda ilerleyeceği görülmektedir. 
FED başkanının değişmesi, bankanın 
politikasını 2018’de değiştirmeyecek-
tir. Yeni başkan, eski başkan Yellen 
gibi parasal teşvikleri kademeli ve 
tutarlı bir şekilde geri çekecek ancak 
bu daha yumuşak bir tonda olacaktır. 
FED’in 2018’in her çeyreğinde faizle-
ri artıracağı ve yıl sonunu yüzde 2,5 
oranla tamamlayacağı tahmin edil-
mektedir. Avrupa ekonomisinin güç-
lü tüketim ve iç taleple 2018 yılında 
potansiyelinin üzerinde büyüme ger-
çekleştirmesi beklenmektedir. Ancak 
tüm bunlara rağmen 2018 yılının 
dünya ekonomisi açısından zor bir yıl 
olacağını da söyleyebiliriz. Trump’ın 
öngörülemezliği nedeniyle yüksek 
siyasi riskler, Brexit süreci, küresel 
coğrafyada beklenen referandum ve 
seçimler, Ortadoğu’daki devam eden 

belirsizlik ve iç savaş durumu, dış ti-
carette artan korumacılık eğilimi kü-
resel ekonomiyle ilgili endişeleri art-
tırmaktadır” diye konuştu. 

1.5 MİLYONLUK YENİ 
 İSTİHDAM SAĞLANDI

Türkiye ekonomisinde 2017 yı-
lında yaşanan dikkat çekici gelişme-
leri aktaran Öztürk, istihdam sefer-
berliğinin altını çizdi. Öztürk, “ Yerli 
üretimin desteklenmesi için kamu-
nun yapım işi ihalelerinde, ihale do-
kümanlarının yerli ürün kullanımını 
sağlayacak şekilde hazırlanması zo-
runluluğu getirildi. Bu durumun yerli 
sanayinin gelişimine önemli katkılar 
sağlaması bekleniyor. Milli İstihdam 
Seferberliği ile Şubat ayından bu yana 
1,5 yeni istihdam sağlandı. 2. Milli İs-
tihdam Seferberliği de 2018 yılında 
başlayacak olup, 18-25 yaş çalışanları 
kapsayacak ve 6 ay maaş devletten, 
6 ay şirketten uygulaması yapılacak” 
ifadelerini kullandı. 

2017 YILINDAKİ EKONOMİYE 
TEŞVİKLERİN KATKISI OLDU

Türkiye’nin zorlu geçen 2016 
yılının ardından 2017 yılında ekono-
mideki çarkların hızlandığını aktaran 
Öztürk, bu anlamda 2017 yılının eko-
nomi dünyası açısından umut verici 
bir yıl olarak geride kaldığını söyledi.  
“2017 yılında, vergiden istihdama, 
üretimden ArGe’ye, ihracattan yatı-
rıma kadar birçok alanda devlet des-
tek ve teşviklerin uygulanmıştır” di-
yen Öztürk, şunları söyledi, “Türkiye 
ekonomisi, çeşitli uluslararası kurum 
ve kuruluşların tahminlerinin aksi-
ne 2017’de yüksek büyüme perfor-
mansıyla dikkatleri üzerine çekmiş-
tir. Üçüncü çeyrekteki yüzde 11,1’lik 
büyüme performansı ile Türkiye, AB, 
G20 ve OECD ülkelerine fark atmış 
ve en hızlı büyüyen ekonomi olmuş-
tur. Bu güçlü büyüme performansı, 
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya 
Bankası, Moody’s ve Fitch’in de arala-
rında bulunduğu uluslararası kurum 
ve kuruluşların tahminlerini aşmıştır. 
Söz konusu kuruluşlar, Türkiye eko-
nomisine yönelik tahminlerinde dü-
zeltmeye gitmek zorunda kalmıştır.

Ülkemizin gösterdiği büyüme 
performsansı iş dünyasının moral ve 
motivasyonunu arttırmıştır. Bununla 
birlikte 2017 yılı, enflasyon ve işsizlik 
rakamlarının çift hanede seyredece-
ği bir yıl olacak gibi görünüyor. Öte 
yandan dış ticaret açığının ilk 10 ayda 
yüzde 32 artarak 61 milyar dolar ol-
ması, cari açığın da 41,9 milyar dolara 
yükselmesi; her iki alanın da önemli 
riskler barındırdığını gösteriyor. Tür-
kiye’nin en önemli sorununun bu 
verilerle enflasyon, işsizlik ve iktisatta 
ikiz açık olarak dile getirilen dış ticaret 

ve cari açık olduğu görülüyor. Türki-
ye, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, 
ikinci çeyreğinde yüzde 5,4 büyüyen 
Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte 
yüzde 11,1 ile 2011 yılının üçüncü 
çeyreğinde kaydedilen yüzde 11,6’lık 
büyümenin ardından, 23 çeyrek son-
ra en yüksek büyüme performansını 
yakaladı. Yılın ilk dokuz aylık döne-
minde büyüme yüzde 7,4 olmuştur.

Ülkemiz, ortalaması yüzde 2,5 
olan AB ülkelerinin dört katından 
fazla büyüdü. G20 ülkeleri arasında 

büyüme performansıyla ilk iki sırada 
yer alan Çin ve Hindistan’ı da geride 
bıraktı.

Bu güçlü büyüme performansı-
nın yıl sonuna kadar süreceğini ve yılı 
yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme ora-
nıyla kapatacağımızı düşünüyoruz. 
Büyümede küresel talep ve olumlu 
finansal koşulların yanı sıra KGF ke-
faleti ile sağlanan kredi artışı başta 
olmak üzere, teşviklerin büyük rolü 
olduğunu görüyoruz.”

TÜRKİYE DAHA 
FAZLASINI HAK EDİYOR 

2018 yılı için atılacak doğru ham-
lelere de dikkat çeken Öztürk, “Atı-
lacak bu doğru adımlar, Türkiye’yi 
2018 yılında küresel ekonomik risk-
lerden ve finansal piyasa oynaklığın-
dan koruyacaktır. 2018 yılını üretim 
odaklı, nitelikli büyüme açısından iyi 
değerlendirmeli ve söz konusu kırıl-

ganlıklarımızı hafifletmeye çalışmalı-
yız. Türkiye bugün sahip oldukların-
dan daha fazlasını hak ediyor, çünkü 
ülkemizin sahip olduğu potansiyelin 
büyüklüğüne inanıyoruz. 

Bu noktada spekülatif döviz 
kuru hamlelerine karşı dikkatli ol-
mamız gerekmektedir. Dövizin anlık 
hareketlerine karşı sakin olmalıyız, 
gelişmeleri sükûnetle izlemeli ve 
sonrasında doğru adımlar atmalıyız. 
Sürekli olarak dile getirdiğimiz gibi 
iş yaptığımız para birimi hangisi ise 

o para birimi ile borçlanmaya devam 
etmeliyiz. Sonuç olarak bizler,  ihracat 
ve yatırım pazarlarımızı çeşitlendir-
dikçe, dünya ticaret hacminden aldı-
ğımız payı artırdıkça ve dış ekonomik 
ilişkilerimizi geliştirdikçe ülkemizin 
ekonomik gelişimine katkımız katla-
narak artacaktır” değerlendirmesinde 
bulundu.

2018 YILI İHRACAT HEDEFİMİZ
 İSE 1.8 MİLYAR DOLAR

Öztürk, Konya ekonomisini de-
ğerlendirdiği konuşmasında ise, Kon-
ya’nın ihracat, sanayi üretimi, işsizlik, 
girişimcilik gibi birçok parametrede 
Türkiye rakamlarından daha fazla ar-
tış göstererek her zaman ülke ekono-
misine pozitif katkı sağlayan bir şehir 
olduğunu vurguladı. Konya’nın bu 
başarısını sürdürmesi için çalışmaları 
sürdüreceklerini ifade eden Öztürk, 
sözlerine şöyle devam etti, “Konya 

olarak son 10 yılda ihracat anlamın-
da iyi bir ivme kazandığımız aşikâr 
olmakla birlikte ilimizin ekonomik 
potansiyeli düşünüldüğü zaman bu 
ivmenin Konya için yeterli olmadığı 
açıktır. 2017 yılında Konya, ihracatta 
Cumhuriyet tarihinin rekorunu kır-
mış ve en yüksek ihracat rakamına 
ulaşma başarısını göstermiştir. Bu 
başarıya katkı sağlayan tüm Konyalı 
tüccar ve sanayicilerimizi tebrik eder, 
en kalbi duygularımla teşekkür ede-
rim.  Konya’nın 2017 yılında ihracatı 
geçen yıla göre yüzde 17,4 artışla 1 
milyar 564 milyon dolar olarak ger-
çekleşmiştir. Aynı dönemde ülkemi-
zin ihracatı yüzde 10,4 oranında artış 
göstermiştir. Konya ihracatı 2017 
yılında da yüzde 17,4 ile Türkiye’nin 
ihracat artış oranının üzerinde bir 
performans göstermiştir. Türkiye’nin 
Aralık (2017) ayı ihracatı yüzde 10,1 
artışla 13 milyar 570 milyon dolar 
olup, ilimizin Aralık ayı ihracat raka-
mı yüzde 27,42 oranında artışla 147 
milyon 300 bin 433 dolar olarak ger-
çekleşmiştir. Bu rakama göre Aralık 
ayında Türkiye’nin ihracatının yüzde 
1,09’unu Konya gerçekleştirmiştir. 
2017 yılı ihracatımız 1 milyar 564 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
2018 yılı ihracat hedefimiz ise 1.8 
milyar dolar. 2017 yılında sağladı-
ğımız yüksek ihracat performansı, 
Konya’nın ciddi anlamda küresel 
ekonomiye entegre olduğunu göster-
mektedir.

Hedefimiz, 2018 yılında bu per-
formansımızı daha da iyileştirerek, 
daha yüksek ihracat rakamlarına 
ulaşmaktır.  2017 yılında kazandığı-
mız moral ve motivasyon, 2018 için 
en büyük avantajımızdır. 2018 yılın-
da Konya’nın ihracatta yeni rekorlara 
imza atacağına inanıyoruz. 

Ancak bu noktada, imalata ver-
diğimiz önem kadar pazarlamaya, 
marka geliştirmeye ve inovasyona 
da önem vermemiz gerekmektedir. 
Her geçen yıl yeni pazarlar veya yeni 
müşterilerle pazar payımızı artırmak 
ve çeşitlendirmek zorundayız.”

KAMU YARARINA VAKIF 
OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Öztürk son bölümde ise KTO’nun 
projelerini anlattı. Konya Ticaret Oda-
sı Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın “Kamu 
Yararına Vakıf” olabilmek için gerek-
liği müracaatları yaptığını ve sürecin 
devam ettiğinin bilgisini veren Öz-
türk, Mesleki Eğitim Merkezi proje-
sini de anlattı. Öztürk bu merkezin, 
Konya’nın nitelikli eleman ihtiyacına, 
artan niteliksiz işgücüne ve işsizlik 
oranına çözüm olacağını söyledi. İh-
racatı Geliştirme Merkezi’nin odanın 
Konya’nın dış ticaret konusundaki 

engelleri ortadan kaldırıp, ihracatını 
artırmaya yönelik gerçekleştireceği 
bir diğer bir projesi olduğunun altını 
çizen Öztürk, projenin fizibilite çalış-
malarına başlandığını iki yıl içerisinde 
de tamamlanmasını hedeflediklerini 
söyledi. Stratejik Araştırmalar Mer-
kezi’nin de odanın, önümüzdeki üç yıl 
içerisinde tamamlamayı hedeflediği 
bir diğer projesi olduğunu hatırlatan 
Öztürk, “Bu merkez, Türkiye’de ilk 
yerel Düşünce (Tink-Tank) Kuruluşu 
olma özelliğine sahip olacaktır. Bu 
merkez, bölgesel ve küresel sorun-
ları derinlemesine ele alacak, bugü-
ne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, 
geleceğe yönelik projeksiyonlarda da 
bulunmayı amaçlayacaktır. Merkez, 
uluslararası bilim standartlarına uy-
gun ve siyasi kaygılardan uzak bir 
şekilde, farklı görüşleri bir araya ge-
tirerek bir diyalog platformu vazifesi 
görecek ve ortak aklın inşasına kat-
kıda bulunacaktır” diyerek sözlerini 
tamamladı.

 ‘BİTCOİN’DEN UZAK DURUN!’
Öztürk konuşmasının ardından 

soruları yanıtladı. Sanal para birimi 
Bitcoin’le ilgili bir soruya Öztürk,  “Sa-
nal bir para birimi çıktı Bitcoin diye. 
Aslında uzun yıllardır vardı. Ancak, 
ilk defa Türkiye’de de tartışılmaya 
başlandı. Kimilerine göre Amerikan 
dolarının alternatifi, kimilerine göre 
ise bir saadet zinciri kuruldu. İşin içe-
risine diyanet girdi, maliye girdi. Ma-
liye ve hazine de bir taraftan çalışıyor. 
Hukuki statü kazanılmasına yönelik 
olarak bir çalışma da var. Bununla 
ilgili birçok çalışma da yaptım ve oku-
dum. Ben uzak durulması gereken bir 
saadet zinciri şeklinde bir algılamam 
mevcut” şeklinde konuştu.

YERLİ OTOMOBİLDE KONYA İDDİALI
Son aylarda Konya gündeminden 

düşmeyen yerli otomobil konusuy-
la ilgili bir soruya da açıklık getiren 
Öztürk, Konya’nın yerli otomobilin 
üretileceği iller arasında en iddialı 
kent olduğunu savunarak, “Birçok 
bakanımız bunu da teyit ediyor. Bizim 
için öncelik Türkiye’nin bu teknoloji-
ye sahip olması yani önce hepimizin 
bunun arkasında durması gerekiyor. 
Bizim için çok önemli özellikle elekt-
rikli bir araç yapıyor olabilmek. Yüzde 
yüz milli bir araç yapabiliyor olmak 
çok önemli. 

Bizim de öncelikli vazifemiz bir 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ola-
rak projenin tamamlanması. Konyalı 
ve Konya Ticaret Odası Başkanı ola-
rak da bu yatırımın doğru il Konya 
olduğunu inanıyorum. İnandığımız 
içinde bu çalışmaların hepsini yapıyo-
ruz” dedi.  
n ABDULLAH AKİF SOLAK

2017 yılında Konya’nın 1 milyar 564 milyon dolarlık bir başarıya imza attığını hatırlatan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
“2018 yılı ihracat hedefimiz ise 1.8 milyar dolar. Konya’nın ihracatta yeni rekorlara imza atacağına inanıyoruz” dedi

Hedef 1.8 milyar dolar!

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 2017 yılında Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler
ile bu gelişmelerin ekonomiye yansımalarını değerlendirdi.



Yeni çöp konteyneri 
ve kül kovası dağıtıldı

Kadro için 168 taşeron 
işçi başvuruda bulundu

Müzikli tiyatro 
oyununa yoğun ilgi Gazi Taşkın’a ‘yaşı 

uzun olsun’ ziyareti

Beyşehir’de artan ihtiyaç 
üzerine  İlçe Belediyesi tarafın-
dan merkez mahalleler için kül 
kovası ve  yeni çöp konteyneri 
alımı yapıldığı bildirildi. Bey-
şehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, kış mevsiminin gel-
mesi ile birlikte ısınma ihtiyacı 
için evlerde yanmaya başlayan 
soba ve kalorifer sistemine ait 
yapılardaki kazan dairelerin-
den çıkarılan küllerin çöp kon-
teynerlerine boşaltılmaması 
için 300 yeni kül kovası alımı 
yapıldığını bildirdi.  Özaltun, 
aynı ihtiyaç doğrultusunda 
400 çöp konteynerinin ilçe-
ye kazandırıldığını belirterek, 
“Alımını yaptığımız kül kovası 
ve konteynerlerimizin Temiz-
lik İşleri Müdürlüğümüz tara-
fından ilçemiz merkezindeki 
mahallelere dağıtımı bugün-
den itibaren başlayacaktır” 
dedi.

Beyşehir Belediyesi tara-
fından evsel atıkların düzenli 
ve hijyenik olarak toplanması 
için ilçe genelinde ortak kulla-
nım alanlarına daha önce de 
çok sayıda çöp konteyneri yer-
leştirildiğini aktaran Özaltun, 
kurum olarak daha güzel, daha 
temiz ve yaşanılır bir ilçe için 
çalışmalarını sürdürdüklerini 
söyledi. Özaltun, “Vatandaşlar-
dan talebimiz, çevre sağlığı ve 
temizliğine gerekli hassasiyeti 
göstermeleridir. Amacımız, 
halkımızın daha temiz, sağlıklı 
ve daha güzel bir şehirde yaşa-
masını sağlamaktır” dedi.
BEYŞEHİR’E YENİ TİP 150 GERİ 

DÖNÜŞÜM KUTUSU…
Başkan Özaltun, ilçe gene-

linde yürütülen geri dönüşüm 
çalışmaları hakkında da bilgiler 
verdi. Özaltun, ambalaj atık-
larının günümüzde artık çöpe 
gitmeyerek geri dönüşüme ka-
zandırıldığını belirtti. Özaltun, 
bunun da ağaçları kesilmekten 
kurtarmasının yanında çocuk-
lara daha küçük yaşlarda çevre 
bilinci kazandırmada önemli 
bir etken olduğunu vurguladı. 
Beyşehir Belediyesi olarak geri 
dönüşüm kutularının kullanı-
mının ilçe genelinde daha da 
yaygınlaşması için harekete 
geçtiklerini anlatan Özaltun, 
Bakanlık desteğiyle geri dö-
nüşüm çalışmalarını yürüten 
firma tarafından ilçe merkezi-
ne yeni tip 150 geri dönüşüm 
kutusu daha kazandırıldığını 
belirterek, şu bilgileri verdi: 
“Bu geri dönüşüm kutularımız 
da ilçemiz merkezindeki ma-
hallelerde ihtiyaç olan noktala-
ra yerleştirilecektir. Bu konuda 
halkımızın da ambalaj atıkları-
nın kaynağında ayrı toplanma-
sı için gösterecekleri duyarlılık 
büyük önem taşımaktadır. 
Ambalaj atıklarının diğer orga-
nik içerikli atıklardan ayrı ola-
rak ve ambalaj atıkları için özel 
olan bu geri dönüşüm kutula-
rında toplanması hem beledi-
yemizin daha etkin çalışması 
ve dolaylı olarak çevre sağlığı 
açısından da büyük önem ta-
şımaktadır. Unutmamalıyız ki 
ambalaj atıkları çöp değildir. 
Geleceğimiz için ambalaj atık-
larını çöpe değil, bu ambalaj 
atığı konteynerlerine atmamız 
gerektiğini lütfen unutmaya-
lım.”

Beyşehir İlçe Belediyesi’n-
de kadrolu personel olabil-
mek için 168 taşeron işçinin 
başvuruda bulunduğu bildi-
rildi.  Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, yaptığı 
açıklamada, kadrolu olmak 
isteyen taşeron işçilerin baş-
vurularının 11 Ocak’ta son 
bulmasının ardından başlayan 
sürecin devam ettiğini belir-
terek, “Hükümetimiz tarafın-
dan çıkarılan 696 sayılı KHK 
ile getirilen haklar çerçeve-
sinde yüzbinlerce taşeron işçi 
gibi belediyemiz bünyesinde 
mesai yapan ve şartları uy-
gun olan işçi çalışanlarımız 
da inşallah kadroya geçme-
nin mutluluğunu yaşayacak” 
dedi. Beyşehir Belediyesi’ne 
2-11 Ocak tarihleri arasında 
kadrolu olabilmek için istenen 
evrak ve belgeleri tamam-
ladıktan sonra müracaatta 
bulunan taşeron personel sa-
yısının 168 olduğunu belirten 
Özaltun, kamuda taşeron işçi 
statüsünde çalışarak yıllardır 
kadro almayı bekleyen çalı-
şanların hükümetin çalışması 
sonrasında hayallerine ka-
vuşacağını  söyledi. Beyşehir 
Belediyesi’nde de taşeron fir-
ma bünyesinde istihdam edi-
len işçilerin, kadro alabilmek 
için başlayan süreçte İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdür-
lüğü’ne resmi başvurularını 
yaptığını vurgulayan Özaltun, 
şunları kaydetti: “İşçi çalışan-
larımızın ve ailelerinin başvu-
ru sürecinde yaşadıkları mut-
luluğu gördükçe bizler de çok 
mutlu oluyoruz. Eğer, bir ku-
rumun başındaki yönetici, bu 
özellikle belediye başkanı ise 
bölgesine iş ve hizmet etmek 
üretmek istiyorsa bunun yolu 
personelinin ve özellikle sa-
hada çalışan işçilerinin moral 
içerisinde mesai yapmasından 
geçiyor. Bundan sonra işçile-
rimizin daha verimli çalışa-
caklarına, aile yaşamında çok 
daha mutlu ve huzurlu ola-
caklarına inanıyorum. Yılar-
dır kurdukları hayal gerçeğe 
dönüştü. Cumhurbaşkanımız, 
hükümetimiz, son 15 yılda 
milletimizin hayallerini yıkan 
bir anlayışa sahip olmadı. 
Sürekli yükselen bir çizgi ile 
milletimizin her türlü hayali 
gerçekleştirildi. Bu anlam-
da, Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım ve Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanımız Sayın 
Jülide Sarıeroğlu’na  teşekkür 
etmek istiyorum. İnşallah tüm 
çalışanlarımıza ve ailelerine 
hayırlı olur” dedi.

Beyşehir’de, Beyşehir Be-
lediyesi’nin ev sahipliğinde 
ve katkılarıyla sahnelenen 
“Kahraman Çomar ve Sevimli 
Dostlar” isimli müzikli tiyatro 
oyunu yoğun izleyici ilgisi ile 
karşılaştı.

Türkiye turnesi kapsa-
mında Beyşehir ilçesine gelen 
Tiyatro Manço ekibinin hazır-
ladığı, müzikli tiyatro oyunu, 
Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Yaşam Merkezi’nde Beyşe-
hirli çocuklarla buluştu. Yö-
netmenliğini Ömer Gecü’nün 
yaptığı Tarık Şerbetçioğlu 
tarafından kaleme alınan 40 
dakika süreli tiyatro oyunu, 
izleyicilerden büyük alkış aldı. 
Müzikli oyun, aileleriyle birlik-
te geldikleri salonu tamamen 
dolduran çocuklara neşeli ve 
keyifli anlar yaşattı. İki seans 
halinde gerçekleştirilen tiyat-

ro oyununu Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun da eşi 
ve çocuklarıyla birlikte izledi.  
Beyşehir Belediyesi Sosyal İş-
ler Müdürlüğü görevlilerinin 
dağıttığı biletler sayesinde çok 
sayıda minik öğrenci ise tiyat-
ro oyununu ücretsiz olarak 
izleme imkanı buldu. Eğitici 
bir dostluk öyküsünü anla-
tan oyunda, çiftlikte dostları 
Paytak Ördek, Kemirik Fare 
ve Sarman Kedi ile mutlu bir 
hayat süren sevimli köpek 
Çomar, bir gün artık işe ya-
ramadığı düşüncesine kapılıp 
çiftliği terk eder. Çomar’ı çift-
liğe geri döndürmek isteyen 
dostları kendilerini ormanda 
bir maceranın içerisinde bu-
lurlar. Eğlenceli, sevimli, dans 
ve şarkılar da içeren oyunda 
çocuklara eğitici bir dostluk 
öyküsü aşılanmaya çalışılıyor.

Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, Güney-
doğu Harp Malulu Gazisi 
Ahmet Taşkın’ın yeni doğan 
bebeğini ziyaret ederek he-
diye seti verdi. Ziyarete İlçe 
Kaymakamı Yusuf Özdemir, 
Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, İlçe Garnizon 
Komutanı Jandarma Binba-
şı Yalçın Urlu katıldı.  İkinci 
kez baba olmanın mutlulu-
ğunu yaşadığını belirten 34 
yaşındaki Güneydoğu Harp 
Malulu Gazisi Ahmet Taşkın; 
“Ziyarete gelen Kaymakamı-
mıza, belediye başkanımıza 
ve ilçe garnizon komutanımı-
za teşekkür ediyorum. Bizleri 
çok mutlu ettiler” dedi. Bele-
diye Başkanı Murat Özaltun 

gazi Taşkın’a ve ailesine, be-
beğin yaşının uzun, bahtının 
açık olması dileklerinde bu-
lunarak; “Beyşehir Belediye-
si olarak sosyal projelerimiz 
devam ediyor. Bu kapsamda 
Beyşehir’de yeni doğan aile-
lerin evlerini ziyaret ederek 
onlara hediye seti veriyoruz. 
Bizim yeni doğan bebekleri 
takip edebilme gibi bir duru-
mumuz yok, eğer aileler be-
lediyemize haber verirlerse 
bizde onlara hediyelerini ver-
me fırsatı buluruz. Güneydo-
ğu gazimiz Ahmet Taşkın’a 
da hayırlı uğurlu olsun diyor, 
bebeğe Yüce Yaradan’dan 
sağlıklı uzun ömürler diliyo-
rum. İnşallah vatana millete 
hayırlı bir evlat olur” dedi.

Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
Huğlu’daki 99 konutluk TOKİ projesinde yüzde 
80 oranında tamamlandığının müjdesini verdi

Beysehir’de 
TOKI sevinci

Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi’nde hazırlanan toplu 
konut projesi kapsamında yapımına başlanan 99 
konutun yüzde 80 oranında fiziki gerçekleşmesi-
nin sağlandığını, hak sahiplerinin tamamlanma-
sının ardından dört gözle dairelerine yerleşmeyi 
beklediğini söyledi. Özaltun, yaptığı açıklamada, 
Beyşehir’in av tüfeği üretim merkezi Huğlu Ma-
hallesi’nde yaşayan mahalle sakinlerinden gelen 
talep üzerine Beyşehir Belediyesi’nin girişimleri 
neticesinde yerleşim merkezinde TOKİ Başkanlı-
ğı bünyesinde toplu konut projesinin hayata geçi-
rilmesi için çalışmalara başlandığını söyledi.

Bu kapsamda Huğlu Mahallesi’nde 99 ko-
nutun inşa edilmesinin kararlaştırıldığını, ardın-
dan başlayan alanın belirlenmesi ve ihale süreci 
sonrasında işi üstlenen firma tarafından inşaat-
ların yapım çalışmalarına başlandığını hatırlatan 
Özaltun,  “Bu kapsamda 110 metrekare alana 
sahip 18 adeti 3+1, 75 metrekarelik alana sahip 
81 adeti 2+1 tipi olmak üzere  toplam 99 konu-
tun yapımına başlanmıştı. 2018 yılının Ocak ayı 
itibariyle çalışmalar aralıksız devam ederken, 
konutlarda fiziki gerçekleşmenin yüzde 80’ler 
seviyesinde olduğunu görüyoruz. İnşallah, hak 
sahibi mahalle sakinlerimiz bu yıl içerisinde inşal-
lah ilkbahar döneminde konutlarına kavuşmaya 
başlayacaklar” dedi.

“67 MAHALLEDE YAŞAYAN HER BİREYE
DOKUNAN HİZMETLER ÜRETİYORUZ”

Beyşehir Belediyesi olarak ilçenin 67 mahal-
lesinde yaşayan her bireye dokunacak hizmet-
ler üretmeye devam ettiklerinin de altını çizen 
Özaltun, bu çalışmalardan bir tanesinin de Huğlu 
Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan toplu 
konut projesine yönelik adımlar olduğunu vurgu-
ladı.  Av tüfeği üretiminin gözde merkezlerinden 
Huğlu Mahallesi’nde artan nüfusla birlikte açığa 
çıkan konut açığına yönelik sıkıntıların dile geti-
rilmesinin ardından harekete geçtiklerini anlatan 
Özaltun, “Belediye olarak biz de TOKİ Başkanlığı 
nezdinde görüşmeler yaparak bu projeyi hayata 
geçirmek için düğmeye bastık. İnşaat çalışmala-
rı başladı, hak sahiplerinin belirlendiği dairelerin 
kuraları çekildi ve bu yıl itibariyle de inşallah bi-
tecek. İnşallah benzer projeleri talep gelen diğer 
mahallelerimizde de gerçekleştirmek en büyük 
arzumuz. Bu anlamda, bölgemizdeki bu güzel 
projenin hayata geçirilmesinde başta AK Parti 
Konya Milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu ve di-
ğer Konya milletvekillerimiz olmak üzere TOKİ 
Başkanımız Ergun Turan Bey ve emeği geçen 
herkese, tüm devlet büyüklerimize teşekkürleri-
mi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

HUĞLU’DA TOPLU KONUT HEYECANI
Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman 

da, yaşadıkları yerleşim merkezinde 4 bölüme 
sahip bir yüksekokulun bulunduğunu hatırlata-
rak, burada eğitim gören öğrencilerin barınma 

ihtiyacına dikkat çekti. Kendilerine emanet olarak 
gördükleri bu öğrencilere sahip çıkan Huğlu hal-
kının, ikamet ettikleri evlerinin altındaki konut-
lardan bu misafirlerini  istifade ettirdiğini anlatan 
Harman, “Hal böyle olunca, özellikle ailelerimizin 
yeni evlenecek evlatları için son dönemde büyük 
bir konut açığı yöremizde ortaya çıkmaya başladı. 
Kiralık oturacak ev bulmak da mesele haline gel-
di. Bu problemin çözümü aşamasında Belediye 
Başkanımız ve milletvekilimiz sağolsun önümüze 
düştü ve  Ankara’da biz yaşadığımız durumumu-
zu iyi anlattık, yetkililerimiz de iyi anladı. Gelinen 
süreçte 2016 yılının sonlarında ihaleye çıkıldı ve 
ardından inşaat çalışmaları başladı. Hava şartları 
müsaade ederse Mart sonu veya Nisan ayı başı 
gibi  tamamlanmasını bekliyoruz. Bu yıl, düğü-
nünü tamamlayıp bu konutlarda oturmak için 
sabırsızlıkla bekleyen gençlerimiz var. Bu proje-
nin hayata geçirilmesinde, milletvekilimiz Sayın 
Mehmet Babaoğlu ve belediye başkanımız Sayın 
Murat Özaltun başta olmak üzere emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

HUĞLULU AİLELER DE SEVİNÇLİ
Toplu konut projesi kapsamında inşa edilen 

dairelerin yapılmasını bekleyen hak sahiplerin-
den Fatma Aktaş da, oğlunun ev sahibi olacak 
olmalarından dolayı çok mutlu olduğunu belirtir-
ken, “Bizim çocuklarımız ev sahibi olacaklar. Dört 
gözle dairelerin tamamlanmasını bekliyoruz. İlk 
başlarda inanmıyorduk, ancak inşaat çalışmaları 
başlayınca inanmaya başladık. Bu konuda önü-
müze düşenlerden Allah razı olsun” dedi.

Hak sahiplerinden Adnan Çekiç ise, toplu 
konut projesinin Huğlu Mahallesi için büyük bir 
yatırım olduğunun altını çizerek, “Çünkü, sanat-
karların olduğu bir yerken yaşanan konut sıkıntı-
sı yüzünden Huğlu göç vermeye başlamıştı. Bu 
göçü önlemenin en büyük etkeni ise bu konutlar 
olacak inşallah. Belediye Başkanımıza ve muhta-
rımıza bu konuda sarfettikleri emek ve çabalar 
için, devletimize de bu projeyi mahallemizde ger-
çekleştirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Yaşadığı-
mız beldemizde böyle güzel evlerde oturacağımız 
için çok mutluyuz. Bu, inanılmaz tarif edilemez 
bir mutluluk” ifadelerini kullandı. 

Huğlu Mahallesi sakinlerinde Uğur Karage-
dik, kendisinin de konutların hak sahiplerinden 
birisi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: 
“Ben de buradaki konutlardan daire aldım. İn-
şallah bu sene evleneceğim. 30 Haziran’da ilk 
gezdiğim dairelerden birisi kurada çıktı. Evim çok 
güzel, çok beğendim.

Memnunum yani. Yeni evlenen çiftlerimiz, 
işleri burada olduğu halde konut olmadığı için 
Beyşehir ilçe merkezine gidip orada ikamet et-
mek durumunda kalıyordu.  Oradan tekrar bura-
ya gelip gidiyorlardı. İnşallah bu sıkıntılar da bu 
konutların tamamlanmasıyla çözüme kavuşmuş 
olacak.”

Beyşehir Belediye
Başkanı Murat Özaltun
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Hakim ve savcı olacak 
avukatlar 3 ay staj yapacak

Avukatlık mesleğinden adli 
yargı hakim ve savcı adaylığı ile 
idari yargı hakim adaylığına ata-
nanların staj süresi 3 ay olacak. 
Resmi Gazete’nin bugünkü sayı-
sında “Adli Yargı Hakim ve Sav-
cı Adayları ile İdari Yargı Hakim 
Adaylarının Staj Dönemi ile Staj 
Mahkemelerine İlişkin Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” ile “Adli Yargı Hakim 
ve Savcı Adayları ile İdari Yargı 
Hakim Adaylarının Meslek Öncesi 
Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas 
ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik” yayımlandı.

Buna göre, “Adli Yargı Hakim 
ve Savcı Adayları ile İdari Yargı 
Hakim Adaylarının Staj Dönemi 
ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yö-
netmelik”in adı, “Hakim ve Savcı 
Adaylarının Staj Dönemi ile Staj 
Mahkemelerine İlişkin Yönetme-
lik” olarak değiştirildi.

Adli yargı hakim ve savcı 
adayları ile idari yargı hakim aday-
larının staj dönemi süresi 17 ay 
olacak. Adli yargı hakim ve savcı 
adayları bu sürenin 3 ayında ge-
nel, 14 ayında ise görev stajı yapa-

cak.  Avukatlık mesleğinden adli 
yargı hakim ve savcı adaylığı ile 
idari yargı hakim adaylığına ata-
nanların staj süresi ise 3 ay olacak. 

Yabancı dil eğitimi için yurt 
dışına gönderilenlerin burada 
geçirdikleri süre stajlarından sa-
yılacak. Hakim ve savcı adayları, 
önceki yıl kurulan ve kamuoyunda 
istinaf olarak bilinen bölge adliye 
ve bölge idare mahkemelerinde 
de belirli sürelerle staj görevinde 
bulunacak.

Öte yandan, “Adli Yargı Ha-
kim ve Savcı Adayları ile İdari 
Yargı Hakim Adaylarının Meslek 
Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılma-
sının Esas ve Usullerine İlişkin 
Yönetmelik”in ismi ise “Hakim ve 
Savcı Adaylarının Meslek Öncesi 
Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik” 
oldu.

Yönetmelikte yapılan değişik-
likle de adli yargı hakim ve savcı 
adayları ile idari yargı hakim aday-
larının meslek öncesi eğitim süresi 
2 yıl olacak. Avukatlıktan adli yar-
gı hakim ve savcı adaylığı ile idari 
yargı hakim adaylığına atananlar 
ise 6 ay meslek öncesi eğitim ala-
cak.
n AA

Silahlı gasp olayına karışan 3 kişinin kimliği, polisin çalışmasının ardından taktıkları maskelerden tespit edildi

Akşehir’de bir apartmanın bod-
rum katındaki piknik tüpünün patla-
ması sonucu 8 dairede maddi hasar 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Yarenler Mahallesi Kurtuluş Sokak 
Onur Apartmanı’nın bodrum katın-
da bulunan piknik tüpü bilinmeyen 

bir nedenle patladı. Patlama nede-
niyle çıkan küçük çapta yangın, olay 
yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 
tarafından söndürüldü. Apartmanın 
bodrum kısmının havalandırma-
sında patlayan tüp nedeniyle apart-
mandaki 8 dairenin havalandırma 

boşluğunda bulunan bölümlerindeki 
duvarlar, vestiyerler ve kapılar zarar 
gördü. Patlamanın ardından Konya 
Büyükşehir Belediyesi Akşehir İtfa-
iye Merkezi, MEDAŞ ve Doğalgaz 
yetkilileri olay yerine gelerek gerek-
li önlemleri aldı. Akşehir Belediye 

Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ve 
AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman 
Çardakoğlu da olay yerine gelerek 
inceleme yaptı. İtfaiye ve yetkililerin 
incelemelerinin ardından binanın 
boşaltılıp boşaltılmayacağına karar 
verilecek.  n İHA 

Silahlı gaspçıları 
maskeleri eleverdi

Karaman’da silahlı gasp olayına 
karışan 3 kişinin kimliği, polisin ça-
lışmasının ardından taktıkları mas-
kelerden tespit edildi. Zanlılardan 
birisinin motosikletle kaçarken polis 
tarafından yakalanması saniye sani-
ye görüntülenirken, 3 şüpheli çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklandı. 

Olay, geçtiğimiz Cuma gece-
si saat 23.45 sıralarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin 
Ünal Mahallesi’nde bir kişiden silah 
zoruyla motosikletinin gasp edilme-
si üzerine harekete geçen Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 
ekipleri, geniş çaplı soruşturma baş-
lattı.

POLİS, SİLAHLI GASPÇILARI 
MASKELERİNDEN YAKALADI

Polis, zanlıların kimliklerini tespit 
edebilmek için ilk olarak gasp ola-
yının yaşandığı adres çevresindeki 
tüm işyerlerinin güvenlik kamera 
kayıtlarını topladı. 150’ye yakın ka-
mera kaydını tek tek izleyen ekipler, 
üç zanlının kafalarında maske takılı 
vaziyette yaya olarak giderlerken 
görüntülerini buldu. Polis daha son-
ra Karaman’da bu tür maske satan 
işyerlerini araştırmaya başladı. Bir 
işyerinin bu maskeleri sattığını tes-
pit eden ekipler, işyerine giderek 
sahibine şüphelilerin görüntüsünü 
izletti. İşyeri sahibinin zanlıları teş-

his etmesi üzerine polis de şahısların 
kimliklerini belirledi.

POLİSİN GASPÇILARDAN BİRİSİNİ 
MOTOSİKLETLE KAÇARKEN 

YAKALAMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Polis, kimliklerini tespit ettiği 

A.Ö. (21), Ö.C. (18) ve Ö.Ö.’yü (17) 
aramaya başladı. Şüphelilerden 
A.Ö.’nün motosikletle şehir mer-
kezinde tur attığını gören sivil ekip, 
şahsın hemen peşine takıldı. Yaşa-

nan kovalamacanın ardından ekip, 
şahsı kavşakta polis aracıyla sıkıştı-
rarak yakaladı. Bu anlar ise saniye 
saniye görüntülendi. Yere yatırıldık-
tan sonra elleri arkadan kelepçele-
nen A.Ö. polis otosuna bindirilerek 
Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 
Şahsın motosikleti ise çekiciyle oto-
parka çekildi. Ekipler diğer iki zanlıyı 
da yakaladı. Zanlıların gasp ettikle-
ri motosikletle olayda kullandıkları 

pompalı tüfek de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ta-

mamlanmasının ardından adliyeye 
çıkarılan üç şüpheli, tutuklanarak 
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine 
gönderildi.

Bu arada gasp olayına karışan 
ve sivil ekibin kovalamacası sonucu 
yakalanan A.Ö’nün askerden izinli 
olarak geldiği öğrenildi.
n HABER MERKEZİ  

Şüphelilerden A.Ö.’nün motosikletle şehir merkezinde tur attığını gören sivil ekip, şahsın hemen peşine takıldı.
Yaşanan kovalamacanın ardından ekip, şahsı kavşakta polis aracıyla sıkıştırarak yakaladı.

Piknik tüpü patladı, 8 daire hasar gördü 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu ile etkin mücadele edilmesi yönündeki talimatının ardından düzenlenen 
operasyon sayısı yüzde 66, gözaltı sayısı yüzde 55, ele geçirilen uyuşturucu maddelerden eroinin miktarı yüzde 512 arttı

Soylu talimat verdi, mücadele hızlandı!
İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu’nun uyuşturucu ile etkin 
mücadele edilmesi yönündeki 
talimatının ardından 1-15 Ocak 
tarihleri arasında yapılan çalış-
malarda, bir önceki yılın aynı 
dönemine oranla düzenlenen 
operasyon sayısı yüzde 66, gö-
zaltı sayısı yüzde 55, ele geçirilen 
uyuşturucu maddelerden eroinin 
miktarı yüzde 512 arttı.

İçişleri Bakanı Soylu’nun 
yılbaşından hemen sonra ger-
çekleştirilen Genel Güvenlik ve 
Uyuşturucuyla Mücadele Toplan-
tısı’nda güvenlik güçlerine yöne-
lik “uyuşturucu ile etkin mücade-
le içerikli” talimatının ardından 
uyuşturucu operasyonları hız 

kazandı. Yılbaşından 15 Ocak’a 
kadar olan dönemde 6 bin 18 
operasyon düzenlendi. 

Operasyonlarda 8 bin 99 şüp-

heli hakkında işlem yapıldı. Ge-
çen yılın aynı döneminde operas-
yon sayısı 3 bin 626, yakalanan 
şüpheli sayısı ise 5 bin 212 olarak 

kayıtlara geçti. İki dönem muka-
yese edildiğinde operasyon sayı-
sında yüzde 66, gözaltı sayısında 
ise yüzde 55 artış oldu.

Yılın ilk 15 gününde gerçek-
leştirilen operasyonlarda 5 ton 
143 kilogram esrar, 1 ton 265 
kilogram eroin, 19 kilogram ko-

kain, 64 gram afyon, 13 kilogram 
sentetik kannabinoid (bonzai), 13 
kilogram metamfetamin, 47 bin 
656 uyuşturucu hap ile bin 402 
kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Geçen yıl aynı dönemde ya-
pılan operasyonlarda ise 2 ton 
944 kilogram esrar, 206 kilog-
ram eroin, 12 kilogram kokain, 
61 kilogram afyon, 17 kilogram 
sentetik kannabinoid, 10 kilog-
ram metamfetamin, 132 bin 519 
uyuşturucu hap ile bin 837 kök 
kenevir bitkisi bulundu.

Özellikle ele geçirilen eroin 
miktarında yüzde 512’lik artış 
dikkati çekti.
n AA 
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77 öğrenciye uluslararası ödül Fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
Uluslararası Matematik Sına-

vı’nda Armağan Koleji’nden 77 
öğrenci barajı aşarak ödül aldı. 
Matematik Zümre Başkanı Merve 
Müslümoğlu öğrencilerin hazırlık 
döneminde ortaya koydukları per-
formansın büyük başarıya yansıdı-
ğını ifade etti. Matematik üzerine 
yapılan projeler sayesinde okul 
olarak başarı ivmesinin oldukça art-
tığını ifade eden Müslümoğlu, “Öğ-
renciler yeni modern çağın bireyleri 
olarak zihinsel çalışmaya duyarlılar. 
Önünde projeli bir çalışma olursa 
büyük bir istek ve heyecanla çalış-
manın içerisinde bulunuyor. Biz de 
okulumuzda matematik zümresi 
olarak öğrencilerimize her dönem 
farklı projeler üretiyoruz. Uygu-
lamalı derslerimizde birçok konu 
oyun eşliğinde hızlı bir şekilde kav-
ranıyor. Şu muhakkak ki yeni nesil 
çok zeki. Biz de bu altın zekâları 
olumlu değerlendirme adına işliyo-
ruz. Okul idaremiz de bu konuda 

bize çok destek veriyor. Zümrem 
adına okul idaresine teşekkür edi-
yorum.  Son almış olduğumuz 
Uluslararası Matematik sınavındaki 
başarımız bunu kanıtlıyor. Sınava 
giren tüm öğrencilerimiz barajı aşa-
rak finale baldılar. Final sınavında 
da eminim ülkemizi en iyi şekilde 
temsil edecekler. Başarılarından do-

layı öğrencilerimi tebrik ediyorum. 
Ayrıca zümre arkadaşlarım Olcay 
Canatan ile Alper Durmuş Ülkü’ye 
çok teşekkür ederim. Uyumlu züm-
re birlikteliğimizden dolayı daha bir 
çok başarıya imza atacağımızı düşü-
nüyorum” dedi. Programda öğren-
cilerin belgeleri Okul Müdürü Musa 
Bağcı tarafından takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Konya ve Antalya arasında 
uzanan Orta Torosları oluştu-
ran Giden Gelmez Dağları, eşsiz 
güzellikleriyle doğa tutkunu ve 
fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı 
oluyor. Konya’nın Seydişehir il-
çesinde 11 kişiden oluşan doğa 
ve fotoğraf tutkunu grup, bölge-
nin doğal güzelliklerini gezerek 
hem spor yapıyor hem fotoğraf 
çekiyor. Gruptakiler bu hafta, 
Konya’yı Antalya’ya bağlayan bin 
825 rakımlı Alacabel Geçidi’ni 
çevreleyen 2 bin 200 rakımlı Gi-
den Gelmez Dağlarına tırmandı. 
Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi 
geçtiği bölgede, Giden Gelmez 
Dağlarının zirvesine zorlu bir tır-
manış yapan doğaseverler, etkili sis 
ve çığ tehlikesine karşı kartpostal-
lık fotoğraflar çekti. Giden Gelmez 
Dağlarına tırmanan ekipten Hasan 
Sayın, bölgenin doğa ve fotoğraf 
tutkunları için eşsiz bir yer olduğu-
nu söyledi.

Zirvede bulutların üzerinde 
bulunmanın çok güzel bir duygu 
olduğunu dile getiren Sayın, etkin-
likleri devam ettirmek istediklerini 
bildirdi. 

Tırmanış ekibinden Adnan 
Taşçı da spor yaparak zinde bir ya-
şamın kapılarını araladıklarını ak-

tardı. Zorlu hava şartlarına aldırış 
etmeden yürüyüş ve tırmanış ger-
çekleştirdiklerini ifade eden Taşçı, 
“Dağ, doğa ve fotoğraf aşkı böyle 
bir şey. Metrelerce karda bile tır-
manma aşkını insanlar kendinde 
görebiliyor. İnsanlarımızı dağ ve 
doğaya bekliyoruz” dedi.  n AA

38 yaşındaki Mehmet Çevik, 30 
yılını birlikte geçirdiği eşeği “Emek-
tar” ile çobanlık yaparak evine ekmek 
götürüyor. Selahattin Eyyubi Mahal-
lesi’nde yaşayan Çevik ile “yol arka-
daşım” dediği eşeği arasındaki bağ 
görenlerin ilgisini çekiyor. 8 yaşın-
dan beri çobanlık yapan Çevik’in en 
büyük yardımcısı, 30 yıldır yanından 
ayrılmayan eşeği.

Koyunların her gün aynı güzergah 
kullanılarak otlatmaya götürülmesi 
sırasında “Emektar”, görevini en iyi 
şekilde yapıyor. Adeta sürünün lider-
liğini yapan eşek sayesinde Çevik, hiç 
zorluk çekmiyor.  Eşeklerin genellikle 
25-30 yıl yaşadığını hatırlatan Çevik, 
“Emektar”ın ise yaşının 38’in üzerin-
de olduğunu söyledi. Eşeği ile arasın-
da çocukluğuna uzanan bir dostluk 
olduğunu belirten Çevik, 30 yılda 
birçok sıkıntıyı birlikte atlattıklarını 
dile getirerek, ‘’Yıllardır yaklaşık 500 

koyunu yaymaya birlikte gidiyoruz, 
koyunları birlikte güdüyoruz. Emek-
tar, karda yağmurda, dağda taşta çok 
yükümüzü taşıdı. Beraber çok çile 
çektik. Yol arkadaşım o benim. Daha 
önce ismi yoktu. Çok uzun yaşayınca 
adını ‘Emektar’ koyduk” diye konuş-
tu. Her gün dağlara çıkarak, hayvan-
larını doğal ortamda beslemeye özen 
gösterdiğini anlatan Çevik, “Eskiden 
yokuşlarda yorulduğum zamanlar, 
Emektar’ın sırtına binerdim. Şimdi 
yaşı iyice ilerledi. Yük yüklemiyorum. 
Ona da yazık” dedi. “Emektar”ın dün-
yada yaşayan en yaşlı eşeklerden biri 
olduğunu düşündüğünü dile getiren 
Çevik, “Gözlerinden ve dişlerinden 
anladığım kadarıyla yaşı benden bü-
yük. Uzman bir veterinere baktırarak 
gerçek yaşını öğrenmek istiyorum. 
Eşeklerin yaşı, kesici dişlerinin aşınıp 
yıpranmasına göre anlaşılıyormuş” 
ifadesini kullandı.   n AA

Başkan Akgül, 
öğrenciler ile buluştu

KONSİAD Konya Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’yı 
ziyaret etti. Başkan Angı, “Türkiye artık ayar verilen ülke değil, ayar veren ülke olmak zorundadır” dedi 

‘Türkiye artık ayar 
veren ülke olmalı’

Türkiye’nin, “ayar verilen değil, 
ayar veren” ülke olması gerektiğini 
ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı 
Angı, yaş ortalaması 40 olan KONSİ-
AD Konya Şubesi’nin gelecek adına 
kendisine ümit ve güven verdiğini 
söyledi.

KONSİAD Konya Şubesi Başkanı 
Hasan Hüseyin Aydın, kısa bir süre 
önce AK Parti Konya İl Başkanlığına 
atanan Hasan Angı’yı makamında 
ziyaret etti. KONSİAD Yönetim Ku-
rulu Üyelerinin de hazır bulunduğu 
ziyarette, eğitim sistemi, sanayinin 
kalifiye eleman sorunu ve ekonomi 
konuşuldu. 

Türkiye’nin geçmişte yaşadığı 
darbeler ve ekonomik krizleri hatırla-
tan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Bir ülkenin büyüyebilmesi için 
istikrar şart. Son 15 yıldır Türkiye’yi 
AK Parti hükümeti yönetiyor. Gerçi 
7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde 
seçmen siyasete kendine çeki düzen 
verme uyarısında bulundu. Siyasette 

bu ayardan gereken dersleri çıkarttı” 
dedi. Son yıllarda Türkiye üzerinde 
oynanan oyunlara da dikkat çeken 
Angı, “Türkiye artık ayar verilen ülke 
değil, ayar veren ülke olmak zorun-
dadır” dedi ve ekledi; “Kalkınma 
sadece devlet yatırımları ile olmaz. 
Herkes özellikle de STK’lar elini taşın 
altına koymalı. Bu manada son za-
manlarda KONSİAD’ta ciddi atılımlar 

görüyorum. Genç bir yönetime sa-
hipsiniz. Bu da gelecek adına bizlere 
ümit veriyor.”

Yeni görevinde AK Parti İl Başka-
nı Angı’ya başarılar dileyen KONSİ-
AD Konya Şube Başkanı Hasan Hü-
seyin Aydın’da konuşmasında; “Hem 
STK hem de siyasi anlamda deneyim 
ve tecrübeye sahip bir isimsiniz. Siz-
lerin bu deneyim ve tecrübelerine 

her zaman ihtiyacımız olacak. Vere-
ceğiniz destekler konusunda şimdi-
den teşekkür ediyor, yeni göreviniz-
de başarılar diliyorum” ifadelerini 
kullandı. 

Ziyaret programı, KONSİAD 
Konya Şube Başkanı Aydın’ın İl Baş-
kanı Angı’ya hediye takdimi ile sona 
erdi.
n HABER MERKEZİ 

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Ak-
gül, sabah namazında öğrencilerle 
buluştu. Tarihi Akisse Camisi’nde 
kılınan saban namazı sonrası düzen-
lenen sohbet toplantısında konuşan 
Başkan Akgül, bir milletin geleceği-
ne yapılan en büyük yatırımın eğiti-
me yapılan yatırım olduğunu söyle-
di. Bugüne kadar hem fiziki hem de 

sosyal projelerin gerçekleşmesinde 
Ahırlı Belediyesi olarak her daim 
öğrencilerin ve eğitim camiasının 
yanında olduklarını belirten Akgül, 
öğrencilere teşekkür etti.  Programa 
Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan 
Koçerli, çok sayıda öğrenci ve öğ-
retmen katıldı. Program sonrasında 
kahvaltı yapıldı.  n AA

30 yıldır en büyük yardımcısı eşeği

KONSİAD Konya Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, kısa bir süre önce AK Parti Konya İl Başkanlığına atanan Hasan Angı’yı makamında ziyaret etti

Gözlerim kapalı… 
Dünyanın görünmeyen 
yüzü ile karşı karşıyayım. 
Hayatın içinden farklı bir 
yaşama süzülüyor ru-
hum…

Sırtıma yüklendim 
yüreğimi… Bir kaplum-
bağa edasıyla yavaş, sık, 
evi yüreğinde, ayakları 
nereye götürürse… 
Siması parlak, ay gibi 
karanlığın içinde kendini belli eden… 

Biraz da çocukluğumuzun sokak-
larında geziniyorum. Zaman her şeyi 
değiştiriyor. En temiz anılar, hatıra def-
terini yazarken ilk kaleme alınan cüm-
le gibi; kalbin kadar temiz bu sayfayı 
ayırdığı için teşekkür ile başlayan… 

Bir zamanların yolları çamurlu, 
bahçeler içinde hanımeli kokan, sar-
maşık gülleri, kasımpatıları şimdi eski-
si gibi güzel kokmuyor bile… Yabancı 
bir koku var üzerlerinde… 

Müstakil evlerde kapı önü sohbet-
leri, sokak aralarındaki özgür çocuk-
lar… Şu zamanlarda geçmişten hiçbir 
şey kalmamış gibi… Hadi eşyaların 
zamanla değersizleştiğini bir nebze 
anlıyorum da; ya insanlar?..

İyileşiyor muyum, alışıyor 
muyum ben de bilmiyorum. Kendimi 
anlamaktan, anlatmaktan vazgeçeli 
çok zaman oldu. Oysa bir zamanlar 
ailemden uzakta bir yurtta kalırken, 
yemekhane kapısından bahçeye ka-
çıp çimlerin üzerine sırt üstü uzana-
rak, elimdeki elmadan küçük ısırıklar 
ala ala gökteki yıldızlara anlatırdım 
kendimi… Yanı başımdaki ‘ben’i bıra-
kıp, çoook uzaklardaki o küçük pırıltı-
larla dertleşirdim. 

Dilime bir melodi hâkim olurdu. 
Ne demek istediğini düşünmeden 
kendimi ona kaptırarak mırıldanma-
ya başlardım; “Yanmam, gönlüm 
yansa da… Ecel beni alsa da… 
Gözlerim kapansa da… Yıldızların 
altında…” 

Kördüğüm duygularım, kendi-
mi bile çözemiyorum. O zamanlar, 
gönlüm yansa da yanmayacağımı kâi-

nata duyururken, şim-
dilerde göz pınarlarımın 
yanması ruhumun alev 
almasına neden oluyor. 
Bu ne âmân çelişki!

Hüzün ekiyorum 
gün toprağına… Biçti-
ğim ise hep hayal kırıklığı 
oluyor. Ellerimde kayıp 
zamanlar… Kirpikle-
rimden dökülüyor onca 
umutlar… Oysa uğur 

böceğinin uğuruna inanan, çamurdan 
yapılmış tabaklarla kedilere yemekler 
yapan, en sıcak yaz günlerini arka-
daşlarınla yaptığın su savaşlarıyla 
serinleten çocuklardık. Ne de çabuk 
büyüdük. 

Kimseyi kırıp, incitmedik. Haya-
tın oyunlarına karşı, oyun oynamayı 
becermiştik de... Sevgiden saygıdan 
yana kusur etmedik. Masum, ön yar-
gısız herkese gönlümüzü açtık. Hani o 
ağzı var, dili yok dedikleri çocuklar var 
ya, hah işte onlar bizlerdik. Ağzımız 
vardı; kelimelerimizle hayalleri konuş-
turduğumuz ama dilimiz yoktu işte…

Hani bir tabir vardır; “gök gör-
medik” diye, bu tamlamabelki de bizi 
anlatıyordu. Çünkü biz her şeyi sonra-
dan gördük. Bizim önümüze bir anda 
serilmedi olan biten. Hep bir sıfır yenik 
başladık (belki de galip!) hayata… 

Nazım Hikmet’ten gelsin bunun 
tanımı; “Ben bir şaşkın seyirciyim 
gülüm, alaca karanlığımda oynadı-
ğım dramım…”

İnsan alışıyor bir yerden sonra… 
Anılarının, çocukluğunun olmayışı-
na… Buna da olgunlaşma diyoruz 
sanırım. Sessizce kabulleniyoruz işte 
olanı biteni. Hataları, hayallerin azal-
masını, umutların solmasını… Belki 
de olgunlaştıkça yalnızlığı seçiyoruz. 

Hep büyük, güçlü ve dik olma 
çabası yoruyor. Bu yüzden yalnızlığın 
kuytu köşelerinde çocuklar gibi ağlı-
yoruz, küsüyoruz kendi kendimize… 
O güzel anılar ise; bize gökyüzünden 
parlak, ışıl ışıl göz kırpmakla kalıyor. 

Hey gidi dünler hey…

AYSİMA

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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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

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

ZAYİ
Geçici koruma kimlik 
belgemi kaybettim 
hükümsüzdür. 

Zuhir WAZZAN
Yabancı Kimlik No:

993*****804

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE 

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

MARANGOZHANEDE ÇALIŞACAK ORTA DÜZEYDE BİLGİ SAHİBİ 
2 ADET MARANGOZ PERSONELİ,

- ORTA DÜZEY BİLGİ SEVİYESİNDE 1 ADET TORNACI
- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ CNC ALANINDA DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞ YA DA 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 1 ADET CNC PERSONELİ,
- BİLGİSAYARDAN ANLAYAN TECRÜBELİ DEPO SORUMLUSU 

ELEMANLARINA İHTİYACIMIZ VARDIR
         SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR BAŞVURULARIN ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.



ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN  BİR TELEFON KADAR YAKINIZ 444 5 158
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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

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE 

BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İvriz Meydanı ve Mesire Alanı Çevre Düzenleme Projesi ve PID Hazırlanması hizmet alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/697839
1-İdarenin
a) Adresi  : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi  : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Yaklaşık 24.900 m2 alanda proje alımı iş
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : İvriz/Konya
c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale 
   Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 
   Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati  : 09.02.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre  tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,  ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan  ticaret  sicil  memurlukları  veya  serbest  muhasebeci,  yeminli  mali  müşavir  ya  da  serbest 
muhasebeci mali müşavir  tarafından  ilk  ilan  tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği  tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü uygulama projeleri alımı veya bu işe benzer nitelikteki işler
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve  100 TRY (Türk Lirası)  karşılığı  Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. 
Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif verecek olanların  ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  götürü  bedel  üzerinden  vereceklerdir.  İhale  sonucu,  ihale  üzerine  bırakılan 
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 736426 - www.bik.gov.tr

Konya Pastacılar Esnaf ve Sanat-
kârlar Odası’nda genel kurul seçimi 
yapıldı. Oda binasında gerçekleştiri-
len seçime Konya Berberler ve Ku-
aförler Odası Başkanı Veli Baranok, 
Konya Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto 
Tamirciler Odası Başkanı Emin Bara-
nok, Konya Emlakçılar Odası Başkanı 
Sedat Altınay, Konya İnşaatçılar Ve 
İnşaat Malzemeleri Satıcıları Esnaf Ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Yazar, 
Konya Minibüsçüler ve Umum Servis 
Araçları Esnaf Odası Başkanı Muhar-
rem Karabacak ile oda üyeleri katıldı.
Genel Kurulda 2014-2017 denetim 
raporu ve faaliyet raporu okundu.

 ODAMIZ VE MESLEĞİMİZ İÇİN DAHA 
ÇOK ÇALIŞACAĞIZ 

ek liste ile gidilen seçimde mevcut 
başkan Kadir Kağnıcıoğlu geçerli tüm 
oyları alarak yeniden Konya Pastacılar 
Odası Başkanı oldu. Genel kurulun ar-
dından konuşan Kağnıcıoğlu oda üye-
lerine teşekkür ederek, “Üçüncü kez 
oda başkanılığı görevini bizlere veren 
meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Yeni dönemde de elimizden geldiği 
kadar oda üyelerimize hizmet verme-
ye çalışacağız. Pastacı, tatlıcı ve şeker-
ci bize güç verdi. Bizde  yeni dönemde 
odamız ve meslektaşlarımız için daha 
çok çalışacağız” dedi. Konya Pastacı-
lar Odası Yönetim Kurulu şu isimler-
den oluştu Başkan Kadir Kağnıcıoğlu, 

İmdat Sütcü, İsmail Çoşkun,Meh-
met Bardakçı,İsmail Çelik,İbrahim 
Maden,İsa Toprak, Yönetim Kurulu 
Yedek Rukiye Taşdemir,Erdal Yıl-
dız, Senai Kartbaba, Hasan Kalaycı, 
Ali Tosun,Feyzullah Cengiz ve Bekir 

Arıcan. Denetim Kurulu Asil Hasan 
Hezer, Osman Selim Doğan, Ali Çu-
hadar, Denetim Kurulu Yedek Buğra 
Yakın,Abdurrahman Furuncu, Ogün 
Cansu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı  taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda  teklif  verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin  icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1. İhale Tarihi     : 15/02/2018 günü, saat 09:45 - 09:50 arası.
2. İhale Tarih      : 08/03/2018 günü, saat 09:45 - 09:50 arası. 
İhale Yeri            : FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10424 SK. NO:28 -KONYA 
                              (GÜRCAN BİRCAN YEDİEMİN DEPOSU ) 
No Takdir Edilen 

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 125.000,00  1 %18   42LB768 Plakalı  ,  2009 Model  , MERCEDES-BENZ Marka 
, 45793700167253 Motor No'lu  , NMB37540812080483 Şasi 
No'lu  ,  Mercedes-Benz,  Çekici,  1840LS,SOL  BASAMAK 
YOK KIRIK, SOL FAR KIRIK, SOL DİKİZ AYNASI YOK, SAĞ 
BASAMAK  (İLKİ) YOK, SAĞ VE SOL ARKA ÇAMURLUKTA 
KIRILMALAR VAR, SOL TOZLUK YOK

(İİK m.114/1,114/3)
Basın 735778 - www.bik.gov.tr

T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ

2017/10088 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Konya Pastacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda genel kurul seçimi yapıldı. 
Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Kadir Kağnıcıoğlu güven tazeledi 

Pastacılar Odası’nda 
Başkan  değişmedi
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Başkan Tutal, ziyareti ile engelli Ali’yi mutlu etti
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, Alaylar 1 Mahallesi 
Eti Lojmanlarında oturan engelli Ali 
Bakım ve ailesini ziyaret etti. Sıcak 
ve samimi bir atmosferde gerçekle-
şen ziyarette Ali Bakım, Başkan Tu-
tal’a en sevdiği parçayı seslendirdi.

Seydişehir Özel İş Okulunda eği-
tim gören Bakım’ın hobilerinin mü-
zik dinlemek ve bilgisayarda oyun 
oynamak olduğunu öğrenen Başkan 
Tutal, Hasan’dan bir parça söyleme-
sinin istedi. En sevdiği şarkıyı söyle-
mek için odasından müzik çalar’ını 
getirerek İlle de Sen parçasını ses-
lendiren Hasan’a, Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’da tempo tutarak 
eşlik etti. Hasan Bakım’ı makamına 
davet eden Başkan Tutal, “Sen iste-
yince haber verirsen biz sana araç 
gönderir ve seni okuldan aldırtırım. 
Beraber çay, kahve içeriz sohbet 

ederiz” dedi.
“Ben gelmek isterim ama mü-

dür izin vermez” diyen Hasan’ın Be-
lediye gelebilmesi için Başkan Tutal, 
okul yönetimini arayarak izin istedi.  
Başkan Tutal’ın okul müdüründen 
izin aldığını öğrenen Hasan kahka-
halar atarak çok mutlu oldu. Başkan 

Tutal’a teşekkür etti.
Anne Emine Bakım,”Başkanım 

Hasan’ı çok mutlu ettiniz. Allah 
sizden razı olsun. Şimdi kardeşle-
rine eve geldikleri zaman sizin onu 
ziyaret ettiğini söyleyerek sevinci-
ni paylaşacak. Sizlere çok teşekkür 
ederim” dedi.  n HABER MERKEZİ

NEÜ, Kıbrıs ile eğitimde 
işbirliği gerçekleştirecek

Elektrikte usulsüz faturanın 
hesabı şirketlere sorulacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üni-
versitesi arasında işbirliği protokolü 
imzalandı. 

İmzalan işbirliği protokolü kap-
samında Necmettin Erbakan Üni-
versitesi öğretim üyeleri ders ve 
seminer verme, lisansüstü sınav 
jürisinde yer alma, ortak proje ve 
araştırmaları yürütmek amacıyla 
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesin-
de görevlendirilebilecekler.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üni-
versitesi ile daha önce yapmış ol-
dukları görüşmeler çerçevesinde 
Rektör Prof. Dr. Mustafa Tümer’le 
görüştüklerini kaydeden NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
“Daha önce yaptığımız görüşmeler-
le Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversite-
si arasında öğretim üyesi görevlen-
dirmesine ilişkin karşılıklı dayanış-
ma ve bunu bir işbirliği protokolüne 
dökerek hayata geçirme konusunda 
sözleşmiştik. Bugün iki üniversite-
nin resmi ilk temasını sağlamış ol-
duk. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 
Sosyal Bilimler alanı olması bizi 
heyecanlandırıyor çünkü bu alanda 

yapılacak çok çalışma var. Kıbrıs’ın 
tarihi kültürel dokusunu yaşatmak 
boynumuzun borcu. Bu konuda be-
raberce çalışacağız inşallah. Sosyal 
Bilimler Üniversitesinin Kıbrıs’ta 
önemli bir fonksiyon göreceğini ve 
gelecekte adından daha sık bahse-
dilen bir üniversite olacağını tah-
min ediyorum” şeklinde konuştu. 
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer 
ise, Konya’da bulunmaktan büyük 
memnuniyet duyduğunu belirterek, 
üniversitelerinin vakıf üniversitesi 
olarak kurulduğunu ve kar amacı 
gütmeyen bir yapıya sahip olduğu-
nu kaydetti. Prof. Dr. Tümer, “Bizim 
tek gayemiz öğrencilerimize iyi bir 
eğitim verebilmek. Yeni üniversi-
te olmanın getirdiği sıkıntıları bili-
yorsunuz. Bu anlamda Necmettin 
Erbakan Üniversitesini yanımızda 
destekçi olarak görmek bizi çok se-
vindirdi. Her zaman olduğu gibi Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
ana vatandaki tüm kuruluşların 
desteği ile daha iyi günleri görecek 
diye temenni ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.
n İHA 

Seydişehir Belediyesi’nin düzenlediği konferansta konuşan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Çok 
sayıda operasyonlar geçirmiş milletlerin evlatları olarak tarihin doğru şekilde bilinmesi gerekiyor” dedi 

‘Kendi tarihimizi yeni yeni 
yazmaya, okumaya başladık’

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet 
Şimşirgil, Seydişehir Belediyesinin 
davetlisi olarak  

“Osmanlı Tarihini Doğru Oku-
mak” konulu konferansa katıldı.

Belediye Düğün Salonunda dü-
zenlenen konferansa Kaymakam Ay-
dın Erdoğan, Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, İlçe Garnizon Komutanı 
Murat Tuna, Emniyet Müdür Vekili 
Kasım Özdemir , Sivil Toplum Kuru-
luşlarının Temsilcileri,Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının müdürleri ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Selçuklu ile Osmanlı arasındaki 
ilişkiyi anlatan Tarihçi Yazar Ahmet 
Şimşirgil, “Tarih ilmi herkese faydalı 
bir ilimdir. Tarih bilmeyen insan ah-
mak olur. Tarihi bilmeyen insanların 
gönül göz kapalıdır. Bütün duygular 
buradan geçiyor. Tarih ilmi en çok 
Kuran-ı Kerim’de övülen ilimdir” 
dedi.

“Tarihini ve kültürünü bilmeyen 
milletlerin, kendilerine yön verebil-
meleri mümkün değildir” diyen Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, “Çok sa-
yıda operasyonlar geçirmiş milletlerin 
evlatları olarak tarihin doğru şekilde 
bilinmesi gerekiyor. Baktığımız za-
man yaşanan olayları hepimiz biliyo-
ruz. Osmanlı’nın yıkılışı Cumhuriyetin 
kuruluşu sonra ki süreçte, maalesef 
baktığımız da biz II. Abdülhamitleri 
zalim ve diktatör olarak gördük. Çün-
kü bizim tarihimizi okuyanlar da ya-
zanlar da bizden değildi. Ancak kendi 
tarihimizi yeni yeni yazmaya okuma-
ya başladık.  Biz Osmanlıyı iyi anla-
yacak olursak, biz Osmanlıyı sadece 
adı muhteşem olan dizilerden değil 
de, kendi milli ve yerli olan değerleri-
mizden, hocalarımızdan okuyup, on-
lardan dinleyecek olursak, bu gün de 
geçmişte II. Abdülhamit’te söylenen 
şeyler Sayın Cumhurbaşkanımızın 
dünya üzerindeki dik durması, zulme 
karşı baş kaldırması sonucunda aynı 
kelimeler tarihi tekerrür değildir. Biz 
geçmişimizi iyi anlayacağız ki mille-
timiz aynı hataya düşmeyecek. 15 
Temmuz’da düşmediğimizi göster-
dik. Bundan sonrada düşmeyeceğiz 
inşaallah” dedi.

Tarih, Dil, Din , Edebiyat insana 
şahsiyet kazandıran bilimler, şayet 
bunlar bilinmezse adamın şahsiye-
ti elden gider diyen Prof. Dr. Ahmet 
Şimşirgil, “bunun için tarihle, dilimiz-
le, ve dinimizle oynuyorlar. Dilimizi  
çadır devleti diline çevirdiler bilerek. 

Tarihimizi bozdular, tarihimiz 1976 
yılına kadar başka kitaplardan okutul-
du, yabancıdan okutulmayı maharet 
sanıyorlar. Amerikalı mı yazacak be-
nim tarihimi. Benim tarihimi yazan 
ecdadım neden sorgulanıyor da ya-
bancı sorgulanmıyor” dedi.

Gençlere seslenen Prof.Dr. Şim-
şirgil;” gençlerimiz ağacın tepesine 
çıkmak istiyorsa, yıldızları hedef edin-
sin. Hedefi, ideali yüksek tutmak la-

zım, alçak değil.Aşa değil hep yukarı 
tutmalı.Liseli yıllarımızda Osmanlı’yı 
sadece, birinci sınıf dövüşen bir dev-
let olarak tanıttılar. Güya Osmanlı, iyi 
savaşırdı ama ilme karşıydı. Osmanlı 
bir ilim devleti değildi ve onun için de 
yıkılmıştı!Alakası yok. 

Çocuklarımıza matematik, fizik, 
kimya gibi derslerden daha fazla tarih 
ve edebiyat derslerini sevdirmemiz 
ve tarih şuuru aşılamamız gerekiyor” 

dedi.
Günün anısına Prof. Dr. Ahmet 

Şimşirgil’e Seyyid Harun Veli Ca-
mi’nin tablosunu hediye eden Başkan 
Tutal, katılımlarından dolayı Prof. Dr 
Şimşirgil’e teşekkür ederken konfe-
rans soru cevap şeklinde devam etti.

Konferans sonunda Tarihçi Yazar 
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, okurlarına 
kitaplarını imzaladı.
n HABER MERKEZİ 

Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yıl-
maz, bazı abonelerin geçen yılın son 
günlerindeki elektrik tüketimlerinin 
yeni yıl tarifesi üzerinden fatura 
edildiği iddialarına ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu.

EPDK Başkanı Yılmaz, tüketim 
döneminin bir aydan daha uzun 
süreli belirlenmesinin ve fiyatlarda 
artış olmasının, tüketicinin daha 
yüksek tarifeden faturalandırılma-
sına neden olamayacağını söyledi. 
Elektrik tedarik şirketlerini uyaran 
Yılmaz, faturaların elektriğin kul-
lanıldığı dönemde yürürlükte olan 
tarifeye göre hesaplanması gerek-
tiğini vurguladı. Yılmaz, “Fatura 
hesaplama metodolojimiz ve mev-

zuatımız çok açık ve nettir. Geçen 
yılki elektrik tüketimi, 2018 yılı için 
belirlenen tarifeden faturaya yansı-
tılamaz. Aralık ve ocak ayına denk 
gelen tüketimler, daha yüksek olan 
yeni tarife üzerinden değil, her iki 
ayın ortalama bedelleri üzerinden 
ve ilgili gün geçerli olan fiyat dikkate 
alınarak hesaplanmalı. Aykırı işlem 
yapan şirketlere bunun hesabını so-
rarız” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kendilerine yeni tarife 
üzerinden usulsüz fatura kesildiğini 
değerlendiren tüketicilerin dağıtım 
şirketlerine itirazlarını yapmaları 
gerektiğini, sorunlarının çözülme-
mesi halinde ise EPDK’ya yazılı ola-
rak başvurabileceklerini bildirdi.
n AA

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Seydişehir Belediyesinin davetlisi olarak “Osmanlı Tarihini Doğru Okumak” konulu konferansa katıldı.
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Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Melikşah Kapalı 
Semt Pazarı’nda esnafı ziyaret 
etti. Pazar esnafı ve alışveriş 
yapan vatandaşlarla sohbet 
eden Başkan Toru, esnafa bol 
ve bereketli kazançlar temen-
nisinde bulundu. Sabah er-
ken saatlerde Melikşah Kapalı 
Semt Pazarı’na gelen Başkan 
Toru, esnafa bol ve bereketli 
kazançlar temennisinde bu-
lundu. 

Esnafın istek ve taleplerini 
dinleyen Başkan Toru, “Pazar-
cı esnafımızı ziyaretlerimizde 
simit ve sıcak çay eşliğinde 
dondurucu soğuğa rağmen 
pazarcı kardeşlerimizin sıcak 
karşılaması ve sohbetiyle ısın-
dık” dedi. 

MERAM’A 4 KAPALI PAZAR
Vatandaşların huzurlu bir 

şekilde alışveriş yapabilmeleri 
maksadıyla ilçeye kazandırdık-
ları kapalı pazarlar hakkında 
bilgi veren Toru, “Kovanağzı 
ve Kaşınhanı mahallelerimize 
kazandırdığımız kapalı pazar 
yerlerini daha önce hizmete 
açtık. Kısa bir süre içerisinde 
temelini atacağımız Harman-
cık Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal 
Tesisi de Harmancık, Lalebah-
çe ve Gülbahçe mahalleleri-
mize hizmet verecek. Gödene 
Mahallesi’ndeki kapalı pazar 
yerinin de ikmal ihalesini ya-
parak 2018 yılı içinde bölge 
sakinlerinin hizmetine suna-
cağız. Belediye olarak gerek 
zabıta hizmetleri gerekse Pa-

zar yerlerinin temizliği ile ilgili 
çalışmaları aksatmadan yürü-
tüyoruz. Hemşehrilerimizin 
daha rahat ortamda alışveriş 
yapmasını sağlamak için çaba 
harcıyoruz” diye konuştu. 
ÇAYCININ ESPRİSİ NEŞE KATTI

Başkan Toru’nun semt pa-
zarı ziyaretinde çaycının yap-
tığı espri gülüşmelere neden 
oldu. Başkan Toru, çayının 
açık olmasını isteyince çaycı; 
“Başkanım güneşe tut, açılır” 
şeklindeki espri yaptı. 

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Melikşah Kapalı 
Semt Pazarı ziyaretinde alış-
veriş yaparken pazarda kar-
şılaştığı çocuklara da çeşitli 
oyuncuklar hediye etti. 
n HABER MERKEZİ

Özel Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi’nde veremle ilgili bilgi veren Konya Tüberküloz İl Koordinatörü 
Dr. Pınar Çatalkaya, “Dünya genelinde verem hastalığı ve veremden dolayı ölüm oranı düşmektedir” dedi

‘Veremin tedavisinde 
başarı oranı yüzde 83’

Her yıl Ocak ayının ilk Pazar 
günü başlayan Verem Eğitim ve 
Propaganda Haftası’nda Özel Lok-
man Hekim Sağlık Meslek Lisesi’n-
de bir etkinlik düzenledi.

Düzenlenen Haftası’nın amacı 
verem ile ilgili toplumun bilgilen-
dirilmesi ve bu hastalığa bütün ke-
simlerin dikkatinin çekilmesi. Ve-
rem eğitim ve propaganda haftası 
çerçevesinde Özel Lokman Hekim 
Sağlık Meslek Lisesinde mümtaz 
koru verem savaş dispanserinden 
Konya Tüberküloz İl Koordinatörü 
Dr. Pınar Çatalkaya, 9.10.ve 11.sı-
nıf öğrencilerine 3 oturum şeklinde 
Seminer verdi. 

VEREM EĞİTİM VE
PROPAGANDA HAFTASI

“Verem Eğitim ve Propaganda 
Haftası” 1947 yılında kutlanmaya 
başlamıştır. Bu amaçla; sempoz-
yumlar ve konferanslar düzenlenir, 
okullarda kompozisyon ve resim 
yarışmaları yapılır, vatandaşa has-
talıkla ilgili eğitim verilir, afiş ve 
broşürler dağıtılır, yazılı ve görsel 
basına bilgi verilir.

Seminerde konuşan Dr. Çatal-
kaya, “Tüberküloz (verem) halen 
dünya genelinde önemli bir sağ-
lık problemidir. Dünya nüfusunun 
yaklaşık dörtte biri verem mikrobu 
ile enfektedir. Bu insanların yüzde 
10’unda yaşamlarının bir döne-
minde verem hastalığının ortaya 
çıkacağı düşünülmektedir. Tüber-
küloz (TB) erkeklerde kadınlardan 
daha sık görülmektedir ve çoğun-
lukla ekonomik olarak üretken yaş 
grubundaki erişkinleri tutmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel 
Tüberküloz 2017 Raporu’na göre 
dünya genelinde tüberküloz görül-
me sıklığı ve tüberkülozdan ölüm-
ler (insidans ve mortalite hızları) 
düşmektedir. Buna rağmen küresel 
tüberküloz yükü halen çok yüksek-
tir.  Rapora göre Dünya genelinde 
2016 yılında 10,4 milyon yeni tü-
berküloz hastası ortaya çıkmıştır. 
Bunların yüzde 90’ı erişkin, yüzde 
10’u çocuktur. yüzde 65’i erkek, 
yüzde 35’i kadındır. Yeni TB olgu-
larının yüzde 64’ü 7 ülkede bulun-
maktadır: Hindistan, Endonezya, 
Çin, Filipinler, Pakistan, Nijerya ve 
Güney Afrika. Tüberküloz, dünya 
genelinde en çok ölüme yol açan 10 
nedenden birisidir. Aynı zamanda, 
tek bir bulaşıcı ajandan ölümlerde 
en üst sırada gelmektedir. DSÖ 
Raporuna göre 2016’da 1,7 milyon 

insan tüberkülozdan hayatını kay-
betmiştir (HIV+TB hastalarında 
0,4 milyon ölüm bu sayının içinde-
dir). Tedavi edilmezse tüberküloz 
hastalarında ölüm oranı yüksektir. 
Yapılan çalışmalarda tedavi edil-
meyen balgam yayması pozitif ak-
ciğer TB olgularının yüzde 70’inin 
10 yıl içinde hayatını kaybettiği 
saptanmıştır.  2015 yılı hastalarının 
tedavi sonuçlarına göre Dünya ge-
nelinde yeni TB hastalarında tedavi 
başarısı oranı yüzde 83’tür. 2010-
2016 yılları arasında TB tedavisi 
ile 53 milyon hayat kurtarılmıştır. 

2016’da 600 bin yeni olgu Rifam-
pisin dirençlidir; bunların 490 bini 
ÇİD-TB hastasıdır. Bu dirençli ol-
guların yaklaşık yarısı Hindistan, 
Çin ve Rusya Federasyonundadır. 
ÇİD-TB olgularında kür oranı sa-
dece yüzde 54’tür. Evrakın elekt-
ronik imzalı suretine http://e-belge.
saglik.gov.tr adresinden 4ff7a29b-
af31-4b8d-bba4-a5bc9b123e1e 
kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 
5070 sayılı elektronik imza kanuna 
göre güvenli elektronik imza ile im-
zalanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

tüm ülkeler için tahmini (estima-
ted) tüberküloz insidans ve morta-
lite hızları hesaplanmaktadır” dedi.

Özel Lokman Hekim Sağlık 
Meslek Lisesi Müdür Osman Kaba-
lak da yaptığı konuşmada, “Dünya 
ve Türkiye  de halen önemli bir 
halk sağlığı sorunu olan verem 
hastalığının durumu, veremin bu-
laşması, verem hastalığının belirti-
leri. veremin tanısı ve tedavisi hak-
kında eğitim veren sayın Dr. Pınar 
Çatalkaya ya Tşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

İnsanoğlu eşi, dos-
tu, arkadaşları, çevresi 
ile bir bütündür. İnsan 
doğası gereği yalnız 
yaşayamaz, toplum 
içinde diğer insanlarla 
sürekli etkileşim halinde 
bulunmaktadır. İnsan 
bu etkileşim içerisinde 
karşılıklı olarak diğer 
insanlarla her anlamda 
alışverişte bulunur. Tec-
rübelerine dayanarak birçok söz söy-
leyen atalarımız, yardımlaşma ve da-
yanışma hakkında da pek çok atasözü 
dile getirmişlerdir. Bir elin nesi var, iki 
elin sesi var; Yalnız taş duvar olmaz; 
Ağaç yaprağıyla gürler gibi. Yardım-
laşma ve dayanışma toplum fertle-
rinin sahip olması gereken en güzel 
özelliklerdendir. Bir arada yaşayan 
insanlar sürekli yardımlaşma içeri-
sinde olursa hem daha mutlu hem de 
daha huzurlu olurlar. Kapı komşun ile 
el ele vererek bir iş ortaya koymak ka-
dar keyifli başka bir iş yoktur. Birlikte 
yapılan işler aynı zamanda daha kısa 
sürede yapıldığından böylece aynı za-
manda çok daha fazla iş yapabilmek 
de mümkündür. Günümüzde gelişen 
teknoloji ile birlikte insanlar sanal bir 
dünyada yaşamaya başlamış, sosyal 
ilişkileri git gide zayıf bir hal almıştır. 

Artık değil yardımlaşmak 
insanlar yan komşunun 
adını bile bilmemektedir. 
Ancak hem bireysel hem 
toplumsal olarak yardım-
laşma insan açısından 
büyük önem taşır. Bu 
nedenle günlük hayatı-
mızda ihtiyacı olanlara 
yardım etmekten geri 
kalmayalım. Böylece daha 

hoşgörülü ve sağduyulu bir 
toplum haline gelmek mümkündür. 
Ülke ve şehir olarak ihtiyacımız olan 
birlik beraberliği ve sağduyuyu sağla-
yalım. Birbirimizi birbirimizden üstün 
görmeyelim.  Birbirimize maddi ve 
manevi yardımcı olalım. “Bir mümin, 
aç bir mümini doyurursa, Allah dao 
kimseyi cennet meyveleriyle doyura-
caktır. Yine bir mümin, susuz kalan bir 
mümine bir şeyler içirip susuzluğunu 
giderirse, Allah kıyamette ona (misk 
ile mühürlenmiş lezzetli bir içecek 
olan) ‘Rahîk-ı Mahtûm’dan içirecek-
tir. Yine bir mümin, elbiseye ihtiyacı 
olan bir mümini giydirirse, Allah da 
ona cennetin yemyeşil elbiselerinden 
giydirecektir.”  (Tirmizî, Kıyâme, 18). 
Rabbim yar ve yardımıcımız olsun. 
Rabbim Müslümanlar arasında daya-
nışma ve yardımlaşmayı artırsın inşal-
lah. Selametle kalın

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

Konya Büyükşehir Belediyesinin 
Medeniyet Okulu projesi kapsamın-
da, Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
TRT işbirliğiyle hazırlanan “EMİ-
RAY” çizgi dizisinin gala programına 
katılmak üzere Konya’ya gelen TRT 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Eren, Başbakanlık 
Basın Yayın ve Enformasyon Konya 
İl Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Konya Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen ‘EMİRAY’  çizgi dizisi ga-
lasına katılan TRT Genel Müdürü 
İbrahim Eren, programın ardından 

TRT Konya Haber Bürosu ile Başba-
kanlık Basın Yayın ve Enformasyon 
Konya İl Müdürlüğünü ziyaret ede-
rek çalışmalar hakkında bilgi aldı.  

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade eden BYEGM Konya 
İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, 
2018 yılında gazetecilere yönelik ya-
pılacak eğitim ve bilgilendirme pro-
jelerinden de bahsetti. TRT Konya 
temsilcisi Özgür Karaçal da, haber 
bürosunun 2012 yılından bu yana 
bölgeye hizmet verdiğini ifade etti. 
n HABER MERKEZİ

TRT Genel Müdürü Eren, 
BYEGM’yi ziyaret etti

‘Amacımız daha rahat ortamda alışveriş’

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sabah erken saatlerde Melikşah Kapalı Semt Pazarı’na gelen Başkan Toru, esnafa bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü başlayan Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’nda 
Özel Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi’nde bir etkinlik düzenledi.
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‘Kendinize güvenin, başarı gelir’ RİBAT öğrencileri mutlu etti

Ereğli Belediyesi Gençlik Mer-
kezi ve Gençlik Meclisi üyeleri 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven’i ziyaret etti. Gençlere yöne-
lik yapılan çalışmalar ve geziler için 
teşekkür eden gençler Başkan Öz-
güven’e bazı istek ve taleplerini de 
dile getirdiler. 

Gençlerimizi seviyor ve önemsi-
yoruz diyen Başkan Özgüven: “Her 
şeyden önce kendinize güvenin 
bununla beraber başarıya ulaşacak-
sınız. Bizler her zaman sizlerin ya-
nındayız ve sizlerden çok şey bek-
liyoruz. Ülkemizin zor zamanlardan 
geçtiğini biliyorsunuz, tüm çabamız 

sizlere daha iyi bir gelecek bırakmak 
içindir. Gençler üretin, üretmek için 
çaba gösterin. Türk gençliği lider-
dir ve çalışkandır.  Belediye olarak 
kişisel gelişimleriniz açısından bazı 
kurslar, programlar hazırlıyoruz. 
Ayrıca Çanakkale ve Konya’ya ta-
rihsel geziler düzenliyoruz. 

Bakın Gençlik Merkezi yaptık 
sizlerin buraya gelip kişisel gelişini-
zi doğru bir şekilde kazanabilmeniz 
için. Bizlerin amacı çalışan, üreten 
ve ebedi aleme kadar Türkiye Cum-
huriyeti’ni yaşatacak gençler oluş-
turmaktır. Vatanını, milletini seven 
bağımsızlığımıza ve bayrağımıza 

sahip çıkan gençlik oluşturmak için 
hiç durmadan çalışmaya devam 
edeceğiz. Siz proje oluşturun biz ha-
yat geçirelim” dedi. Söz alan genç-
ler: “Siz büyüklerimizin bize olan 
güveni bizlere güç veriyor. Kurs-
lar, geziler ve öğretici programlar 
düzenlediniz. Sizin desteğiniz ile 
geçmişimizi öğrendik, geleceğimizi 
şekillendiriyoruz. 

Sayın Belediye Başkanımız biz-
lere gösterdiğiniz ilgi ve alaka için 
size çok teşekkür ederiz. Bizler de 
her zaman siz değerli büyüklerimi-
zin izinden yürüyeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Ribat Eğitim Vakfı Konya mer-
kez ve ilçelerinde ayakkabı dağıtı-
mına devam ediyor. Daha önceden 
5 bin çift ayakkabı dağıtan RİBAT 
Eğitim Vakfı şimdi de Aksaray’ın 
Eskil ve Eşmekaya İlçelerinde 1000 
çift ayakkabı daha dağıtarak öğren-
cilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye’de yardım faaliyetlerin-
de marka haline gelmeyi başaran 
Ribat Eğitim Vakfı bünyesinde faa-
liyet gösteren Ribat Aşevi, “Yüzler 
Gülsün” projesi çerçevesinde plan-
ladığı öğrencileri giydirme projesi 

çerçevesinde yardım programlarına 
ara vermeden devam ediyor.  Kon-
ya merkez ve taşra ilçelerde kış ay-
larının da gelmesiyle birlikte Ribat 
Eğitim Vakfı’nın yardım kuruluşu 
Ribat Aşevi daha önceden yaptığı 
5 bin çift ayakkabıdan sonra şimdi 
de Aksaray’ın Eskil ve Eşmekaya 
İlçelerinde 1000 çift ayakkabı daha 
dağıtarak öğrencilerin yüzünü gül-
dürdü. Ribat Aşevi Müdürü İhsan 
Toraman, Ribat Eğitim Vakfı bün-
yesindeki Ribat Aşevi’nin Türkiye 
genelinde, aşevi ve diğer yardım 

programlarının devam ettiğini ifade 
etti. Toraman, “Ribat Aşevi olarak, 
sadece ihtiyaç sahibi insanlarımıza 
sıcak yemek ikramı yapmıyoruz, 
bununla birlikte, belirlenen prog-
ramlar çerçevesinde diğer birçok 
yardım faaliyetimizi de sürdürüyo-
ruz. Bu anlamda şu ana kadar kış 
aylarının girmesiyle de çocukla-
rımız üşümesin diyerek 5 bin çift 
ayakkabı dağıttık. Bağışçılarımıza 
teşekkür ediyorum. Kıyafet ve kışlık 
yardımlarımız devam edecek” diye 
konuştu.  n HABER MERKEZİ

‘Çocuğa yanında olduğumuzu
her zaman hissettirmeliyiz’

‘Ortak amacımız 2019’da 
en yüksek oyu almak’

Karatay Belediyesi KTO Karatay 
Üniversitesi ve Karatay İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 6.sı 
düzenlenen Karatay Konferansları, 
Psikolog Esra Coşkun’un bayanlara 
özel verdiği “Aile ve Evlilik Terapisi: 
Çift Terapisi Altında İletişim Prob-
lemleri” konulu konferans Karatay 
Belediye Meclis Salonunda gerçek-
leştirildi. Bayanlara özel olarak ger-
çekleştirilen konferansa yoğun bir 
katılım gerçekleşti. 

 Psikolog Esra Coşkun konfe-
ransta ailenin toplum üzerindeki 
etkisine dikkat çekerek ailenin top-
lumun çekirdeği olduğunu ve aile 
sağlam olursa toplumun da sağlam 
olacağını belirtti. Coşkun, araştır-
malara göre kültür, din, dil, ırk ve 
sosyal yaşantı açısından müşterek 
yanları olan eşlerin daha mutlu 
oldukları tespit edildiğini söyledi. 
“Çocuklar ailenin neşesi ve evlilik-
lerin can simididir” diyen Coşkun, 
“İdealimizdeki çocuğu değil kendi 
çocuğumuzu sevmemiz gerekir, 

başarılı da olsa başarısız da olsa her 
an çocuğumuzun yanında olduğu-
muzu söz ve davranışlarımızla ona 
hissettirmemiz, onun ruhsal gelişimi 
açısından çok önemlidir.” dedi. Dü-
zenli bir aile içi ilişkinin ve paylaşıma 
dayalı bir aile hayatının önemine 
dikkat çeken Coşkun katılımcılara ve 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’ye teşekkür ederek konfe-
ransı tamamladı. 6. Karatay Konfe-
ransları 15 Şubat 2018 Perşembe 
Günü Saat 10:00’da Yrd.Doç.Dr 
Hatice Yalçın’ın vereceği “Eşiniz ve 
Çocuğunuzla Tanıştınız Mı?” konulu 
konferans Karatay Belediyesi Meclis 
Salonunda gerçekleşecek. Konfe-
ranslar 6 Mart 2018 Salı Günü Saat 
10:00’da Prof. Dr. Kamil Alptekin, 
Yrd.Doç.Dr. Hatice Yalçın, Yrd.Doç.
Dr. Seher Akdeniz tarafından Reh-
berlik Uzmanı Ali Bozgedik’in mode-
ratörlüğünde KTO Karatay Üniver-
sitesinde gerçekleştirilecek  “Çocuk 
İhmal ve İstismarı”  konulu panelle 
sona erecek. n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ortak akıl ve birlikte yönetim prensibi doğrultusunda gerçekleşen ziyaretler Selçuklu’da hizmet kalitesine katkı sağlıyor” dedi 

Ortak akıl ile yönetim 
anlayışı başarıyı getirdi

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Kent Plaza Alışveriş 
Merkezi’nde vatandaşlarla buluştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Selçuklu’da gelenek 
haline gelen Cuma Buluşmaları, es-
naf ve sanayi ziyaretleri, ev ziyaret-
leri, sosyal medya buluşmaları gibi 
farklı platformlarda vatandaşlarla 
bir araya gelmeye devam ediyor. 

Başkan Altay’ın hakla ilişkiler 
uygulamaları içerisinde  vatandaş-
ların yoğun olarak bulunduğu AVM 
ziyaretleri de büyük önem taşıyor. 
Ortak akıl ve birlikte yönetim pren-
sibi doğrultusunda gerçekleşen 
ziyaretler vatandaşların Başkan 
Altay ile yüz yüze görüşmesine, be-
lediye hizmetlerinin anlatılmasına, 
halkın çalışmalar konusundaki dü-
şünce ve önerilerinin dinlenmesine 
vesile olurken Selçuklu’da hizmet 
kalitesine katkı sağlıyor.

Başkan Altay, halk günü ziya-
retleri kapsamında M1 ve Novada 
Alışveriş Merkezi’ni ziyaretlerinin 
ardından Kent Plaza AVM’de va-
tandaşlarla bir araya geldi. Alışve-
riş merkezinde içerisinde yer alan 

iş yerlerini ziyaret eden Başkan 
Altay vatandaşlara karanfil hediye 
etti. 

Selçuklu’da belediyecilik faali-
yetlerinde elde edilen başarı da “or-

tak akıl” ve birlikte yönetim anla-
yışının büyük önem taşıdığını ifade 
eden Başkan Altay, “ Selçuklu’da 8 
yılda hayata geçirdiğimiz proje ve 
hizmetlerle her yaştan hemşehri-

mizin “iyi ki de Selçuklu’da yaşı-
yorum” demeleri için çalışıyoruz. 
Güvenilir, güler yüzlü ve gayretli 
belediyecilik anlayışı ile çıktığımız 
hizmet yarışında her fırsatta hem-
şehrilerimizle iç içe olduk ve hem-
şehrilerimizle olan gönül bağımızı 
hiçbir zaman koparmadık” dedi.

“Selçuklu’nun her yıl yaklaşık 
20 bin artan nüfusuna rağmen il-
çenin her noktasına temizlikten 
altyapıya, tesisleşmeden park-bah-
çe hizmetlerine kadar her alanda 
en iyi hizmeti sunmanın gayreti 
içinde olduklarını ifade eden Baş-
kan Altay,”‘Ortak akıl’ ile çıktığı-
mız bu yolda her yaş grubundan 
insanımıza hizmet üretiyor, Sel-
çuklu’nun bugün olduğu gibi gele-
cekte de cazibe merkezi olması için 
çalışıyoruz. Selçuklu artık sadece 
Konya’nın değil Türkiye’nin örnek 
gösterilen metropol belediyeleri 
arasında yerini aldı. Bu başarımız-
da bize dualarıyla destek olan, fikir, 
öneri ve eleştirileri ile katkı sunan 
tüm emşehrilerimize şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı ve yönetim kurulu üyeleri, Ha-
dim ilçesini ziyaret etti.

Angı ve beraberindekiler, ilk 
olarak AK Parti Hadim ilçe teşki-
latını ziyaret ederek partililerle bir 
araya geldi.  Angı burada yaptığı 
konuşmada 2019 yılında yapılacak 
olan seçimlerin diğer seçimlerden 
daha önemli olduğunu söyledi. 

İlçe Teşkilatı, Kadın Kolları ve 
Gençlik Kolları ile birlikte çalınma-
dık kapı bırakmayacaklarını belirten 
Angı, “Cumhurbaşkanımızın bizden 
istediği çalışmaları birlikte yürüte-
ceğiz.  Ortak amacımız 2019 yerel 

seçimlerinde en yüksek oyu almak, 
kasımda yapılacak Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinde bizden beklenen 
sonucu elde etmek. Bu da hepimizin 
çalışmasına bağlı” dedi. 

Angı ve beraberindekiler, daha 
sonra Hadim Belediye Başkanı Ah-
met Hadimioğlu’nu makamında 
ziyaret etti. 

Hadimioğlu, Angı’ya ilçedeki 
belediye çalışmaları hakkında de-
taylı bilgi verdi. 

Heyet, son olarak Kaymakam 
Mustafa Berk Çelik ve Hazreti Hadi-
mi’nin türbesini ziyaret ederek ilçe-
den ayrıldı.  n AA

Başkan Altay, halk günü ziyaretleri kapsamında M1 ve Novada Alışveriş Merkezi’ni 
ziyaretlerinin ardından Kent Plaza AVM’de vatandaşlarla bir araya geldi.
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Hava savunmaya ‘top’lu kalkan gücü
Yeni nesil hava savunma top 

sistemleri ve bu sistemlerle kullanı-
lacak parçacıklı akıllı mühimmatlar-
da seri üretime geçildi. Türkiye için 
kritik öneme sahip hava savunma 
sistemlerinin milli imkanlarla gelişti-
rilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
(TSK) bu alandaki ihtiyaçlarının milli 
çözümlerle karşılanmasına yönelik 
çabalarda önemli bir adım daha atıl-
dı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) ile ASELSAN arasında imzala-
nan kısa menzilli ve alçak irtifa hava 
savunma sistemi sözleşmesi doğrul-
tusunda, Ateş İdare Cihazı (AİC) ve 
parçacıklı mühimmat seri üretimiyle 
35 milimetre Çekili Top Modernizas-
yonu çalışmaları başladı.

Kundağı Motorlu Namlulu Alçak 
İrtifa Hava Savunma Silah Siste-
mi’nin (KORKUT) yanı sıra geliştiril-
me süreci başarıyla tamamlanan söz 

konusu ürünler, Türk savunma sa-
nayisinin bu alanda aldığı mesafeyi 
göstermesi açısından önem taşıyor.

KORKUT Projesi ile TSK’nın 
hava savunma yetenekleri, tehdit-
lerdeki gelişmelere karşı etkin sa-
vunma yapabilmek amacıyla parça-
cıklı mühimmatları da kullanabilen 
yeni namlulu hava savunma sistem-
leriyle güçlendirilecek.

KORKUT, bir sistem olarak Ko-
muta Kontrol Aracı (KKA) ve Silah 
Sistemi Aracı’ndan (SSA) oluşuyor. 
KKA, 3 boyutlu arama radarıyla he-
def tespit ve takibini gerçekleştiriyor. 
Ayrıca yerel hava resmini oluşturu-
yor ve tehditleri değerlendirerek, 
SSA’lara hedef ataması yapıyor. 
SSA ise hedefi, atış kontrol radarı ya 
da elektro-optik algılayıcılarla takip 
ederek, 2 adet 35 milimetrelik to-
puyla ateş altına alıyor. Bu toplar, 35 

milimetre parçacıklı mühimmat kul-
lanıyor. Sistem, KKA üzerinden, üst 
düzey komuta-kontrol sistemleriyle 
entegre şekilde de çalışabiliyor.

Gerek SSA gerekse KKA, FNSS 
şirketinin; komuta kontrol, büyük öl-
çekli mobil radar, topçu ateş destek, 
kundağı motorlu topçu ve füze sis-

temlerini taşımak üzere özel olarak 
geliştirdiği paletli taşıyıcı platformu 
ZMA 30 üzerinde şekillendirildi. 

Seri üretimi yapılacak AİC,     35 
milimetre çekili hava savunma top-
larının yanı sıra HİSAR Projesi kap-
samında geliştirilmekte olan Füze 
Fırlatma Sistemi’nin de atış ve ko-

muta kontrolünü üstlenecek. AİC 
üzerinde 3 boyutlu arama radarı, 
takip radarı ve elektro-optik algıla-
yıcı sistemi bulunuyor. ASELSAN 
tarafından geliştirilen sistem hede-
fin tespit edilmesi, dost/bilinmeyen 
teşhisinin yapılması, takibe alınması 
ve etkisiz hale getirilmesi için gerek-

li tüm fonksiyonları yalnızca kendi 
alt sistemlerini kullanarak gerçek-
leştirebiliyor.  AİC, kendisine bağlı 
namlulu silahlar ve füze sistemiyle 
katmanlı bir hava savunma yapısı 
oluşturacak. Hava Savunma Erken 
İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi’ne 
entegre edilecek AİC, diğer hava 
savunma unsurlarıyla koordinasyon 
içinde görev yapacak.    ASELSAN, 35 
milimetre Çekili Top Modernizasyo-
nu ile TSK envanterinde bulunan 
toplara, hava tehditlerine karşı et-
kinliğin istenilen düzeye çıkarılma-
sında önemli rol oynayan parçacıklı 
mühimmat atma yeteneği kazandı-
racak. Toplarda bulunan alt sistem-
ler, güncel teknolojiye uygun yeni 
sistemlerle değiştirilecek ve ihtiyaç 
duyulan mekanik iyileştirmelerle 
etkin bir hava savunma silahı ortaya 
çıkarılacak. n AA

Kudret İncekara ve Şüheda Acar, hafta sonu 
gerçekleştirilen nikah töreninde ömür boyu bir-
liktelik için ‘EVET’ dediler.  İncekara ve Acar ai-
leleri akraba oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili 
Abdullah Başcı’nın TBMM’deki mesai arkadaş-
larından Kudret İncekara, hafta sonu gerçekleş-
tirilen düğün merasiminde nişanlısı Şüheda İn-
cekara ile hayatını birleştirdi. Gelin ve damadın 
babası İsmet İncekara ve Hasan Acar davetlileri 
kapıda karşıladı. Genç çiftin nikah şahitlikle-
rini ise AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah 
Başcı ile AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye 
Erdoğan yaptı. Düğüne KONSİAD Konya Şube 
Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte katıldı. Abdullah Başcı yaptı-
ğı kısa konuşmada aile büyüklerine genç çifte 
destek olmaları çağrısında bulunurken, Hüsnü-
ye Erdğan ise genç çifte; “Hayatınızda şu üç şeyi 
düstur edinin. Abdestsiz hareket etmeyin, Bes-
melesiz hiçbir iş yapmayın ve yaptığınız her işte 
Allah rızasını gözetin” tavsiyesinde bulundu. 

Kıyılan nikahın ardından AK Parti Konya 
Milletvekili Hüsnüye Erdoğan evlilik cüzdanını, 
damat ve geline teslim etti. Düğün sonunda da-
vetlilere geleneksel Konya Düğün pilavı ikram 
edildi.
n HABER MERKEZİ 

Trafik cezaları ‘anlık 
bildirimle’ öğrenilecek

2018 teknolojide 
atılım yılı olacak

Emniyet Genel Müdürlüğün-
den yapılan yazılı açıklamaya göre, 
e-devlette başlatılan yeni uygulama 
ile sürücüler, araçlarının çekildiği 
otopark ve ceza bilgisini e-devlet 
kapısında kayıtlı e-posta ve mobil 
uygulama üzerinden anlık bildirim 
ile öğrenebilecek.Sürücüler kendi 
adlarına kayıtlı aracın herhangi bir 
kural ihlali neticesi otoparka çekil-
mesi durumunda, aracın plakası, 
otopark adı, birim il, ilçe, otopark 
adresi, otopark telefonu, otoparka 
çekme nedeni, otoparka çekme ta-
rih ve saat bilgilerine bu bildirim 
üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca araç 
sahipleri son 5 yıl içerisinde karışmış 
oldukları ölümlü/yaralamalı kaza, 
sürücü belgesi ceza/iptal bilgileri-

ni görüntüleyerek barkodlu belge 
olarak alabilecek. Vatandaşlar, T.C. 
kimlik numarası, adı soyadı, sürücü 
belgesi numarası, belgenin verildi-
ği birim, sürücü belgesinin tarihi, 
sınıfları, geçerlilik tarihi, kısıt kodu, 
aktif ceza puanı, son 5 yıl içindeki 
ceza bilgileri, iptal bilgileri ile son 5 
yıldaki ölümlü veya yaralanmalı tra-
fik kazasının tarihi, saati, yeri, il, ilçe, 
kusur durumu ile bilgileri görüntü-
leyebilecek.

Açıklamada, uygulamanın ge-
lişmekte olan teknolojiyle sunulan 
hizmet kalitesinin artırılması ve 
vatandaşlara ihtiyaç duyulan bilgi-
lere daha kolay erişimin sağlanması 
amacıyla 12 Ocak’ta kullanıma açıl-
dığı bildirildi. n AA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Faruk Özlü, yerli ve milli üretim 
politikasıyla 2018’in “teknolojide 
atılım yılı” olacağını belirterek, “Bu 
yıl, Ar-Ge merkezi sayımızı bine, 
tasarım merkezi sayımızı 250’ye, 
teknopark sayımızı 80’e çıkaraca-
ğız” dedi.

Ekonomi Bakanlığı ile Uluslara-
rası Yatırımcılar Derneği (YASED) 
tarafından düzenlenen Uluslararası 
Yatırımcılarla İstişare Toplantısı, 
Sheraton Otel’de gerçekleştirildi.

Bakan Özlü, burada yaptığı ko-
nuşmada,  büyüyen ve kalkınan 
Türkiye yolunda, YASED’in aldığı 
sorumluluğun önemli olduğuna 
işaret ederek, Türkiye’nin dışa açıl-
masında ve gelişmesinde yabancı 
sermayenin büyük katkısının oldu-
ğunu söyledi.

Türkiye’nin tarihin hiçbir döne-
minde içe kapanan, kendi kabuğuna 
çekilen bir ülke olmadığını vurgula-
yan Özlü, aksine çok yönlü, dünya-
nın gerisine düşmeyen, trendleri 
doğru okuyan, kendi ekonomisini 
zor şartlara karşı dirençli kılan istik-
rarlı politikalarıyla Türkiye’nin viz-
yoner bir duruş sergilediğini ifade 
etti. Özlü, tamamen siyasi nedenler 
ve düşmanca tavırlarla Türkiye eko-

nomisini doğrudan hedef alanlara 
karşı asla geri adım atmadıklarını, 
kimsenin Türkişe ekonomisini ma-
nipüle etmesine izin vermediklerini 
bildirdi.

2018’in teknolojide atılım yılı 
olacağına işaret eden Özlü, bu atılı-
mı yerli ve milli bir üretim politika-
sıyla hayata geçireceklerini söyledi. 
Özlü, 2002’den bugüne teknoloji-
ye, Ar-Ge’ye, inovasyona ve tasa-
rıma ciddi yatırımlar yaptıklarını, 
Temmuz 2017’de hayata geçirilen 
Üretim Reform Paketi’nin olumlu 
yansımalarını almaya başladıklarını 
anlattı.

Yerli otomobil projesinin, Tür-
kiye sanayisine ve katma değeri-
ne yeni bir ivme kazandıracağına 
işaret eden Özlü, şunları kaydet-
ti:  “2017’de 436 Ar-Ge merkezi 
ve 136 tasarım merkezi kuruldu. 
Böylece 773 Ar-Ge merkezi, 142 
tasarım merkezi sayısına ulaştık. 
2017’de 5 yeni teknoloji geliştirme 
bölgesi kurduk. Teknopark sayımız 
69’a ulaştı ve 5 teknopark kurulma 
aşamasında. Bu yıl, Ar-Ge merkezi 
sayımızı bine, tasarım merkezi sa-
yımızı 250’ye, teknopark sayımızı 
80’e çıkaracağız.” 
n AA

Konya Reklamcılar Derneği’nin tecrübe programına katılan Gazeteci Ferit Hepokur, “Gazeteci-
likte fırtına olmayacaksın, kasırga olacaksın. Sürekli haber arayacaksın, haber bulacaksın” dedi

‘Gazetecilikte önemli olan 
haberin kaynağını bulmak’

Konya Reklamcılar Derneği, 
Tecrübe Paylaşımları Programı’nda 
Konya basının sevilen isimlerinden 
Gazeteci Ferit Hepokur’u konuk etti. 
Mesleğe nasıl başladığını ve  başına 
gelen ilginç anları anlatan Ferit Hepo-
kur gazeteciliğin meşakkatli bir mes-
lek olduğunu söyledi. “Gazetecilik çok 
zorlu bir meslek. Olmazsa olmazı, ter-
cih edileceksin. O bizim haberleri ya-
yınlamıyor dedirtmeyeceksin” diyen 
Hepokur, “Gazeteci, işini sevecek, 
gittiği programdan ikinci bir haber 
yapacak. Çok mu önemli ?evet çok 
önemli. Biz olmasak bazı şeyler orta-
da kalır. Fırtına olmayacaksın, kasırga 
olacaksın. Sürekli haber arayacaksın, 
haber bulacaksın, halkı bilgilendire-
ceksin. Sürekli fotoğraf makinem ya-
nımda, silahsız gezmem. Haberi üre-
ten, bilgiyi veren gazetecinin tanımı 
bu. Gidecen, çekecen, gelecen, yayın-
layacan. Haber yazmak önemli değil, 
haberin kaynağını bulmak önemli. 
Haber yazmayı kim olsa yapar, ama 
haberin kaynağını bulmak zor. Onun 

için bu işi hiçbir zaman ödül almak 
için yapmadım” dedi.  Konya Rek-
lamcılar Derneği’nin her programını 
takip ettiğini ve derneğin fahri üyesi 

olduğunu söyleyen Hepokur, “An-
lamlı bir günde böyle bir programa 
davet edildiğim ve siz dostlarımın 
arasında olduğum için çok mutluyum 

Konya Reklamcılar Derneği’ne teşek-
kür ederim” diye konuştu. 

Konya Reklamcılar Derneği baş-
kanı Osman Yavuz da, “Gazeteci 
Ferit Hepokur, Konya için önemli bir 
değerdir, basının emektar yüzüdür. 
Biliyoruz ki bugün anlattıklarından 
çok çok daha fazla anısı var. Özellik-
le gazeteci olmak isteyen değerli öğ-
renci kardeşlerime ve genç gazeteci 
arkadaşlarıma sesleniyorum bu işin 
eğitiminin yanı sıra Ferit Hepokur 
gibi duayen isimlerden neler yaşadık-
larını da öğrenin.

 Ben bu vesile ile tekrar tüm ga-
zeteci arkadaşlarımızın tüm basın 
emekçilerinin Çalışan gazeteciler 
gününü kutluyorum” dedi. Konya 
Reklamcılar Derneği’nin önümüzdeki 
haftalarda Eğitim ve Tecrübe payla-
şımı programlarına değerli isimlerle 
devam edeceğini söyleyen Yavuz, 
Ferit Hepokur’a Tecrübe Paylaşımı 
programına katılımı için teşekkür 
ederek, günün anısına plâket verdi.
n HABER MERKEZİ 

İncekara ve Acar ailelerinin mutlu günü

Faruk Özlü Konya Reklamcılar Derneği, Tecrübe Paylaşımları Programı’nda Konya
basının sevilen isimlerinden Gazeteci Ferit Hepokur’u konuk etti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ABD’nin vahşi batı saplantısından, çete mantığından kurtulamaması tek kelimeyle ayıptır, ahlaksızlıktır” dedi

‘ABD’nin çete mantığı ahlaksızlıktır’
MHP Genel Başkanı Devlet 

Bahçeli, partisinin grup toplantı-
sında yaptığı konuşmada, Türki-
ye’nin hem terör örgütleriyle hem 
de destekçileriyle mücadele ettiği-
ni ifade etti.

“Zalimler terör örgütlerini ci-
nayet ve ihanet planlarında vic-
dansızca kullanmaktadır.” ifade-
sini kullanan Bahçeli, ABD’nin, 
Suriye’nin Kuzeyi’nde PKK/PYD/
YPG’yle gayrimeşru birliktelik için-
de olduğunu söyledi.

ABD’nin, lafa gelince Türki-
ye’nin müttefiki, hatta stratejik or-
tağı olduğunu dile getiren Bahçeli, 
“ABD Suriye’de terörü ve terörist-
leri himaye etmektedir. Uluslara-
rası hukuku açıkça çiğnemektedir” 
diye konuştu. Bahçeli, ABD’nin 
YPG aşkının, kara sevdaya dönüş-
tüğünü; silah ve mühimmatla kan-
lı ortağını ödüllendirmeye devam 
ettiğini belirterek, “Yazıklar olsun 
ki ABD Türkiye’ye kast etmek için 
kuyruğa giren katillerin ümit aşı-
sı, geçim kapısı haline gelmiştir. 
Bu namertlik ABD’nin tutunduğu 
siyasi zemini çatlatacak, insanlık 
aleminde tartışmaya açacaktır. 
Beklentimiz de budur.” değerlen-
dirmesini yaptı. Bahçeli, şunları 
kaydetti: “ABD’nin terörle eşitlen-
mesi, terörizmle koyun koyuna gir-
mesi züldür, zulümdür, zorbalıktır. 
Bu ülkenin her tarakta bezi, her 
taşın altında eli, her telde parmağı, 
her saldırganlıkta izi vardır.  Terör 
örgütlerine sözde ordu kurdurul-
ması ne demektir? ABD, böylesi bir 
kepazeliğe nasıl onay vermiş, ne 
hakla teşvik etmiştir? Terör örgü-
tü PKK/PYD/YPG’den sınır muha-
fız birlikleri adında ordu kurulursa 
bundan sonra dünyanın huzur ve 
istikrarından, ülkeler arası kalıcı 
ilişki ve iş birliğinden kimler, na-

sıl bahsedebileceklerdir? ABD’nin 
‘vahşi batı’ saplantısından, beli si-
lahlı kovboylardan müteşekkil çete 
mantığından kurtulamaması tek 
kelimeyle ayıptır, ahlaksızlıktır. 

Sınırlarımızın mücavir alanla-
rında konuşlanacak teröristlerden 
mütevellit sözde sınır birliklerinin 
komutası paravan ve paramiliter 
yapı olan Suriye Demokratik Güç-
leri’nin olacaktır. İddialar böyledir. 
Peki, Suriye Demokratik Güçleri 
ne demektir? Elbette PKK’lıların, 
PYD’lilerin, YPG’li canavarların 
kamuflajı, kendilerini emniyete 
aldıkları kanlı bir maskedir. Bu 
sözde birliğin Türkiye ve Irak sı-
nırlarını kontrol edeceği dile geti-
rilmektedir. Bu ne rezalettir, nasıl 
bir ihanettir? Sınır demek devlet 
demektir. Sınır demek egemenlik 
alanlarının çizildiği yer demektir. 
Ordu demek aynı zamanda devlet 
emaresi, bağımsızlık alametidir. 
ABD, PKK-PYD’ye devlet kurmuş-
tur da bizim mi haberimiz olma-
mıştır? Terör devletinin mimarisi 
tamamlanmıştır da Türkiye mi 
bunu öğrenememiştir?” 

‘ANAMIZIN DUASIYLA GELDİK, 
HOCANIN SELASIYLA DA GİDERİZ’

ABD’nin, fenersiz ve frensiz 
şekilde terör örgütleriyle suçüs-
tü basıldığını, yakayı ele verdiğini 
ifade eden Bahçeli, Suriye’nin top-
rak bütünlüğünün gölgelendiğini, 
küstahça ateşe atıldığını vurguladı. 
Bahçeli, “Hedeflenen, Suriye’nin 
işgalini genişleterek Türkiye’yi 
teröristlerden oluşan haçlı birlik-
leriyle ablukaya almak, ilk fırsatta 
saldırıya geçmektedir. Türkiye şu 
saatten sonra, herkes şerefi kadar 
konuşsun dese, inancım odur ki 
hayat boyunca çıtını çıkarmayacak, 
suspus birbirini kollayacak pek çok 
hasım devlet ve odak kendisini 

gösterecektir.” dedi.
“Milletçe ne kimseye muhtaç 

olduk, ne de kimseye minnet ettik. 
Anamızın duasıyla geldik, hocanın 
selasıyla da gideriz.” ifadesini kul-
lanan Bahçeli, “Ancak, Türkiye’ye 
parmak sallayanları, tehditvari ve 
emrivaki bir dille Türk milletini 
dize getirmeyi aklından geçirenle-
ri anasından doğduklarına pişman 
ederiz. Suyu çekilmiş değirmene 
dönen ABD ve küresel vandaliz-
min karşısında düğme ilikleyecek, 
baş eğecek karakter ve seciye bo-
zukluğu Allah’a şükür Türk mille-
tine yabancı ve uzaktır” şeklinde 

konuştu.
Türkiye’nin, bütün milli güç 

unsurlarıyla terörizmi kaynağında 
imha etmek için harekete geçme-
si gerektiğini dile getiren Bahçeli, 
“Aksi halde Türkiye’nin yeni bir is-
tila planı düşman kampında topla-
nan utanmazların gizli ajandasın-
dadır. Afrin’e bir şafak vakti girip, 
terör koridorunun Akdeniz ile bağ-
lantı yollarını kesmek, teröristlere 
Türk milletinin demir yumruğunu 
ve hakikat dolu müdahalesini gös-
termek helal-i hakkımızdır. Afrin 
temizlenmeli, Münbiç ve diğer 
fitne kaynakları, adi terör kamp-

ları, terörist üreme alanları yerle 
bir edilmelidir” değerlendirme-
sini yaptı. Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetinin meşru savunma ve 
beka mücadelesinde can pahasına 
yanında olduklarının altını çizen 
Bahçeli, “Devletin şanını lekelet-
memeye kararlıyız, yiğit askerle-
rimizin duacısıyız. Allah gazamızı 
mübarek kılsın. Allah hainlerle 
mücadelede kerem ve lütfunu üze-
rimizden eksik etmesin, ilahi yardı-
mını bizlerden esirgemesin” dedi. 
‘DÜŞMAN BİRSE, KUTUPLAŞMANIN 

ANLAMI YOKTUR’
Bahçeli, PKK/PYD’nin ABD gö-

zetiminde sözde ordu kurmasının 
“Suriye’nin varlığını bombalamak, 
Türkiye’yi ateşe vermek” anlamına 
geldiğini belirterek, “Düşman bir-
se, kutuplaşmanın anlamı yoktur. 
Tehdit aynıysa ayrı düşmenin, kes-
kin uçlara sürüklenmenin alemi de 
yoktur ve olmayacaktır.” görüşünü 
dile getirdi.

Bahçeli,  FETÖ’yle mücadele-
nin tavsamasının, tavını ve mu-
kavemetini kaybetmesinin çok 
sakıncalı ve bedelinin ağır olaca-
ğını ifade etti. Mücadelenin azim 
ve heyecanla devamının elzem ve 
acil olduğunu vurgulayan Bahçe-
li, Mor Beyin karmaşasının tartış-
maları alevlendirdiğini bildirdi.
Bahçeli, “FETÖ iblisi son kozuyla, 
son komplolarıyla sürdürülen tari-
hi mücadeleye gölge düşürmenin 
hesabındadır. Mağdur sayısının 
artışı, yargı süreçlerinin tıkanarak 
uzaması, dahası toplum nezdin-
deki inandırıcılığının sakatlanması 
hedeflenmektedir” diye konuştu.

Davaları kurnazlıkla sulandır-
ma ve saptırma girişimlerinin belli 
olduğuna işaret eden Bahçeli, şöy-
le devam etti: “Bu suretle, suçlu ile 
suçsuz birbirine karışmakta, doğru 

ile yanlış iç içe geçmektedir. Böy-
lesi bir durum FETÖ’yle mücadele 
sürecine kast eden bir aymazlık, 
akılsızlık ve savrulma halidir. Dev-
letin temel direği adalettir. Adalet 
mülkün temelidir. Mülk ise millete 
emanettir. Adalet olmadan devle-
tin varlık göstermesi, egemenlik 
haklarını meşru zeminlerde müda-
faa ihtimali yoktur.” 

Bahçeli, mağdurların mah-
kumiyet yaşamasının, at iziyle it 
izinin karışmasının, adalet duy-
gularını körelteceğini, devlete gü-
veni zedeleyeceğine dikkati çek-
ti. Bahçeli, “Ne yapacaksak, neyi 
amaçlıyorsak bunları hukuk içinde 
kalarak, hukukun sınır ve çerçe-
vesine tutunarak gerçekleştirmek 
durumundayız. Öyle ki hukukun 
üstünlüğü herkes için bağlayıcı-
dır. Mahkeme kararı olmadan bir 
kişiye suçlu muamelesi yapmak 
kuşkusuz felakettir ve hukuken de 
anlamsızdır” dedi. Bahçeli, FETÖ 
ile mücadelede cevabını aradıkla-
rı soruların olduğunu belirterek, 
şu görüşlere yer verdi: “FETÖ’yle 
mücadelede devlet aklı topyekun 
devrede midir? FETÖ’yle mücade-
lenin bir stratejisi var mıdır? Siyasi 
ve hukuki bir eylem planı kurgu-
lanmış mıdır? Fikri temelleri, milli 
hedefleri, hukuki sınırları berrak 
bir zihin ve siyasi kavrayışla belir-
lenmiş midir? Bu terör örgütüyle 
mücadelenin öncelikleri nedir? FE-
TÖ’cülüğün standart bir tanım ve 
tasviri yapılmış mıdır? Biriken sos-
yal maliyeti, devlete karşı yükselen 
önyargıları, toplumsal tabana yayı-
lan mağduriyetleri nasıl ve hangi 
tedbir zinciriyle bertaraf edeceğiz? 
İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaş-
kanı da bunları düşünüyor ve üze-
rinde kafa yoruyordur.” 
n AA 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitenin 2018-2019 Yılı Strateji Belirleme Toplantısı’nda konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Üniver-
site kuruluş aşamasını tamamlamıştır, artık ileriye bakma vakti gelmiştir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile bilgiyi ürüne dönüştüreceğiz” dedi

‘Bilgiler ürüne dönüşecek’
Konya Gıda ve Tarım Üniversite-

nin 2018-2019 Yılı Strateji Belirleme 
Toplantısı, Kurucu Başkan AK Parti 
Karaman Milletvekili ve PANKOBİR-
LİK Genel Başkanı Recep Konuk baş-
kanlığında gerçekleştirildi. 

Kuruluş aşamasını tamamlayan 
üniversitenin artık gıda ve tarım tek-
nolojilerine yön verebilecek bir nokta-
ya geldiğine dikkat çekilen toplantıda, 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin 
dünya seviyesinde laboratuvarlara sa-
hip olduğu da ifade edildi. 

KGTÜ, KISA ZAMANDA BÜYÜK
BİR İLERLEME KAYDETTİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 
Strateji Belirleme Toplantısını Konya 
Şeker’in Çumra Kampüsünde yaptı. 
Kurucu Başkan AK Parti Karaman Mil-
letvekili ve PANKOBİRLİK Genel Baş-
kanı Recep Konuk’un başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıya, Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heye-
ti Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Mütevelli 
Heyet Başkan Vekilleri, Rektör Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş, Rektör Yardım-
cısı, Dekanlar, Akademisyenler, KGTÜ 
Ar-GE personeli ile Anadolu Birlik Hol-
dingin İcra Kurulu Üyeleri ve Anadolu 
Birlik Holdingin fabrika ve tesislerinde-
ki üst düzey yöneticiler katıldı. Başkan 
Recep Konuk’un açılış konuşmasından 
sonra Mütevelli Heyet Başkanı Dr. 
Mikdat Çakır ve Rektör Prof. Dr. Cum-
hur Çökmüş tarafından kuruluşundan 
itibaren üniversitenin faaliyetleri, yü-
rütülen projeler ile eğitim-öğretim ve 
Ar-Ge faaliyetleri konulardaki gelecek 
planları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda üniversite öğretim üye-
lerinden oluşan proje gruplarından bil-
gi alan Recep Konuk;

Artık teknoloji transfer eden değil 
teknoloji üreten bir alt yapının kurulma 
aşamasına evrildiğimizi görüyorum 
diyerek; Pancar Ekicileri Kooperatifi 
teşkilatlanması ile “gıda güvenliği”-
nin teminat altına alındığını, Konya 
Şeker-ABH bünyesindeki gıda ve ta-
rım alanında üretim yapan 45 tesis ile 
“güvenilir gıdayı” TORKU markası ile 
pazara sunduklarını üniversite ile de 
gelişmedeki eksiğimiz olan son tekno-
lojiye zamanında hatta bazen en erken 
kavuşma güvencesini sağlayacaklarını 

dile getirdi.
KGTÜ İLE BİLGİYİ ÜRÜNE 

DÖNÜŞTÜRECEĞİZ
Konya Gıda ve Tarım Üniversite-

si Kurucu Başkanı, AK Parti Karaman 
Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesinin bilgiyi ürüne dö-
nüştüren bir üniversite olduğunu dile 
getirdi ve “Torku’nun marka değeri 
çok kıymetli. Çiftçi iştiraki olan Kon-
ya Şeker’in markası olan Torku’nun 
doğduran 60, dolaylı 100 ülkeye ih-
racatı yapılmaktadır. Entegre üretim 
tesisi sayesinde ürün ve faaliyet alanı 
çeşitliliğini artırmış, aldığı bu kararla 
ithalatı engelleyecek ve birçoğunu da 
ithalattan ihracata dönüştürecek bir 
sistem kurmuştur. Buna en büyük ör-
nek Ayçiçek üretimidir. Konya’da Ayçi-
çek üretimi yıllık ortalama 40 bin tonu 
bulmazken bizim kurduğumuz tesis-
lerle bugün 400 bin tonlara ulaşmıştır 
ve yağlık tohum ithalatı büyük ölçüde 
önlenmiştir.  Panagro yatırımı ile et ve 
süt üretimi sistemli bir şekilde yapılır 
hale gelmiştir. Açığa üretim engellen-
miş, sözleşmeli üretim sayesinde planlı 
üretim sağlanmış, üretim gücü opti-
mal düzeye ulaşmıştır. Konya Şeker’in 
uyguladığı bütün sistemlerle biyoeko-
nomik sistem verimli hale gelmiştir, 
üretimin sürekliliği sağlanmıştır. Biz 
göreve geldiğimizde bir fabrikamız var-
dı, biz bu fabrikadan 45 tesis çıkarttık, 

üretmeyi öğrendik, Torku markasını 
oluşturduk, ürettiklerimizi Torku mar-
kası ile dünyaya satmaya başladık ama 
bir eksiklik gördük; o da yurt dışından 
teknoloji transferi için hem büyük mik-
tarlarda kaynak aktarmak durumunda 
kalacağız hem de maalesef teknolojik 
olarak dışa bağımlılığımız sürecek. İşte 
bu noktada teknolojik olarak dışa ba-
ğımlılığımızı azaltmak, gıda ve tarım 
alanında yerli ve milli teknolojiyi üre-
tebilmek amacıyla Konya Gıda ve Ta-
rım Üniversitesini kurma kararı aldık 
ve yurt içi ve özellikle de yurt dışındaki 
yoğun çalışmalar neticesinde üniver-
sitemizi kurduk. Bugün üniversitemiz 
kuruluş aşamasını tamamlamıştır, ar-
tık ileriye bakma vakti gelmiştir. Konya 

Gıda ve Tarım Üniversitesi bilinçli ola-
rak gıda ve tarım üniversitesi alanında 
ihtisaslaşmıştır. Zira biz Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi ile bilgiyi ürüne 
dönüştüreceğiz, hocalarımız bunu ba-
şaracaklar” diye konuştu. 

KGTÜ, TARIMIN GELECEĞİ İÇİN
BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÜRETECEK
Tarladan sofraya olan hattı tamam-

ladıklarını da aktaran Başkan Recep 
Konuk, “artık bu hattın sağlıklı işleme-
sini tamamlayacak bilişim teknolojile-
rini oluşturmamız, teknolojiyi gıda ve 
tarımla buluşturmamız gerekiyor, bu 
sistemi oluşturacak bilgiyi üretmemiz 
gerekiyor. Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi sadece Konya havzasında 
değil bütün Türkiye’de tarımın, üreti-

min, gıdanın sağlıklı ve sürdürülebilir 
olmasını sağlayacak bilgiyi üretecektir” 
şeklinde konuştu. 

GIDA VE TARIMDA REFERANS
BİR KURUM OLDUK

Konya Şeker’in asıl işinin şeker 
üretimi olmasına rağmen, ülkemizin 
kalkınması için büyük projeler yürüt-
tüğünü de vurgulayan Konya Şeker’in 
ürünlerini her kesimin tüketebileceğini 
belirten AK Parti Karaman Milletvekili 
ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk, “biz çiftçilerimizin refahına 
katkı yapmak için enerji sektörüne de 
girdik, 45 tesis kurduk. Böylece hem 
çiftçimizin geliri arttı, hem de ülkemiz-
de gıda ve tarımda referans bir kurum 
olduk. Bunun sürdürülebilirliği ise milli 

ve yerli teknolojinin üretilmesine bağ-
lıdır. Bu vizyonla Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesini kurduk. Konya Şeker 
nasıl zirai ve endüstriyel üretimde refe-
rans bir kurum olmuşsa,Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi de bu alandaki bilgi 
ve teknolojinin üretiminde referans bir 
kurum olmayı hedeflemektedir” dedi 

KGTÜ, ÇİFTÇİNİN İŞİNİ 
KOLAYLAŞTIRACAK

PROJELER ÜRETİYOR
Önümüzdeki süreçte hayata geçi-

rilecekprojelerin ele alındığı toplantıda, 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin 
bilgi ve teknolojiye yön verecek bir 
üniversite olacağı ifade edildi. Bu çer-
çevede Türkiye’nin gıda ve tarım ile 
bu alanlarla ilişkili sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu bilgi ve teknoloji konularında 
öncelikler belirlenerek adımların atıl-
ması kararlaştırıldı. Türkiye’nin gıda ve 
tarımda kısa, orta ve uzun vadelerde 
ne tür politikaya ihtiyaç duyduğu,üre-
tilecek stratejik ürünlergibi konular de-
ğerlendirildi. Toplantıda, Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesinin sadece gıda 
ve tarım alanında işlevi olan bir üni-
versite olmadığı, bilişim teknolojileri 
alanlarında da çalışmalar yapılacağı, 
özellikle tarım alanında kolaylaştırıcı 
teknolojilerin oluşturulması hususun-
da öncülük edileceği, e-tarım (Tarım 
4.0) uygulamalarında çiftçilere yön ve-
recek, çiftçilerin bu teknolojiyi anlama-
sı ve yoğun bir şekilde kullanması için 
çalışmaların yapılacağı,bu çerçevede, 
uydu teknolojisi ve robot teknolojisi-
nin tarım sektörüne kazandırmak için 
çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar 
verildi.

KGTÜ, ÇEVRE DOSTU BİYOLOJİK 
MÜCADELE TEKNOLOJİLERİ

ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Konya Gıda ve Tarım Üniversite-

si Sağlık bakanlığı ile yürüttüğü proje 
ile sivrisinek ve ev sineği (karasinek) 
ile mücadelede kimyasal mücadele 
yerine biyolojik mücadele yürütmeye 
başladı. Gereksiz ilaçlamaların yanında 
etkisiz ilaçlamanın önüne de geçen bu 
uygulama için Konya pilot bölge seçil-
di. Bütün Türkiye’ye uzanan bu ulusal 
projenin, uygulama Üniversitesi işlev-
selliğinin de göstergesi olduğu vurgu-
landı.  n HABER MERKEZİ 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitenin 2018-2019 Yılı Strateji Belirleme Toplantısı, Kurucu Başkan AK Parti Karaman
Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk başkanlığında gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 
“PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle 
ispatlanmış olan terör örgütü YPG’nin ‘ope-
rasyonel ortak’ adı altında desteklenmesi ve 
silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve 
etmeyeceğiz” dedi. Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti 
Brüksel’deki NATO Askeri Komite Genelkur-
may Başkanları Toplantısı’nın açılış oturu-
munda söz aldı. Orgeneral Akar, üye ülkele-
rin genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı 
konuşmada, “NATO, terörizmle mücadele 
söz konusu olduğunda, terörist örgütler ara-
sında ayrım yapmamalıdır” ifadesini kullandı.

“DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse 
PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar 
önemlidir” diyen Akar, “PKK’nın bir uzantısı 
olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör 
örgütü YPG’nin ‘operasyonel ortak’ adı altın-
da desteklenmesi ve silahlandırılmasına mü-
saade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan 
en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz.” diye 
konuştu.

Akar’ın konuşmasında Türkiye’nin bek-
lentilerini ve terör örgütleriyle mücadelesin-
de kararlılığını net şekilde ortaya koyduğu 
bildirildi.
n AA 

Türkiye’nin yanı başındaki
terör yuvası: Afrin

Suriye’nin kuzeybatı ucundaki 
Afrin, Halep’in Türkiye’nin Hatay ve 
Kilis illerine sınır ilçesi. Yaklaşık 2 bin 
290 kilometrekarelik alan üzerine ku-
rulu ilçenin merkezinde, iç savaştan 
önceki son nüfus sayımına göre 178 
bin kişi yaşıyordu. Yerel kaynaklar, 
2012’den itibaren başlayan göçle ilçe 
nüfusunun 750 bine dayandığı belir-
tiliyor. Doğusunda Arap çoğunluğun 
yaşadığı ancak terör örgütü PYD/
PKK’nın işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve 
muhaliflerin kontrolündeki Azez yer 
alıyor. Güneyinde de muhaliflerin ha-
kimiyetindeki İdlib bulunuyor.

İlçe, güneydoğu ucundan ise 
Esed rejim güçlerine bitişik durumda.

Afrin, muhaliflerin kalesi İdlib 
ile Halep’in kuzeybatısında, Türkiye 
sınırında kontrol ettikleri Azez ilçesi-
nin arasında kalmasıyla önem taşıyor. 
PKK’nın Afrin ile Aynularab’ı bir-
leştirerek, terör koridorunu Türkiye 
sınırı boyunca yayabilme hedefi için 
Azez’i de ele geçirmesi gerekiyor. Ör-
güt zaman zaman, Afrin’den Azez’e, 
ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı 
Azez  Halep Cerablus üçgenine bas-
kı yapıyor. Azez’deki siviller, sık sık 
PYD/PKK’nın Afrin’den havan topu 
saldırılarına maruz kalıyor. 

PYD/PKK’NIN İLK YUVASI
Hafız Esed iktidarında, diğer Kürt 

siyasi hareketler, Haseke ve civarın-
da örgütlenirken, elebaşı Abdullah 
Öcalan Afrin’i hedef seçmişti. İlçede, 
PKK’nın mali desteğiyle, özellikle zey-
tin, zeytinyağı sektörlerinde birçok 
ticari müessese ve imalathane kurul-
muştu.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 
2012’de çatışmadan devretmesiyle, 
PYD/PKK’nın ilk toprak kazanımları 
arasında yer aldı ve Kandil Dağı’ndan 
sonraki yuvası oldu.  Suriye’de rejim 
karşıtı halk hareketlerinin başladığı 
2011 yılı ve ardından gelen iç savaş 
döneminde, Afrin terör örgütü PYD/
PKK’nın en fazla yuvalandığı saha-
lardan oldu.  Örgüt, Afrin’de, Hase-
ke’nin Amude ve Halep’in Aynularab 
(Kobani) ilçeleriyle, Ocak 2014’te 
özerk yönetim ilan etti ve “kanton” 
ismini verdi. Afrin’de 8-10 bin PYD/
PKK’lı terörist barınıyor. İlçede ABD 
askeri bulunmazken, yüz civarı Rus 
askeri polisi Afrin’in batı kesiminde-
ki Tel Rıfat, Tel Acar, Kefer Cenne 
ve Minniğ havaalanı bölgelerinde 
konuşlu durumda. Afrin’deki terör 
örgütü varlığı, Beşşar Esed rejimi ve 
Rusya’nın taktik destekleri ile Fırat 
Nehri’nin doğusunda ABD’nin yar-
dımları sayesinde zaman içinde daha 
da güçlendi.

Güney ve doğudan muhaliflerin 
kuşatmasında kalmasına rağmen 
dört yanı kara ile çevrili Afrin’in dağ-
lık coğrafyası, PYD/PKK’ya doğal ko-
ruma sağlıyor.  İlçedeki vadide bulu-
nan meyve bahçeleri, üzüm bağları 
ve zeytinlikler ile kısmen tarım arazi-
leri ve 1980-90’lardan kurulan sana-
yi altyapısı da örgütün kendi kendine 
yetebilmesine neden oluyor.

Afrin’deki sanayi ve ticaret altya-
pısı, terör örgütünün ilçede tutunabil-
mesinin önemli sebebi. 

Amanoslar’a açılan kapı Hatay’ın 
Amanos dağlarına açılan ilçe, PYD/
PKK’nın sınırdan militan, silah ve 
mühimmat sızdırarak, Türkiye’deki 
terörü beslediği en önemli merkezler 
arasında.  Güvenlik kaynakları, Af-
rin’den Amanoslar’a sızdırılanlar ara-
sında tanksavar silahı, roket ve ağır 
makineli tüfekler gibi ağır silahlar ile 
uçaksavar mermisi türünde mühim-
matların yer aldığını ifade ediyor.  
Örgütün bu silah ve mühimmatları, 
özellikle Ekim 2015’ten itibaren Esed 
rejiminin yardımıyla edindiği bilini-
yor.

Bu tarihten itibaren PYD’nin, ana 
gövdesi PKK’ya da silah ve mühim-
mat aktarımının arttığı görülüyor.

ABD’nin Nisan 2016’dan bu yana 
ülkenin kuzeydoğusundaki Hase-
ke’ye sevk ettiği askeri yardımlar da 
belli ölçüde örgüt militanlarınca Af-
rin’e ulaştırılıyor. 

Bu yardımlar kapsamında Javelin 
anti-tank sistemleri, ısı güdümlü ro-
ketatar ve çok namlulu roket rampa-
larının Esed rejimi aracılığı ile Afrin’e 
taşındığı iddia ediliyor.

Afrin’de genel olarak M16 Ame-
rikan piyade tüfeği ile donatılan te-
röristler, aynı zamanda kaleşnikof, 
doçka, çeşitli ebatlarda (60, 80 ve 120 
milimetre) havan, çeşitli roketatar, 
top ve az sayıda tanka sahip. Geçen 
hafta içinde ise bazı Suriyeli kaynaklar 
ABD’nin terör örgütüne Türkiye’ye 
karşı kullanılmak üzere omuzdan atı-
lan hava savunma füzelerinden ver-
diğini öne sürmüştü. Ayrıca birkaç ay 
önce ABD’nin Rümeylan hava üssü-
ne gönderdiği 40’a yakın ısı güdümlü 
uçaksavarın bir kısmı Afrin’e yollandı.

SİVİLLERE ZULMÜN ADRESİ
Afrin, Halep ilinde en yoğun Kürt 

nüfusun yaşadığı ilçe olsa da iç sa-
vaş boyunca çatışmasız kalan bölge 
yoğun göç aldı. Halihazırda Afrin’in 
yüzde 60’ı Arap nüfustan oluşuyor. 

Bunun haricinde PYD/PKK, ilçe-
nin doğusunda Arap ve Türkmen-
lerin yaşadığı birçok yerleşimi işgal 
ediyor. Afrin’i Aynularab ile birleştir-
me hedefindeki örgüt, Azez’e doğru 
yayılmış durumda. PYD/PKK, Afrin’in 
doğusundaki Deyr Cemal, Merye-
meyn, Malikiye, Ziyara, Ayn Dakna, 
Şeyh İsa beldeleri, Şehba bölgesi ile 
Tel Rıfat ilçesini kontrolünde tutuyor. 
Afrin, PYD/PKK’nın işgal ettiği diğer 
yerleşimlere kıyasla en sıkı kontrol et-
tiği, sivillere en büyük zulmü yaptığı 
ilçe.  PYD/PKK, ilçedeki Arap çoğun-
luğu ve Kürt sivilleri, keyfi tutuklama, 
zorla silah altına alma, esnaftan haraç 
alma gibi uygulamalara tabi tutuyor. 

Örgüt, kendisine muhalif herhan-
gi bir siyasi parti ya da sivil toplum 
örgütü kurulmasına da kesin şekilde 
izin vermiyor. Silah zoruyla sustur-
duğu muhalefet içerisinde kendisine 
boyun eğmeyen Abdurrahman Abo 
ve İdris Ali gibi isimler cezaevinde 
tutuluyor. 

ÖRGÜT SON BİR YILDIR ALARMDA 
2017 yılının başında Fırat Kalkanı 

Harekatı’nın sona ermesini takiben 
Türkiye’nin Afrin ile Münbiç’i hedef 
göstermesi, PYD/PKK’da büyük pa-
nik yarattı. Terör örgütü militanlarını 
gizlemek için Afrin’i çevreleyen yük-
sek dağların içlerine açılan ve mu-
kavemeti yüksek askeri sığınaklara 
yöneldi.  PYD/PKK’lı teröristler ayrıca 
örgütün askeri noktaları arasında gi-
diş geliş imkanı sağlayan üstü kapalı 
hendeklere gizlendi. Sivilleri kalkan 
olarak kullanmayı da amaçlayan te-
röristler, kentteki binalara da yerleşti.

ABD’NİN DONATTIĞI 
TERÖRİSTLERDEN TAKVİYE

PYD/PKK’nın genelde Haseke, 
Rakka ve Deyrizor’daki operasyonla-
rında kullandığı HAT ve YAT isimli 
sözde anti terör birlikleri, eğitimleri-
nin bir kısmını Afrin’de alıyor. Terör 
örgütünün propaganda araçlarında 
çok kez yer alan Afrin’deki HAT ve 
YAT’ın sözde mezuniyet törenlerinde 
terör örgütü elebaşının fotoğrafları da 
yer alıyor. Pentagon, CIA ve Kandil 
Dağı’ndan gelen örgüt elebaşlarının 
da eğitim verdiği terör birliklerinin 
Türkiye sınırındaki sınır karakollarını 
dinleme faaliyetlerine başladığı iddia 
ediliyor. 

Yaklaşık 15 gün önce ABD’nin 
donattığı 50 HAT unsuru, Afrin’e 
intikal ederken, önceki gün de Mün-
biç’ten 100 terörist Afrin’e geçti.  Bu 
geçiş, Münbiç’in güneyindeki Esed 
rejimi noktalarından gerçekleşiyor. 
PYD/PKK’nın geçen yıl boyunca Af-
rin’deki genç kız ve erkekleri zorla 
silah altına alması da ilçedeki terörist 
sayısının 10 bine yaklaşmasına ne-
den oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
geçen cumartesi yoğunlaşan topçu 
atışlarının ardından terör örgütü, şe-
hir dışındaki kamplarının bir kısmını 
boşaltıp hendeklere ve şehir içi gizli 
kamplara yerleşmeye özen gösterdi. 
Bu gizli kamplar ayrıca silah depoları 
olarak kullanılıyor.
n AA 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Mün-
biç’ten başlayarak Suriye’deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız” dedi

‘Suriye’de terör yuvalarını 
birer birer dağıtacağız’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, AK Parti TBMM Grup Toplan-
tısı’nda yaptığı konuşmada, geçen 
hafta Hırvatistan Cumhurbaşkanı 
Kolinda Grabar Kitarovic’in Türkiye’yi 
ziyaret ettiğini, Adalet Şurası’nda 
akademisyenlerle ve yargı mensupla-
rıyla bir araya gelindiğini hatırlatarak, 
“Son günlerde yaşanan birtakım ge-
lişmeler, faturası her ne kadar hükü-
metimize ve şahsımıza kesiliyor olsa 
da aslında yargının kendi iç tartışma-
larının ürünüdür. Adalet Şurası’nın 
hem teoride hem de uygulamada bu 
sorunların çözümü konusunda yol 
gösterici müzakerelere zemin teşkil 
ettiğine inanıyorum.” diye konuştu.
“HER BİR ARKADAŞIMDAN AYNISINI 

BEKLİYORUM”
Genel Başkan olarak Türkiye’yi 

bir baştan bir başa adım adım geze-
rek, her fırsatta vatandaşlarla kucak-
laşarak, ülke ve dünya gündemiyle ile 
ilgili görüşlerini paylaşarak vazifesini 
icra ettiğini dile getiren Erdoğan, şöy-
le devam etti:

“Her bir arkadaşımdan aynısını 
bekliyorum. Türkiye’nin çevresinde 
yaşananlar ve içeride kurulan her 
gün yeni bir yüzüyle karşılaştığımız 
tuzaklar yükümüzü daha da artırıyor. 
AK Parti olarak ülkemizi ve milleti-
mizi bu sıkıntılardan kurtarmakla ve 
hedeflerine ulaştırmakla hep birlikte 
mükellefiz. Milletimiz kara kaşımıza, 
kara gözümüze meftun olduğu için 
değil, bu konudaki samimiyetimize 
ve becerimize güvendiği için ülkenin 
yönetimini bize emanet etti, ediyor. 
Gecemizi gündüzümüze katarak, 
tüm gücümüzü ve birikimimizi orta-
ya koyarak milletimize layık olacak bir 
yönetimi sergilemek mecburiyetin-
deyiz. Bu kutlu mücadelenin fevkine 
varamamış, ehemmiyetini anlaya-
mamış, önemini idrak edememiş hiç 
kimsenin AK Parti çatısı altında yeri 
olamaz. Biz başka partiler gibi vakti-
mizi ve enerjimizi koltuk kavgalarıyla 

geçiremeyiz. Bizim verdiğimiz mü-
cadele ikbal değil, istiklal ve istikbal 
mücadelesidir. Omuzlarımızdaki da-
vanın büyüklüğü hepimizin fedakar-
lık yapmasını gerektiriyor. Üstadın 
dediği gibi, biz ancak bu yolu, ‘kim 
var’ denildiğinde, sağına ve soluna 
bakınmadan ‘ben varım’ diyebilen 
dava ahlakına sahip kadrolarla yürü-
yebiliriz.”

“CHP’DE YAŞANANLAR GÜNEY 
SINIRLARINDAKİ TEHDİTTEN 

BAĞIMSIZ DEĞİL”
Türkiye’yi 2019 yılına Kanal İs-

tanbul gibi, üçüncü havalimanı gibi, 
büyümede, üretimde, istihdamda, ih-
racatta ve turizmde elde edilen güzel 
sonuçlar gibi müjdelerle hazırladıkla-
rını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle konuştu:

“Anlaşılan o ki CHP’nin 2019 
hazırlığı da işte bu. Herkes kendine 
yakışanı yapıyor ve yapmaya devam 
edecek. CHP’de yaşananlar, ülkemi-
zin güney sınırlarında maruz kaldığı 
tehditten bağımsız değildir. Türki-
ye’yi güney sınırları boyunca kurmak 
istedikleri bir terör koridoruyla ku-
şatmayı hedef alan projenin içerdeki 
bir başka kolu da CHP eliyle içeride 
siyaseti kuşatmaktır. Milletimiz Gezi 
olaylarından beri böyle bir kuşatma-
ya izin vermeyeceğini göstermiştir. 
Sınırlarımız boyunca terörist ordusu 
kurmaya çalışanlara, vaktimizi ve 
enerjimizi içeriye hapsederek destek 
olmaya çalışanların oyunlarına gel-
meyeceğiz. Milletimize yapılan hiçbir 
hakareti elbette cevapsız bırakmaya-
cağız ama kimseye de hak ettiğinden 
fazla zaman ayırmayacağız.”
“EY NATO ŞU ANA KADAR SİZ NE TÜR 

BİR TAVIR ALDINIZ?”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NA-

TO’ya da serzenişleri olduğunu belir-
terek, “Ey NATO, siz ortaklarınızdan 
birine herhangi bir sınır tecavüzünde, 
tacizinde bulunanlara karşı tavır al-
makla da mükellefsiniz. Peki şu ana 
kadar siz, ne tür bir tavır aldınız? 

Bunu kendilerine duyurduk, duyu-
ruyoruz. Şu anda da Belçika’daki 
toplantıda Genelkurmay Başkanımız, 
kendileriyle bu konuları da görüşü-
yorlar, görüşecekler.” dedi.

“SURİYE’DEKİ DİĞER TERÖR 
YUVALARINI DA DAĞITACAĞIZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kom-

şu ülkelerdeki sorunlara değinerek, 
“Dün Irak’ta oynanan oyunu bozduk, 
Suriye’de oynanan oyunun kalbine 
Fırat Kalkanı ile adeta bir hançer sap-
ladık. İnşallah yarın öbür gün, kısa bir 
süre içinde Afrin ve Münbiç’ten baş-
layarak Suriye’deki diğer terör yuva-
larını da birer birer dağıtacağız. Buna 
ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi 
sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel 
olabilir ne de siyasetçi görünümlü 
marjinal terör destekçileri mani ola-
bilir. Hala bizim rabiamızın anlamını 
kavrayamayanlar ve bu uğurda neler 
yapabileceğimizi göremeyenlerin ol-
duğu anlaşılıyor.” ifadelerini kullandı. 

“Tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet” derken bir slogan tekrar-
lanmadığına işaret eden Erdoğan, bu 
ifadeyle maziden atiye kurulan köp-
rüyü hatırlattıklarını belirtti. 80 mil-
yonun tek millet olduğunu anlatan 
Erdoğan, “Biz, yaratılanı Yaradan’dan 
ötürü sevdik, bizde ayrımcılık yok. 
Tek bayrak dedik, bizim bayrağımıza 
eş bayrak, bu ülkede görmedik, gör-
müyoruz. Tek vatan dedik, 780 bin 
kilometrekareyle bizi evelallah böle-
meyecekler ve Türkiye Cumhuriyeti 
devletinden başka biz bu ülkede dev-
let tanımıyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

“AFRİN OPERASYONUNA SURİYELİ 
MUHALİFLER DE DAHİL OLACAK”
Erdoğan, konuşmasının ardından 

gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
“Afrin’e yönelik operasyonun ne 

zaman yapılacağı” sorusu üzerine Er-
doğan, “Ben her zaman ne diyorum? 
‘Bir gece ansızın.’ Çünkü savaş strate-
jisinde geceler biliyorsunuz sayısısız-
dır. Bir gece...” dedi. Erdoğan, yarın 

yapılacak MGK’dan bu konuda bir 
karar çıkıp çıkmayacağı sorusuna ise 
“Onu oradan beklersen yanlış olur” 
yanıtını verdi. 

“Afrin operasyonuna Suriyeli 
muhaliflerin dahil olup olmayacağı” 
sorusuna karşılık Erdoğan, şunları 
söyledi: “Tabii olacak, beraber. On-
lar için veriliyor bu mücadele, bizim 
için değil. Biz onlara, topraklarına sa-
hip çıkmaları için, bu kardeşlerimize 
orada yardımcı oluyoruz. Çünkü biz 
bugün onlara yardımcı olmazsak, 
yarın orada bizim için bir tehdit ku-
şağı oluşacak. Biz bu tehdit kuşağının 
oluşmaması orada bize gönül veren, 
Türkiye’ye karşı gerçekten muhab-
beti fazla fazla olan bu tür insanlarla 
dayanışma içerisinde... Amerika 11-
12 bin kilometreden gelecek, bura-
da kendisine bir ordu oluşturacak ve 
adını da ne koyacak? ‘Sınır güvenliği.’ 
Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda 
Suriye’de rejim, ‘bu bizim için bir teh-
dit oluşturur’ diyor ve kesinlikle böyle 
bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor.”

“TRUMP’I ARAMAYI 
DÜŞÜNMÜYORUM”

Amerikan yönetimine bu konuda 
uyarıların olduğunun hatırlatılması-
nın ardından, “ABD Başkanı Donald 
Trump ile bir görüşmeniz olacak 
mı?” sorusu üzerine Erdoğan, “Şu 
anda henüz kendisini aramayı düşün-
müyorum. Çünkü daha önce bunları 
konuştuk, o bana dönecekti. O bana 
dönmediği sürece ben ona dönmem” 
diye konuştu. 

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ile son gelişmelere ilişkin gö-
rüşmesinin olup olmadığı” yönündeki 
soruya Erdoğan, “Oluyor. Daha iki üç 
gün önce konuştuk, telefon diploma-
simiz devam ediyor” karşılığını ver-
di. Erdoğan, “MHP ile ittifakta Kürt 
vatandaşların küseceği” iddiasının 
hatırlatılması üzerine, “Onlara inan-
mayın. Bu millet o oyunları artık aştı.” 
ifadesini kullandı.
n AA

‘YPG’nin desteklenmesine müsaade etmeyeceğiz’

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan



Firma girişinde yer alan dev Ey-
fel Kulesi, masalarda bulunan minik 
kuzu figürleri ve birbirinden ilginç 
objeler. Metalin hayatımızın her ala-
nında yer aldığını kanıtlarcasına este-
tik, sağlam ve bir o kadar da sanatsal 
duruşu.  Bu duruşu ve metale şekil 
veren teknolojisiyle ülke ekonomisine 
önemli katkı sağlayan Sumak Metal’i 
Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Su-
mak ile konuştuk.

Tevfik Bey, Sumak Metal 
ne zaman kuruldu?

Sumak Metal Değirmen Mak. 
Pet. Otom. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
2008 yılında kurularak faaliyetlerine 
başladı. Konya Büsan Özel Organize 
Sanayi’ndeki toplam 4 000m² kapalı 
alanda CNC Lazer Kesim ve Büküm 
üretimini sürdürmekteyiz. Sumak 
Metal’in kuruluşu her ne kadar 2008 
yılında olsa da sanayi sektöründe ki 
faaliyetimiz çeyrek asra yaklaşıyor. Bu 
süre içerisinde sağladığımız birikim 
ve deneyimi Sumak Metal’de ortaya 
koyduk ve başta Almanya, İngiltere, 
Fransa, Letonya, Hindistan ve Pakis-
tan olmak üzere birçok ülkeye metal 
ürünleri ve Değirmen Makinaları ih-
raç ederek milli ekonomimize büyük 
bir katkı sağlamaya çalışıyoruz.

 Yarım asırlık bir tecrübeden söz 
ediyorsunuz. Bu süre size 

ne kazandırdı?
Bu süre müşterimizle aramızdaki 

sarsılmaz bir ilişki, ticaretin püf nok-
talarını ve prensiplerimizin oluşması-
nı kazandırdı. Bu sayede yılda 3 bin- 
4 bin tonluk üretim, CE ve ISO 9001 
sertifikalarıyla hizmetlerimizin çapını 
genişleterek sektörün önde gelen ku-
ruluşlarından biri olmak için durmak-
sızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Metallerin kesimi ve şekillendirilmesi 
uygulamalarında da büyüyen tekno-
lojiyi yakından takip ederek tecrübeli 
kadromuzla ‘’ kusursuz üretim, iş de-
vamlılığı ‘’ prensiplerini uyguluyoruz.

 Metal sektörü faaliyet 
anlamında zor bir alan mı?

Zor bir alan çünkü Metalin Siyah 
sac, Krom, Alüminyum, HRP ve DKP 
gibi birçok çeşidi var. Bunların özellik-
lerini, çeşitlerini çok iyi analiz etmek 
gerekiyor. Kullanacağınız malzemeyi 
iyi tanırsanız ürün kaliteniz de o denli 
yüksek olur. Sumak Metal, müşterile-
rinin acil ihtiyacı için yeterli stoka ve 
hızlı dağıtım ağına sahip, güçlü bir 
firmadır. Sağlam, güvenilir, uygun 
fiyatlı lazer kesim ve büküm olarak 
teknolojik ve lojistik olarak son geli-
şimlere ulaşmış, geniş ürün yelpaze-
sine sahip, çözüm odaklı bir şirketiz.

 Burasının bir aile şirketi olmasını 
nasıl gerçekleştirdiniz?

Büyük oğlum Mehmet, eğitimini 
Kanada’da tamamladıktan sonra dış 
ticaret departmanında göreve başla-
dı. Onun yurt dışındaki kazanımları 

şirketimize çok şey kattı. Özellikle 
kurumsallaşma, dış ticaret potansiye-
limizin gelişmesi anlamında önemli 
mesafe katlettik. Sumak Metal adı 
altında Sumak Milling Değirmen Ma-
kinaları alım ve Satımı yapmaktadır. 
Ortanca oğlum Abdullah da atölye 
işlerini organize ediyor. Birimler ara-
sındaki koordinasyonun sağlanması 
ve buradaki işletme ve kalite sistemi-
ni yönetiyor. En küçük oğlum da yük-
seköğretimini yeni tamamladı ve iş 
hayatına hazırlanıyor. Biz omuz omu-
za vererek güç birliği içerisinde daha 
çok, daha kaliteli üretimle, istihdamla 
Sumak Metal’i yükseklere taşıyıp ülke 
ekonomisine katkı sağlamayı amaçlı-
yoruz.

 Konya ve sizin firmanız bu
 sektörde nasıl bir yerde?

Sumak metal olarak Konya’da 
iyi bir yerdeyiz. Müşterimize kaliteli 
ürünler sunuyoruz. Sacın kalitelisini 
kullanıyoruz. İthal olan saclar var ve 
biz bunları kesinlikle almıyoruz. Tek 
bir amacımız var; müşteriye kalite-
li ürün sunmak. Yurt dışı için yavaş 
yavaş siparişlerimiz geliyor. Başta Al-
manya olmak üzere İngiltere, Leton-
ya’ya yönelik çalışmalarımız başladı. 
Konya da bu sektörde iyi bir yerde di-
yebiliriz. Bu alanda faaliyet gösteren 
çok iyi markalar mevcut.

Yaptığınız işle hangi sektöre
 hizmet veriyorsunuz?

Sacla uğraşan herkese Lazer-Ke-
sim- Büküm hizmeti verebiliyoruz. 
Örneğin Tarım Makineleri, Değirmen 
Makineleri, Asansör, Otomotiv, Gıda 
Makineleri, Raf sistemleri, Kalıp, He-
diyelik Eşyalar ve yüzlerce sektöre 
Lazer Kesim ve Büküm olarak hizmet 

veriyoruz.
Teknolojiyi nasıl takip ediyorsunuz? 

Başlangıçta nasıldı şimdi nasıl bir 
aşamaya gelindi?

Eski sistem çok farklıydı. Bu ayarı 

verebilmek için sacı elimizde oksijen-
le kesip, fleksle, eğeyle düzeltirdik. 
İşçilik üzerine işçilik yapılırdı. Şimdi 
teknoloji öyle bir yere geldi ki en ufak 
parçaları bile yapar olduk. Ciddi an-

lamda zaman ve işgücü kazancı elde 
edildi. Zaman bugün her şey demek. 
Teknolojiyi yakından takip etmek de 
zaman kazanmanın en önemli yolu 
oldu. Müşterimizin talebi doğrultu-

sunda programcı arkadaşlar devreye 
giriyor. Ardından lazer bölümü. Bu-
radaki çalışma da bitirildikten sonra 
büküm bölümüne geçilip işlem ta-
mamlanıyor. Paletin üzerine güzelce 

koyup paketlemesi yapıldıktan sonra 
müşterinin teslimini yapıyoruz. Her 
bölümümüzün iş alanı farklı. Bu alan-
da yetiştiriliyorlar. Çeşitli program-
larla da kurum kültürünü aşılıyoruz. 
Teknolojiyle birlikte üretim de siste-
matik olarak gelişiyor.
Bu sektör gelişmeye açık bir sektör mü?

Her an gelişmeye ve yeni çö-
zümler üretmeye müsait bir sektör. 
Hizmet alanı ve sunumu çok geniş. 
Biz de bu doğrultuda sektördeki isim 
ve güvenilirliğimize yakışır kalitede 
üretim yaparak, müşterilerimizin ih-
tiyaçlarını zamanında karşılamayı ön-
celiğimiz kabul ediyoruz. Şirketimiz; 
çalışanlarımızın iş güvenliğini sağla-
yarak, kamu sağlığına ve çevreye du-
yarlı bir şekilde ve modern teknoloji 
kullanımıyla geliştirip tamamladığı 
ürünlerle daha da büyümeyi ilke ola-
rak kabul ediyor.

Hep kaliteden bahsettiniz. Sumak 
Metal’in kalite politikasında 

ön plana çıkanlar neler?
Dürüstlük, kalite ve disiplin ol-

mazsa olmazımız. Kalite politika-
mızda da tüm süreçlerde müşterinin 
ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak 
karşılayan bir anlayış içinde güvenilir 
ve aranan firma olmayı ön planda tu-
tuyoruz. Bunun yanı sıra, sektöre ait 
teknolojik gelişmeleri yakından takip 
etmeyi ve uygulamayı, ekip çalışma-
sına önem vererek kalite düzeyini 
sürekli yükseltmeyi, tüm çalışanlarda 
kalite, çerçeve ve iş güveliği bilincini 
tesis etmeyi, tedarikçilerle güvene 
dayalı bir iş birliği içinde olmayı, fir-
mamızın ve Türkiye’nin adını dün-
yaya daha çok duyurmak amacına 
hizmet etmek üzere, mevcut teknik, 

idari ve mali birikimlerimizi yurtdışı-
na taşımayı olmazsa olmazımız kabul 
ediyoruz.

Sektörler için önemli bir çözüm 
ortağısınız. Burada neye 

önem veriyorsunuz?
En uygun, en doğru ve en ekono-

mik çözümleri en hızlı biçimde ürete-
rek daha sonra ortaya çıkabilecek uy-
gunsuzlukların önüne geçmek bizim 
için çok önemli. Bununla beraber, 
başlanan her projenin zamanında, en 
üst düzey tekniklerle projesine tam 
uyumlu, istenen kalitede ve bütçe 
sınırları içinde eksiksiz tamamlamak, 
içinde bulunduğumuz topluma ve 
çevreye saygılı örnek bir kuruluş ol-
mak, iş hacmini sürekli geliştirerek 
ülke ekonomisine katkıda bulunmak 
da kalite politikamız çerçevesinde ye-
rini almış durumda.

 Sumak Metal olarak önümüzdeki 5 
yıl için koyduğunuz bir hedef var mı?

Makine ekipmanlarımızı artır-
mak ve daha iyi hizmet verebilmek 
en büyük hedefimiz. İhracata ağırlık 
vermek istiyoruz. Yurtdışı fuarları 
yakından takip ediyoruz. Ama hep-
sinden önemlisi müşterilerimize iyi 
bir hizmet verebilmek, ülkemiz eko-
nomisine gerek üretim, gerekse is-
tihdamla en güzel katkıyı sağlamayı 
hedefliyoruz. 

İşçinin ruh hali ürüne yansıyor mu?
Aynen yansıyor. Hatta Avru-

pa’daki bazı firmalar “Benim üretim 
yerlerim Hindistan’ da Pakistan’ da 
diyorlar. Aslında Avrupa’da gördüğü-
müz pek çok şey işçiliğin ucuz olduğu 
ülkelerde yaptırılıyor. Hep dışarıdan 
toplanıp geliyor. Bir şekilde hazırla-
nıyor. Burada işçiliğin önemi ortaya 
çıkıyor. İşçinin ruh halinin yansıması 
üründe göze çarpıyor. O ürüne ruh 
veriyor.

Yurt dışında yapılan ürünlerle burada 
yapılan ürünler arasında 
bir kalite farkı var mı?

Türkiye iyi bir yere geldi, kendini 
ispatladı. Yurt dışında yapılan bir ürü-
nü artık Türkiye’de de yapabiliyoruz.
Sumak Metal dendiği zaman zihinlerde 

nasıl bir algı oluşmasını istersiniz?
Kaliteli üretim yapan, müşteri 

memnuniyetini ön planda tutan, sö-
zünde duran, sözü senet olan bir fir-
ma olarak anılmak isteriz.

Son olarak ne söylemek istersiniz?
Müşterilerimize daha iyi bir hiz-

met verebilmek için elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz. Metal sektö-
ründe daha yapacağımız çok şey var. 
Bunların hayata geçmesi adına yeni 
projeler hazırlıyoruz. Bu sektör faali-
yet alanı geniş ve her geçen gün ken-
dini yenileyen bir sektör. Biz de hiç 
durmadan yenilikleri takip ediyor, bir 
şeyler katmaya çalışıyoruz. Bu alanda 
Avrupa ile yarışacak konuma geldik.
n SAMİ KAYALAR
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Almanya, İngiltere, Fransa, Letonya, Hindistan ve Pakistan olmak üzere birçok ülkeye metal ürünleri ve Değirmen Makinaları ih-
raç ettiklerini belirten Sumak Metal Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Sumak, “Milli ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi 

Milli ekonomiye katkı sağlıyorlar

Bir aile şirketi olan Sumak Metal, iki neslin omuz omuza vererek güç birliği içerisinde daha çok, daha kaliteli üretimle, istihdamla daha yukarılara ulaşmayı hedefliyor.

Sumak Metal Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Sumak

Tek bir amacımız var; müşteriye kaliteli ürün sunmak. Yurt 
dışı için yavaş yavaş siparişlerimiz geliyor. Başta Almanya ol-

mak üzere İngiltere, Letonya’ya yönelik çalışmalarımız başladı.”

“



17 OCAK 201818 SPOR 3

Galatasaray’ın Brezilyalı fut-
bolcusu Fernando Reges, Süper 
Lig’de hedeflerinin şampiyonluk 
olduğunu söyledi. Brezilyalı fut-
bolcu, yaptığı açıklamada, Göz-
tepe maçında yaşadığı sakatlık 
nedeniyle tedavisinin devam 
ettiğini belirterek, “Ciddi bir sa-
katlık yaşadım. Sağlık ekibimiz, 
doktorumuz ellerinden gelenin 
en iyisini yapıyor. Tek hayalim 
sahalara dönmek ve arkadaşla-
rımla mücadele etmek.” dedi.

Antalya’da güzel bir ortam-
da kamp yaptıklarını anlatan 
Fernando, “Ligin ikinci yarısı 
çok zor geçecek. İlk yarıya baş-
ladığımız gibi ikinci yarıya da 
iyi başlangıç yapmak istiyoruz. 
Buna göre çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Hedefimiz mayıs 
ayında şampiyonluk, bu ne-

denle de iyi başlamalıyız.” diye 
konuştu.

Galatasaray’da adaptasyon 
sürecini çabuk atlattığını akta-
ran Brezilyalı futbolcu, “Zor bir 
şehirden geldim. İstanbul’da 
da öyle olacağını düşünmüştüm 
ama hava şartları, insanlar ve 
yemekler adaptasyon şartlarımı 
en aza indirdi. Sanki 5-6 yıldır 
buradaymış gibiyim. Kulüp ça-
lışanları adaptasyon sürecimi 
hızlandırdı, taraftarımız da ina-
nılmaz destek verdi.” ifadelerini 
kullandı.

Fernando Reges, teknik di-
rektörlüğe getirilen Fatih Terim 
ile ilgili görüşlerini şöyle aktar-
dı:

“Şükürler olsun ki hep bü-
yük isimlerle çalıştım. Fatih 
Terim’in kulüp için yaptıkları 

ortada. Daha önceki başarılarını 
birlikte yaşamak istiyorum. Bize 
baba gibi yaklaşıyor, evladı gibi 
görüyor. Sahada bize özgürlük 
veriyor. İletişimi, futbolcularla 
bağı çok iyi. Bu da bize güven 
veriyor. Hocamla karakterimiz 
uyuşuyor. Üç sene kontratım 
var, ilk hedefim onunla şampi-
yonluk yaşamak.”

Şampiyonluk yarışında sa-
rı-kırmızılı taraftarların desteği-
nin önemine değinen Fernando, 
“Taraftar bizim 12. adamımız. 
Camianın hedefi şampiyon ol-
mak. İkinci yarıda da ilk yarıda 
yaptıkları gibi aynı desteği ver-
melerini istiyoruz. Hedefimiz 
ortak ve bu hedefe birlikte yürü-
mek istiyoruz.” değerlendirme-
sinde bulundu.
n AA

Fernando Reges: Hedefimiz mayısta şampiyonluk

Kartal sahaya iniyor
İkinci yarı hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, Ziraat 

Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Osman-
lıspor’a konuk oluyor. Beşiktaş sahasındaki ilk maçı 4-1 
kazanmıştı. 

Ligde zirve yarışının 6 puan gerisinde kalan son 2 
yılın şampiyonu Beşiktaş, 2018’in ilk resmi maçında 
Osmanlıspor’la Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rö-
vanşında karşılaşacak. Bugün oynanacak karşılaşma 
20.30’da başlayacak. Beşiktaş, Osmanlıspor’la karşılaş-
tığı maçlarda büyük üstünlük sağlamış durumda. İki ekip 
arasında oynanan son 10 karşılaşmada siyah-beyazlılar 
9 kez galibiyete uzanırken, 1 mücadele ise beraberlikle 
sonuçlandı. Yarın saat 20.30’da Osmanlı Stadı’nda oy-
nanacak olan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. 
Gençerler’in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan 
ve İlker Takpak yapacak.   n İHA

Göztepe’ye 
zorlu rakipler

Ligde sezonun ilk yarısını 30 puanla 6. sırada tamam-
layan Göztepe, ikinci yarıya zorlu bir fikstürle başlayacak.

Süper Lig’e 14 yıl aradan sonra yükselmiş olmasına 
rağmen sezonun ilk yarısındaki başarılı performansıyla 
dikkat çeken Göztepe, ikinci yarının ilk 3 haftasında üst 
sıralardaki takımlarla karşılaşacak. İkinci yarıya Fener-
bahçe deplasmanında başlayacak olan İzmir ekibi, ardın-
dan lige çok iyi bir başlangıç yapan 5. sıradaki 30 puana 
sahip olan Kayserispor’la İzmir’de karşı karşıya gelecek. 
Göztepe, Kayserispor’un ardından ise Trabzonspor’a ko-
nuk olacak.
n İHA

Holzhauser Yeni 
Malatyaspor’da

Evkur Yeni Malatyaspor’un transferde anlaşmaya 
vardığı Avusturyalı oyuncu Raphael Holzhauser Türki-
ye’ye geldi.  Sarı-kırmızılı yönetimin anlaşmaya var-
masına rağmen transferde ismini sır gibi sakladığı 24 
yaşındaki 1,93’lük orta saha oyuncusu Raphael Holzha-
user sözleşme imzalamak için bugün Türkiye’ye geldi. 
Transferde sessiz kaldığı yönünde eleştiriler alan Malat-
ya ekibi, Medipol Başakşehir Kulübü’nün de almak için 
uğraştığı Avusturyalı oyuncuyu Türkiye’ye getirdi.

Sol ayağını oldukça etkili kullanan Raphael Holzhau-
ser, uzun boyuna rağmen sprint özelliğiyle dikkat çekiyor. 
24 yaşında, 1,93 boyundaki Raphael Holzhauser, Austria 
Wien takımında forma giyiyor. UEFA Avrupa Ligi’nde bu 
sezon 10 maça çıkan genç oyuncu, toplamda 9 gol kay-
detti.

Kariyerinde Almanya Bundesliga’dan Stuttgart ve 
Augsburg gibi takımlar da bulunan Raphael Holzhauser’i 
Süper Lig lideri Medipol Başakşehir de kadrosuna kat-
mak istemişti.  n İHA

Stadyumlardaki seyirci sayıları yükseldi
Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazan-

cı, yıldız transferler ve artan oyun kalitesiyle 
statlardaki seyirci sayılarının yükseldiğini 
söyledi.  Kazancı, Grand Ankara Otel’de dü-
zenlenen toplantıda, gazetecilerle bir araya 
gelerek, Passolig uygulamasıyla ilgili açık-
lamalarda bulundu. 

Ceyhun Kazancı, 2017-2018 futbol se-
zonunun 17 haftalık periyodunun geride 
kaldığını hatırlatarak, “Sezon başında lige 
yükselen yeni takımlar, yıldız transferler 
ve artan oyun kalitesiyle statlardaki seyirci 
sayıları yükseldi.” dedi.  Geçen sezonun ilk 
yarısıyla kıyaslandığında seyirci sayısında 
gözle görülür bir artış yaşandığına dikkati 
çeken Kazancı, “Geçen seneye oranla Sü-
per Lig’de yüzde 44, TFF 1. Lig’de yüzde 13 
oranında artış gözlendi. Seyirci sayısındaki 
pozitif değişimden de anlaşılacağı üzere 
Passolig Kart sahibi taraftarların sayısı da 
3,4 milyonu geçti.” ifadelerini kullandı. 

Kazancı, taraftar desteğinin, takım-
ların saha içindeki motivasyonunu pozitif 
anlamda etkilediğini, bununla kulüplerin 
maç günü gelirlerini de ciddi anlamda yük-
selttiğini vurgulayarak, “2016-2017 futbol 
sezonunun ilk 17 haftasında, TFF 1. Lig’de 

359 bin 619 seyirci statlara giriş yaparken, 
bu sezon ilk 17 haftalık süreçte seyirci sayısı 
404 bin 836’ya ulaştı. Seyirci sayısındaki 
yüzde 13 oranındaki bu artışta, tribünler-
deki taraftar desteği ile dikkati çeken MKE 
Ankaragücü Kulübü’nün de önemli bir etkisi 
bulunmaktadır.” diye konuştu. 

Ankara takımlarının Passolig Kartlı ta-
raftar sayısı sıralamasıyla ilgili de bilgiler 
aktaran Kazancı, şöyle devam etti: “Os-
manlıspor, 23 bin 829 ile birinci sırada bu-
lunuyor. Ankaragücü, 17 bin 967 ile ikinci, 

Gençlerbirliği ise 16 bin 4 ile 3. sırada yer 
alıyor. Ankara kulüplerini destekleyen Pas-
solig Kart sahibi futbolseverlerin ilçe bazın-
da dağılımına bakarsak, Çankaya ilçesinde 
en çok Gençlerbirliği, Keçiören’de MKE 
Ankaragücü, Sincan’da ise Osmanlıspor 
taraftarları önde. Sezonun ilk 17 haftası bo-
yunca Ankara’daki Osmanlı Stadı ve Ankara 
19 Mayıs Stadı, 100 bine yakın futbolseveri 
ağırladı. 2016-2017 futbol sezonunun ilk 17 
haftasında, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor 
kulüplerinin ev sahibi oldukları maçlarda 

65 bine yakın futbolsever statlarda yer alır-
ken, bu sezon MKE Ankaragücü’nün TFF 1. 
Lig’e yükselişiyle tribünlerdeki seyirci sayısı 
da yüzde 53 oranında yükseldi ve 100 bine 
yaklaştı.” 

MKE Ankaragücü Kulübü’nün TFF 1. 
Lig’e yükselmesiyle e-bilet sistemine dahil 
olduğu 5 aylık süreçte Passolig Kartlı taraf-
tar sayısının 17 bin 967’ye ulaştığını anla-
tan Kazancı, “Ankaragücü, TFF 1. Lig’deki 
birçok takımı Passolig Kart Ligi’nde geride 
bıraktı. İç saha maçlarındaki 7 bin 109 se-
yirci ortalamasıyla TFF 1. Lig ortalamasının 
(2 bin 646) neredeyse 3 katına çıkan kulüp, 
Eskişehirspor’dan sonra TFF 1. Lig’in en faz-
la seyirci ortalamasına sahip kulübü oldu. 
Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü’nün 
ev sahibi olduğu 8 lig maçını 41 farklı logolu 
Passolig Kart sahibi taraftar seyretti. Genç-
lerbirliği Passolig Kartlılar ise bu taraftar-
lar arasındaki en yüksek orana sahipti. Bu 
da dikkat çeken bir nokta oldu. Türkiye’nin 
birçok ilinden MKE Ankaragücü logolu Pas-
solig Kart satın alınırken, Ankara dışında en 
çok kart alınan iller ise sırasıyla İstanbul, 
İzmir ve Konya oldu.” değerlendirmesinde 
bulundu. 
n AA

Bedir: Risk aldık
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, teknik direktörleri Marius Sumudica’yı büyük bir risk alarak 

Romanya’dan takımın başına getirdiklerini ve onun başarısı ile gurur duyduklarını söyledi. Sumudica’nın 
ligdeki 2 yabancı hocadan biri olduğunu hatırlatan Bedir, “Bundan keyif alıyorum” dedi 

Erol Bedir, Kayserispor’un ikinci yarı 
hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya’nın Belek 
Turizm Merkezi’nde yaptığı açıklamada, 
Sumudica’nın başarılı olmasının kendisini 
birkaç açıdan sevindirdiğini belirterek şöyle 
konuştu: “İlki onun başarılı olmasıyla Kay-
serispor başarılı oluyor. İkincisi, Sumudi-
ca’yı alıp geldiğimde o zaman yazılanlar ve 
konuşulanlardan sonra bugün söylenenler 
hoşuma gidiyor, biraz da egom olsun artık. 
Şu anda ligde çalışan 2 yabancı hocadan bir 
tanesi. Bundan da keyifli ve mutluyum. Nasıl 
bir futbolcuyu hocası yetiştirir sunar, mesela 
Cenk’i yetiştiren hoca İngiltere’ye gittiği için 
çok mutludur. Ben de Türkiye’de tanınmayan 
bir hocayı getirerek risk aldım. Bu nedenle 
Sumudica’nın bugün konuşulan hoca konu-
muna gelmesiyle gurur duyuyorum. İsabetli 
bir iş yapmanın keyfini yaşıyorum.” 

Bedir, Rumen teknik adama yurt dışın-
dan teklifler geldiğini doğrularken, takımdan 
ayrılacağı iddialarının ise gerçek olmadığını 
açıkladı.  Kayserispor Başkanı, Sumudica her 
konuşmasında “2 yıllık sözleşmem var ama 
başkan kaldığı sürece 5 yıllık sözleşmeye de 
imza atarım diyor ama kimse bunu dikkate 
almıyor.” sözlerini kullandıktan sonra, “Su-
mudica, Kayseri’den iyi bir takım olmadığı 
sürece hiçbir yere gitmez. Avrupa’da bir ta-
kıma, ne bileyim İngiltere’de bir takıma gi-
derse bundan sadece keyif alırım. Bana olan 
sözü var, eğer biz istersek Sumi ile uzatırız. 
Ama eğer Everton’dan Cenk’e gelen teklif Su-
mudica’ya gelirse davulla zurnayla uğurlarız. 
Körfez ülkelerine para için ne Sumudica gider 
ne de biz göndeririz.” ifadelerini kullandı. 

“SUMUDİCA’YI ORTA SAHA OYUNCUSU 
KADAR TERLEMİŞ GÖRÜRSÜNÜZ”
Erol Bedir, Sumudica’nın maç içindeki 

hareketleri hakkında ise, şunları söyledi: 
“Bir kere alışılmadık bir tarz ama gerçekten 
içinden gelerek yapıyor, tribünlere oynamı-
yor. Agresif, heyecanlı, maçtan sonra ona 
baktığınızda bir orta saha oyuncusu kadar 
yorulmuş ve terlemiş görürsünüz. Yerinde 

duramaz, kendi ülkesinde de öyleydi. Futbol 
bir şov oyunu, bu da şovun bir parçası. Eğer 
zarar vermiyorsa bir sorun yok. Her yiğidin bir 
yoğurt yemesi vardır. Sumi ile bu konuyu ko-
nuştum, ‘Karakterimi ya da huyumu bir takım 
şeylerle disipline edersem özgür bir şekilde 
çalışamadığımı hissederim. Bu da perfor-
mansıma yansır, ne olur bu konuda herkes 
bana saygı göstersin’ diyor. Ben de saygı 
gösteriyorum.”

“51 PUANIN 40’INI ALABİLİRSEK NEDEN 
ŞAMPİYONLUK OLMASIN”

Dinamo Kiev’den transfer ettikleri Artem 
Kravets ile kadrolarını güçlendirdiklerini ha-

tırlatan Bedir, “Kayserispor bu sezon şam-
piyonluğa oynayabilir mi?” sorusuna ise, şu 
yanıtı verdi: “Şu anda bulunduğumuz yer se-
zon sonunda da kalmak istediğimiz yer. Alı-
nacak 51 puan var, tüm otoritelerin söylediği 
70’i geçen takım şampiyon olur. Şu anda 
30 puanımız var, basit bir matematikle 51 
puanın 40’ını alabilirsek neden şampiyonluk 
olmasın. Ama ayaklarımızın yere basması 
lazım, sezon başında ligde kalma adına önce 
25 puan hedefini koymuştum. İkinci yarıda 
yine bulunduğumuz yeri koruma adına 25-30 
puan hedefimiz var. Ama oyuncularım beni 
ilk yarıda olduğu gibi mahçup eder ve hedef-

lerimizden 5-10 puan daha fazla toplarlarsa o 
söylediğiniz şeyler de olabilir. Biz ne yukarı-
larda uçuyoruz ne de aşağılarda sürünüyoruz. 
Biz haddimizi biliyoruz.”

“2 YABANCI OYUNCUMUZLA 
YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ”

Bedir, son yaptıkları transferle birlikte 
kadrolarındaki yabancı oyuncu sayısının 
16’ya yükseldiğini dile getirerek, “Kanata 
William’ı aldık. Kravets büyük fedakarlık 
yaparak aramıza katıldı. Hiçbir bölgeye ih-
tiyacımız yok ama transfer hiçbir zaman 
durmaz. Şu anda 5-6 oyuncu ile görüşüyo-
rum ama hiçbirisi şu an gelsin diye değil. 
Önümüzdeki dönem, daha sonraki dönem 
için. Kayserispor’un geleceğini düşünmek 
zorundayım. Hocamızla oturup konuşarak 2 
yabancı oyuncumuzla yollarımızı ayıracağız. 
Bu oyunculara henüz karar vermedik. Oyun-
cularımıza talipler var, bunu değerlendirece-
ğiz.” şeklinde konuştu. 

Erol Bedir, oyuncularına şu ana kadar 
gelen resmi teklif olmadığının altını çizerek, 
“Menajerler aracılığıyla 7-8 oyuncumuz için 
teklifler aldık. Kalecimizden, orta saha oyun-
cularımıza teklif var. Espinoza’ya da teklif gel-
di ama şu anda hedefimiz var, devre arasında 
kimseyi gönderme düşüncemiz yok. Hoca 
körfeze değil de İngiltere’ye gitsin, biz onların 
önünü açarız.” sözlerine yer verdi. 

“BİR GÜN SABAH KALKARIM
 PARA HESABA YATMIŞ”

Kayserispor Başkanı son olarak, Deniz 
Türüç hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak 
şu ifadeleri kullandı: “Her şeyimiz şeffaf ve 
kağıtta yazılı. Deniz’in çıkış bedeli 10 milyon 
avro. 10 milyon avro’yu verirlerse, Deniz’i 
almak için bana sormalarına bile gerek yok. 
Deniz de tamam derse bir gün sabah kalka-
rım para hesaba yatmış, Deniz, veda etmeye 
gelir bana. Bize talipli gelirse, oturup konuşu-
lur. Hedeflerimize bir sıkıntı vermeyecekse, 
kulübümüzün menfaatleri için satarız. Ama 
şu an itibariyle görünen köy kılavuz istemez, 
bizim adama ve puana ihtiyacımız var.” n AA
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Orkan Çınar: 
Beşiktaş’ta mutluyum

Atiker Konyaspor’un 
kiralamak istediği genç 
oyuncu Orkan Çınar ge-
len tekliflerden mutlu 
olduğunu ancak Beşik-
taş’ta kalmak istediğini 
söyledi.

Süper Lig’den birçok 
kulübün kiralamak için 
takipte bulunduğu başarı-
lı oyuncu, “Antalya kam-
pı takımımız adına çok iyi 
geçti. Ben de iyi bir ha-
zırlık süreci geçirdiğime 
inanıyorum. Hakkımda 
çıkan transfer haberlerini 
medyadan görüyorum. 
Kulüplerin beni istemesi 
güzel bir şey ancak ben 
Beşiktaş’ta mutluyum” 
ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Poko defteri kapandı
Atiker Konyaspor’un uzun süredir pe-

şinde olduğu Karabüksporlu Poko transferi 
olumsuz sonuçlandı. Konyaspor’un bütün 
ikna çabalarına rağmen oyuncunun tercihi 
Göztepe oldu.

Transfer döneminin başından beri Kon-
yaspor’un gündeminde olan Poko transfe-
rinde mutlu sona ulaşılamadı. Daha önce 
Kardemir Karabükspor ile Göztepe’nin an-
laştığı açıklanmış ancak oyuncu ile resmi 
sözleşme imzalanmamıştı. Bunun üzerine 
Konyaspor Kardemir Karabükspor’a yeni 
bir teklif daha bulunarak Göztepe’nin ver-
diği rakamın üstüne çıkmıştı. 

Her iki teklifi de kabul eden Karabüks-
por yönetimi kararı oyuncuya bıraktı. Bu 
gelişmenin ardından Hem Konyaspor hem 
de Göztepe oyuncuyu ikna etmeye çalıştı. 
Konyaspor transfer komitesinin bütün ikna 
çabalarına rağmen Poko’nun tercihi İzmir 
ekibi oldu. Poko’nun önümüzdeki saatler-
de Göztepe’ye resmi imza atması bekleni-
yor.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Kick Boks’ta 2 altın 
2 bronz madalya

Selçuklu Belediyespor Kulübü, Antalya’da düzenlenen 
‘Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’ndan iki altın, iki bronz ma-
dalya ile döndü. Selçuklu Belediyespor Kulübü, Türkiye Kick 
Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan ‘Türkiye Açık 
Kick Boks Turnuvası’nda başarılı sonuçlar elde etti. Antal-
ya’da düzenlenen turnuvaya toplamda altı sporcusu ile katılan 
Selçuklu Belediyespor Kulübü’nde dört sporcu derece elde 
etmeyi başardı. Gençler Fullcontact kategorisinde 51 kg da 
mücadele eden Fatih Koçyiğit final maçında rakibini yenerek 
şampiyonluğa ulaştı. Büyükler Point Fighting kategorisi 65 kg 
da ise Zeynep Cankurt, şampiyonluğa ulaşarak altın madal-
yanın sahibi oldu. Turnuvada mücadele eden diğer sporcular 
Veli Yavuz Şen Gençler Fullcontact 67 kg da, Mert Kaan Ekici 
ise Gençler Point Fighting 57 kg da üçüncü olarak bronz ma-
dalyanın sahibi oldu. Selçuklu Belediyespor Kulübü düzenle-
nen turnuvadan toplamda dört madalya ile dönerek önemli bir 
başarıya imza attı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, derece yapan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek 
başarılarının devamını diledi.  n SPOR SERVİSİ

Okullararası Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş İl Birinci-
liği Müsabakaları 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde yapıldı. 2017-
2018 Öğretim yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan 
Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş İl Birinciliği Müsabakaları 
13-14 Ocak 2018 tarihlerinde yapıldı. Selçuklu Gençlik Merke-
zi Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonunda derece alan 
sporcular şu şekilde olmuştur;

Greko Romen: 32 kg’da 1.Süleyman Ay, 35 kg’da; 1.Os-
man Akdoğan, 2.Mehmet Han Çakırcıgil, 3.Ahmet Enes Ka-
ragöz, 38 kg’da; 1.Kemal Yaldır, 2.Said Sefa Dinler, 3.Yunus 
Emre Bacak, 3.Abdullah Andaç, 42 kg’da 1.Orçun Dolan, 2. 
Z. Taha Aksakal, 3. M. Talha Balcı, 3.İsmet Balcı, 47 kg’da 
Emirhan Altan, 2.Mert Yıldız, 3.Rahim Enes Yılmaz, 3.Ersin 
Dinç, 53 kg’da; 1.Beytullah Üstün, 2.Musa Karabatır, 3.Kamil 
Demir, 3. M. Halil Konuk, 59 kg’da Muhammet Dilbaz, 2.İb-
rahim Ceran, 66 kg’da; 1.Mustaf Bülbül, 2. M.Ertuğrul Bilgeç, 
3.Hikmet Karakoç, 3.Mevlüt Atçeken, 73 kg’da; 1.Furkan Tek-
söğüt, 2. S.Buğra Yıldırım, 3.Enes Yıldız, 3.Umut Karabulut, 
73-85 kg’da; 1.Efe Töke 

Serbest Stil: 32 kg’da; 1.Musa Bezirgancı, 35 kg’da; 1. 
A. Ekrem Taşkınoğlu, 2.Abdullah Keskin, 3.Mustafa Günindi, 
3.İbrahim Hava, 38 kg’da; 1.Caner Sağlam, 2. Bilal Baydağ, 
3.Talha Yaşar, 3.Mehmet Taşkın, 42 kg’da; 1.Yusuf Aksakal, 
2.Soner Güler, 3.Bayram Avcular, 3.Kadir Demir 47 kg’da; 
1.Burak Akbay, 2.Melih Çiftçi, 3.Melih Üzgün, 3.Yunus Emre 
Mutlu, 53 kg’da; 1.Yusuf Duran, 2.Aliz Özcan, 3.Cezayir 
Erdem, 3.Mustafa Özsağlam, 59 kg’da; 1. M.Emin Geyik, 
2.Alaaddin Yiğit, 3.Aziz Emin Olkaç, 3.Muzaffer Çiftçi, 66 
kg’da; 1.Abidin Üstün, 2.Hasan Altunçiçek, 3. M. Can Tein, 
3.Ali Emre Kumru, 73 kg’da; 1.Enes Tat, 2. M. Samet Yılmaz, 
3.Emre Arısoy, 3.Umut Öcal, 85 kg’da; 1.Salih Adam, 2. Atilla 
Küçükdoğru   n SPOR SERVİSİ

Nisa Nur Uysal 
Türkiye üçüncüsü

Meram Belediyesporlu Taekwondocu Nisa Nur Uysal, 
Gençler Türkiye Şampiyonasında bronz madalya kazandı. 

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 09 – 14 Ocak 
2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Hasan Taştan 
Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na ülke genelinden 
1830 sporcu katıldı. 

Şampiyonanın ikinci gününde mücadele eden Meram 
Belediyesporlu Nisa Nur Uysal, genç bayanlarda 52 kiloda 
Türkiye 3’üncüsü olarak bronz madalya kazandı. 
n SPOR SERVİSİ

Okullararası Güreş 
İl Birinciliği 

müsabakaları 
tamamlandı

Erkeklerde Diltaş, bayanlarda Spor Lisesi şampiyon oldu

2017-2018 öğretim yılı Okul Sporları 
faaliyet takviminde yer alan Okullar arası 
Gençler A Basketbol Müsabakaları 15 Ocak 
2018 tarihinde oynanan final karşılaşmala-
rı ile birlikte sona erdi.

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü 100.Yıl Spor Salonunda oyna-

nan final müsabakaları sonucunda bayan-
larda Konya Spor Lisesi şampiyon oldu. 
Müsabakalar sonucunda İkinci Akşehir 
Anadolu Lisesi olurken üçüncü Konya Li-
sesi, dördüncü Seydişehir Anadolu Lisesi 
oldu.  Genç Erkekler A müsabakaları sonu-
cunda ise Özel Diltaş Anadolu Lisesi şam-

piyon olurken, ikinci Meram Özel Sınav 
Anadolu Lisesi, üçüncü Özel Profesyonel 
Eğitim Temel Lisesi oldu.  

Diltaş Genel Müdürü İsmail Safa Ke-
tenci, elde edilen başarının bir takım işi ol-
duğunu ifade etti. Ketenci: “Oynadığı tüm 
maçlarda sahada büyük bir azimle müca-

dele eden sporcularımızı, takımımızı gerek 
fiziksel gerekse mental açıdan turnuvaya 
en iyi şekilde hazırlayan antrenörlerimizi 
ve maçlarda takımımızı centilmence des-
tekleyen Diltaş Anadolu Lisesi öğrencileri-
miz ile öğretmenlerimizi kutluyoruz.”dedi. 
n SPOR SERVİSİ

‘Kocaman’ın gidişi 
olumsuz etkiledi’

Atiker Konyaspor’un yıldız oyuncusu Nejc Skubic Aykut Kocaman’ın ayrılışının takımı olumsuz etkilediğini 
söyledi. Tecrübeli oyuncu ikinci yarı daha iyi bir performans ortaya koyarak ligde kalacaklarını söyledi

Atiker Konyaspor’un sağ beki Nejc Sku-
bic, 2. yarı öncesi önemli açıklamalarda 
bulundu. 28 yaşındaki Sloven yıldız şunları 
söyledi: “Ümit ediyorum ki 2. yarı çok iyi 
olacak. Takıma inanıyorum ve ligde kala-
cağımıza eminim. En önemli hedefimiz 
kümede kalmak olacak ve bunu yapacağız. 
İlk yarıda çok kötü değildik. Birçok maç 
oynadık. Avrupa ve lig üst üste geldi. Çok 
efor sarf ettik ve çok yolculuk yaptık. Bu bizi 
olumsuz etkiledi. Şimdi birlikte kalarak sa-
vaşma zamanı. Daha başarılı olacağımıza 
inanıyorum.

 ‘KAZANMALIYIZ’
 2. yarıya kötü bir fikstürle başlıyo-

ruz belki ama önemli karşılaşmalarımızı 
da evimizde oynayacağız. Taraftarımızın 
desteğiyle bu engelleri geçeceğiz. İlk 4-5 
maçımız çok zor geçecek. Takımımıza ina-
nıyorum. Her takıma da hazırlanabilecek 
yeterli süreye sahibiz. Bu 5 karşılaşma 
bizim ligde kalıp kalmayacağımızı belirle-
meyecek. Ama belki bu ilk 5 maçta çok iyi 
performans sergileyip kalan maçlarda kötü 
performans sergileyebiliriz. Her müsaba-
kayı ayrı ayrı değerlendirmeliyiz.

 Attığım 6 golün çoğu penaltıdan. Bir-
çok da gol şansım oldu. Göztepe ve F.Bah-
çe maçlarında yüzde yüz şanslarım vardı. 
2. yarıda önemli olan gol atmak değil 
takımımızın kazanması. Kim atarsa atsın 
takımın kazanması. Mustafa Reşit Akçay 
Hoca ile kötü durumdaydık. Ama Mehmet 
Özdilek geldiğinde performansımız yüksel-
di. Mehmet Hoca’nın nasıl bir mentalitesi 
ve ne yapmamızı istediğini biliyoruz.”

 ‘KOCAMAN’IN AYRILMASI ETKİLEDİ’
 Aykut Kocaman’ın ayrılması takımı çok 

etkiledi. Son 2 seneye bakacak olursak ve 
bu sezonki halimize bakacak olursak Aykut 
Hoca’nın gidişi bizi olumsuz etkiledi. Ama 
artık buna bakmamalıyız. Geçmişte olan 

bir şey bu. Halen işimize devam etmemiz 
gerekiyor. Mehmet Özdilek Hoca da çok iyi 
bir hoca. 2. yarıda onunla çok iyi olacağız. 
2. yarıya çok iyi hazırlık yaptık. 2. dönemde 
rakiplerimiz bizden korksunlar.”

YABANCI KURALI BÖYLE KALSIN
Yabancı oyuncu kuralının şu an böyle 

kalmasını ümit ederim. Türkiye Ligi için iyi 
bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama Tür-
kiye Milli Takımı için iyi bir faktör olmadı-

ğını düşünüyorum. Çünkü Dünya Kupası’nı 
evinizde izleyeceksiniz. Bu da bir etken 
olabilir.

BABEL VE ELİA’YA KARŞI ZORLANDIM
Beşiktaş’tan Ryan Babel ve Medi-

pol Başakşehir’den Eljero Elia’ya karşı zor-
landım. Büyük takımlardaki futbolcuların 
bireysel kalitesi çok yüksek.”
3 BÜYÜKLERDE ÖNEMLİ YILDIZLAR VAR

Türkiye’de çok önemli ve bireysel yete-

neği olan yıldız isim var. Bafetimbi Gomis 
bunlardan biri. Adis Jahovic de aynı. Wag-
ner Love zaten geçen sene ne yapacağını 
gösterdi. F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş’ta 
çok iyi isimler var. Biz savunmacılar için 
böyle büyük isimlere karşı oynamak çok 
zor bir durum. Ancak diğer taraftan da çok 
iyi bir şey, çünkü kendimizi de onlara karşı 
müsabakalarda geliştirmiş oluruz.”
 n SPOR SERVİSİ



RPS

Aslında yazıma başlarken 
en az Trabzonsporlu futbol-
cuların sert müdahaleleri gibi 
sert sözlerle başlamak istiyo-
rum ama bazen istediklerini 
yapmak ya da yazmak zor 
olabiliyor. En azından birazda 
olsa törpülemek gerekiyor. 
Biz yine törpüleyen taraf ola-
lım... 

Ne demek istediğimi az 
çok anladınız ancak biraz 
daha açalım konuyu. Şöyle biraz geriye 
gidelim sezonun başına. Trabzonsporlu 
futbolcu Durica, adam öldürmeye gelirce-
sine müdahale ederek Traore’nin ayağını 
kırmıştı. Konyaspor’un çok umutlu olduğu 
bir futbolcuyu daha ilk maçtan kaybetme-
nin üzüntüsünü yaşamıştık. Sonrasında 
yine durmadı Trabzonspor. Daha doğrusu 
futbolcu avcıları, meslektaşlarının ayakları-
na çalışmayı ihmal etmedi. 

Maalesef yine aynısı oldu. Yine Trab-
zon’un sözde futbolcuları makasa devam 
etti. İkinci yarının başlama habercisi olan 
maçta yine birisi ayaklarına hakim olamadı 
ve Vedat Bora sakatlandı. Onunda ayağın-
da kırık şüphesi var. Belki o da sezonu ka-
patmış olacak. 

Ey hakemler, ey federasyon, ey Rıza 
hoca sizin derdiniz ne? Topla ilgisi olma-
yan adam kayarak geldiğinde kırmızı olmu-
yor mu hakem beyler? Bu Trabzonspor’un 
sapkın topçuları böyle adam öldürürcesine 
müdahale yapıyor siz neden ağzınızı açmı-
yorsunuz sayın kravatlılar? Peki, futbolcu 
dostu Rıza hoca oyuncuların neden bu ka-
dar hırçın? Hiç mi uyarmıyorsun. Karşınıza 
gelene dalın mı dedin? 

Kusura bakmayın ama 
ayıp ediyorsunuz. Bir oldu 
pozisyon dedik olur dedik. 
Futbolun doğasında var 
dedik ama ikinci kez aynı 
senaryo aynı isimler. Ya-
zıktır, terbiyesizliktir. Trab-
zonspor’un agresifliği sona 
erdirilmelidir. Biz iyi biliyoruz 
aslında Trabzonspor’un niye 
bu kadar gergin olduğunu. 
Ancak bunun sebebi biz de-

ğiliz. Yediremedikleriniz var ise bunu başka 
alanlarda hazmetmeye çalışın. 

Buradan Konyaspor yönetimine sesle-
niyorum derhal girişimlerde bulunup Trab-
zonspor’a gerekli hukuki işlemler başlatıl-
malı. Ben buna futbolun doğası demem. 
Burada kasıt var kasıt! Susmayacaksınız, 
tamam demeyeceksiniz, oldu bittiye getir-
meyeceksiniz. Bu adam öldürmeye kasıtlı 
müdahaleler yapan, gerginlikten beslenen 
kişilere gereken cevabı vermelisiniz. 

Umarım söylemek istediklerimi biraz-
da olsun törpüleyebilmişimdir. Yani en 
törpülü hali böyle oluyor. Birileri kırılmasın 
diye bizimkilerin ayakları kırılmaya devam 
ediyor bizde böyle tepki veriyoruz. Ancak 
Trabzonspor daha fazla tepkiyi de hakedi-
yor. 

Son olarak umutluyuz. Son şampiyon 
olarak Trabzonspor’u elemekten de gurur-
luyuz. Umarım takım daha iyi olacak. Bu-
gün oynanan maç bize bunu gösterdi. Önce 
ligde üst sıralara çıkacağız ardından kupada 
yine adımızdan bahsettireceğiz. Ne de olsa 
Konyaspor finallerin takımı...

YİNE TRABZONSPOR, YİNE AYNI SENARYO! 

samikayalar@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

BİZ BU OYUNU BOZARIZ!
İlk maçtaki galibiyeti “Fırtına turu eve bıraktı” manşetleri ile görmezden gelinen Konyaspor, federasyon ve yayıncı 

kuruluşun bütün çabalarına rağmen Trabzonspor’u elemeyi başardı. Ömer Ali, Anadolu Kartalı’na turu getiren oyuncu oldu
Temsilcimiz Atiker Konyaspor Zi-

raat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş 
maçında Trabzonspor’a konuk oldu. Son 
şampiyon adına yakışır bir mücadele or-
taya koydu ve maçtan 1-1’lik beraberlik-
le ayrılarak çeyrek finale yükseldi. 

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada ani gelişen Atiker 

Konyaspyor atağında Vedat Bora, sağ 
taraftan ceza sahası içine girdi. Yerden 
pasında ise Esteban zamanında mü-
dahale yaparak arka taraftaki Ömer Ali 
Şahiner’in önüne gitmekte olan topu 
engellemesiyle Uğur meşin yuvarlağı 
uzaklaştırdı.

21. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza 

sahası dışında vuruşunda meşin yuvar-
lağı kaleci Serkan yumruklarıyla uzak-
laştırdı.

24. dakikada gönderilen uzun topta 
Bourabia kafa ile topu Ömer Ali Şahi-
ner’in önüne indirdi. 

Kaleci Esteban’ın kaleden çıktığını 
gören oyuncu meşin yuvarlağı ağalarla 

buluşturdu. 0-1
39. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza 

sahası içinde vuruşunda kaleci Serkan 
meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

İKİNCİ YARI
49. dakikada Kamil Ahmet Çö-

rekçi’nin sol taraftan ortasında Rodal-
lega’nın kafa vuruşunda savunmaya 

çarpan top kale direği dibinden kornere 
çıktı.

50. dakikada Abdulkadir Ömür’ün 
ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda 
kaleci Serkan, meşin yuvarlağı kornere 
çıkardı.

64. dakikada Yatabare’nin ortasında 
kale sahası içindeki Vedat’ın kafa vu-

ruşunda meşin yuvarlak az farkla auta 
çıktı.

80. dakikada N’Doye’nin ceza sa-
hası içinde vuruşunda top kaleci Ser-
kan’dan döndü. Dönen topu önüne alan 
Rodallega’nın vuruşunda meşin yuvar-
lak ağalarla buluştu. 1-1
n  İHA

Vedat Bora 
korkuttu
Atiker Konyaspor’un Trabzonspor 

ile 1-1 berabere kalarak çeyrek fi-
nale yükseldiği maçta Vedat Bora 
yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağızlara 
getirdi. Maçın ikinci yarısında Kamil 
Ahmet Çörekçi’nin müdahalesi ile 
yerde kalan genç oyuncu, oyundan 
alınarak kırık şüphesi ile hastaneye 
kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Ve-
dat’ta kırığa rastlanmazken, durumu 
yarın yapılacak detayli kontrollerden 
sonra netleşecek.

Vedat’ın  sakatlığı akıllara Tra-
ore’yi getirdi. Sezonun ilk maçında 
Trabzon’da oynan maçta Durica’nın 
müdahalesi ile ayağı kırılan tecrübeli 
oyuncu uzun süredir forma giyemi-
yor. n SPOR SERVİSİ

Stat: Medical ParkHakemler: Özgür Yankaya xxx, Erdinç Sezertam xxx, İsmail Şencan xxxTrabzonspor: Esteban x, Pereira x, Uğur Demirok x, Hubocan x, Mustafa Akbaş x (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 16 x), Okay x, Kucka x (N’Doye dk. 46 x), Olcay Şahan x (Castillo dk. 65 x), Abdulkadir Ömür x, Yusuf Yazıcı x, Rodallega xxYedekler: Onur, Uğurcan Çakır, Durica, Sosa, Batuhan Artaslan, Onazi, BeroTeknik Direktör: Rıza ÇalımbayAtiker Konyaspyor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Ferhat Öztorun xx, Moke xx, Ali Çamdalı xx , Vedat Bora xx (Musa Araz dk. 69 x), Bourabia xx (Fofana dk. 88 ?), Milosevic xx, Ömer Ali Şahiner x (Yatabare dk. 52 x)Yedekler: Carlgren, Volkan , Eren Albayrak, Selim Ay, Manyama, Amir HadziahmetovicTeknik Direktör: Mehmet ÖzdilekGoller: Ömer Ali Şahiner (dk. 24) (Atiker Konyaspor), Rodallega (dk. 80) (Trabzonspor)Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Skubic, Bourabia (Atiker Konyaspor), Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

Ömer Ali attı 
Kartal turladı

Son dönemde performansı tartışılan 
Ömer Ali Şahiner dün maça Konyaspor’un 
gol umudu olarak başladı. Oldukça etkili 
bir oyun ortaya koyan tecrübeli oyuncu at-
tığı gol ile turu getiren isim oldu. Turun ilk 
maçında Trabzonsporlu Uğur ile yaşadığı 

gerginlik nedeniyle maçtan önce hem sos-
yal medyada hem de sahada Trabzonspor 

taraftarının hakareterine marzu kalan 
Ömer Ali, attığı gol ile gereken cevabı 

vermiş oldu. n SPOR SERVİSİ
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