
Kılıçarsan Köşkü 
şekillenmeye başladı
2015 ‘te başlanılan Kılıçarslan Köşkü Arkeolojik Kazısı ve Kentsel Tasarım Projesi 
çalışmaları sürüyor. Köşk’te yapılan çalışmalar kapsamında, Köşk’ün üst kısmı 

şekillenmeye başladı. Üst kısım kapatılarak, Köşk’ün projedeki hali ortaya çıkıyor. 
Projenin tamamlanmasıyla önemli bir kültürel miras ayağa kaldırılmış olacak.

n HABERİ SAYFA 5’TE

Ana kucağından
Peygamber Ocağına!

Şırnak’ta vatan savunmasını başarıyla sürdüren Mehmetçik’e 2017’nin son 
akşamında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Konya’nın Meram Belediyesi iş 
birliğiyle hazırlanan “Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi” kapsa-

mında “anne yemeği” sürprizi yapıldı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
“Yemeklerimizi heyecan ve gururla hazırladık” dedi. n HABERİ SAYFA 7’DE
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Otomobilde yarışı
kaçırmayacağız

Gençlere ‘kitap 
okuyun’ tavsiyesi

İlk yılın trafik 
cezası alkole!

AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, yerli otomobil ile 
ilgili olarak, “Türkiye olarak 
önemli bir atılım yapacağız. 
Otomotiv sektöründeki değişim 
sürecinde yarışa katılmayı bu 
sefer kaçırmayacağız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE 

AK Parti Konya Milletvekili Dr. 
Hüsnüye Erdoğan, Gençli-
ğin Dirilişi Derneği’nin “Yeni 
Türkiye Vizyonunda Genç 
Liderler” projesi kapsamında 
eğitim gören gençlerle buluştu. 
Erdoğan gençlere kitap okuma 
tavsiyesinde bulundu.  
n HABERİ SAYFA 11’DE 

Yapılan trafik uygulamasında 
2018 yılının ilk trafik cezası, 
alkollü araç kullanan sürücüye 
kesilirken, İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, uygulama nok-
tasındaki polis ekiplerine tatlı 
dağıttı.  n HABERİ SAYFA 6’DA

YAKIT TÜKETİMİNDE
SINIRLARI ZORLUYOR

YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 
‘BEKİR’ BEBEK OLDU

Yeni Mazda3, özellikleriyle şaşırtıyor

2018’in ilk dakikalarında gözünü açtı

Her geçen insan hayatını kolaylaştıran, konforlu bir yaşam 
sunan, rahat olana yönlendiren ve insan odaklı teknolojilerin 
geliştiğine şahitlik ediyoruz. Bu kapsamda Mazda 3’le nele-
rin değiştiğine şahitlik edilebiliyor.

2018 yılının ilk bebeği 3 kilo 185 gram olarak dünyaya gelen 
‘Bekir’ bebek oldu.  Konya’da Sevda ve İdris Koyun çifti, ilk 
bebeklerine yeni yılın ilk dakikalarında kavuştu.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE05 Hançerli, yılın 
son nikahını kıydı 06 Trafik kazası can

Aldı; 2 ölü, 3 yaralı 10 Taşerona kadro
başvuruları başladı

‘Akıl Oyunları’ ile gelişiyorlar!
Dinamik bir eğitim hizmeti veren Özel Gençlik Anaokulu öğrencilerine bir birinden farklı oyunlarla 46 adet farklı “Akıl Oyunları” 

dersleri vermeye başladı. Yrd. Doç. Dr. Bengü Türkoğlu’nun koordinatörlüğünde hazırlanan program ile öğrenciler hem eğlenceli 
vakit geçirecek hem de mantıksal akıl yürütme yoluyla zihinsel  gelişimlerini kuvvetlendiriyor.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Başkan Özgüven 
vatandaşla içiçe

Her fırsatta Ereğlili 
vatandaşların 
sıkıntılarını, 
taleplerini 
dinleyerek buna 
göre hizmet üreten 
Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan 
Özgüven, “Yolumuz 
hizmet, gücümüz 
halk” dedi.  
n SAYFA 4’TE

Fetih ruhu ayakta!
AGD, Mekke’nin ve 

Kudüs’ün Fethi programı 
ile gönülleri coşturdu. 

AGD Genel Başkanı Salih 
Turhan, “Fetihlerle elde 

edilmiş bu topraklarda 300 
yıldır İslam’a, kimliğimize, 

değerlerimize karşı yürütülen 
bir kültür savaşının 

olduğunun farkındayız” dedi

MEKKENİN FETHİ VE 
KUDÜS’ÜN FETHİ COŞKUSU

Anadolu Gençlik Derneği 81 
şubesiyle yüzlerce noktada 
Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi 
programları gerçekleştirdi. Yo-
ğun katılımlarla gerçekleşen 
programlarda salonlar dolup,  
taştı. Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya Şubesi de Mek-
ke’nin Fethinin 1387. yıl dönümü 
vesilesi ile “Mekke’nin Fethi ve 
Kudüs’ün Fethi” programı ger-
çekleştirdi.

‘İSRAİL, TERÖRÜN 
YEGANE SEBEBİDİR’

Programda Mescid-i Aksa ve 
Filistin direnişinin sembolü Han-
zala’nın elinde Filistin ve Türk 
bayrağının yer aldığı Kudüs ko-
reografisi yapıldı. AGD ve MGV 
Genel Başkanı Salih Turhan, 
Fetih ruhunu ayakta tutmak ge-
rektiğini söyledi. Ayrıca Turhan, 
terörün ve çatışmaların sebebi-
nin İsrail olduğunu belirterek İs-
rail’e karşı uyanık olmak gerek-
tiğine dikkat çekti.  n SAYFA 2’DE Salih Turhan
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Anadolu Gençlik Derneği 81 şu-
besiyle yüzlerce noktada Mekke’nin 
ve Kudüs’ün Fethi programları ger-
çekleştirdi. Yoğun katılımlarla gerçek-
leşen programlarda salonlar dolup,  
taştı. 

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
Konya Şubesi de Mekke’nin Fethinin 
1387. yıl dönümü vesilesi ile “Mek-
ke’nin Fethi ve Kudüs’ün Fethi” prog-
ramı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Spor ve 
Kongre Merkezi’ndeki program, meh-
ter takımı gösterisi ve Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Salonda “Bağımsız 
Filistin ve özgür Kudüs” ve “Mescid-i 
Aksa İslam’ındır” pankartı açıldı.  Fi-
listin’e destek sloganlarının sık sık atıl-
dığı programda 10 bin kişilik salonun 
güney tribününde; Mescid-i Aksa ve 
Filistin direnişinin sembolü Hanza-
la’nın elinde Filistin ve Türk bayra-
ğının yer aldığı Kudüs koreografisi 
yapıldı.

Kabe maketinin de bulunduğu sa-
londaki görsel şöleni katılımcılar tele-
fonlarıyla fotoğrafladı.

Programda Hamas Siyasi Büro 
Şefi İsmail Heniyye’nin görüntü-
lü mesajı büyük alkış aldı.

Programa AGD ve Milli Gençlik 
Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Tur-
han, AGD Genel Başkan Yardımcısı 
M. Ali Korkmaz, Bölge Başkanı Rauf 
Büyüktermiyeci, Anadolu Gençlik 
Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet 
Parlak, Saadet Partisi Yüksek Disip-
lin Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Öz, 
Saadet Partisi Konya İl Başkanı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar, başkan yardım-
cıları, ilçe başkanları, Selçuklu Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Murat Can, Me-
mur-Sen Konya Şube Başkanı Nazif 
Karlıer, TİMAV Genel Başkanı Abdul-
lah Ecevit Öksüz, çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

KUDÜS’TEN VAZGEÇMEMİZ  
MÜMKÜN DEĞİLDİR

Mekke ve Kudüs’e karşı büyük bir 
sevgi yumağının oluştuğu programla-
rın Konya ayağına katılan AGD Genel 
Başkanı Salih Turhan, “Fetihlerle elde 
edilmiş bu topraklarda 300 yıldır İs-
lam’a, kimliğimize, değerlerimize karşı 
yürütülen bir kültür savaşının olduğu-
nun farkındayız” dedi.  Mekke’nin Fet-
hini, İstanbul’un Fethini, Diyarbakır’ın 
Fethini ülke gündeminden düşürme-
diklerini kaydederek, “Anadolu Genç-
lik Derneğimizin elbette Kudüs’ten 
vazgeçmesi de mümkün değildir. 
Biz İstanbul’un Fethi’ni Diyarbakır’ın 
Fethi’nden, Diyarbakır’ın Fethi’ni Ku-
düs’ün Fethi’nden, Kudüs’ün Fethi’ni 
Mekke’nin Fethi’nden ayırmıyoruz. 
Mekke önlerindeki orduda hangi ruh 
varsa, Kudüs’te de, Diyarbakır’da da, 
İstanbul’da da aynı ruh vardı. Fetih 
ruhu. Ancak biz bu programa Mek-
ke’nin ve Kudüs’ün Fethi adını vere-
rek insanımızdaki, kardeşlerimizdeki 
Kudüs bilincini de artırmak istedik. 
Malumunuz olduğu üzere 6 Aralık 
günü ABD Başkanı Trump, Kudüs’ün 

İsrail’in Başkenti oldu-
ğunu deklare etti. Biz üç 
haftadır bu kararın kabul 
edilemez olduğuna dair 
açıklamalar yapıyoruz. 
Meydanlarda, kampüsler-
de, sokakta, sosyal med-
yada, basın açıklamaların-
da bunun kabul edilemez 
olduğunu dile getiriyoruz. 
Mekke’den sonra yer-
yüzünün en eski şehri 
Kudüs’tür. Kudüs Peygam-
berlerin, şehitlerin, Allah dostlarının, 
salih insanların hepimize bir emane-
tidir. İşte biz bu gece hem Mekke’nin 
Fethini konuşmak hem de Trump’ın 
saçma sapan beyanatına karşı, Mes-
cid-i Aksanın kandillerine zeytinyağı 
damlatmak, Kudüs’ün semalarına dua 
göndermek, Filistinli kardeşlerimizin 
yüreklerine su serpmek için burada-
yız” ifadelerini kullandı. 

İSRAİL TERÖRÜN 
YEGÂNE SAHİBİDİR 
Turhan, İslam coğ-

rafyasında akan kanın 
biran önce durdurulması 
gerektiğinin altını çize-
rek, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Dökülen göz-
yaşının dinmesi, alın teri 
ve emek sömürüsünün 
son bulması hakkı üstün 
tutan bir zihniyetin yeni-

den Kudüs’e sahip olması 
ile mümkün olacaktır. Filistin’e, İslam 
coğrafyasının tam kalbine bir hançer 
gibi saplanan İsrail bölgede yaşanan 
kaosun, terör olaylarının, iç savaşla-
rın ve işgallerin yegâne sebebidir. Bir 
ırkın üstünlüğünü ve seçilmişliğini 
iddia eden Siyonizm’in insanlığa geti-
receği ancak ve ancak köle düzenidir. 
Bugünkü mevcut sömürü düzeninden 
kurtulmanın yolu Kudüs’ün tekrar 

hak ve adaleti üstün tu-
tan irade tarafından idare 
olunmasından geçmek-
tedir. Çünkü ne Evan-
gelist Hıristiyanlık ne de 
Siyonizme dayanan Ya-
hudilik insanlığa saadet 
getirebilir. Sapmışlarla 
ve lanetlenmişlerle bera-
ber yürümenin insanlığa 
bir faydası yoktur. ABD 
İsrail’i kanatları altına al-
mış emperyalist bir güçtür. 
Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
ilan etmesi ABD’nin gerçek yüzüdür. 
Bu kararın ardından bize düşen, hepi-
mize düşen ABD’ye İsrail’e olan yak-
laşımımızı gözden geçirmektir” dedi. 

İslamiyet’te fethin önemine dik-
kat çeken Turhan, “Fetih işgal değil-
dir. İşgal; sömürmek, talan etmek, 
köleleştirmek, tahakküm etmek, zen-
ginlik kaynaklarına hâkim olmak için 

yapılır, fethin gayesi ise; 
imar etmektir, zulmün 
önüne geçmektir, zayıfla-
rın mallarını ve haklarını 
teminat altına almaktır, 
insanları kendi inançlarını 
ve hayatlarını belirleme 
noktasında özgür iradele-
riyle baş başa bırakmak-
tır. Fetihle işgal arasındaki 
farkı görmek için daha 
yaşadığımız dönemde 

Bosna’da, Çeçenistan’da, 
Afganistan’da, Filistin’de, Irak’ta, Ara-
kan’da, Eritre’de, Moro’da yaşananlara 
bakmak yeterli olacaktır.  Yapılan katli-
amların, öldürülen çocukların, ırzlarına 
geçilen kadınların, yağmalanan şehir-
lerin, sömürülen kaynakların haddi 
hesabı yoktur” ifadelerini kullandı.  

ROL MODELİMİZ EFENDİMİZDİR
AGD tarafından 16 Aralık 2017 

tarihinde düzenlenen ve yaklaşık 1 

milyon lise ve ortaokul öğrencisinin 
katıldığı Siyer-i Nebi Yarışmasına 
da değinen Turhan, asıl gayelerinin 
hem gençleri hem de anne babala-
rını, Peygamber Efendimizin örnek-
liğiyle buluşturmak olduğunu dile 
getirerek, “Bu sene beşincisini dü-
zenlediğimiz Siyer-i Nebi yarışmamı-
za her sene olduğu gibi başvurular 
artarak devam etti. Bu sınavın bizler 
için önemi Âlemlere Rahmet olarak 
gönderilen, yaratılmışların en hayırlı-
sı, son Elçi’nin, son uyarıcı Peygamber 
Efendimizin, geleceğimizin teminatı 
olan gençlerimize gündem olması-
dır. Hayalimizdeki gençlik acı tasnifi 
yapmayan, kardeşini kendine tercih 
eden, adaleti hakkıyla ayakta tutan, 
merhameti kuşanmış nesiller olmalı. 
İslam’ın temel kavramlarını bilen ve 
sapmalara karşı hakikati kuşanmış 
nesiller olmalı.  İnsanların hayrına 
cehdeden nesiller olmalı. Biliyorsunuz 
ceht, cihat, mücahit, mücahede aynı 
kökten gelir. Gayret etmektir. İslam’ı 
yaşama gayretidir. Yoldaki bir taşı kal-
dırma, bir yoksulu doyurma, bir yetimi 
sevindirme, bir zulmü engellemedir. 
Bütün bunların örnekliği Efendimiz 
(sas)’in hayatında mevcuttur. Bizim 
yegâne rol modelimiz Efendimizdir,  
ilk önce O’nu tanımalı, O’na özenmeli, 
O’nda buluşmalıyız” açıklamalarında 
bulundu. 

YENİDEN FETİH RUHU LAZIM 
“Bugün hep beraber ümmetin 

emaneti olan iki şehrimizle alakalı bir 
fetih kutlamasını idrak ediyoruz. İlk 
fetih Mekke’nin fethi ilk fatih Hazre-
ti Muhammed’dir. Hem Mekke’nin 
fethini hem de Kudüs’ün fethini hep 
beraberce idrak ediyoruz” diyen AGD  
Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak 
da, şunları söyledi: “Bugün Hazreti 
Muhammed’in miracın beşiği olan 
fethi kutluyoruz. Hazreti Ömer’in 
emaneti, Selahaddin Eyyubi’nin ema-
netini, Abdülhamid Han’ın emaneti, 
rahmetli Erbakan hocamızın emane-
tini, Mekke’nin ve Kudüs’ün fethini 
kutluyoruz. Bugün ne yazık ki Kudü-
sümüz  işgal altında ve Kudüs gibi 
İslam ülkeleri ve İslam şehirleri de ne 
yazık ki inim inim inliyor. Biz bu prog-
ramları yeniden fethi aşkı ile yeniden 
fetih ruhu ile gençlerimize, halkımı-
za idrak etmek için bu programları 
yapıyoruz. Yeniden fetih ruhu lazım. 
Yeniden fatihler lazım. Yeniden şehir-
lerimizi, mahallerimizi ve ülkelerimizi 
fethedecek gençlerimize ihtiyacımız 
var. Bu ay içerisinde Türkiye gene-
linde 1 milyon gencimize ulaşarak 
Siyer-i Nebi yarışmasını yaptık. Allaha 
şükürler olsun biz gençlerimize örnek 
olarak, model olarak Efendimiz SAV’i 
aktarmaya çalışıyoruz. Ve her türlü 
gayretimiz Efendimiz SAV’in yolunda 
gitmek ve bu uğurda her türlü çalış-
mayı yapmaktır.” Program daha kum 
sanatı gösterisi,  Ammar Acarlıoğ-
lu konseri, Siyer Nebi ödül töreni ve 
umre kurası ile sona erdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AGD, Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi programı ile gönülleri coşturdu. AGD Genel Başkanı Salih Turhan, “Fetihlerle elde edilmiş bu 
topraklarda 300 yıldır İslam’a, kimliğimize, değerlerimize karşı yürütülen bir kültür savaşının olduğunun farkındayız” dedi  

Fethin gayesi imardır!

AGD Genel Başkanı 
Salih Turhan

AGD Konya Şube Başkanı 
Mehmet Parlak

Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi programında siyeri nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri de verildi.
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Özel Gençlik Anaokulu ders etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bilişsel Oyunlar Eğitim Programı, 
çocukların becerilerinin farkına varmasını sağlıyor ve onların gelişimine katkı sunuyor 

Zeka oyunları 
ile gelişiyorlar

Dinamik bir eğitim hizmeti veren 
Özel Gençlik Anaokulu öğrencilerine 
bir birinden farklı oyunlarla 46 adet 
farklı “Akıl Oyunları” dersleri ver-
meye başladı. Yrd. Doç. Dr. Bengü 
Türkoğlu’nun koordinatörlüğünde 
hazırlanan program ile öğrenciler 
hem eğlenceli vakit geçirecek hem 
de mantıksal akıl yürütme yoluyla zi-
hinsel gelişimlerini kuvvetlendiriyor. 
Bu dersler esnasında öğrenciler öğ-
retmenler tarafından gözlenerek her 
ay gözlem formları eşliğinde velilere 
bireysel görüşmelerde bilgi verilecek. 

Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan 
zekâ oyunları, çocukların zihinlerini 
açıyor ve yeni şeyler öğrenmelerini 
sağlıyor. Çocukların yeni yetenekler 
kazanmasını sağlayan zekâ oyunları, 
hızlı karar verme, bir sonraki adımı 
düşünme ve olasılık hesaplama man-
tığını geliştiren oldukça faydalı oyun-
lar. Karakter gelişimine de olumlu 
katıkları olan bu oyunlar, çocukların 
planlı hareket etme becerilerini ge-
liştiriyor ve kötü alışkanlıkların önüne 
geçmede önemli oluyor.  Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi 
Eğitimi ABD Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Bengü Türkoğlu ile zeka oyunları 
üzerine konuştuk. Türkoğlu, zekânın 
doğuştan gelen bir parçası olduğunu 
fakat zekânın doğuştan gelen tarafı-
nın değil sonra desteklenen tarafının 
daha çok belirleyici olduğuna dikkat 
çekti. Zekâ oyunu oynayan çocukların, 
sürekli olarak zihinsel faaliyet içinde 
olduğunu ve oyun sırasında çocuğun, 
yeni kavramları, nesneleri tanımayı 
ve kullanmayı öğrendiğini belirten 
Türkoğlu, “Özel Gençlik Anaokulu 
olarak zekâya ve yeteneğe daha fazla 
önem verilmesi için çalışmalar yaptık-
larını ve ülkemizin ve çocuklarımızın 
geleceğinin bilgiye, zekâya ve yete-
neğe yatırım yapılmasında olduğuna 
inanıyoruz” dedi.

Özel Gençlik Anaokulunda nasıl bir 
çalışma uyguluyorsunuz? Bilişsel 
Oyunlar Eğitim Programı nedir?
Özel Gençlik Anaokulunda Biliş-

sel Oyunlar Eğitim Programı uygu-
lamalarını gerçekleştiriyoruz. Top-
lumda akıl ve zekâ oyunları olarak 
bilinen bilişsel oyunlar, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın hedefleri doğrultusun-
da çocukların bilişsel beceri kapasi-
telerini geliştiren, akıl yürütme ve 
mantığı etkin bir şekilde kullanma-
larını, problemler karşısında özgün 
stratejiler geliştirmelerini, hızlı aynı 
zamanda doğru karar vermelerini 
sağlayan, takım halinde çalışma be-
cerilerini geliştiren, sırasını bekleme 
söz kesmeme gibi olumlu davranışlar 

kazandıran, bunun gibi birçok beceri 
gelişimine katkı sağlayan oyunlardır. 
Bilişsel Oyunlar Eğitim Programı ise 
yaş gruplarına ve bilişsel alt boyutla-
ra göre farklılaşan bilişsel oyunlardan 
oluşan bir eğitim programıdır.Uygu-
ladığımız eğitim programı 3, 4, 5 ve 6 
yaşlara göre; ayrıca dil yeteneği, sayı 
yeteneği, akıl yürütme gibi farklı 9 
beceri alanına göre farklılaşan ve bir 
eğitim-öğretim yılı boyunca uygula-
nan bir programdır. Bilişsel Oyunlar 
Eğitim Programı aslında çocuklardaki 
farklı beceri alanlarındaki gelişimleri 
farklı ön-testler ve son-testlerle de-
ğerlendirdiğimiz ve sonuçlarını Milli 
Eğitim Bakanlığı ile de paylaşacağı-
mız bilimsel temeli olan bir eğitim 
programıdır.

Bu eğitim programının çocuklar 
üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?
Bir eğitimci olarak bana göre bu 

eğitim programının en önemli etkisi; 
çocukların kendi potansiyellerinin far-
kına varması yani yeterli oldukları be-
cerileri kadar, eksik ve geliştirilmeye 
ihtiyaç duyulan becerilerinin de far-
kına varmaları gerçekten çok önemli. 
Bu sayede eğitimciler de çocukların 
yeteneklerini tanıma ve geliştirme 
noktasında önemli bir misyon edin-
miş oluyorlar. Bunun yanı sıra yaptı-
ğımız daha önceki anaokulu ve ilko-
kul eğitim programı uygulamalarının 
çocukların özellikle sosyal beceri ge-
lişimlerinde ve bilişsel gelişimlerinde 
oldukça olumlu ve anlamlı gelişmele-
re yol açtığını gözlemledik. Ayrıca bu 
oyunlar vasıtasıyla çocukların iletişim 
becerilerinin, algısal-devinimsel be-
cerilerinin, yaratıcılık-estetik beceri-
lerinin, analitik düşünme ve problem 
çözme becerilerinin geliştirilmesini 
de sağlayabiliyoruz. Örneğin saldır-
gan davranış gösterme eğiliminde 

olan bir çocuğumuz oyuna dahil ola-
bilmek ya da oyundan kopmamak 
adına kendini bu olumsuz davranış-
tan alıkoyabiliyor, böylece bir süre 
sonra olumlu davranış içselleşiyor ve 
olumsuz davranış kayboluyor. Göz-
lemlediğim bir diğer önemli durum 
ise bu oyunların çocuklardaki sabır 
ve sebat duygularının pekişmesine 
katkı sağlaması. Çocuklar oyunlardan 
çok keyif aldıkları için başarısız olsalar 
bile yılmadan tekrar başlayıp sonu-
ca ulaşma konusunda azim ve sebat 
gösteriyorlar. Tabii eğitimciler olarak 
çocuklarımızın bu yılmazlıkları bizleri 
heyecanlandırıyor ve doğru yolda iler-
lediğimiz noktasında güç veriyor.

Bu eğitim programı çocukların 
sınıflarında mı uygulanıyor?

Bu eğitim programı için Gençlik 
Anaokulunda oyun materyallerinin 
bulunduğu bağımsız bir ortam ha-
zırlandı. Sınıf ortamlarından farklı ve 
günışığından olabildiğince faydalanı-
larak çocukların motivasyon düzeyle-
rini arttıran bir atmosfer oluşturuldu. 
Biz eğitimciler çocukların gözlerinden 
açıkça anlayabiliyoruz onların neler 
hissettiklerini. Şunu net olarak ifade 
edebilirim ki çocuklar oyun uygula-
maları sırasında gerçekten mutlular. 

Eğitim programı kurum öğretmenleri 
tarafından mı uygulanıyor?

Evet, oyun eğitimi programı ku-
rum okul öncesi öğretmenleri tara-
fından uygulanıyor. Dönemin başında 
eğitim programı kurum okul öncesi 
öğretmenlerine tanıtıldı ve uygula-
malar çocukların kendi öğretmenleri 
tarafından gerçekleştiriliyor. Bu çok 
avantajlı bir durum, çünkü öğret-
menler çocuklarını her yönüyle çok 
iyi tanıyorlar, çocukların potansiye-
lini biliyorlar, farklılaşmaları kolayca 
tespit edebiliyorlar ve müdahalelerini 
çok yerli yerinde yapabiliyorlar. Böy-
lece çocukların gelişimleri, gelişim-
lerindeki duraksama ve ivmeler çok 
net görülebiliyor. Ancak uygulamalar 
çocukları tanımayan bir öğretmen ta-
rafından yapılsa öncelikle öğretmen 
bu çocukları tanımaya çalışmakla va-
kit kaybedecek ve hedeflere ne denli 
ulaşıldığı noktasında geç bilgi sahibi 
olunabilecek. 

Eğitim programı uygulamalarında 
ailelerden destek alınıyor mu?

Aileler üçlü sacayağı olan eğiti-
min olmazsa olmazıdır. Bu noktada 
aile katılım çalışmaları çok önemli ve 
çocukların gelişimi için hayati öneme 
sahiptir. Bunun bilincinde olduğu-
muz için uygulamalara hafta sonları 
aileleri de katarak hem kurum içinde 
hem ev yaşantılarında ebeveynlerin 

çocuklarıyla nitelikle zaman geçirme 
sürelerini arttırıyoruz, dolayısıyla aile 
içi iletişime katkıda bulunuyoruz. Hal 
böyle olunca çocukların kazanımları 
noktasındaki beklentilerimizi direk iki 
ile çarpıyoruz. Gençlik Anaokulunda 
hafta sonları anne-baba-çocuk zeka 
oyunları etkinliği düzenleniyor ve eği-
tim uygulamamız aile katılımı ile pe-
kiştirilmiş oluyor. Ailelerimizin de bu 
etkinliğe ilgisi oldukça fazla.

Son olarak eklemek 
istediğiniz bir şey var mı?

Hep söylediğim gibi çocukların 
hayata açılan penceresi oyundur ve 
hayatı oyun oynayarak deneyimlerler. 
Biz yetişkinlere düşen görev ise her 
türlü oyun deneyimlerinde onlara gü-
venli bir yol arkadaşlığı yapabilmektir. 
Bu bağlamda Bilişsel Oyunlar Eğitim 
Programı biz yetişkinlere harika bir 
yol arkadaşlığı misyonu veriyor. Eği-
timciler, ebeveynler ve yetişkinler 
olarak çocuklara karşı misyonlarımızı 
layıkıyla yerine getirebilmek temen-
nisiyle diyorum. Bu güzel ve anlamlı 
röportaj için teşekkür ederim.

YRD. DOÇ. DR. BENGÜ 
TÜRKOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Konya’da doğdu. 
2002 yılında lisans eğitimini, 2005 
yılında yüksek lisans eğitimini Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce 
Öğretmenliği bölümünde, doktora 
eğitimini ise yine aynı üniversitenin 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde 
tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı eğitim kurumlarında farklı eği-
tim kademelerinde uzman öğretmen 
olarak görev yaptı. Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Okul Öncesi Eğiti-
mi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi 
olan Yrd. Doç. Dr. Bengü Türkoğlu, 
çalışma alanını “oyun temelli öğren-
me, gelişim alanları üzerinde kognitif 
oyunların etkileri” olarak tanımla-
maktadır. Doktora tezinde ikizlerin-
den ilham alarak kognitif oyunların 
anasınıfına devam eden çocukların 
bilişsel gelişimleri üzerindeki etkile-
rini inceleyen Türkoğlu, koordinatörü 
olduğu Selçuklu Bilişsel Eğitim Prog-
ramında ise bu oyunların ilkokula 
devam eden çocukların hem bilişsel 
hem de sosyal gelişimleri üzerindeki 
etkilerini inceledi. Bilişsel ve sosyal 
gelişim perspektifinden oyun temalı 
makale, bildirileriyle çeşitli kongre, 
sempozyum ve konferanslarda gö-
rev almış; oyun temelli öğrenme ko-
nusunda öğrenci, öğretmen, yönetici 
ve anne-babalara yönelik çok sayıda 
seminer ve atölye çalışmaları yürüt-
müştür.
n HARUN YILMAZ 

Yeni yılın ilk bebeği 
‘Bekir’ bebek oldu

Başkan Altay, 2018’i 
çalışanlarla karşıladı

2018 yılının ilk bebeği 3 kilo 185 
gram olarak dünyaya gelen ‘Bekir’ 
bebek oldu. 

Konya’da Sevda ve İdris Ko-
yun çifti, ilk bebeklerine yeni yılın 
ilk dakikalarında kavuştu. Doğum 
sancıları tutan 20 yaşındaki Sevda 
Koyun, Doktor Ali Kemal Belviranlı 
Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalık-
ları Hastanesine gelerek doğumu 
beklemeye başladı. Sancıları artınca 
doğum odasına alınan genç anne 
saat 00.07’de normal doğumla 3 
kilo 185 gram ağırlığında ve 50 san-
timetre boyunda bir erkek çocuğu 
dünyaya getirdi.

‘Bekir’ adı konulan bebeğin ba-
bası İdris Koyuncu ”Elim ayağım 
titriyor. Çok mutluyum. Yeni yılın 
ilk çocuğu. 2018’in en büyük hedi-
yesiydi bana. Babamın ismi Bekir 
olacak. Elim ayağım titriyor sevinç-
ten. 1 senelik evliyim, ilk çocuğum. 
Allah hayırlı mübarek etsin. Normal 
doğum. Allah olmayanlarında başı-
na versin inşallah” dedi. Konya’da 
yılın ilk bebeği olan Bekir bebeğe 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, Konya İl Sağlık Müdü-
rü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hastane 
başhekimi Erkan Ataş ziyarette bu-
lunarak bebeğe altın taktı.  n İHA

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 2017 yılının son ak-
şamında ve 2018’in ilk saatlerinde 
görevi başında olan kamu görev-
lilerini, üniversite öğrencilerini ve 
2018’in ilk bebeğini ziyaret etti. İlk 
olarak Talha Bayrakçı Gençlik Mer-
kezi’nde gençlerle bir araya gelen 
Başkan Altay, Gençlik Meclisi üye-
lerine 2017’de yaptıkları çalışmalar-
dan dolayı teşekkür etti ve 2018 için 
başarılar diledi. Bosna Hersek Polis 
Karakolu ve 112 Acil Merkezi’nde 
nöbet tutan görevlileri de ziyaret 
eden Başkan Altay, Konya’nın ve 
Selçuklu’ nun huzuru ve güveni için 
görev başında ailelerinden uzak bir 
akşam geçiren personele teşekkür 
etti. 

Daha sonra Selçuklu Belediyesi 
Tesisleri’ne geçerek burada temizlik 
hizmetlerinde çalışan personel ile 
bir araya gelen Başkan Altay, temiz-
lik hizmetlerinin 7 gün 24 saat ara-
lıksız devam ettiğini ve bu sayede 
Selçuklu’ nun Türkiye’nin en temiz 
ilçeleri arasında yer aldığını söyledi. 
Bu unvanından dolayı çalışanlara 
teşekkür eden Başkan Altay, te-
mizlik hizmetlerinde görev almanın 
hem maddi karşılığı olduğunu hem 

de insanlara faydalı olması açısın-
dan manevi bir yönünün de bulun-
duğunu ifade etti. 

Başkan Altay, 2018’in ilk saatle-
rinde Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Has-
tanesi’nde dünyaya gözlerini açan 
Bekir bebeği ziyaret etti.  Sevda ve 
İdris Koyun çiftinin ilk ve aynı za-
manda 2018’inde ilk bebeği olan 
Bekir’e dini ve ülkesi için hayırlı ev-
lat olmasını diledi. Başkan Altay’a 
ziyareti sırasında Konya İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’ta 
eşlik etti. 

Başkan Altay ayrıca, “Her fır-
satta hemşehrilerimizle birlikte ol-
maya özen gösteriyorum. Sadece 
seçimlerde hemşehri ziyareti yapan 
bir yönetim tarzımız olmadı. Bize 
görev veren hemşehrilerimizin sü-
rekli yanında olmak belediyecilikte 
başarımızı artırıyor. Dua almadan, 
hal hatır sormadan ve belediye hiz-
metlerini hemşehrilerimizle istişare 
etmeden başarılı olmak mümkün 
değil. Bu vesile ile her zaman yanı-
mızda olan, desteklerini hep arkam-
da hissettiğim ve dualarına şahitlik 
ettiğim hemşehrilerime teşekkür 
ediyorum” dedi.  n HABER MERKEZİ

Yrd. Doç. Dr. Bengü Türkoğlu



HAZIRLAYAN
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Her fırsatta Ereğlili vatandaşların sıkıntılarını, taleplerini dinleyerek buna göre hizmet 
üreten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Yolumuz hizmet, gücümüz halk” dedi 

Başkan Özgüven 
vatandaşla içiçe
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 

Özgüven, Ereğlililerin takdirini kaza-
nıyor. Belediye yatırımlarının yanında 
Başkan Özgüven, neredeyse her gün 
halkla biraraya gelerek vatandaşların 
isteklerini, taleplerini ve sıkıntılarını 
dinliyor. Adeta “Halkın adamı” olan 
Başkan Özgüven, bu duruşuyla Ereğ-
li’de büyük takdir topluyor. Ereğlili 
vatandaş Başkan Özgüven’in bu du-
ruşundan dolayı oldukça memnun. 
Çünkü vatandaşlar, omuzlarına do-
kunacak, sıkıntılarını, sevinçlerini, ta-
leplerini dinleyecek bir Başkan istiyor. 
Bu isteği en iyi şekilde karşılayan ve 
Ereğli’nin beklentilerini yerine getiren 
Başkan Özgüven, Ereğli’de herhan-
gi bir yerde karşınıza çıkabiliyor. Va-
tandaşların vakit geçirdiği parklarda, 
semt pazarlarında, caddelerde, sokak-
larda, işyerlerinde kısaca halkın olduğu 
her yerde Başkan Özgüven’i görmek 
mümkün. Başkan Özgüven makamını 
ise Belediye işlerinin aksamaması için 
gereken imzaları atmak için kullanıyor. 

HEMŞEHRİLERİMLE BİRLİKTE 
OLMAK MUTLU EDİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Başkan Özgüven, halkla iç içe 
olmasının kendisini mutlu ettiğini 
söyledi. “Yolumuz hizmet, gücümüz 
halk” diyen Başkan Özgüven: “Vatan-
daşlarımızdan aldığımız güçle daima 
ileri gitmek, şehrimizi daha yaşanabilir 
hale getirmek için canla başla çalışıyo-
ruz. Göreve geldiğimiz gün de dediği-
miz gibi Belediye’yi hemşehrilerimizle 
beraber yönetmeye gayret gösteriyor, 

onların istek ve taleplerini hizmet ska-
lamızın en başına koyuyoruz. Ereğ-
li’mize çoğu ilk olan önemli hizmetleri 
kazandırdık. Bu hizmetlerin yanı sıra 
vatandaşlarımıza yakın olmayı her fır-
satta onlarla istişare etmeyi hep ilke 
edindik. Bizler hizmet için bu makam-
ları işgal ediyoruz. 

Halka hizmetin hakka hizmet ol-
duğunun da bilincindeyiz. Bu sebeple 
hemşehrilerimizle hep beraberiz. Bun-
dan sonraki süreçte de küçüklerimizin 
bir abisi, büyüklerimizin bir evladı ol-
maya devam edecek, hemşehrileri-
mizin de destekleriyle hizmetlerimizi 
sürdüreceğiz” dedi.

‘Mehmet Akif, adını
altın harflerle yazdırdı’

‘Gençlerimizin eğitimine
katkı sunmaya çalışıyoruz’

Ereğli’de çocukların can 
güvenliği için üstgeçit

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Mehmet Akif Ersoy’un 
ölümünün 81. Sene-i Devriyesi se-
bebiyle bir mesaj yayımladı. Akif’i 
anlamak, gelecek nesillere anlat-
mak bizim görevimiz diyen Başkan 
Özgüven: “O, milli değerleri ve ide-
alleri yansıtan eserleriyle, şiirleriyle 
ve mücadeleci kişiliğiyle bugünü ay-
dınlatmaya, yol göstermeye devam 
ediyor. Aldığı geleneksel ve modern 
eğitim ile son derece donanımlı bir 
alim, idrak kabiliyetiyle arif, savaşta 
cepheye atılacak kadar vatansever 
biri olan Mehmet Akif Ersoy haki-
ki bir düşünürdür. Türk Milleti’nin 

İstiklal şairi olan, bağımsızlık müca-
delemizin ve yeniden şahlanışımızın 
destanını yazan Mehmet Akif Ersoy, 
‘Allah, bu millete bir daha İstiklal 
Marşı yazdırmasın’ diyerek ödenen 
bedeli ve bağımsızlık mücadelesi-
nin büyüklüğünü muhteşem bir 
üslupla ele almıştır. Hak ve adalet 
için verdiği mücadele ile örnek olan 
şairimiz Türk tarihine adını altın 
harflerle yazdırmıştır. Akif’i çok iyi 
anlamalı ve özellikle gençlerimize 
anlatmalıyız. Vatan sevgisi Türk 
Milleti’ne örnek olan İstiklal Mar-
şı’mızın ölümsüz şairini rahmet ve 
şükranla anıyorum” dedi.

Ereğli Belediyesi tarafından ilk 
kez ‘Kişisel Gelişim Zirvesi’ semineri 
Belediye Kültür Merkezi’nde düzen-
lendi. Eğitim seminerine özellikle 
gençler yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimin gelişen toplumların 
temel taşı olduğunu belirten Baş-
kan Özgüven: “Eğitim 7’den 70’e 
tüm insanlığın gelişiminde olmazsa 
olmazdır. Belediye olarak eğitime 
önem veriyor ve önemli katkılar 
sunuyoruz. Yapısal olarak Okulları-
mızın ihtiyaçlarını gidermenin yanı 
sıra sosyal ve kültürel açıdan da 
düzenlediğimiz programlar ve se-
minerlerle özellikle gençlerimi-

zin eğitimine katkı sunuyoruz. Bu 
kapsamda düzenlediğimiz ‘Kişisel 
Gelişim Zirvesi’ adlı seminerimizin 
de gençlerimizin ve eğitime önem 
veren vatandaşlarımızın gelişimine 
katkı sunacağından eminim. Bu se-
minerde bizlerle birlikte olan uzman 
hocalarımıza ve seminerin yapılma-
sında katkısı olan herkese teşekkür 
ederim” dedi. Uzman eğitimciler; 
“Cv ve mülakat teknikleri, Beden 
dili ve imaj oluşturma, İletişim ve 
insanları tanıma sanatı konularında 
katılımcıları bilgilendirirken semi-
nerin sonunda profesyonel ‘Katılım 
Belgesi’ de verdiler.

Ereğli Belediyesi Mehmet Akif 
Ersoy İlkokulu öğrencilerinin can 
güvenliğini korumak amacıyla üst 
geçit yaptı. Şht. P. Uzm. Çvş. İbra-
him Kartal adının verildiği üst geçit 
ışıklandırmasıyla da bölgeye ayrı 
bir hava katıyor. Şehrimize yakışan 
hizmetler yapıyoruz diyen Başkan 
Özgüven: “Çocuklarımız bizim ya-
şama sevincimiz, geleceğimiz. On-
ları her türlü tehlikelerden korumak 
bizim görevimiz. Vatandaşlarımızın 
da talepleri doğrultusunda hastane 
yolu üzerinde üst geçit yaptık. Yolun 
işlek olması sebebiyle hemşehrileri-

miz ve orada bulunan Mehmet Akif 
Ersoy İlkokulumuz öğrencileri için 
tehlike teşkil ediyordu, bu tehlikeyi 
ortadan kaldırdık. 

Gece ışıklandırması ile de üst 
geçidimiz bu bölgemize ayrı bir 
görsellik kattı. Göreve geldiğimiz 
günden bu yana vatandaşlarımız 
talepleri bizim hizmet rotamız oldu. 
Bizlere inanan ve destek veren tüm 
hemşehrilerimize teşekkür ederim. 
Şehidimizin de ismini verdiğimiz 
Şht. P. Uzm. Çvş. İbrahim Kartal üst 
geçidimiz şehrimize hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.

Ereğli Belediyesi İmar İşleri ve 
Fen İşleri Müdürlüğü çalışmala-
rı takdir toplamaya devam ediyor. 
Şehrin muhtelif yerlerinde İmara 
açılan yeni yolların yanı sıra büyük 
oranda cadde ve sokaklar sıcak as-
faltla donandı. Şehrimize yeni cadde 
ve sokaklar kazandırdık diyen Baş-
kan Özgüven: “Ereğli’mizin muhtelif 
yerlerinde açtığımız yeni yollar ile 
hem trafiği rahatlattık hem de şehri-
mize düzen getirdik. Otogar’dan Sa-
nayi Yolu Go Petrol arkasına kadar, 
Doğu Çevre Yolu(TÜV-TÜRK’ten 
Yunuslu Caddesi arası), Batıelagöz 
Mahallesi’nden Topak Kız Kuran 
Kursu’na kadar ve Atakent Mahal-
lemizde yaklaşık 15 km bölünmüş 
yolu şehrimize kazandırdık. 3,5 yılda 

yaklaşık 520 km.’lik sıcak ve soğuk 
asfaltla rekor sayıda asfaltı şehrimiz-
le buluşturduk. Bu alanda kırılması 
zor bir rekora imza attık. Ötelenen 
ne kadar hizmet varsa bir bir ger-
çekleştirdik. Vatandaşlarımızın be-
yanına ve takdirlerine dayanarak 
otuz yıldır asfalt dökülmeyen yerleri 
sıcak asfaltta donattık. Tüm bunla-
rın yanında hemşehrilerimizin Allah 
razı olsun dilekleri bizim en büyük 
kazancımız. Hizmet aşkıyla çıktığı-
mız yolda halkımızın da desteği ile 
birçok hizmeti Ereğli’mize kazandır-
dık. Bundan sonraki süreçte de aynı 
doğrultuda çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Bize destek veren ve gü-
venen vatandaşlarımıza teşekkür 
ederim” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven yeni yıl mesajı yayımladı. 
2018 yılının Ereğli’nin yılı olacağı-
nı belirten Başkan Özgüven: “Acı-
sıyla, tatlısıyla bir yıl daha geride 
bırakmanın heyecanı içerisindeyiz. 
2017 yılı içersinde Belediye olarak 
birçok ilki gerçekleştirmenin mut-
luluğu içerisindeyiz. Fiziki ve Sosyal 
Belediyecilik kapsamında önemli 
hizmetleri halkımızla buluşturduk. 
Hadimi Hazretlerinin de ifade ettiği 
gibi “Kamil odur ki koya dünyada bir 
eser. Eseri olmayanın yerinde yeller 
eser.” Biz de bu kıymetli öğüdün 
ışığıyla günü kurtarmak için değil 
gelecek için kalıcı eserler bırakmaya 
gayret gösteriyoruz. Yeni yılla bir-
likte yaptığımız hizmetlerin üzerine 
daha fazlasını ekleyerek gidecek ve 
Anadolu’nun Yükselen Yıldızı olan 

Ereğli’mizi modern kent hüviyetine 
kavuşturacağız. Kimi zaman içimiz-
deki hainler, kimi zaman yurt dışın-
daki hasımlar, büyük bir Türkiye’nin 
inşa ediliyor olmasından, bölgesinde 
ve dünyada öncü bir Türkiye’nin 
yükseliyor olmasından rahatsız olu-
yorlar. En son 15 Temmuz’daki hain 
saldırıda milletimizin dik duruşunu 
tüm dünya gördü. Tarihimiz boyun-
ca, nasıl yılmadan, yıkılmadan, ka-
rarlı bir yürüyüş gerçekleştirdiysek, 
bundan sonra da, güçlü, itibarlı, böl-
gesinde ve dünyada söz sahibi, etki 
sahibi, güç sahibi bir ülke olarak ge-
leceğe ilerleyeceğiz inşallah. 

Bu duygu ve düşüncelerle tüm 
hemşehrilerimizi selamlıyor, 2018 
yılının Ülkemize, Milletimize huzur 
ve mutluluk getirmesini diliyorum” 
dedi.

Yeni yollar trafiği rahatlattı ‘Azimle geleceğe yürüyeceğiz’
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Başkan Hançerli, yılın son nikahını kıydı ‘Kudüs işgal altındadır, sahip çıkmalıyız’
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, Karatay Belediyesi 
Evlendirme Memurluğu’na nikah 
akitleri için başvuran çiftlerin nika-
hını kıydı. 2017 yılında Karatay’da 
113’ü yabancı toplam 2445 çift 
dünya evine girdi.  Karatay’da son 
yıllarda nikah sayısında artış görü-
lürken, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, 2017 yılının son 
gününde  bir günde 10 çiftin nikahı-
nı Belediye Nikah Salonunda kıydı. 
Yeni çiftlere evlilik cüzdanlarını tak-
dim eden Başkan Hançerli, çiftlerin 
mutluluklarına ortak oldu. Başkan 
Hançerli, nikahını kıydığı çiftler ve 
aileler ile hatıra fotoğrafı çektirirken 
nikahlanan çiftlere hatıra fotoğ-
raflarının Karatay Belediyesi’nden 
bir hediye olarak ömür boyu aile 
albümlerini süslemesini temenni 
etti. Başkan Mehmet Hançerli, ai-
lenin toplumun çekirdeği olduğunu 
vurgularken, çekirdeği sağlam bir 

toplumun sağlıklı bireylerin yetiş-
mesinde çok önemli olduğunu dile 
getirdi. Başkan Mehmet Hançerli, 
‘Burada genç çiftlerimizin nikahını 
kıyıyoruz. 2017 yılında 2445 çifti-
mizin nikahını kıydık. Karatayımız 
54 il merkezinden büyük bir ilçe 
yaklaşık 312 bin nüfusu var. Ev-

lenme oranlarımız da bu oranda 
büyük. İlçemizde kıyılan son nikah-
larımızın hayırlı olmasını diliyorum’ 
dedi. 

Başkan Hançerli, nikah akdinin 
tamamlanmasının ardından genç 
çiftlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
n HABER MERKEZİ

Belediye Yeni Düğün Salonu’n-
da İlçe Müftülüğü ve Karapınar 
İmam Hatipliler Derneği tarafın-
dan ortaklaşa düzenlenen etkinlik, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 

İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, 
yaptığı konuşmada bu etkinlik ile 
Kudüs ve Mekke konusunda halkı 
bilinçlendirmek, farkındalık oluş-
turmak, Müslümanlar’ın hayırlı bir 
gece yaşamasına vesile olmak is-
tediklerini söyledi.  Kudüs’ün Pey-
gamberimizin emaneti olduğunu 
ifade eden Demirlenk, “O emanete 
sahip çıkacağız. Orada yaşayanlar 
Peygamber şehrinde yaşıyorlar. 
Bütün acılara ve zulümlere karşı 
direniyorlar. Bizler onlara destek 
vermek zorundayız. Bugün Kudüs 
işgal atındadır. Mescid-i Aksa Müs-
lümanlar’ın ilk kıblesidir. O zaman 
bu emanete sahip çıkma zamanı-
dır” dedi.  Daha sonra İstanbul Mol-
la Hüsrev Sofular Cami İmam Hati-

bi Hüseyin Süme, Kudüs hakkında 
katılımcılara bilgiler verdi. 

Konuşmaların ardından Kara-
pınar İmam Hatip Lisesi öğrencileri 
tarafından tiyatro gösterisi sunul-
du. Karapınar Müftlüğü İlahi Koro-

su, ilahiler seslendirdi. 
Programa Karapınar Belediye 

Başkanı Mehmet Yaka, daire mü-
dürleri, STK temsilcileri ile vatan-
daşlar katıldı.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında başlanan Kılıçarslan Köşkü restorasyon çalışmaları sürüyor

Kılıçarsan Köşkü 
şekillenmeye başladı

2015 Ocak ayında protokolü im-
zalanarak Mayıs ayında kazı çalışma-
larına başlanılan Kılıçarslan Köşkü 
Arkeolojik Kazısı ve Kentsel Tasarım 
Projesiçalışmaları sürüyor. Kılıçars-
lan Köşkü’nün üst kısmı şekillenme-
ye başladı.Çalışmalar sırasında çıkan 
yeni eserlerden dolayı çalışmaların 
ne zaman bitirileceği kestirilemiyor.  
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa 
yürüttüğü çalışmalarla restorasyonu-
na başlanan Kılıçarslan Köşkü’ndeki 
çalışmalar sürüyor.  Proje kapsamın-
da köşk orijinal haline en uygun şekil-
de restore edilerek, gerçek ölçülerine 
yakın görsel bir algı oluşturulacak. 
Yaklaşık 4 milyon liraya mal olması 
beklenen projeyle Kılıçarslan Köşkü 
cam yüzeyle korunacak, bir bölümü-
nün üstü gezilebilir bir şekilde tasar-

lanarak turizme açılacak. Böylece Sel-
çuklu mirası ayağa kaldırılmış olacak. 

ÇALIŞMALARLA KÖŞK 
ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Restorasyon çalışmalarının, yapı-
lan çalışmalar sırasında yeni eserler 
ortaya çıkmasından dolayı ne zaman 
bitirileceği henüz kestirilemiyor. Ça-
lışmalarla sadece Kılıçaraslan Köşkü 
değil, köşkün yanında çıkan kale sur-
ları da ortaya çıkarılarak korunacak.
Kalıntının üst kısmı tamamen camla 
kapanmış, yan kısımların kapatılması 
işlemi için de çalışmalar sürüyor. An-
cak Köşk’te yapılan çalışmalar kap-
samında, Köşk’ün üst kısmı şekillen-
meye başladı. Üst kısım kapatılarak, 
Köşk’ün projedeki hali ortaya çıkıyor. 
Projenin tamamlanmasıyla önemli bir 
kültürel miras ayağa kaldırılmış ola-
cak. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ekmek 10’ar gram artırılarak piyasaya sunulmalı!
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığının “Türk Gıda Kodeksi Ekmek 
ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde yapı-
lan değişiklikle ekmekte yeni dönem 
başladı. Ekmek çeşitlerinin bugünden 
itibaren en az 200 gram ağırlıktan 
başlamak üzere 10’ar gram artırılarak 
piyasaya arz edilmesiyle ekmek israfı-
nın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu 
Başkanı Halil İbrahim Balcı, hem fi-
yat istikrarının korunması hem de 
ekmek israfının önlenebilmesi için 
ekmek gramajının 200 gramdan baş-
layarak 10 gram ve katları şeklinde 
artırılmasının daha doğru olacağını 
söyledi. Yeni uygulamayla, günlük 
üretilen 90 milyon 900 bin ekmekte 
israf oranının önemli ölçüde azalaca-
ğını belirten Balcı, “İlk çalışmamızda 
ekmek israfının 6 milyondan 4 milyon 
900 bin adede kadar düşürülmesi eli-
mizdeki somut verilerdir. 2018 yılı 
inanıyorum ki israfın en alt seviyelere 
ineceği yıl olacaktır. Ekmek üreticileri 
olarak bu çalışmayla ekonomimize de 
önemli bir katma değer yaratacağımı-
zı düşünüyoruz” dedi.

“200 gram ekmek üretimi tüm il-

lerde uygulanacaktır” şeklindeki yan-
lış algı olduğunu ve bunun değişmesi 
gerektiğini dile getiren Balcı, “Talep 
eden illerimiz 200 gram ekmek üre-

timi için tarife alabilecekler ve yine 
talebe uygun olarak bunun satışını 
yapabileceklerdir. Bir kez daha ifade 
etmek gerekirse, ekmeğin kilogram 

fiyatının 5 liranın üzerine çıkmaması 
konusunda da gerekli hassasiyet gös-
terilecektir” diye konuştu. 
n AA

Selahaddin-i Eyyu-
bi’nin harika bir tespiti 
var; “dostlarıyla uğra-
şanlar düşmanlarıyla 
savaşamazlar”

11.Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün son 
çıkan KHK için muğlak-
lık ifadesini kullanması 
tartışmaların fitilini iyice 
alevlendirdi.

Uzun süre kendi 
kendime bu veyahut buna benzer 
bir çok konu oldu yazmamak için di-
rendiğim.Çünkü bizim bir kimliğimiz 
var, davamız büyük, derdimiz büyük, 
vizyonumuz büyük. Türkiye ile, İs-
lâm dünyası ile ilgili ardı sıra birbirini 
takip eden sıkıntılar, önemli konular 
dururken,  kendi kendimizle ve yakın 
dostlarımızın ufak tefek yanlışlarıyla 
uğraşmak bizeyakışmazdı. Yani ma-
halle yanarken saçımızı tarayanlardan 
olamayız. Böyle öğrendik, böyle gör-
dük büyüklerimizden.

Sevgili Peygamberimiz Aleyhüs-
salâtü vesselâm Efendimiz “ Allah 
katında değerini bilmek istiyorsan 
ne ile meşgul olduğuna bak” bu-
yuruyor. (Suyuti, CamiusSagir 6/49 
hadis no:8386)

         Cumhurbaşkanımız  Tay-
yip Erdoğan en zor zamanlarında bile 
Abdullah Gül’ün arkasında durmuş ve 
kimseye tek kelime dahi söyletme-
meye gayret etmiştir. Hatta kendisi 
kurucusu olduğu AK PARTİ’ninbir 
çok proğramına iştirak etmemesine 
karşın, önemli toplantı ve açılış tören-
lerinde kendisini davet etmiş, taltif et-
miş ve konuşma yapması için olanak 
sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanımız     Tayyip 
Erdoğan Abdullah Gül’ü aday gös-
terirken onca kargaşa ve sıkıntıya 
rağmen “kardeşim Abdullah Gül 
bizim adayımızdır “ diyerek gereken 
değeri vermiştir. Lâkin görevi Tayyip 
Erdoğan’a devrederken kendisi aynı 
coşku ve heyecanı göstermediği gibi 
saygıdeğer eşlerinin“intifada” ve 
“biz buradan ayrıldıktan sonra bu 
tabloların birinin bile yeri değişirse 
hesabını bizzat ben sorarım” (Çan-

kaya Köşkü’ndeki tab-
lolar için) ifadelerine en 
ufak müdahalede dahi 
bulunmamıştır. Buna 
karşı Tayyip Bey tek bir 
cevap bile vermeyerek 
gereken olgunluğu gös-
termiştir. 

      Sayın Abdul-
lah GÜL’ün geçmişteki  
olaylar karşısındaki tutu-
munu şöyle bir hatırlaya-

cak olursak;
17-25 Aralık kumpasında MİT 

Müsteşarı Hakan Fidan ifadeye çağ-
rıldığında, Hakan Fidan ilk önce Tay-
yip Erdoğan’a ulaşamamış dönemin 
Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’ü ara-
yınca “git ifadeni ver,bişey olmaz” 
demiştir.

Twitter açıklaması ve malumunuz 
Gezi Olayları ile ilgili tutumlarını unut-
mak ne mümkün. 

Almanya, Avusturya ve Hollandalı 
siyasiler Türkiye düşmanlığı yapar-
kenve bakanımızı sınır dışı ederken

Erdoğan,Oneminute  ve Dünya 
Beşten büyüktürdiye haykırırken

ABD bize TeröristbaşıFeto’yuver-
meyip kendilerine sığınanlara kucak 
açarken ve PKK’ya binlerce tır dolusu 
silah ve mühimmat verirken

Myanmar’da Müslümanlara yö-
nelik soykırım uygulanırken

NATO tatbikatında Erdoğan düş-
man olarak gösterilirken 

Türkiye İslâm İşbirliği Teşkilatı 
ve BM’de tarihi Kudüs kararı alırken 
ve daha sayamayacağımız bir sürü 
örnekler. Bu arada aklıma gelmişken 
16 Nisan’da birileriyle EVET demeyip 
Hayırcıların yanında yer alması da ca-
basıdır.

2018’e girmiş bulunuyoruz. Bu 
yıl ve önümüzdeki yıl seçimler var ve 
gitgide ortalık kızışacağa, tartışmalar 
büyüyeceğe benziyor. Bu necip mil-
let her zaman olduğu gibi sandıkta 
kendine yakışan cevabı vermeye de-
vam edecektir. Bakalım önümüzdeki 
seçimlerde sandıklardan kim Muğlak 
çıkacak?

Ve mekeru ve mekerallahi.  Selâm 
ve dua ile 

MUĞLAKLIK ŞEYSİ

KONSİAD Konya Şube Başkanı 
Aydın, Türkiye’nin içinde bulundu-
ğu siyasi ve ekonomik durum göz 
önüne alınarak uygulamaya konu-
lan yeni asgari ücretin memnuniyet 
verici olduğunu söyledi. Konyalı Sa-
nayici ve İşadamları Derneği (KON-
SİAD) Konya Şube Başkanı Hasan 
Hüseyin Aydın, 1 Ocak 2018 tarihi 
itibariyle yürürlüğe giren yeni as-
gari ücret uygulamasını, yazılı bir 
açıklama ile değerlendirdi. Açıkla-
masında artışın azda olsa enflasyon 
rakamlarının üzerinde gerçekleşti-
ğine dikkat çeken KONSİAD Kon-
ya Şube Başkanı Aydın, “Önce 15 
Temmuz hain darbe girişimi, son-
rasında istediklerini elde edeme-
yen iç ve dış mihrakların ülkemize 
yönelik ekonomik saldırıları. Tüm 
bunlara rağmen büyüyen bir Türki-
ye ekonomisi. Yaşanan onca olum-
suzluklar karşısında milyonlarca 
asgari ücretlinin enflasyona kurban 
edilmediğini görüyoruz. Bu çalışan-
lar adına memnuniyet verici bir ge-
lişme. Madalyonun diğer kısmı ise 
işverenleri ilgilendiriyor. Burada da 

hükümetimizin asgari ücret destek 
primlerini bu yılda devam ettirecek 
olması son derece önemli. Birincisi, 
bu uygulama ile özel sektörün reka-
bet gücü korunmuş olacak. İkincisi 
ise işsizliğin artmasının önüne geçil-
miş olacak” dedi.  
n HABER MERKEZİ

‘Yeni asgari ücret
memnuniyet verici’

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI



Yapılan trafik uygulamasında 
2018 yılının ilk trafik cezası, alkollü 
araç kullanan sürücüye kesilirken, İl 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, uy-
gulama noktasındaki polis ekiplerine 
tatlı dağıttı.  2018 yılının ilk dakika-
larında merkez Selçuklu ilçesi Vatan 
Caddesi üzerinde polis ekipleri tara-
fından uygulama yapıldı. Polis ekip-
leri uygulama esnasında çok sayıda 
aracı durdurarak alkol kontrolü yap-
tı. Trafikte seyir halinde olan Adem 
A. idaresindeki 42 DSC 56 plakalı 

otomobili durdurdu. Sürücü Adem 
A. otomobilden indirilerek alkol testi 
yapıldı. Yapılan alkol testi sonucunda 
sürücünün 131 promil alkollü olduğu 
anlaşıldı. Alkollü olarak trafiğe çıktığı 
için sürücünün ehliyetine polis ekip-
leri tarafından 6 aylığına el konulur-
ken, 876 TL para cezası kesildi. Diğer 
taraftan Konya genelindeki uygulama 
noktalarını yerinde inceleyen Konya İl 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, polis 
ekiplerinin yeni yılını kutlayarak tatlı 
ikram etti.  n İHA

2 OCAK 20186 HABER

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
2 Ocak 2018 Salı  • Yıl: 10 • Sayı: 3230

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

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

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

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

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

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

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Bursa’da yaşayan bir vatandaş, Diyanet İşleri 
Başkanlığının organizasyonu ile umreye gitti.
Kutsal topraklardaki ibadetini tamamla-
dıktan sonra Türkiye’ye dönen vatandaş, 
kendisine verilen broşürde İstanbul dışından 
katılan umre yolcularının havalimanına 
gidiş ve dönüşü sırasındaki yol masrafları-
nın Başkanlık tarafından karşılanacağının 
belirtildiğini ancak söz konusu ödemeleri 
kendisinin yaptığını ifade ederek Kamu 
Denetçiliği Kurumunun (KDK)’ye başvuruda 
bulundu. Müracaatı inceleyen KDK, Bursa İl 
Müftülüğü ile “dostane çözüm” yoluna gitti. 
Görüşmeler sonrasında Bursa İl Müftülüğü, 
yol harcamalarını iade etti.  n AA

Bir minibüste 21 ruhsatsız av tüfeği, 2 
kuru sıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele ge-
çirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekip-
ler, Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesinde 
ruhsatsız av tüfeği satışı yaptığı belirlenen 
Volkan E.’yi (28) kullandığı minibüste yakala-
dı. Araçta yapılan aramada fatura ve irsaliyesi 
olmayan 2 kuru sıkı tabanca, 21 ruhsatsız av 
tüfeği ve 469 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ifadesi 
alınan Volkan E. savcılık talimatıyla serbest 
bırakıldı.  n İHA

21 ruhsatsız av
tüfeği elegeçirildi

KDK’ye başvurdu
masraflarını geri aldı

Ereğli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana ge-
len kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Ereğli-Konya 
Karayolunun 22’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Fatih U.(35) yönetimindeki 42 CFV 86 plakalı 
otomobil, Konya’dan Ereğli yönüne seyir halindeyken sürü-
cünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde 
seyir halinde olan Hayati Ş. yönetimindeki 42 V 1055 plakalı 
otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan oto-
mobil daha sonra karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. 
Kaza sonrası araçta bulunan sürücü Fatih U., Rabia Kömür 
(24), Nisan G. (34), Eyüp G. (31) ve Hülya Öztürk (36) ya-

ralandı. Yaralılar yoldan geçen vatandaşlar tarafından araç-
tan dışarı çıkartıldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üze-
rine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk 
edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kaza sonrası alev 
alan otomobil söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin 
ardından 36 yaşındaki Hülya Öztürk’ün olay yerinde hayatını 
kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Rabia Kömür ile diğer 3 
yaralı ise ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 
Rabia Kömür, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  n İHA

İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Orgeneral Akar, 3 ilde 
incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgene-
ral Hulusi Akar; Konya, Antalya ve 
Isparta bölgelerinde inceleme ve 
denetlemelerde bulundu. Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Kora-
miral Adnan Özbal ve Hava Kuv-
vetleri Komutanı Orgeneral Hasan 
Küçükakyüz ile birlikte, yılın son 
gününde Konya, Antalya ve Isparta 
bölgelerinde bulunan kara, deniz ve 
hava birliklerinde inceleme ve de-

netlemelerde bulundu. Denetleme-
ler esnasında personele hitap eden 
Orgeneral Akar; konuşmalarında 
vatanımızın dört bir köşesinde, sınır 
boylarında ve sınır ötesinde, dün-
yanın çeşitli bölgelerinde karada, 
denizde ve havada üstün bir cesaret 
ve fedakârlıkla görev yapan tüm si-
lah arkadaşlarımızın, onların değerli 
aile bireylerinin ve bütün güvenlik 
güçlerimizin yeni yılını kutlamış, 
sağlık, mutluluk ve başarı dilekle-
rinde bulundu.
n İHA

Yurt genelinde FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve FETÖ/PDY’ye yönelik 
soruşturmalar kapsamında Ocak ayında 17 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 56 dava görülecek

Yeni yılda önemli 
davalar görülecek

Ülke genelinde, 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişimi ve Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik 
soruşturmalar kapsamında, yeni yılın 
ilk ayında 17 ilde sanık sayılarıyla öne 
çıkan 56 davaya bakılacak.

Darbe girişiminin ardından yurt 
genelinde cumhuriyet başsavcılıkla-
rınca başlatılan soruşturmalar karar-
lılıkla devam ederken, tamamlanan 
dosyalar çerçevesinde açılan davalar-
da yargılamalar da sürüyor. 

Bu kapsamda, ocak ayında 17 ilde 
görülecek 56 davada 5 bin 710 sanı-
ğın yargılanmasına devam edilecek.

Yarından itibaren görülecek da-
valardan sanık sayılarıyla öne çıkan 
darbe girişimine ilişkin 14 ilde 33, 
FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalar 
kapsamında da 13 ilde 23 dava bulu-
nuyor. Darbe girişimine ilişkin dava-
larda 3 bin 934, FETÖ/PDY’ye yönelik 
davalarda ise bin 776 sanık hakim 
karşısına çıkıyor.

Yeni yılın ilk duruşmaları, yılbaşı 
tatili dolayısıyla 2 Ocak’ta görülmeye 
başlayacak. 

Bu kapsamda, Ankara 4. Ağır 
Ceza Mahkemesinde, FETÖ’nün dar-
be girişimi sırasında komuta merkezi 
olarak kullandığı belirlenen Akıncı 
Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sa-
nığın yargılanmasına 2 Ocak’ta de-
vam edilecek.

Ankara’da 2 Ocak’ta ayrıca darbe 
girişiminde Kara Havacılık Komutan-

lığındaki eylemlere ilişkin 152’si as-
ker, 3’ü sivil 155 kişinin yargılandığı 
dava ile 244 sanıklı “Jandarma Genel 
Komutanlığı davası” görülecek.

Aynı gün FETÖ’nün 15 Tem-
muz’daki darbe girişiminde, İstan-
bul’daki Fatih Sultan Mehmet Köp-
rüsü’nün kapatılması sırasında çıkan 
olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi ve 
49 kişinin yaralanmasına ilişkin 61 
sanığın yargılandığı davanın görül-
mesine İstanbul 29. Ağır Ceza Mah-
kemesinde devam edilecek. 

Ocak ayı içinde, teşebbüs sıra-
sında Cumhurbaşkanlığı Muhafız 

Alayındaki faaliyetlere ilişkin, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın eski başya-
veri Albay Ali Yazıcı ile eski Muhafız 
Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi 
Barış’ın da aralarında bulunduğu 534 
kişinin yargılandığı dava ile Özel Kuv-
vetler Komutanlığını ele geçirmek 
isteyen cuntacı general Semih Ter-
zi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini 
değiştiren Astsubay Ömer Halisde-
mir’in şehit edilmesine ilişkin dava 
Ankara, Agos Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant Dink’in öldürül-
mesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah 
Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, ga-

zeteciler, jandarma ve eski emniyet 
görevlilerinin de aralarında yer aldı-
ğı 85 sanıklı dava ile aralarında FETÖ 
elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 
17 subayın bulunduğu 24 sanıklı İs-
tanbul’daki “ana darbe” davası ve 34 
kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şe-
hitler Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin 
143 sanığın yargılandığı dava İstan-
bul’daki mahkemelerde görülecek.

Darbe girişimine ilişkin örgüt 
elebaşı Gülen’in bir numaralı sanık 
olduğu 279 kişinin yargılandığı dava 
da İzmir’de ocakta görülmeye devam 
edilecek.  n AA

İlk ceza alkollü sürücüye kesildi

Yeni yılda çoğunluğu İstanbul ve Ankara’daki davalarda 5 bin 710 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



2 OCAK 2018 7HABER

Jandarma Genel Komutanlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan “Ana Kucağından Peygamber 
Ocağına Projesi” kapsamında, Konyalı anneler Şırnak’taki askerlere kendi elleriyle yemek yaptı

Anneler yemek yaptı
Mehmetçikler yedi

Şırnak’ta vatan savunmasını 
başarıyla sürdüren Mehmetçik’e 
2017’nin son akşamında, Jandar-
ma Genel Komutanlığı ve Kon-
ya’nın Meram Belediyesi iş birli-
ğiyle hazırlanan “Ana Kucağından 
Peygamber Ocağına Projesi” kap-
samında “anne yemeği” sürprizi 
yapıldı.

Kurtuluş Savaşı’nda cephe-
ye aş taşıyan Anadolu kadınından 
esinlenilerek, 13. yüzyıldaki Ahilik 
Teşkilatı’nın kollarından biri olan, 
dünyadaki ilk kadın teşkilatlanması 
diye bilinen Bacıyan-ı Rum’dan il-
ham alınarak Meram Belediyesince 
kurulan Bacıyan-ı Meram’ın Anne-
leri tarafından Mehmetçik için ev 
yemekleri hazırlandı.

Yaprak sarması, içli köfte, su 
böreği gibi büyük emekle hazır-
lanan yemekler, helikopterle Şır-
nak’taki 23. Jandarma Sınır Tümen 
Komutanlığına bağlı Jandarma 
Özel Harekat Taburu’na ulaştırıldı.  
Mehmetçik bu anlamlı sürprizle, 
yılın son akşamında asker ocağında 
özledikleri anne yemeklerini yeme-
nin mutluluğunu yaşadı.

“BÜTÜN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ 
ALLAH’A EMANET OLSUN”

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, Konya mutfağının eşsiz 
lezzetini kışlaya taşımak, Türk ka-
dınının geçmişte olduğu gibi şim-
di de askerinin, evladının yanında 
durduğunu göstermek istediklerini 
söyledi.  

Anne eli değmiş yemekleri 
özellikle doğuda, zorlu şartlarda 
vatani görevini yerine getiren as-
kerlere ulaştırmak istediklerini 
belirten Toru, “Bu düşüncemizi de 
Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman 
Soylu ile paylaştık. Kendisi de bu 
projeye destek verdi.” ifadelerini 
kullandı.

“Mehmetlerin memleketi ol-
maz.” diyen Toru, şöyle konuştu:

“İzmirli de Hataylı da Konya-
lı da İstanbullu da Vanlı da Meh-
met’tir bizim için. Ne zaman ki 
‘Peygamber ocağı’na girdiler, ora-
ya adım attılar, adları Mehmetçik 
oluyor bizim için. Hepsi ana kuzu-
su. Biz bu projeyi yoğun duygularla 
gerçekleştirdik. Yemeklerimizi he-
yecan ve gururla hazırladık. Onlar 
bizim evlatlarımız, kuzularımız, 
yavrularımız. Onlarsız boğazımız-
dan geçmiyor. Buna katkı sağlayan, 
emek veren tüm hanımlarımıza te-
şekkür ediyorum, ‘Ellerine sağlık’ 
diyorum. 

Hanımlarımız gözlerinin ya-
şıyla hamurlarını açtı, yemeklerini 
yaptı.” Amaçlarının aynı zamanda 
güvenlik güçlerinin moral ve mo-
tivasyonunu diri tutmak olduğunu 
dile getiren Toru, “Güvenlik güçle-
rimizin belirlediği zaman ve mekan 
doğrultusunda bu projemizin farklı 
periyotlarda devam etmesini isti-
yoruz.” dedi.

Toru, menüde, yaprak sarma-
sı, kuru dolma, mantı, içli köfte, su 
böreği, kavurmalı pilav, ev yapımı 
turşu ve saç arası tatlısının bulun-
duğunu belirterek, “Askerlerimize 
afiyet olsun. Bütün güvenlik güçle-
rimiz Allah’a emanet olsun” dedi.

“ANNE YEMEKLERİNİ 
ÖZLEMİŞLERDİR”

Askerler için yemek hazırlayan 
annelerden Ayten Başaşçı, “Asker-
lerimize ellerimizle, duygularımızla 
seve seve yemek hazırlıyoruz. Ana 
kuzuları yılın son akşamında yi-
yecek bizim yemeklerimizi. Anne 
yemeklerini özlemişlerdir. Biz de 
seve seve hazırladık. Yavrularımız 
afiyetle yesin.” diye konuştu.

YEMEKHANEDE DUYGULU ANLAR
Paketlenen yemekler, yılın son 

gününde Şırnak’taki 23. Jandarma 
Sınır Tümen Komutanlığına bağlı 
Jandarma Özel Harekat Taburu’na 
ulaştırılmak üzere helikopterle yola 
çıktı. Taburun yemekhanesine ge-
tirilen mühürlü paketler açılarak 
içerisindeki yemekler ısıtıldı ve 
Mehmetçik’e dağıtıldı.

Annelerin kaselere iliştirdiği 
notlar okunduğunda ise yemek-
hanede duygu dolu anlar yaşandı. 
Annelerden Nilgün Toydemir’in 
yazdığı notta, “Bu vatanın şerefli 
gururlu askerleri; canınızı hiç dü-
şünmeden vatanımız ve milletimiz 
için feda eden Türk askerlerisiniz. 

Siz bizim için milletin gurur tab-
losu, canımızı, malımızı emanet 
ettiğimiz anaların, babaların ne-
ferlerisiniz. Bizleri koruduğunuz 
için hepinizi bir asker annesi olarak 
öpüyor ve kucaklıyorum. Allah’a 
emanet” ifadeleri yer aldı.
“ANNELERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI 

SUNUYORUZ”
İl Jandarma Komutan Veki-

li Jandarma Albay Şentürk Kurt, 
yemek duasında Meramlı annele-
rin elleriyle hazırladığı yemekleri 
birazdan afiyetle yiyeceklerini dile 
getirdi.

Albay Kurt, “Meramlı anneleri-
mize, bacılarımıza gösterdikleri ilgi 
ve alaka için çok teşekkür ediyor, 
şükranlarımızı sunuyoruz. Hepini-
ze afiyet olsun” dedi. Yemek dua-
sının ardından askerler hazırlanan 
yemekleri yedi. 

“ANNELERİMİZİN DUALARINI 
ARKAMIZDA HİSSEDİYORUZ”
Jandarma Uzman Çavuş Güray 

Mercümek, 5 yıldır bu görevi şe-
refle sürdürdüğünü ifade ederek, 
terörle mücadelenin tek bir örgüt 
mensubu kalmayıncaya kadar sü-

receğini vurguladı.
Mercümek, “Annelerimizin 

dualarını arkamızda hissediyoruz. 
Meramlı eli öpülesi annelerimiz 
bizler için yemek hazırlayıp gön-
dermişler. Burada yediğim yemek-
lerden annemin yemekleri gibi 
lezzet aldım. Hepsine teşekkür 
eder ellerinden öperim.” şeklinde 
konuştu.

Jandarma Uzman Çavuş Mu-
hammet Şener de Meramlı anne-
lerin gönderdiği yemekleri büyük 
beğeniyle yediklerini anlatarak, 
2018 yılının tüm Türkiye’ye hu-
zur ve mutluluk getirmesini diledi. 
Jandarma er Ersin Aksu ise uzun 
süredir ev yemeği yiyemediğini 
aktararak, bu özlemlerinin Meram-
lı annelerin yemek sürprizi ile son 
bulduğunu söyledi. 

Aksu, “Annelerimize bu güzel 
sürprizleri için çok teşekkür ediyo-
ruz. Onların dualarını hissediyoruz. 
Bizlere dua etmeye devam etsin-
ler. Biz ülkemizi korumaya canımız 
pahasına devam etmeye hazırız” 
dedi.
n AA 

Şırnak’ta vatan savunmasını sürdüren Mehmetçik, bu sürprizle, 2017 yılının son akşam yemeğinde 
kilometrelerce öteden gelen, “anne sevgisi” katılmış yemekleri yemenin sevincini yaşadı.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum 
disk imalatında 

yetiştirilmek üzere  
vasıflı ve vasıfsız personel 

alımı yapılacaktır. Elhaddesi 
ve silindir konusunda bilgi 

sahibi olanlara öncelik 
tanınacaktır. 

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

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

0531 710  88 76



ZAYi VE 

ELEMAN 

İLANLARINIZ 

İÇİN

BİR TELEFON

KADAR 

YAKINIZ
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SARAYHAN ET LOKANTASI
Hazır Yemek Fabrikasında 

çalışmış iş deneyimli yemek 
dağıtımı yapacak 

ŞOFÖR 

aranıyor
Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Eski marangozlar sanayi başkışla sokak No:3 
Selçuklu/Konya (Akdeniz Can Sokak başı)

Tel:0537 899 35 45 

Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi No:244 Karatay-Konya
TEL: 0 332 346 14 00 / FAX:0 332 346 14 06

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
BÖLÜMLERİ MEZUNU 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
ELEMANLAR ALINACAKTIR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

• TORNACI
• BOYACI

• KAYNAKCI 
PERSONELLERE İHTİYACIMIZ VARDIR

 SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR. 

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE 

Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

 - MUHASEBE 
ELEMANI
- ARGON 

KAYNAKÇISI
- ŞEHİRLERARASI 

DAĞITIM 
YAPABİLECEK ŞOFÖR 

ALINACAKTIR
Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

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

TEL : 0332 239 08 78

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;
PROGRAM YAZABİLEN (SOLİD, 

CİMATRON, MASTERCAM)
DİK İŞLEM

CNC OPERATÖRÜ
alınacaktır

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

10645 Sokak No:24 
• Tel: 342 18 30

Aksa'ya 2017'de 26 bin fanatik 
Yahudi baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar 
İdaresi, 2017 yılında yakla-
şık 26 bin fanatik Yahudi’nin 
Mescid-i Aksa’ya baskın 
düzenlediğini belirterek, 
söz konusu rakamın geçen 
yıllara oranla rekor sayıya 
ulaştığına vurgu yaptı. Ür-
dün Vakıflar ve İslami İşler 
Bakanlığına bağlı olan Ku-
düs İslami Vakıflar İdaresi 
Başkanı Şeyh Azzam el-Ha-
tib yaptığı yazılı açıklamada, 
“2017 yılında İsrail makam-
larının izni dahilinde 25 bin 
630 fanatik Yahudi, Mescid-i 
Aksa’ya baskın düzenleye-
rek Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal 
etti” ifadelerini kullandı.

Hatib, önceki yıllara oranla 2017 

yılında Mescid-i Aksa’ya düzenlenen 
baskın sayısının rekor seviyeye ulaştı-
ğına dikkati çekerek, Yahudi haham-
ların baskınlara teşvik eden fetvaları 

ve İsrail hükümetinin desteği çer-
çevesinde baskınlara katılan fanatik 
Yahudi sayısında artış yaşandığını 
vurguladı.  n AA



CHP Konya İl Başkanı Mehmet 
Ali Ünal yayımladığı yeni yıl kutla-
ma mesajında, “Yeni yılı kutlayarak, 
bizleri yeni hedeflere taşıyacak yeni 
bir yıla girmenin mutluluğunu için-
deyiz” diye konuştu.  CHP Konya İl 
Başkanı Mehmet Ali Ünal, yeni yılı 
kutlayarak, “2018’e girerken, zorlu 
bir dönem önümüzde dursa da ge-
leceğe umutla bakıyoruz. Çünkü biz 
millet olarak imkansız denilenlerin 
mümkün, hayal denilenlerin gerçek 
olduğunu gösteren bir tarihe sahi-
biz. Önümüzde bizlerin, ailelerimi-
zin, ülkemizin ve insanlığın gelece-
ğini belirleyecek yepyeni günler var. 
Bizi yeni hedeflere taşıyacak yeni bir 
yıla girmenin mutluluğu içindeyiz. 
Türk Milleti azmi ve kararı ile en 
kanlık anlarda bile aydınlığa çıkacak 
ve ülkemizin sorunlarını aşabilecek 
en önemlisi de her ne olursa olsun. 
Birlik ve beraberliğimizi koruyarak 
vatanına, toprağını ve cumhuriyeti-
mizin tüm değerlerine sahip çıkma-
ya devam edecektir” dedi. 

Türkiye’nin büyük ve güçlü bir 
ülke olduğuna dikkat çeken Meh-
met Ali Ünal, “Türkiye büyük ve 
güçlü bir ülkedir. Hep birlikte, öz-
gür bir şekilde yaşamak isteyen ve 
“Önce Türkiye” diyen dürüst insan-
larımız ile aşamayacağımız hiçbir 
engel yoktur. Demokrasi, özgürlük, 
adalet ve eşitlik mücadelesini hep 

birlikte verdiğimiz sürece, ülkemizi 
hak ettiği çağdaş uygarlık seviyesi-
nin bile ötesine çıkarmak, Türkiye’yi 
birinci sınıf bir demokrasi ile taç-
landırmak mümkün. Umudumuzu 
koruyacağız, hep birlikte büyük bir 
özgüven ve yepyeni bir heyecanla 
çalışacağız, 2018’i ülkemiz ve böl-
gemiz için her zaman hatırlanacak 
bir yıla çevireceğiz. Büyük ve güçlü 
olan ulusumuzu daha aydınlık ya-
rınlara birlikte taşıyacağız. Bu duy-
gu ve düşüncelerle Konyalı hemşe-
rilerimizin yeni yılını kutluyor, 2018 
yılının ülkemize, bölgemize ve tüm 
insanlığa mutluluk ve huzur getir-
mesini diliyorum.” n HABER MERKEZİ
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Taşeron işçilerin kadro başvuruları bugün başlıyor
Kadroya geçme şartlarını karşı-

layan taşeron işçiler için başvurular, 
bugün başlayıp 11 Ocak’ta zorunlu 
olarak sona erecek. Kadroya geçme 
şartlarını karşılayan taşeron işçiler 
için başvurular, yarın başlayıp 11 
Ocak’ta zorunlu olarak sona erecek. 
Başvurunun ardından süreç, “tespit 
komisyonu incelemesi ve hak sahip-
lerinin ilanı”, “ilana itirazlar”, “itiraz-
ların incelenmesi ve kesin listenin 
ilanı”, “sınavın gerçekleştirilmesi”, 
“sınav kuruluna itiraz”, “itiraz incele-
mesi ve kesin listenin ilanı” şeklinde 
devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan 
geçmeden topluca işçi kadrolarına 
geçirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığınca Resmi Gazete’nin bugün-
kü sayısında “Kamu Kurum ve Ku-
ruluşlarında Personel Çalıştırılmasına 
Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri 
Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İş-
çilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya 
Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Sta-
tüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Madde-
lerinin Uygulanmasına Dair Usul ve 
Esasları” yayımlandı.

Buna göre, açıklanan idarelerin 
söz konusu bütçelerinden karşılanan 

personel çalıştırılmasına dayalı hiz-
met alım sözleşmeleri kapsamında 4 
Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışanlar 
hak sahibi olabiliyor.

Devlet Memurları Kanunun-
da devlet memuru olmak şartlarını 
karşılaması istenen ilgili çalışanların, 
herhangi bir sosyal güvenlik kuru-
mundan emeklilik, yaşlılık veya ma-
lullük aylığı almaya hak kazanmamış 
olması, çalıştırılmalarına ilişkin olarak 
idarelere karşı açtıkları davalardan 
ve/veya icra takiplerinden feragat 
edeceğine dair idareye yazılı beyanda 
bulunması, idarelerden herhangi bir 
hak ve alacak talebinde bulunmaya-
cağını ve bu haklarından feragat et-
tiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi 
yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı 
olarak beyan etmesi gerekecek.

Şartları karşılayanlar başvuru-
larını, yarın başlayıp 11 Ocak’ta zo-
runlu olarak sona erecek 10 günlük 
sürede çalıştıkları iş yerinin personel 
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım 
sözleşmesinin yapıldığı birimine ilgili 
formu eksiksiz doldurup, dilekçe de 
ekleyerek yapacak.

Başvuruların ardından, Tespit 
Komisyonu incelemesi ve hak sahip-
lerinin ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ila-
na itirazların 21-23 Şubat, itirazların 

incelenmesi ve kesin listenin ilanının 
24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleşti-
rilmesinin 3-22 Mart, sınav kuruluna 
itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi 
ve kesin listenin ilanının ise 27-31 
Mart tarih aralıklarında yapılması yö-
nündeki tavsiye niteliğindeki takvim 
işletilecek. Tüm bu aşamaların ardın-
dan, hak sahipleri 2 Nisan geçmeden 
topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

Sorular, çalışanların iştigal ettik-
leri görevlerle ilgili konularda olacak

Tespit komisyonu en az üç kişi-
den oluşacak, iki yedek üyesi olacak. 
Komisyon, üye tam sayısıyla topla-
nacak ve oy çokluğu ile karar ala-

cak. Üyeler kendilerinin, boşanmış 
olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye 
kadar (bu derece dahil) kan ve kayın 
hısımlarının veya evlatlıklarının bu 
kapsamdaki başvurularında görev 
alamayacak. Komisyonun çalışma-
ları için aralarında idarelerin yetkili 
Elektronik Kamu Alımları Platformu 
(EKAP) kullanıcılarının da bulunduğu 
yeterli sayıda personel görevlendiri-
lecek. Yapılacak sınavların yeri, günü 
ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin 
internet sayfasında ilan edilecek. Sı-
nav soruları çalışanların iştigal ettiği 
konulardan seçilecek. Yazılı sınav, 
sınav kurulu tarafından 100 puan 

üzerinden değerlendirilip, tutanağa 
geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak 
için en az 50 puan almak şartı arana-
cak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınav-
da adaylar “başarılı” ya da “başarısız” 
olarak tutanağa geçirilecek.

Sınavın yazılı ve sözlü sınav şek-
linde yapılması halinde, adayın sü-
rekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi 
için yazılı sınavdan en az 50 puan 
alması, sözlü sınavda da başarılı bu-
lunması şart olacak.

Sınavda başarılı ve başarısız olan-
lar sınav kurulu tarafından kurumun 
resmi internet adresinde ilan edi-
lecek. İlan tebligat yerine geçecek, 
ilgililere ayrıca tebligat yapılmaya-
cak. Sınavlarda sorulacak sorular, 
çalışanların iştigal ettikleri görevlerle 
ilgili konularda, yürütmekle yükümlü 
oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini 
ölçmeye yönelik ve eğitim düzeyleri-
ne uygun olarak sınav kurulu tarafın-
dan hazırlanacak.

Öngörülen şartları taşımaya de-
vam etmek kaydıyla sınav sonuçları-
nın kesinleşmesini müteakip, her bir 
sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hak 
edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve 
birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş 
sayılan sürekli işçi kadrolarına her bir 
idarede atamaya yetkili amirin ona-

yıyla topluca geçirilecek.
Tüm aşamaları geçtikten sonra 

sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin 
istihdam süresi hiçbir şekilde emek-
lilik, yaşlılık ve malullük aylığını ka-
zanma tarihini geçemeyecek. Sürekli 
işçi kadrosuna geçirilenlerden şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin herhangi 
bir tazminat ödenmeksizin istihda-
mına son verilecek. Yanıltıcı bilgi ve 
belge sunmak suretiyle bu madde 
hükümlerinden yararlandığı tespit 
edilenlere istihdam süresince yapılan 
ödemeler genel hükümlere göre tah-
sil edilecek.

Personel çalıştırılmasına dayalı 
hizmet alımı niteliği taşıyan sözleş-
melerin feshedilmesinde, yapılan iş 
tutarının sözleşme bedelinin yüzde 
80’ini aşan personel çalıştırılmasına 
dayalı hizmet alımlarında herhan-
gi bir tazminat ödenmeyecek. Fiyat 
farkları sözleşme bedelinin hesabın-
da dikkate alınmayacak. Geçiş işle-
minin yapıldığı tarihten önce yapılan 
iş artışı ve iş eksilişleri sonucunda 
ortaya çıkan bedel, sözleşme bedeli 
olarak dikkate alınacak. Hesaplana-
cak tazminat dışında yükleniciye bu 
kapsamda başka bir ödeme yapılma-
yacak.
n HABER MERKEZİ

‘Sorunlarımızı uzlaşarak 
çözen bir ülke istiyoruz’

‘Türkiye büyük ve
güçlü bir ülkedir’

Adalet Partisi(AP) Siyasi 
İşler Başkan Yardımcısı ve 
Konya İl Başkanı Ali Kaya, ya-
yımladığı yeni yıl mesajında, 
2018 yılının ülkemize ve Kon-
yalı hemşerilerimize huzur ve 
mutluluk getirmesini diledi.  
Adalet Partisi(AP) Konya İl 
Başkanı Ali Kaya Yayımladığı 
yeni yıl kutlama mesajında, 
Yeni yılın ülkemizin sorunları-
nın çözüldüğü bir yıl olmasını 
dileyerek, “Ülke ve Konya ola-
rak acısıyla, tatlısıyla 2017’yi 
geride bırakarak yeni bir yıla 
umutla girdik. Umarım 2017 
yılında ülkemizin yaşadığı 
olumsuzluklar ve sorunlar 
2018 yılında da yaşanmaz. 
Ülkemiz huzur ve mutluluk 
içinde yeni bir yıl yaşar. Yeni 
yılla birlikte ülkemiz birlik ve 
beraberliğini daha da güç-
lendirerek her anlamda kalkınmış, 
aş ve iş sorunu başta olmak üzere 
bütün sorunlarından arındırılmış bir 
ülke konumuna kavuşur” dedi.

2017 yılında yaşanılan sorunları 
da değerlendiren Ali Kaya,  “Ülke 
olarak 2017 yılında yaşadığımız 
olumsuzluklar ve siyasal gerginlik-
lere son verilerek, 2018 Türkiye’sin-
de kendi sorunlarımızı uzlaşarak ve 
konuşarak çözen bir ülke istiyoruz. 
AK Parti hükümetinden de beklen-
timiz biran önce ekonomik ve siya-

sal istikrarı sağlayarak, ülkemizin 
huzur ve mutlu biçimde yaşamasını 
sağlamasıdır. İçinde bulunduğu-
muz süreçte de hepimizin ülkemize, 
cumhuriyetimize, milli ve manevi 
değerlerimize sahip çıkmak görevi 
olmalıdır. 2018 yılının Türk Mille-
tinin beklentilerinin karşılandığı, 
hayallerinin gerçekleştirildiği bir yıl 
olması dileğiyle, rabbimize emanet 
olun derken milletimizin ve Konyalı 
hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, 
huzur ve mutluluk diliyorum” şek-
linde konuştu.  n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleştiren, terör örgütü PKK’ya 
yönelik 2017 yılının son ayında düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi

Yılın son ayında da 
PKK’ya ağır darbe
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 

Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğünün 
(EGM), ülkenin huzur ve kardeşliği-
ni bozmaya çalışan terör örgütü PKK 
mensuplarına yönelik takibi kararlı-
lıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz deme-
den şehir merkezi ve kırsal alanların 
yanı sıra yurt dışında da PKK’lı terö-
ristlerin peşini bırakmayan, haftalar-
ca arazide kalarak operasyonlarını 
sürdüren güvenlik güçleri, terör ör-
gütü PKK’ya 2017’nin son ayında da 
ağır darbe vurdu.

1-31 Aralık 2017 tarihlerinde, 
terör örgütü PKK’nın saldırılarında 
3 güvenlik görevlisi şehit düştü. Bir 
sivilin yaşamını yitirdiği terör saldı-
rılarında, bir sivil yaralandı. Operas-
yon ve saldırılarda yaralanan 7 asker 
tedavi altına alındı.

BİR AYDA 
120 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçleri, ülkenin barış 
ve huzurunu bozmaya yönelik saldı-
rılar düzenleyen terör örgütü PKK’ya 
yurt içi ve dışında hava ve kara ope-
rasyonlarıyla karşılık verdi.

Aralık 2017’deki operasyonlar-
da 120 PKK’lı terörist etkisiz hale 
getirildi. PKK ve örgütün gençlik 
yapılanmasına yönelik pek çok ilde 
aralıkta düzenlenen operasyonlarda 
gözaltına alınan 195 zanlıdan 163’ü 
tutuklandı.

OPERASYONLAR KARA 
KIŞTA DA SÜRDÜRÜLÜYOR

TSK’nın Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 
yurt içi ve dışında yürüttüğü operas-
yonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin 
kış şartlarında dahi hız kesmeden 
devam ediyor.

Kış üslenmesine girmeye ha-
zırlanan teröristleri amansız takibe 
alan Mehmetçik, hava şartlarındaki 
olumsuzluklara rağmen kararlılıkla 
yürüttüğü operasyonlarda, PKK’nın 
çok sayıda sözde eyalet sorumlusu 

etkisiz hale getirildi.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 

Aralık’ta çıkan çatışmada etkisiz hale 
getirilen 4 bölücü terör örgütü men-
subundan birinin, İçişleri Bakanlığı-
nın aranan teröristler listesinde gri 
kategoride yer alan “Soreş” kod adlı 
Şahabettin Naşa, birinin de örgütün 
sözde Erzurum sorumlularından 
“Rohat Ahmet” kod adlı Hamdusena 
Atala olduğu belirlendi.

PKK’NIN ‘REKLAM YÜZÜ’ 
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 

Batı medyası tarafından DEAŞ 
ile mücadele eden ve YPJ’li olarak 
bilinen “Zozan Cudi” kod adlı kadın 

terörist Zozan Temir’in, Şırnak’ta 
düzenlenen hava harekatında ölü 
ele geçirildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kır-
salında etkisiz hale getirilen 8 terö-
ristten birinin “Aranan Teröristler 
Listesi”nin yeşil kategorisinde yer 
alan ve 1 milyon lira ödülle aranan 
örgütün sözde “Pülümür Bağır Gücü 
sorumlusu” Murat Dağ olduğu tespit 
edildi.

Ağır kayıplar verilmesi ve sözde 
sorumluların etkisiz hale getirilme-
siyle bölgedeki teröristlerde büyük 
moral bozukluğu yaşandığı belirtildi.

Kahraman Mehmetçik’in zorlu 

operasyonları kamerada
Güvenlik güçlerinin Erzincan kır-

salında soğuk hava ve zorlu kış ko-
şullarında düzenlediği ve bir teröris-
tin etkisiz hale getirildiği operasyon, 
geçen ay AA ekibince saniye saniye 
kaydedildi.

 MEHMETÇİK KARA KIŞTA BİLE ELİ 
KANLI PKK’YA GÖZ AÇTIRMIYOR
Doğu Anadolu’da, ülkenin hu-

zur ve barışını bozmak için eylemler 
yapan ve son dönemde ağır kayıplar 
veren terör örgütü PKK/KCK’ya yö-
nelik operasyonlar, zorlu arazi ko-
şulları ve çetin kışa rağmen aralıksız 
sürdürülüyor.

Zorlu kış şartlarında her türlü 
olumsuzluğa rağmen özveriyle sür-
dürülen hava destekli operasyon-
larda, helikopterle bölgeye ulaşan 
ve soğuk havaya rağmen günlerce 
arazide kalan Jandarma Özel Ha-
rekat timleri ve komando birlikleri, 
karla kaplı arazilerde teröristlerin 
kış üslenmesi için yiyecek ve yaşam 
malzemesi bulabileceği kış döne-
minde kullanılmayan yayla evlerini 
de kontrol ediyor. Bölgede şu sıralar 
Tunceli’nin kent merkezi kırsalının 
yanı sıra Pertek, Hozat ve Ovacık 
ilçeleri kırsalı, Erzurum Çat ilçesi 
kırsalı, Kars’ın Çemçe-Madur bölge-
si, Erzincan’ın Refahiye ilçesi kırsalı 
ve Ağrı kırsalında operasyon yapan 
timler, teröristlere göz açtırmıyor.

ÖRGÜTÜN KIŞ 
ÜSLENMESİNE AĞIR DARBE

Helikopterlerin yanı sıra zaman 
zaman uçakların da destek verdiği 
yurt genelindeki operasyonlarda, 
örgüt mensuplarınca kullanılan sı-
ğınak, barınak ve mağaralarda çe-
şitli silah, patlayıcı ve mühimmat ile 
yüklü miktarda un, şeker, çay gibi 
yiyecek ve yaşam malzemeleri ele 
geçirildi. Sığınaklar ile içerisindeki 
yaşam malzemelerini imha eden 
güvenlik güçleri, kış üslenmesine 
girmeye çalışan eli kanlı örgüte ağır 
darbe indirmeyi sürdürüyor. n AA

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular, 
bugün başlayıp 11 Ocak’ta zorunlu olarak sona erecek

 Adalet Partisi(AP) İl Başkanı Ali Kaya

CHP Konya İl Başkanı Mehmet Ali Ünal

1-31 Aralık 2017 tarihlerinde, terör örgütü PKK’nın saldırılarında 3 güvenlik görevlisi 
şehit düştü. Bir sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, bir sivil yaralandı. 

Operasyon ve saldırılarda yaralanan 7 asker tedavi altına alındı.
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‘Kırım’daki Mevlevihane
aslına uygun kullanılmalı’

Hayatının yaklaşık 50 yılı Özbe-
kistan’da sürgünde geçen, ardından 
vatanı Kırım’a dönen 80 yaşındaki 
Alife nine, 17 yıl boyunca gönüllü 
hizmetini üstlendiği fakat şu anda 
ticarethaneye dönüştürülen Kı-
rım’daki Gözleve Mevlevihanesi’nin 
aslına uygun kullanılmasını istiyor.

Kırım’ın Gözleve kentindeki 
Gözleve Mevlevihanesi’ne sahip 
çıkılması için imza kampanyası baş-
latan Yaşlavskaya, ilerleyen yaşına 
rağmen verdiği mücadeleyle takdir 
topluyor.

“Ömrümü adadım” dediği mev-
levihanenin şu anda aslına uygun 
kullanılmaması nedeniyle gerek 
ülkesinde gerekse Türkiye’de imza 
toplayan ve bunun için Konya’ya ge-
len Alife nine, şu anda ticarethane 
olarak kullanılan mevlevihanenin 
yeniden Müslümanlara devredilme-
si ve ibadethane olarak kullanılması 
için girişimlerini sürdürüyor.

AA muhabirine, babasını 1944 
yılında savaşta kaybettikten sonra 
annesi, kardeşi ve diğer Kırımlılarla 
ana vatanından Özbekistan’a sür-
gün edildiğini anlatan Alife Yaşlavs-
kaya, yaklaşık 50 yıl boyunca büyük 
zorluk, sıkıntı ve acı çektiğini belirtti.

- “Annem buğday tarlasında 
kaldı”

Hayatının 17 yılını ülkesinde-
ki 15’inci asırdan kalma Gözlevi 
Mevlevihanesi’nde geçirme fırsatı 
bulduğunu vurgulayan Alife nine, 
sürgün yıllarını şöyle aktardı:

“Sürgün edilirken yolda aç ve 
susuz kaldık. Çok acıkmıştık. Ben 
ağlıyordum. Tren durduğunda an-
nem tarlaya girip buğday toplamaya 
başladı. Bunu görünce ateş ettiler. 
Annem o buğday tarlasında kaldı, 
biz de öksüz kaldık. Bizi kırdılar, yok 
ettiler. Çok hainlikler gördük. Ağa-
beyimle Özbekistan’da bir çocuk 
yuvasında büyüdük. Vatanımızdan 
uzakta bir yaşam kurmaya çalıştık.”

Başarılı bir öğrencilik dönemi 
sonrası iki üniversite bitirip tarih 
araştırmacısı olduğunu ve evlenip 
iki çocuk dünyaya getirdiğini ifade 
eden Alife Yaşlavskaya, vatanına 
dönüş yolu açılınca 1990’da çocuk-
larını Özbekistan’da bırakıp Kırım’a 
döndüğünü dile getirdi.

Yaşlavskaya, şöyle devam etti:
“Geldim, kaldım. Kırım bırak-

madı beni. Bir süre çadırlarda ya-
şadık, aç susuz kaldık ama Allah 
bize yardım etti. Sonra oğullarım 

da yanıma geldi. Öğrendim ki Kı-
rım’ın en bereketli yeri bizim Göz-
leve şehriydi. Doğduğum evi, şehri, 
özümüzü, tarihimizi, İslam tarihini, 
tekkeleri araştırmaya başladım. 
Bir gün Gözleve Mevlevihanesi’ni 
gördüm. ‘Aşka kavuşmak’ gibi ona 
kavuştum. Askeri depo olarak kul-
lanılıyordu. Şehrin yöneticisine git-
tik. Biz anlatınca dedi ki ‘Alife Ha-
nım sen buraya gir, koru, başkaları 
onu bozmasın, zarar vermesin.’ Ben 
de oğullarıma ‘Siz ev kurun, kendi-
nizi kurtarın, ben tekkede kalaca-
ğım’ dedim. 17 yıl tekkenin bir oda-
sında yaşadım. Ne su vardı, ne ışık, 
ne ısınma. Allah bana yardım etti. 
Burayı harap etmesinler diye ko-
rudum, temizledim. Tarihimizi ko-
rumak gerekiyordu. Bu toprak, bu 
vatan bizim diyerek sahip çıktım.”

Alife nine, bir mescid ve medre-
se bulunan mevlevihanede İslam ve 
Kırım geleneğini yansıtan bir kültür 
merkezi olarak talebeler yetiştirildi-
ğini kaydetti.

Mescidin minaresinin kısmen 
yıkıldığını aktaran Yaşlavska-
ya, “Minarenin üst kısmı yıkılmış, 
gerisi de eğik durumda. Yıkıldı yı-
kılacak. Yıkılsa, tekkenin üstüne 
düşecek. 15. asır abidesi yok olacak. 
Ağlarım ama beni duyan yok” dedi.

Şu anda mevlevihanenin el-
lerinden alındığını, adeta bir tica-
rethane gibi işletilmeye başlandı-
ğını dile getiren Alife nine, şunları 
söyledi: “Kültürümüzü, tarihimizi 
değiştirmeye çalışıyorlar. Orayı bir 
turistik merkez haline getirdiler. Zi-
kir yok, Kur’an okuma yok. Şu anda 
orada gerçek Mevlevilik yok. Sanat-
çılar gösteri yapıyor, para kazanıyor. 
Derdimiz büyük. Derdim, Gözleve 
Mevlevihanesi’nin korunması ve as-
lına uygun kullanılması. Türkiye’ye 
gelip bunun için imza topladım. Bu 
imzaları ve yazdığım mektubu yet-
kililere ulaştıracağım. Derdine bir 
çare bulunması için, Müslümanlara 
ve tüm dünya halklarına sesleniyo-
rum. Ben 80 yaşında bu Mevlevi-
hane için yollara çıktım. Tek vasiye-
tim; burası Müslümanlığa dönsün 
de birinci zikirde benim gözlerim 
kapansın. Türkiye’den de yardım 
bekliyoruz. Bize, Kırım Tatarlarına 
yardım gerek. Abidelerimize, Müs-
lüman mekteplerimize yardım ge-
rek. Çocuklarımız öz kültürümüzle 
büyümeli.”
n AA

Medicana Konya Hastanesinde 2018 yılının 
ilk doğumu saat 06.37’de gerçekleşti. 3 kilo 
180 gram doğan bebeğe Taha ismi verildi. 
Anne Fatma ile baba Oğuz Karatepe yeni 
yılda çocuk sahibi olmanın mutluluğunu 
yaşadı. Sağlık durumları iyi olan anne ve be-
beğin kontrollerin ardından taburcu edileceği 
öğrenildi.
n İHA

İTO verilerine göre, İstanbul’da geçen yıl pe-
rakende fiyatlar ortalama yüzde 9,33, toptan 
fiyatlar ise yüzde 12,77 arttı. İstanbul Ticaret 
Odası (İTO), Aralık 2017 fiyat indekslerini 
açıkladı.  İTO’nun 1995 bazlı verilerine göre, 
Aralık 2017 itibarıyla Ücretliler Geçinme İn-
deksi yıllık ortalama yüzde 9,33, Toptan Eşya 
Fiyatları İndeksi de yıllık ortalama yüzde 
12,77 yükseldi.  İstanbul’da Aralık 2017’de 
perakende fiyatlar yüzde 0,65, toptan fiyatlar 
ise yüzde 1,94 artış kaydetti. Aralık 2017’de 
bir önceki yılın aynı ayına göre perakende 
fiyatlar yüzde 9,50, toptan fiyatlar ise yüzde 
11,32 arttı.  n AA

Medicana’da yeni 
yılın ilk bebeği

Perakende ve
toptan fiyatlar arttı

Binek otomobillerde vergiye konu ÖTV matrah limitle-
ri yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Buna göre, 
motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller 
için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst 
limiti 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi. 1600 cc’yi ge-
çen ancak 2000 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV 
matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartılırken, elektrik 

motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor si-
lindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV 
matrahının alt limiti 50 bin lira yerine 57 bin lira, üst limiti 80 
bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacak. Elektrik motor 
gücü 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2000-2500 cc 
arasındaki binek otomobiller için ise ÖTV matrahı 100 bin 
lira yerine 114 bin lira olacak.
n AA

Otomobiller için ÖTV limitlerine düzenleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 
taşra teşkilatındaki sözleşmeli po-
zisyonlarına, sözlü sınavla 9 bin 500 
personel alınmasına ilişkin ilan Dev-
let Personel Başkanlığının internet 
sitesinde yayınlandı. 

Devlet Personel Başkanlığının 
internet sitesindeki ilana göre, Di-
yanet İşleri Başkanlığınca, taşra teş-
kilatındaki sözleşmeli pozisyonlara 
3 bin Kur’an kursu öğreticisi, 6 bin 
imam hatip ve 500 müezzin kayyım 
alınacak. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca 
belirtilen sözleşmeli pozisyonlara 

başvurmak için, İlahiyat Fakültesi, 
lisans mezunları için 2016 yılı KPSS 
(B) grubu KPSSP124, ön lisans me-
zunları için 2016 yılı KPSS (B) gru-
bu KPSSP123, ortaöğretim mezun-
ları için 2016 yılı KPSS (B) grubu 
KPSSP122 puan türünden en az 50 
puan almış olmak gerekiyor. 

Öte yandan, müezzin kayyım 
kadrosuna başvuracak lise mezun-
ları için hafızlık belgesine sahip, 
Kur’an kursu öğreticileri için de ba-
yan olma şartı aranıyor. 

Adaylar, 16 Ocak 2018’e kadar 
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/

Sinav/KurumDisi/” adresinden sı-
nav başvuru programı aracılığı ile 
sınav başvuru formunu dolduracak. 

Başvuru formunu dolduran 
adaylar, sınav başvurularını onay-
latmak üzere istenen belgelerle 
herhangi bir il müftülüğüne şahsen 
müracaat edecek. Yurt dışından sı-
nava müracaat edecek adaylar adı-
na, istenen belgeleri getirmeleri 
halinde üçüncü şahıslar müracaat 
işlemini yapabilecek.

İlan edilen pozisyonlara yönelik 
sözlü sınav, Ankara, Antalya, Bursa, 
Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, 

Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kas-
tamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul, 
Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve 
Van illerindeki sınav merkezlerinde 
yapılacak.

Sınav tarihi, başvuruların alın-
ması ve sınav için gerekli hazırlık-
ların tamamlanmasından sonra Di-
yanet İşleri Başkanlığının internet 
sitesinde ilan edilecek.

KPSS puanı en yüksek olan 
adaydan başlamak üzere ilan edilen 
kontenjan sayısının üç katı aday söz-
lü sınava çağrılacak.  
n AA

AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, Gençliğin Dirilişi Derneği’nin “Yeni 
Türkiye Vizyonunda Genç Liderler” projesi kapsamında eğitim gören gençlerle buluştu 

‘Hedef milli ve manevi 
değerlere bağlı gençlik’

AK Parti Konya Milletvekili Dr. 
Hüsnüye Erdoğan, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının desteklediği, Gençliğin 
Dirilişi Derneği’nin “Yeni Türkiye Viz-
yonunda Genç Liderler” projesi kap-
samında eğitim gören gençlerin Kon-
ya Bilim Merkezi ziyaretlerine eşlik 
etti.  Gençlerle sohbet eden Erdoğan, 
öncelikle hayatından ve tecrübele-
rinden bahsetti. Gençlere hedeflerini 
büyük tutmalarını ve bol bol kitap 
okumalarını tavsiye eden Erdoğan, 
“Buralarda bir şeyler öğrenmenin, 
kendinizi yetiştirmenin peşindesiniz. 
Sizleri yetiştiren ailelerinizi tebrik 
ediyor, böyle projelerin hayata geç-
mesine katkı sağlayanlara da şükran-
larımızı sunuyorum. Proje ilk haliyle 
önümüze getirildiğinde beğenmiştik 
ama şimdi karşımızda sizin gibi pırıl 
pırıl gençlerimizle hayata geçirildiğini 
görmekten son derece mutlu olduk” 
dedi. Erdoğan, soru cevap kısmında 
ise gençlerin sorularını cevaplandır-
dı. “Yeni Türkiye Vizyonunda Genç 

Liderler” projesiyle, Konya’da eğitim 
gören 100 lise öğrencisinin 10 baş-
lıkta verilecek eğitimlerle gelişen ve 
büyüyen ülkemizin 2023 hedefleri 
doğrultusunda milli ve manevi de-

ğerlerine bağlı, bilgi ve özgüven sahi-
bi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet 
duygusu yüksek, toplumsal hayata 
aktif katılan, temel hak ve hürriyetle-
rini etkin bir biçimde kullanan kendi 

potansiyellerini tam anlamıyla ger-
çekleştirebilecekleri geleceğin liderle-
rini belirleyip Yeni Türkiye’nin oluşu-
muna katkı sağlanması amaçlanıyor.
n İHA

Diyanet, 9 bin 500 personel alacak

Gençlerle sohbet eden Erdoğan, öncelikle hayatından ve tecrübelerinden bahsetti. 
Gençlere hedeflerini büyük tutmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.
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‘Ereğli, tarih ve kültür merkezlerinden biri’
Konya Büyükşehir Belediyesi ve 

Ereğli Belediyesi’nin ortaklaşa dü-
zenlediği Yaşayan Konya Hafızası 
İkindi Sohbetleri kapsamında Koyu-
noğlu Müzesi’nde Ereğli’nin tarihi ve 
kültürel yönleri anlatıldı. Programa 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Daire Başkanı Mücahit Sami 
Küçüktığlı, Ereğli Belediye Başkanı 

Özkan Özgüven, Büyükşehir Beledi-
yesi Kütüphaneler ve Müzeler Şube 
Müdürü Hasan Yaşar ve birçok kültür 
sanat insanının yanı sıra Ereğlili genç-
ler de katıldı. Programın açılış konuş-
masını yapan Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, “Ereğli’mizin tarihi-
ni ve kültürünü gün yüzüne çıkaran 
kıymetli bir programı gerçekleştirdik. 

Birçok medeniyeti bünyesinde barın-
dırmış şehrimiz tarihi olarak oldukça 
zengindir. İvriz Kaya Anıtı, Kervan-
saraylar, Hamamlar, Tarihi Kaleler 
ve Tarihi Ulu Cami ile Ereğli tarih 
kokan bir şehirdir. Konya Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlikte düzenlediği-
miz programla Ereğlimizin tarihini 
ve kültürünü Konyalı kardeşlerimizle 

paylaştık. Ayrıca yöresel ürünlerimizi 
de onlara tanıtarak, tatmalarını sağla-
dık. Açılışını yaptığımız hemşehrimiz 
Hilmi Erel’e ait Geçmişten Günümüze 
Ereğli sergimiz de ilgi ile takip edildi. 
Bu kapsamda bu kıymetli programda 
başta Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Tahir Akyürek Bey olmak üzere 
emeği olan herkese teşekkür ederim” 

dedi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Baş-
kanı Mücahit Sami Küçüktığlı “Bu ay 
Konya’mızın tarih ve kültür açısından 
önemli İlçelerinden birisi olan Ereğli’yi 
tanıtıyoruz. Birçok medeniyetin yer-
leşkesi olan bu ilçemiz önemli bir tarih 
ve kültüre sahiptir. Katılımlarınızdan 
dolayı hepinize teşekkür ederim” 
dedi. Konuşmaların ardından Prof. 

Dr. Doğan Yörük, Hilmi Erel ve Mu-
hammed Yaşar Çuhadar Geçmişten 
Günümüze Ereğli’yi anlattı. Progra-
mın devamında açılışı gerçekleştirilen 
Hilmi Erel’in Geçmişten Günümüze 
Ereğli sergisi de yoğun ilgi gördü. Et-
kinlik sonunda katılımcılara Ereğli’nin 
yöresel ürünlerin tanıtımı yapılarak 
ikramda bulunuldu. n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Türkiye’nin Ar-Ge tasarım, kalite, teknoloji ve 
yerli üretim alt yapısıyla yerli marka otomobil üretimine hazır olduğunu belirtti 

‘Yerli otomobil 
üretimine hazırız’

AK Parti Konya Milletvekili ve 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko-
misyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 
Türkiye’nin Ar-Ge tasarım, kalite, 
teknoloji ve yerli üretim alt yapısıyla 
yerli marka otomobil üretimine hazır 
olduğunu belirterek, “Türkiye uzun 
yıllardır kendi yerli otomobil marka-
sını bu tecrübe üzerine inşa etmek 
istiyor ve artık bugün ortaya konu-
lan irade ile bu yolda emin adımlarla 
ilerliyor. Özel sektör ve kamu bu işe 
stratejik bir bakış açısıyla bakıyor ve 
tam bir iradeye sahip” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili ve 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yonu Başkanı Ziya Altunyaldız, yerli 
otomobil ile ilgili çalışmaların ve şir-
ket kurma sürecinin devam ettiğini 
söyledi. Türkiye’nin otomotiv sektö-
ründeki tecrübesi ve birikimi, küre-
sel tedarik zincirine entegrasyonu ve 
dünya ihracatındaki yerinin önemli 
olduğunu ifade eden Altunyaldız, 
bu deneyimlerin çalışmaların olum-
lu sonuçlanmasında doğrudan etkili 
olacağını dile getirdi.

Otomotiv sektöründe Türki-
ye’nin Ar-Ge, tasarım, kalite, tek-
noloji ve yerli üretim alt yapısıyla 
yerli marka otomobil üretimine hazır 
olduğuna işaret eden Altunyaldız, 
“Türkiye uzun yıllardır kendi yerli 
otomobil markasını bu tecrübe üze-
rine inşa etmek istiyor ve artık bu-
gün ortaya konulan irade ile bu yolda 
emin adımlarla ilerliyor. Özel sektör 
ve kamu bu işe stratejik bir bakış 
açısıyla bakıyor ve tam bir iradeye 
sahip” diye konuştu.

Yerli otomobili üretecek 5’li kon-
sorsiyumun, otomotiv endüstrisinin 
bugünkü gelişmelerini ve gelecek 
perspektifini kapsayacak bir şekilde 
hem iç pazarı hem de küresel pazarı 
hedefleyen teknoloji, tasarım, üre-
tim ve pazarlama altyapısı çalışma-
larına hızlı şekilde başlaması gerek-

tiğini anlatan Altunyaldız, 2019’da 
ilk otomobil prototipinin üretilme-
sinin, 2021’de ise otomobillerin 
trafiğe çıkmasının hedeflendiğini 
hatırlattı. Dünyada otomotiv sektö-
rünün önemli bir teknoloji değişim 
kavşağında olduğuna dikkat çeken 
Altunyaldız, bu nedenle Türkiye’nin 
ilk yerli otomobilinin elektrikli olma-
sının doğru olacağını ifade etti. Al-
tunyaldız, şu an dünya sokaklarında 
dolaşan 1 milyar arabanın 2 milyo-
nun elektrikli olduğuna dikkat çekti.

“OTOMOBİL SEKTÖRÜ ÖNEMLİ BİR 
DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE”

2025’te üretilen her arabadan 
yüzde 10’unun, 2040’ta ise yüzde 
35-40’ının elektrikli olacağının ön-
görüldüğünü aktaran Altunyaldız, 
“Gelişmelere bakıldığında bu oranın 

yüzde 50’lere varabileceğini söyle-
yebiliriz. Dünya markaları 2025’ten 
sonra yapacağı her modelin elektrik-
li versiyonunu da piyasaya sürmeyi 
hedefliyor. 5 yıl sonra, piyasaya 120 
civarında elektrikli araç modelinin 
çıkacağı öngörülüyor. Otomobil sek-
törü önemli bir değişim ve dönüşüm 
sürecinde. Büyüyen, gelişen ve yeni 
modellere potansiyel vadeden bir 
fırsat penceresi var. İşte bu tekno-
loji ve tüketim kalıplarındaki deği-
şim ve dönüşüm kavşakta, Türkiye 
olarak önemli bir atılım yapacağız. 
Otomotiv sektöründeki bu değişim 
sürecinde yarışa katılmayı bu sefer 
kaçırmayacağız. Bu yarışta Türkiye, 
rahatlıkla ortaya koyduğu irade ve 
organizasyon yapısı ve otomotivdeki 
alt yapısıyla ana aktörlerden biri ola-

caktır. Devletin iradesi var, finans-
man var, teknolojiyi yakalayacak ye-
tenek ve yapı var, otomobil üretme 
ve pazarlama tecrübesi var. Artık 
Türkiye’nin yerli otomobil markasıy-
la dünyaya açılmaması için bir sebep 
yok. Elektrikli otomobil üretiminde, 
özgün bir tasarımla, düşük maliyetle 
ve elektrik depolama teknolojisinde-
ki gelişmelerin takibiyle yarışa baş-
layan ve bugüne kadarki tecrübesini 
kullanan bir Türkiye, rahatlıkla bu 
yeni aşamada elektrikli araç üreti-
minde küresel bir başat aktör olabi-
lir” diye konuştu.

Altunyaldız, komisyon olarak 
sektöre ve bakanlıklara katkı sun-
maya devam edeceklerini sözlerine 
ekledi.
n AA

Zorunlu kış lastiğinde ‘zamlı’ uygulama başlıyor
Şehirler arası yük ve yolcu taşı-

yan ticari araçlar için 1 Aralık’ta baş-
layan kış lastiği takma zorunluluğu 
kapsamında kesilen ceza, yarın itiba-
rıyla 715 lira olacak. 

Şehirler arası yük ve yolcu taşı-
yan ticari araçlar için 1 Aralık’ta baş-
layan kış lastiği takma zorunluluğu 
kapsamında kesilen ceza, yarından 
itibaren 715 liraya yükselecek. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığınca, Karayolları 
Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya 
taşımalarında kullanılan araçların 
kış lastiği takmaları, illerin hava ve 
iklim şartlarına göre yılın belirli dö-
nemi için zorunlu tutuluyor. Söz ko-
nusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de 
devredilebiliyor.  Araçların denetimi, 
Bakanlığın yetkilendirdiği personelin 
yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığının sınır ka-

pılarındaki birimleri ve belediyelerin 
denetim birimleri tarafından yapılı-
yor.

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 
Aralık’ta başladı. Kurala uymayan 
araçların işletmecilerine bugüne 
kadar 625 lira ceza uygulandı. Söz 
konusu ceza, Maliye Bakanlığı tara-

fından açıklanan yüzde 14,47’lik ye-
niden değerleme oranı çerçevesinde 
yarından (1 Ocak) itibaren 715 liraya 
yükselecek. Ceza tutarını azaltma-
ya ve iki katına kadar artırmaya Ba-
kanlar Kurulu yetkili olacak. Kanuna 
göre, yolcu ve eşya taşımalarında 
kullanılan araçların her yıl 1 Aralık ile 

1 Nisan arasında kış lastiği takmala-
rı zorunlu bulunuyor.  Yük ve yolcu 
taşımacılığı yapan araçlar dışındaki 
hususi araçlar için uygulama zorunlu 
değil ancak can ve mal güvenliğiyle 
güvenli seyahat için kış şartlarında 
tüm araçlarda kış lastiği kullanılması 
gerekiyor. n AA

30 Mart 2014 yerel 
seçimlerinin ardından 
Meram Belediye Baş-
kanlığına seçilen Fatma 
Toru başkanlık koltuğu-
na oturduğu günden iti-
baren Meram için yoğun 
şekilde çalışarak Me-
ram’ın çehresini değiş-
tirmeye devam ediyor. 

2017 yılına çalış-
maları ile damga vuran 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
2017’nin son günü de ne kadar ba-
şarılı olduğunu bir kez daha gösterdi. 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Me-
ram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan 
“Ana Kucağından Peygamber Ocağı-
na Projesi” kapsamında “anne yeme-
ği” özlemi geçen yiğit Mehmetçiklere 
anne yemeği ile yeni yıla mutlu girme-
leri sağlandı. 

Kurtuluş Savaşı’nda cepheye aş 
taşıyan Anadolu kadınından esinleni-
lerek, 13. yüzyıldaki Ahilik Teşkilatı’nın 
kollarından biri olan, dünyadaki ilk ka-
dın teşkilatlanması diye bilinen Bacı-
yan-ı Rum’dan ilham alınarak Meram 
Belediyesince kurulan Bacıyan-ı Me-
ram’ın anneleri tarafından Mehmetçik 
için ev yemekleri hazırlandı. 

Yaprak sarması, içli köfte, su 
böreği gibi büyük emekle hazırlanan 
yemekler, helikopterle Şırnak’taki 23. 
Jandarma Sınır Tümen Komutan-
lığına bağlı Jandarma Özel Harekat 
Taburu’na ulaştırıldı.    Mehmetçik bu 
anlamlı sürprizle, yılın son akşamın-
da asker ocağında özledikleri anne 
yemeklerini yemenin mutluluğunu 
yaşadı.

Projede tarihi zemin-
den referans alındı. 13. 
yy’da cephe gerisinde 
eşlerine, oğullarına lojis-
tik destek veren Bacıyan-ı 
Rum teşkilatı (Dünya-
daki kurumsal anlamda 
ilk kadın örgütlenmesi) 
Bacıyan-ı Meram olarak 
yeniden dirilişe geçti. Pa-
ketlenen yemekler, yılın 
son gününde Şırnak’taki 

23. Jandarma Sınır Tümen Komutan-
lığına bağlı Jandarma Özel Harekat Ta-
buru’na ulaştırılmak üzere helikopterle 
yola çıktı. Taburun yemekhanesine 
getirilen mühürlü paketler açılarak 
içerisindeki yemekler ısıtıldı ve Meh-
metçik’e dağıtıldı.  

Proje ile amaçlarının aynı za-
manda güvenlik güçlerinin moral ve 
motivasyonunu diri tutmak olduğunu 
dile getiren Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Güvenlik güçlerimizin 
belirlediği zaman ve mekan doğrultu-
sunda bu projemizin farklı periyotlar-
da devam etmesini istiyoruz” dedi.

Milletimizce Birlik ve beraberliğin 
en yoğun bir şekilde yaşanması ge-
reken bugünlerde Meram Belediye 
Başkanımız Sayın Fatma Toru’ya , 
Bacıyan-ı Meram yetkililerine ve ça-
lışanlarına  yurt savunmasında can 
siperane mücadele eden Mehmetçik-
lerimize ana sıcaklığında ulaştırdığı 
yemekler için çok teşekkür ederim.  
Allah vatanımız ve milletimiz için gece 
gündüz nöbet tutan Mehmetçiklerimi-
zin,polislerimiz, güvenlik güçlerimizin 
yar ve yardımcısı olsun. 

Selametle kalın. 

TEBRİKLER FATMA BAŞKANIM

Enerji içecekleri, yarından itiba-
ren spor tesislerinde, okul kantin-
lerinde ve hastanelerde satılama-
yacak, buralarda ürünlerin reklamı 
yapılamayacak.

AA muhabirinin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinden 
edindiği bilgilere göre, 1 Ocak’tan 
itibaren uygulanacak Türk Gıda Ko-
deksi Enerji İçecekleri Tebliği, bu 
ürünlerin tekniğine uygun ve hijye-
nik şekilde üretilmesi, hazırlanması, 
işlenmesi, muhafazası, depolan-
ması, taşınması ve pazarlanmasını 
sağlamak amacıyla hazırlandı. Enerji 
içeceklerinin özelliklerini de belirle-
yen tebliğ, sporcu içeceklerini kap-
samıyor.

Tebliğle ürünün alkolle tüketi-
minin önüne geçmek için etiketle-
rinde en az 3 milimetre puntoyla 
“Alkolle karıştırılarak veya beraber 
tüketilmemelidir” ifadesinin bu-
lunması zorunlu hale getirildi. Bu 
içecekler, toplu tüketim yerlerinde 
ambalaj bütünlüğü korunarak tü-
keticiye arz edilebilecek.  Enerji içe-

ceklerinin tüketici sağlığında ve 18 
yaş altındaki kişilerde yol açabileceği 
muhtemel riskler dikkate alınarak 
spor tesislerinde, okul kantinlerinde 
ve hastanelerde satışına izin veril-
meyecek. Buralarda enerji içecek-
lerinin reklamı yapılamayacak. Bu 
ürünler 18 yaşından küçüklere de 
satılamayacak. 

Tebliğle enerji içeceklerine bile-
şen olarak etil alkol ilave edileme-
yeceği hüküm altına alındı. Ürünü 
oluşturan bileşenlerin çözündürül-
mesi, taşınması gibi işlemlerde kul-
lanılabilen, bileşenlerde doğal olarak 
bulunabilen, üretim aşamasında 
oluşabilen ve son ürüne taşınan etil 
alkol miktarı en fazla 3 gram olacak. 
“Meyveli” olarak adlandırılan enerji 
içeceklerinde meyve oranı, gazlılar-
da en az yüzde 4, gazsız olanlarda ise 
ağırlıkça en az yüzde 10 seviyesinde 
bulunacak. Tebliğe aykırı davranan-
lar hakkında Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanu-
nu’na göre yaptırım uygulanacak.
n AA

Spor tesisleri ve okullarda
enerji içeceği satılmayacak

haber@konyayenigun.com
M.ESAT ÇAĞLA

AK Parti Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız
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Çumra Belediyesi, 2014 Mahalli 
İdareler Seçimlerinde hemen sonra 
söz verdiği gibi eğitime ve gençliye 
yönelik yatırım hamlesini başlattı.  
Çumra İlçe Milli Eğitim Şube Mü-
dürü, Konya Okul Başkanı ve Çum-
ra Okul Başkanları Çumra Belediye 
Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a bir ziya-
ret gerçekleştirdi.

Çumra Sultan Abüdlhamid Han 
Bilgehanesinde gerçekleşen ziyaret-
te Okul başkanları Çumra Belediye 
Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a İlçeye 
kazandırılan yeni okullar ve gençliğe 
yönelik yapılan ve yapılamaya de-
vam eden Kültürel ve Sosyal projeler 
için teşekkür ettiler.  Ziyaret sırasın-

da Oğuz şunları kaydetti: “2014 Ma-
halli idareler seçimlerinden hemen 
sonra Eğitim alanında yatırım ham-
lemizi başlattık. Göreve geldiğimiz-
de mevcut okullarımızın yetersiz ve 
kullanılamaz halde olduğunu gördük 
ve çalışmalarımızı ilk önce bu alanda 
başlattık. Bu kapsamda İlçemize Çe-
şitli kurumlardan 4 yeni okul kazan-
dırdık. 16 Derslikli bir Sağlık Meslek 
Lisesi, 24 Derslikli bir İmam Hatip 
Kız Lisesi, 24 Derslikli bir Cumhu-
riyet Lisesi ve 20 yıl önce yıkılan 8 
derslikli Numan Danış İlkokulumuzu 
yine aynı yerinde yapılarak çocuk-
larımızın kullanımına sunduk. Yine 
öğrencilerimize yönelik Kültürel ve 

Sosyal Projeler yapmaya devam edi-
yoruz. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Medeniyet Okulu projesi kapsamın-
da Haydi Bil Bakalım, Münazara 
yarışmaları yanı sıra İlçe belediyesi 
olarak 40 Kardeş Eğitim ve Kültür 
gezileri kapsamında Çumra başta 
olmak üzerek Konya, Çanakkale ve 
Bursa gezileri düzenliyoruz. Yine İlçe 
Belediyesi olarak Gençlik Söyleşileri 
ve en önemli projemiz olarak 4 bin 
öğrencimizin sınava tabi tutularak 
kaybedeni olmayan Umre ödüllü 
“Diriliş Gençliği” temel dini bilgiler 
sınavını düzenledik ve bu yarışmada 
derece giren 180 öğrencimizin ödül 

aldığı ve ilk 7 kişi ise Umre’ye gön-
deriyoruz. Sonuç olarak ifade edecek 
olursak göreve geldiğimiz günden bu 
zaman kadar toplam maliyeti 6 Mil-
yon TL olan yatırımı öğrencilerimizle 
buluşturduk. Ayrıca öğrencilerimizle 
belediyemizi bir birinden hiç ayır-
madık ve sürekli beraber çalışmaya 
devam ediyoruz.” Oğuz, son olarak 
bu hizmetlerin kazandırılmasında 
emeği geçen Gençlik ve Spor Bakan-
lığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Müsteşarımıza  ve Milli Eğitim Ba-
kanlığımıza teşekkür ediyorum. Ay-
rıca bu yıl temeli atılan Fen Lisemizi 
de İlçemize kazandırıyoruz dedi.
n HABER MERKEZİ

Kronik ve ağır hastalığı 
olanlara destek programı

‘Sigarayı bırakmadan zararı
azaltmak mümkün değil’

Bazı yiyeceklerin tüketilmesiyle 
sigaranın zararlarının azaltılama-
yacağı, zarardan kurtulmanın tek 
yolunun sigarayı bırakmak olduğu 
vurgulandı. 

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. 
Nazmi Bilir, tütün ve tütün ürün-
lerinin kullanımının her koşulda 
insan sağlığına zararlı olduğunu, bu 
zararın hiçbir içecek ya da yiyecekle 
azaltılamayacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yü-
rütülen Tütün Kontrol Programı 
kapsamında birçok çalışmada aktif 
rol üstlenen Prof. Dr. Bilir, tütün ve 
tütün ürünleri kullanımının zararla-
rının ulusal ve uluslararası bilimsel 
verilerle ortaya konduğunu belirtti.

Prof. Dr. Bilir, sigara ve tütün 
ürünü kullanımının, başta akciğer 
kanseri olmak üzere vücutta 15 
kanserin gelişmesinde aktif rol oy-
nadığına dikkati çekerek, bu kanser-
ler arasında gırtlak, yemek borusu, 
mide ve kalın bağırsak, böbrek, me-
sane ve rahim kanserinin yer aldığı-
nı aktardı. Bazı besinlerin sigaranın 
zararlarını azalttığına yönelik bazı 
basın yayın organlarında haberler 
yer aldığını anımsatan Bilir, sigara 
içen kişilerde zararların yiyeceklerle 
azaltılmasının mümkün olmadığını 
söyledi.

Haberlerde yer alan elma ve do-
matesin tütün kullanan kişilerdeki 
etkisine ilişkin olarak Bilir, “Elma ve 
domates her gün tükettiğimiz be-
sinlerdir ve bazı olumlu etkileri söz 
konusu olabilir. Ancak bu besinleri 
tüketenlerde sigaranın zararlarının 
azaldığına ilişkin bir bilimsel veri 
mevcut değildir. Sigaranın zararla-
rından kurtulmak ancak ve ancak 
sigara kullanımının bırakılması ile 
mümkündür.” diye konuştu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Tanju Besler de sigaranın sağlık 
üzerine olumsuz etkisini ortadan 
kaldıracak hiçbir besin olmadığını 
söyledi.

Prof. Dr. Besler, protein kaynak-
larının da özellikle vücutta detok-
sifikasyon için önem taşıdığını dile 
getirerek, “Haftada en az 300-500 
gram her türlü balık, ceviz, fındık 
gibi sert kabuklu kuruyemişlerin tü-
ketimi önemli. Bunların hepsi, sağ-
lıklı bir vücut için önerilebilir. An-
cak vurgulamak gerekirse tütünün 
olumsuz etkilerini önlemenin yolu, 
çeşitli besinleri tüketmek değil, tü-
tünden vazgeçmektir.” ifadelerini 
kullandı.
n AA 

Ağır kronik hastalıklarda muh-
taç duruma düşmüş vatandaşlar 
için 2018’de psiko-sosyal ve nakdi 
destek programı hayata geçirile-
cek.   Yardım programının ilk aşa-
masında, subakut sklerozan pa-
nensefalit (SSPE) ile mücadele eden 
yoksul vatandaşlara düzenli destek 
sağlanacak. Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığınca, maddi ve psikosos-
yal destekle tedavi süreçlerini evle-
rinde devam ettiren kronik hastalığı 
olanların ve bu hastaların ailelerinin 
mücadele süreçlerine destek verile-
cek. “Dünya çapında bir ilk” olma 
özelliği taşıyan bu programın ilk 
aşamasında, tüberküloz ve kızamık 
mikrobuna bağlı bir beyin hastalığı 
olan SSPE ile mücadele eden yok-
sullara düzenli psiko-sosyal ve nak-
di destek sağlanacak. Bu kapsamda, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ile Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği 

protokolü imzalandı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Fatma Betül Sayan Kaya, kronik ve 
bulaşıcı hastalıkların birey ve top-
lumda fiziksel sağlığa ilişkin kayıp-
ların yanı sıra ekonomik ve psiko-
sosyal kayıplara da neden olduğuna 
dikkati çekti. 

Bazı durumlarda sadece tıbbi te-
davinin yetersiz kalabildiğini hasta-
ların tedaviye uyumu için sosyal ve 
ekonomik açıdan desteklenmeleri 
gerektiğini vurgulayan Kaya, “Kro-
nik ve ağır hastalığı olan ve maddi 
anlamda sıkıntı yaşayan vatandaş-
larımıza düzenli olarak hem maddi 
hem de psikososyal anlamda destek 
sağlayacağız. 2018’in ilk aylarından 
itibaren bu desteklerimize başlıyo-
ruz. İhtiyaç sahibi olan hastalarımı-
zın daima yanında olacağız.” diye 
konuştu.
n AA

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengör’ün, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili söylediği 
“Müslümanlığı bile tartışılıyor” şeklindeki sözlerine tarihçilerden tepki geldi

‘Fatih’in ömrü, Hristiyanlarla 
cihat etmekle geçti’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’ün, 
Osmanlı padişahı Fatih Sultan Meh-
met hakkında dile getirdiği, “Fatih’in 
Müslümanlığı bile tartışılıyor biliyor-
sunuz, sekreterine ‘Muhammed’in 
dediklerine inanmıyorum’ demiş” 
şeklindeki sözlerine tarihçiler tepki 
gösterdi.

Sakarya Üniversitesi Tarih Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebu-
bekir Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, 
Şengör’ün sözleri için, “Bunun deli 
saçmalığından öteye giden bir yanı 
yoktur, asla doğru bir şey değildir, 
konuşmaya bile gerek yoktur ama 
kamuoyunu meşgul ettiği için açıkla-
malar yapıyoruz” dedi.

Fatih Sultan Mehmet’in Müs-
lüman olmaması, Hristiyan olması 
durumunda Müslüman mezarlığına 
defnedilemeyeceği ve Şeyh Muslihid-
din tarafından da cenazesinin kılına-
mayacağını ifade eden Sofuoğlu, “Bu 
nasıl bir hükümdar ki hep Hristiyanla-
ra zarar vermiş. Bütün fethettiği top-
raklar Hristiyan toprakları. İtalya’ya 
kadar çıkmış, Doğu Roma İmparator-
luğu Ortodoks Hristiyanlığın merkezi 
İstanbul’u fethetmiş, onların Kabe’si 
gibi tanımlanabilecek Ayasofya’yı ca-
miye çevirmiş. Bu da yetmemiş 1480 
yılında gitmiş İtalya’nın Napoli ken-
tindeki Otranto kalesini almış ve bir 
süre sonra da Roma’yı ele geçirmek 
üzere hazırlıklara girişmiş. Şengör’ün 
iddiasına göre Hristiyan olan bu padi-
şahın ömrü, Hristiyanlığa zarar ver-

mekle geçmiş. Yani aslında Hristiyan-
lığı yeryüzünden kazıyan bir adam. 
Bundan daha büyük bir saçmalık ola-
bilir mi?” ifadelerini kullandı. Osman-
lı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı 
Fatih Sultan Mehmet hakkında böyle 
bir bilgi olmadığını, bu konuda iddia 
edilen bilgilerin ise deli saçması oldu-
ğunu belirten Sofuoğlu, “Fatih Sultan 
Mehmet’in Hristiyan olması, İsrail 
Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 
Müslüman olması iddiasıyla eş değer 
saçmalıktır.” şeklinde konuştu.

“HERKES KENDİ 
MESLEĞİYLE İLGİLENSİN”

Milli Savunma Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise 

Şengör’ün jeolog olduğuna dikkat 
çekerek, Türkiye’de bilen bilmeyen 
herkesin başka bilim dalları hak-
kında ahkam kesmeye bayıldığına 
işaret ederek, “Ben jeolojik etüt ya-
pıyor muyum? Celal Hoca da kendi 
işini yapsın. Tarihi tarihçiler yazar” 
değerlendirmesinde bulundu.

Afyoncu, Fatih’in Müslümanlı-
ğının tartışılmasının abes olduğu-
nu, Şengör’ün bu iddiaları Julian 
Raby’nin bir makalesine dayan-
dırdığını ve bu makalenin ise on 
beşinci yüzyılda sarayda bulunan 
Giovanni Maria Angiolello’nun 
eserine dayandığını anlatarak, 
“Angello’nun Türkçe iki eseri var, 

ikisini de ben yayınlattım. Türk 
Tarihi isimli eseri gözlemlere da-
yanıyor. Bu yüzden hatırat mı, 
seyahatname mi, tarih kitabı mı 
tartışmalıdır. Kitaptaki her ifade 
de Angello’nun değil, ayrıca yazdı-
ğı her şey gerçektir diye bir şey de 
söz konusu değil” diye konuştu.

Prof. Dr. Şengör, dün CNN-
Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu 
Hafta Sonu adlı programda, “Fa-
tih’in Müslümanlığı bile tartışılıyor 
biliyorsunuz, sekreterine ‘Muham-
med’in dediklerine inanmıyorum’ 
demiş, bunu söyleyen de Beyazid’in 
kendisi, oğlu” demişti.
n AA

Çumra’da eğitime ve gençliğe yatırım

Meram’da, bomba imha uzmanının ihbar 
üzerine inceleme yaptığı alanda, beyaz beze 
sarılı kedi ölüsü bulundu.  Alınan bilgiye 
göre, polise, Havzan Mahallesi’nde tren garı 
arkasındaki boş araziye 2 kişinin beyaz beze 
sarılı bir madde gömdüğü ihbarı ulaştı.  Kısa 
sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, kazı-
lan alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.  Bir süre 
sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, 
alanda incelemelerde bulundu.  Uzman, gö-
mülü beyaz bezin içinde kedi ölüsü bulun-
duğunu tespit etti. Araştırmalar sonunda 2 
gencin, ölen kediyi beze sarıp boş araziye 
gömdüğü belirlendi. n AA

Karaman’da 2018 yılın ilk bebeği sabaha karşı 
3 kilo 150 gram olarak dünyaya geldi. Kara-
man’da saat 02.45 sıralarında Serdar ve Ayşe 
Keskin çiftinin Karaman Devlet Hastanesinde 
50 santim boyunda 3 kilo 150 gram kız bebek-
leri dünyaya geldi. Karaman İl Sağlık Müdürü 
Dr. Hasan Arslan, “Keskin ailesinin sağlık ve 
huzur temennisiyle tebrik ediyorum. 2018’de 
doğacak tüm yeni nesillerimize sağlıklı, hu-
zurlu, bereketli bir yaşam diliyoruz. İstiyoruz 
ki önce kendileri için sonra aileleri, ülkeleri ve 
milletimiz için daha sonrada insanlık için hayırlı 
olmalarını diliyorum” dedi. n İHA

İhbar yapılan yerden
kedi ölüsü çıktı

Karaman’da 2018’in
ilk bebeği doğdu

Karaman’da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kaza, saat 15.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 100. 
Yıl Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alı-
nan bilgiye göre, Kadir T. yönetimindeki 06 AD 0349 plakalı 

otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan 71 
yaşındaki Havva Tekin’e çarptı. Otomobilin çarpması sonucu 
yere savrulan yaşlı kadın yaralandı. Yaralı, çağrılan ambu-
lansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. n İHA

Yaşlı kadına otomobil çarptı

Prof. Dr. Celal Şengör Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
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İran’ın en büyük ikinci kenti Meşhed’de halk herhangi bir siyasi çağrı olmadan, ülkelerindeki duruma itiraz etmek için gösterilere başladı ve protestolar iki gün içinde 
Kum, Kirmanşah, Yezd, Kazvin ve diğer bazı kentlere sıçradı. Sosyal durumuna itiraz etmek amacıyla bir araya gelen kitlelerin geniş çaplı gösterilerine sahne oldu

İran’da neler yaşanıyor?
İran’ın birçok kenti son birkaç 

günde, herhangi bir siyasi şahsiyet 
veya grubun çağrısı olmadan, ülkenin 
ekonomik, siyasi ve “yoksulluk, işsiz-
lik” gibi sosyal durumuna itiraz etmek 
amacıyla bir araya gelen kitlelerin ge-
niş çaplı gösterilerine sahne oldu.

İran’daki gösteriler, perşembe 
günü, ülkenin en büyük ikinci ken-
ti Meşhed’de başladı. İran’ın dini ve 
manevi hüviyete sahip kentlerinden 
Meşhed’in ardından protestolar Ni-
şabur, Şahrud, Kirmanşah, Kum, 
Reşt, Yezd, Kazvin, Zahidan, Ahvaz 
ve diğer birçok kente yayıldı. Dün de 
üniversite öğrencileri, Tahran Üniver-
sitesi kampüsünde bir araya gelerek 
gösterilere destek sloganları attı.

BATIK FİNANS ŞİRKETLERİNİN 
MAĞDURLARI

Aslında bu protestolar bir anda 
ortaya çıkmadı. Son bir yıl içinde baş-
ta Tahran olmak üzere birçok kentte, 
sayıları 6 bini bulan batık finans şir-
ketlerine yatırımlarını kaptıran mağ-
durlar, küçük çaplı da olsa gösteriler 
düzenleyip sert sloganlar eşliğinde 
seslerini yükseltiyordu. 

İran’da bu şekilde mağdur edilen 
birkaç milyon kişi olduğu tahmin edi-
liyor. Devlet ve hükümet kurumları, 
gösteriler büyümediği sürece bunlara 
müdahalede bulunmadı.

Yoksul kesim ve muhalifler de 
gösterilere katıldı

Son günlerdeki gösterilere ka-
tılanların büyük çoğunluğunu yine 
bu kişiler oluşturuyor. Ancak bu kez 
toplumun yoksul tabakası ve muhalif 
siyasi grupların da bunlara katıldığı 
görülüyor. 

Göstericilerin ana hedefini, ülke-
deki hayat şartları, yoksulluk ve işsiz-
liğe itiraz oluştururken, İran’ın ekono-
misi ile dış siyasetinin iç içe bir yapıya 
sahip olması, bu üç grubun gösteriler-
deki ilişkisini ortaya koyuyor.

Gösterilerde atılan sloganlar
Örneğin, göstericiler, “Paralarımı-

zı Suriye, Gazze ve Lübnan’da harca-
mayın” diye itiraz ediyor, “Halk dile-
necek duruma düştü” diye haykırıyor. 
Yine, Rıza Şah Pehlevi’yi ülkenin mo-
dernleşme simgesi olarak görenler 

gösterilerde ona dua ediyor. 
Halkın gösterilerde attığı diğer 

sloganlar ise şöyle: “Suriye’yi bırak 
da bizim halimize bir bak”, “Ne Gaz-
ze, Ne Lübnan, canım İran’a feda ol-
sun”, “Kahrolsun Hizbullah”, “İslam 
cumhuriyeti istemiyoruz”, “İstiklal, 
özgürlük, İran Cumhuriyeti” ve “Halk 
dilenciliğe başladı”. 

Şüphesiz, İran’daki iki siyasi ka-
nadın yetkilileri de sahip oldukları 
istihbarat ve güvenlik kurumları sa-
yesinde, bu yönde bir olayın patlak 

vermesini bekliyorlardı. Ancak, halkın 
içinde bulunduğu ekonomik alandaki 
hoşnutsuzluğun dışa vurulması ama-
cıyla bunlara engel olmama yolunu 
seçtiler.

GÖSTERİLER DAHA DA YAYILABİLİR
Tamımına yakını muhafazakâr 

kesime ait olan söz konusu batık mali 
kurumlar iflas ilan ettikleri için mağ-
durların yatırımlarının akıbeti belirsiz-
liğini koruyor. 

Hükümet, yalnızca İran Merkez 
Bankası güvencesi altında olan “Cas-

pian” ve “Elbürz” şirketlerine ait borç-
ları ödemeyi kabul etti. Diğer batık 
şirketlerin borçlarının üstlenilmeme-
si, gösterilerin daha da yayılmasına 
neden olabilir. Söz konusu borçların 
devletin bütçesinden ödenmesi ha-
linde ise toplumdaki diğer kesimlerin 
itirazıyla karşı karşıya kalınacak. Öte 
yandan ciddi mali kaynak eksikliği 
nedeniyle hükümetin tüm bu borçları 
karşılayamayacağı da açık.

Hükümet “yasa dışı” ilan etti ama 
güvenlik güçleri engellemedi

Öte yandan, son olayları düzenle-
yenlerle ilgili birçok senaryo konuşu-
luyor. İran’da her türlü sokak gösterisi 
ancak, hükümete bağlı İçişleri Bakan-
lığı ile İran Liderine bağlı güvenlik 
güçlerinin izin ve uyumuyla düzen-
lenebilir. Hükümetin bu gösterileri 
“izinsiz ve yasa dışı” ilan etmesine 
rağmen, polis ve Devrim Muhafızları 
Ordusu güçleri hiçbir şekilde olaylara 
engel olmadı. Gösterilerin birkaç gün-
dür devam ettiğini göz önüne alarak 
bu konuda bir “gafil yakalanmanın” 
söz konusu olmadığı da gayet açık.
HEM REFORMCU HEM MUHAFAZAKÂR 

KANAT HEDEFTE 
Son günlerdeki gösterilerde, başta 

2009 yılında reformcu kanadın lehine 
meydana gelen olaylar olmak üzere, 
bundan öncekilerin aksine, hem re-
formcu hem de muhafazakâr kanat 
sloganların hedefinde yer alıyor. Bu 
durum, iki kanadın yetkililerinin yanı 
sıra siyasi yorumcular tarafından da 
hayretle karşılandı.

Her şeye rağmen bu gösteriler 
siyasi bir boyut kazanarak yetkililerin 
beklemediği bir aşamaya evrilmiş du-
rumda. Bu nedenle, gösterilerin ülke 
geneline yayılmasıyla hem hükümet 
kanadı hem de muhafazakârların yet-
kilileri olaylarla ilişkilerinin olmadığını 
belirterek birbirlerini suçlama yoluna 

gittiler.
Karşılıklı açıklamalar
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yar-

dımcısı İshak Cihangiri hafta sonu 
yaptığı konuşmada, “Ekonomik konu-
lar diğer konulara bahane edilmiştir. 
Arka planda farklı senaryolar yer alı-
yor.” dedi. Hasan Ruhani hükümeti-
nin resmi yayın organı İran gazetesi 
de dün birinci sayfasında yayımladığı 
bir makalede, “Bazıları halkı, emelle-
rine ulaşmak için bir oyuncak sanı-
yor.” ifadesine yer verdi.

Karşı tarafta ise, Tahran Cuma 
İmamı bu haftaki hutbesinde, “Halkın 
zihninin zehirli düşünceler, dengesiz 
sözlerle bulanmaması için sosyal alanı 
serbest bırakmamalıyız.” ifadelerini 
kullandı. Muhafazakâr kanadın güç-
lü siyasetçilerinden ve İran Liderine 
bağlı Keyhan gazetesi müdürü Hü-
seyin Şeriatmedari, “Halkın geçim 
konusundaki rahatsızlığı, fitnecilerin 
yeni fitnesi.” açıklamasında bulundu. 
Devrim Muhafızları Ordusu da olayla-
rı, “Birtakım gruplar yeni fitne peşin-
deler.” ifadesiyle değerlendirdi.

Uluslararası ilişkiler ve siyaset uz-
manı Ferzane Rustayi gibi İran Cum-
hurbaşkanı Ruhani hamileri, muhalif-
lerin söz konusu gösterileri, itirazlarını 
duyurmak için kullanmasına yol açtığı 
kanaatindeler. Ruhani’nin, İran reji-
minin, Yemen’e müdahale, kadın ve 
Sünni bir bakanın kabinede yer alma-
ması siyasetine karşı koyamaması ve 
muhalif liderler Mehdi Kerrubi ve Mir 
Hüseyin Musevi’nin ev hapsi karşı-
sında sessiz kalmasını buna gerekçe 
gösteriyorlar. Bu gösterileri kısaca, 
“Ruhani’ye verilen oyların pişmanlı-
ğı” olarak da adlandırabiliriz.

İran’da son 20-30 yıllık dönem-
de yaşanan olaylar, ister sosyal, ister 
ekonomik, ister kadın hakları ya da 
doğayla ilgili olsun hiçbir gösterinin 
siyasi boyut kazanmasının önüne ge-
çilemediğini gösteriyor. Son olarak, 
Hasan Ruhani’nin cumhurbaşkan-
lığıyla noktalanan reformcu ve mu-
hafazakâr kanadın yakınlaşmasının, 
her iki kanada yönelik siyasi itirazları 
da beraberinde getirdiğini söylemek 
mümkün.
n AA 

Rusya’da resmi olarak başlayan devlet başkanlığı seçim kampanyaları sürprizlerle dolu. Komünist Parti, ilk defa güçlü ve alternatif bir aday çıkardı

Grudinin Putin’e alternatif olabilir mi?
Rusya’da resmi olarak başlayan 

devlet başkanlığı seçim kampanyaları 
sürprizlerle dolu. Komünist Parti yeni 
Rusya tarihinde ilk defa güçlü ve alter-
natif bir aday çıkardı.

Yaklaşan Mart 2018 seçimlerinin 
meşrutiyetinin tartışılmaz olmasını 
dileyen Kremlin’in farklı adımlar attı-
ğı konuşuluyordu. Muhaliflere göre, 
Kremlin Putin’e alternatif olamaya-
cak, fakat medyada yer edinebilecek 
isimlerin başkanlık yarışına girmesine 
izin vererek seçmen kitlenin ilgisini 
çekmeye çalışıyordu. Seçim yarışına 
giren adayların Rus sokağını meşru 
ve adil seçimlerin yapıldığına ikna et-
mesi gerekiyordu. Böylece sokak pro-
testolarının önüne geçilecek ve seçim 
sonuçları hem içeride hem de dışarıda 
tartışılmaz olacaktı. Fakat Kremlin bu 
meşruiyet çabalarıyla kendi işini hayli 
zora sokmuşa benziyor: Çünkü böy-
lelikle, son 17 yıldır Putin’in alterna-
tifinin olmadığını düşünen seçmene 
Komünist Parti tarafından gerçek bir 
alternatif sunuldu.

Rusya Federasyonu Merkezi Se-
çim Konseyi tarafından açıklanan bil-
gilere göre, Rusya’da başkan olmak is-
teyenlerin sayısı 23. Liberal Demokrat 
Parti lideri Vladimir Jirinovsky, Yablo-
ko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky, Bü-
yüme Partisi lideri Boris Titov, Rusya 
Komünist Partisi “Rusya Komünist-
leri” lideri Maksim Suraykin, Kadın 
Diyalog Partisi lideri Elena Semiriko-
va, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri 
Sergei Baburin gibi parti liderlerinin 
yanı sıra bağımsız aday olarak Sergei 
Polonsky, Oleg Lurye ve Aleksey Na-
valnıy 24 Aralık’a kadar başvurularını 
yapmıştı. Başvurusunun reddedildiği 
25 Aralık’ta toplanan Merkezi Seçim 
Kurulu’nda Navalnıy’ın yüzüne söy-
lendi. Taraftarlarını harekete geçiren 

ve seçimleri boykot etmeye çağıran 
Navalnıy sokakları da boş bırakmaya-
caklarını söylüyor. Başkanlık seçimle-
rini yakından izleyerek katılımı takip 
edeceklerini ve olabilecek bütün hi-
leleri ortaya çıkaracaklarını söyleyen 
Navalnıy’ın hareketi, adaylıktan “se-
çim takip hareketi”ne dönüştü. Takip 
etse de seçimleri tanımadığını ve tek 
hedefinin Rusya devlet başkanı olmak 
olduğunu açıklayan Nalavnıy, bunun 
için seçim ya da devrim olsun, her 
yöntemden faydalanacağının altını 
çiziyor. Seçimlerin en çok tartışılan 
adayı ve adaylar arasında en medyatik 
olanı Ksenia Sobçak ise başvurusunu 
25 Aralık’ta yaptı. Aday adayları baş-
vurularını yaparken Putin’in de ba-
ğımsız aday olarak seçime katılacağı 
belli oldu. Adil Rusya partisi, Birleşik 
Rusya Partisi ve Rusya Halk Cephesi 
STK platformu ise Putin’i destekle-
yeceğini açıkladı. Komünist Parti’den 
aday olması beklenin isim ise Genna-
diy Zuganov’du; fakat Zuganov son 
anda Pavel Grudinin lehine adaylıktan 
çekildi. Grudinin parti yönetimi tara-
fından kabul gördü.

Komünist Parti’nin çıkışı 2017 yı-
lında Rusya’nın iç siyasetindeki en bü-
yük sürpriz olarak algılandı. Grudinin 
diğer adayların arasında Putin’e ger-
çekten alternatif olabilecek isimlerden 
de biri.

GRUDİNİN KİMDİR?
Sovhoz Lenina genel müdürü Pa-

vel Grudinin 20 ekim 1960’da Mos-
kova’da doğdu; bir yıl sonra ailesi 
Moskova kırsalında bulunan Leninskiy 

ilçesine taşındı. Moskova Tarım Mü-
hendisleri Enstitüsü diplomasına sa-
hip olan Grudinin 2001 yılında Rusya 
devlet başkanlığına bağlı Kamu Yöne-
timi Akademisi’ni bitirdi. 1982 yılın-
dan beri Sovhoz Lenina’da mühendis 
olarak çalışan Grudinin, 1995 yılında 
Sovhoz Lenina’nın genel müdürü oldu 
ve halen aynı görevi yürütüyor. Sov-
yet döneminde devlete bağlı kolektif 
tarım kooperatifi olan Sovhoz Lenina 
günümüzde ise Kapalı Anonim Şirket. 
Savhoz Lenina Moskova ilinde çilek 
yetiştiren büyük bir tarım holdinge 
dönüşmüş durumda. Aktif bir siyasi 
hayatı olan Grudinin, geçmişte yerel 
belediye meclisi üyeliğinden başkan-
lığa kadar bir çok seçimi kazanmış, 
ama kaybettiği seçimler de olmuş. 
Grudinin Komünist Parti’ye üye değil; 
hatta 2000 yılında Putin’in yediemi-
niydi ve 2010 yılına kadar hükümet 
partisi olan Birleşik Rusya Partisi’nin 
üyesiydi. 2010 yılında şahsi prensiple-
rinin parti politikasıyla ters düştüğünü 
söyleyerek Birleşik Rusya Partisi’nden 
istifa etmişti.

Pavel Grudinin Rusya Federasyo-

nu hükümetine bağlı Eksper Konseyi 
üyesi, Rusya Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın tarımı geliştirme başkan yar-
dımcısı, Tarım Bakanlığı Kamu Kon-
seyi üyesi ve Milli Süt Üreticiler Birliği 
yönetim kurulu üyesi. Grudinin aynı 
zamanda Rusya Federasyonu devlet 
başkanı tarafından verilen onur plake-
tine sahip.
GRUDİNİN’İN BAŞARILARI ONU ALTER-

NATİF KILIYOR
Grudinin, Sovyetler dağıldıktan 

sonra iflas eden bir çok kolhoz ve so-
vhozların aksine, çalıştığı Sovhoz Le-
nina’yı kar eden bir kolektif şirkete 
dönüştürmüş. Başında olduğu kolektif 
şirketin bloke hakkı olan hisseleri ken-
dine ait, diğer hisseler ise çalışanlarda. 
Grudinin başında olduğu Sovhoz Le-
nina’yı yönetmesi sayesinde kamuoyu 
tarafından tanındı. Kendi çalışanlara 
faizsiz ev kredisi sağlayan ve tarım 
şirketleri arasında Rusya genelinde en 
yüksek maaş veren Grudinin, Avru-
pa standartlarına göre eğitim hizmeti 
de vererek ve yeni nesilleri yetiştiren 
liseyi açarak övgü toplamıştı. İşlet-
mesinin sağlık ve sosyal altyapısını 

da yüksek düzeyde tutan Grudinin, 
bazı Rus medya mensuplarına göre 
devlet içinde başarılı sosyal devlet 
örneğini kurmuş ve yaşatıyor. 2010 
yılından itibaren hükümetini eleştiren 
Grudinin’in konuşma kayıtları sosyal 
medyada fenomen haline geldi ve iz-
lenme rekorları kırıyor. Sonuç olarak, 
Sovyetler dağıldıktan sonra başarılı 
proje üretemeyen komünistler için 
ideal adayın Pavel Grudinin olduğu-
nu söyleyen uzmanlar, günümüzde 
Putin’e karşı alternatif tek adayın da 
o olduğunun altını çiziyorlar. Grudinin 
aday adayı olduğu başkanlık seçimle-
rinde uygulayacağı programını henüz 
açıklamadı, ama geçmişte katıldığı de-
ğişik iş platformlarında konuşurken iki 
ana fikirle öne çıkmıştı: İlki, Rusya’nın 
küresel güç olmak için dış sorunlarla 
ilgilenmek yerine kendi ekonomisini 
ve hayat standardını yükseltmesi ge-
rektiği; ikincisi ise tarım ve sanayiye 
destek vererek gelişmesinin sağlama-
sı. Sosyal devlet taraftarı olan Grudi-
nin Komünist Parti seçmenine uygun 
olan tarafı ise onun batıcı olmaması.
n AA

Rusya’da resmi olarak başlayan devlet 
başkanlığı seçim kampanyaları sürprizlerle 
dolu. Komünist Parti yeni Rusya tarihinde 
ilk defa güçlü ve alternatif bir aday çıkardı.
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Sınırın havadaki gözleri 
yeni yıla görev başında girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye 
sınırında karada olduğu gibi hava 
unsurları da son teknolojiyi kullana-
rak 24 saat Suriye’deki hava sahasını 
denetliyor. 

Türk Hava Kuvvetlerinin Hawk 
Batarya Komutanlığı birlikleri Suriye 
üzerinde uçan uçaklar, hava araçla-
rı ile İnsansız Hava Araçlarını (İHA) 
tespit ve gözetleme yaparak, 40 ki-
lometreye kadar mesafedeki hava 
araçlarını anında yok etme yeteneği-
ne sahip son teknolojik imkanları kul-
lanan birlikler günün 24 saati görev 
yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suri-
ye sınırında karada olduğu gibi hava 
unsurları da son teknolojiyi kullana-
rak 24 saat Suriye’deki hava sahasını 
denetliyor. 

Türk Hava Kuvvetlerinin Hawk 
Batarya Komutanlığı birlikleri Suriye 
üzerinde uçan uçaklar, hava araçla-
rı ile İnsansız Hava Araçlarını (İHA) 
tespit ve gözetleme yaparak, 40 ki-
lometreye kadar mesafedeki hava 
araçlarını anında yok etme yeteneği-
ne sahip son teknolojik imkanları kul-
lanan birlikler günün 24 saati görev 
yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suri-
ye sınırında karada olduğu gibi hava 

unsurları da son teknolojiyi kullana-
rak 24 saat Suriye’deki hava sahasını 
denetliyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye 
sınırında karada olduğu gibi hava 
unsurları da son teknolojiyi kullana-
rak 24 saat Suriye’deki hava sahasını 
denetliyor. 

İhlas Haber Ajansının (İHA) özel 
izinle girdiği ve Türkiye’de ilk kez 
görüntülenen 13’üncü Hawk Batar-
ya Komutanlığında görevli birlikler, 
Suriye hava sahasındaki tüm hare-
ketlilik, Suriye hava sahası üzerinden 
Türkiye’ye doğru yaklaşan uçaklar, 
hava araçları ile İHA’lar tespit ve gö-
zetlemesi yapılıyor.

Birkaç saniye içerisinde hazır hale 

gelen sistem son teknolojik imkanları 
kullanarak Türkiye’ye tehdit olacak 
havadaki bütün konuşulu bulunan 
kadar havada füzelerle anında imha 
edebiliyor.

Suriye hava sahasındaki uçan 
ve Türkiye’ye yaklaşan herhangi bir 
hava anında entegre sistem ile hem 
Genelkurmay Başkanlığı hem de 
Hava Kuvvetler Komutanlığı tarafın-
dan görülebiliyor.

13’üncü Hawk Batarya Komu-
tanlığında görev yapan Mehmetçik, 
uzman çavuş astsubay ve subaylar, 
yeni yıla Suriye sınırındaki birliklerin-
de Suriye hava sahasındaki gelişme-
leri takip ederek girdi.
n İHA 

Yurt içinin yanı sıra Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlarla adını öne çıkartan TSK, 
birçok ülkede NATO ile yürüttüğü faaliyetler yanında Katar ve Somali’deki üsleriyle de dünya barışına önemli katkı sağlıyor

TSK’dan dünya barışına katkı
Yurt içinin yanı sıra Suriye ve 

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ 
ve PKK/PYD/YPG unsurlarına yönelik 
önemli operasyonlarla ismini öne çı-
kartan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 
birçok ülkede NATO ile yürüttüğü fa-
aliyetler yanında Katar ve Somali’deki 
üsleriyle de dünya barışına önemli kat-
kı sağlıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgile-
re göre, ülke güvenliğinin bölgedeki 
istikrarın sağlanması, muhafazası ve 
artırılmasına bağlı olduğu bilinciyle 
hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, 
askeri eğitim iş birliği, barış için ortak-
lık programı, çok uluslu barış gücü teş-
kili faaliyetlerine önem ve barışı des-
tekleme harekatlarına katkı vermeye 
devam ediyor.

TSK’NIN DÜNYA BARIŞINA KATKISI 
1950’DE KORE SAVAŞI’YLA BAŞLADI

Barışı destekleme görevlerine 
uluslararası yükümlülükleri, mil-
li menfaatleri, imkan ve kabiliyetleri 
çerçevesinde iştirak eden Türkiye’nin 
dünya barışının korunmasına yöne-
lik katkısı, Kore Savaşı’na katıldığı 
1950’de başladı.

Somali’de düşmanlıkların durdu-
rulması ve insani yardım harekatı için 
güvenli ortam sağlanması maksadıyla 
BM Güvenlik Konseyi kararıyla “Birle-
şik Görev Kuvveti” adı altında icra edi-
len insani yardım ve barışı koruma ha-
rekatına 2 Ocak 1993-22 Şubat 1994 
tarihlerinde bir mekanize bölükle ka-
tılan TSK, bir dönem barış gücünün 
komutanlığını da yaptı.

“Alba” Harekatı
1997’de Arnavutluk’taki olaylar 

üzerine BM Güvenlik Konseyi kara-
rıyla İtalya’nın liderliğinde oluşturulan 
çok uluslu güçte TCG Yavuz ve TCG 
Trakya fırkateynlerinin refakatinde, 
TCG Ertuğrul ve TCG Karamürsel-
bey amfibi gemileriyle ve 753 askeri 
personeliyle yer alan TSK, Makedon-
ya’daki silahlı güçleri silahsızlandır-
mak maksadıyla 2001’de yapılan ve 

sonrasında da devam eden “Essential 
Harvest”, “Amber Fox”, “Allied Har-
mony”, “Concordia” ve “Proxima” ha-
rekatlarına da katıldı.

NATO OKYANUS KALKANI HAREKATI
Libya’da başlayan iç karışıklıkların 

uluslararası barış ve güvenliği tehdit 

etmesi neticesinde, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin 2011’deki kararı 
kapsamında NATO Birleşik Koruyucu 
Harekatı’na destek olan TSK, 29 Mart-
31 Ekim 2011 tarihlerinde 4 fırkateyn, 
bir denizaltı, bir lojistik destek gemisi, 
6 F-16 hava savunma uçağı, 2 KC-135 

tanker uçağı, Özel Kuvvet karargah 
personeliyle gemilerde konuşlu heli-
kopterler, Su Altı Taarruz (SAT), Am-
fibi ve Sualtı Görev Timleri ile katılım 
sağladı.

NATO’nun 2005-2007 tarihlerin-
deki Afrika Birliği’ne eğitim ve ulaş-
tırma desteği kapsamında oluşturulan 
BM-Afrika Birliği Darfur Misyonu’na 
da destek veren TSK, ticari trafiğin 
yoğun olduğu Somali açıkları ve Aden 
Körfezi’nde Ocak 2008’den itibaren 
artan deniz haydutluğuyla mücade-
le çalışmalarına katkı yaptı. Harekat, 
Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali 
açıklarında deniz haydutluğuyla mü-
cadeleyi de kapsayacak şekilde geniş-
letilerek “Okyanus Kalkanı Harekatı” 
adını aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt 
dışında birçok harekata katkı vermeyi 
sürdürüyor.  Bu kapsamda TSK, Bos-
na-Hersek, Kosova, Afganistan, Lüb-
nan ile Somali’de barışı destekleme 
harekatlarına katkı sağlıyor.

Türkiye, Bosna Hersek’teki barış 

gücü kapsamında AB liderliğinde 2 
Aralık 2004’ten itibaren icra edilen 
Althea Harekatı’na bir manevra bölü-
ğü ve 5 irtibat-izleme timi, toplam 246 
personelle katkı sağlıyor. Türk birliği, 
konuşlu olduğu Saraybosna’da faali-
yetlerini komuta ediyor.

BM Güvenlik Konseyinin 
1999’daki kararıyla NATO önderliğin-
de Kosova’da güvenliğin tesis edilmesi 
amacıyla Kosova Gücü (KFOR) oluş-
turuldu. KFOR Harekatı, 23’ü NATO 
üyesi olmak üzere 31 ülkenin katkı-
larıyla ortalama 4 bin 500 personel-
den oluşan iki çok uluslu muharebe 
grubu halinde icra ediliyor. Prizren’de 
konuşlu 369 personelden oluşan Ko-
sova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, 
kendisine bağlı bir motorlu piyade bö-
lüğü, 6 irtibat ve izleme timi ve destek 
unsurları ile Kosova genelinde görev 
yapıyor.

AFGANİSTAN’DA KARARLI 
DESTEK MİSYONU GÖREVİ 

Güvenliğin sağlanmasında Afgan 
Geçici Yönetimi’ne destek amacıyla 
2001’de imzalanan Bonn Anlaşması 
ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili ka-
rarı kapsamında Uluslararası Güvenlik 
Yardım Kuvveti (UGYK-ISAF) teşkil 
edilerek, 16 Ocak 2002’de İngilte-
re’nin liderliğinde göreve başladı.

ISAF Harekatı’nın sorumluluk sa-
hası başlangıçta sadece Afganistan’ın 
başkenti Kabil ve çevresi ile sınırlıyken 
sonrasında tüm ülkeyi kapsayacak şe-
kilde genişletildi. Türkiye, başlangıç-
tan beri ISAF Harekatı’na aktif katkıda 
bulunan ülkelerden biri olarak dikkati 
çekti. ISAF Harekatı’nın 6 bölge komu-
tanlığından biri olan Kabil Bölge Ko-
mutanlığının lider ülke sorumluluğu 
Türkiye tarafından 1 Kasım 2009’da 
devralındı, birer yıllık sürelerle uzatıla-
rak 31 Aralık 2014’e kadar devam etti. 
Türkiye, Afganistan’da etnik kökeni 
ne olursa olsun halkın tamamına eşit 
yakınlıkta olacak şekilde, Afgan yöne-
timini desteklemek, Afganistan Milli 

Güvenlik Kuvvetlerini eğitmek ve Af-
ganistan halkına güvenlik, istikrar ve 
gelişme konusunda yardım etmek için 
görev alıyor.

BM LÜBNAN GEÇİCİ KUVVETİ 
BM Güvenlik Konseyinin kararı 

kapsamında Lübnan’da barışın tesisi 
ve idamesi maksadıyla 2006’da bir gö-
rev gücünün oluşturulması çalışmala-
rına başlandı. 

Türkiye de UNIFIL Harekatı’na 15 
Ekim 2006’da katkı sağlamaya başla-
dı. Harekata mevsimsel şartlara bağlı 
olarak yapılan planlama kapsamında 
fırkateyn korvet veya hücumbotla 
katkı veriliyor. Ayrıca, UNIFIL Karar-
gahı’nda 2 Türk subay görev yapıyor. 
BM Somali Yardım Misyonu’nda da 
talep üzerine Türkiye’den bir personel, 
2015’ten itibaren UNSOM askeri da-
nışman kadrosunda görev alıyor. 
KATAR’DAKİ BİRLİĞE ÖZEL KAMUFLAJ

Katar TSK Kara Unsur Komutan-
lığı da Türkiye ile Katar arasında 19 
Aralık 2014’te imzalanan anlaşma 
kapsamında Tarık Bin Ziyad Kışla-
sı’na konuşlandı. Türk bayrağı, 8 Ekim 
2015’te Tarık Bin Ziyad Kışlası’nda 
törenle göndere çekilirken 29 Ekim 
2015’te Katar Silahlı Kuvvetlerinin 
en büyük tatbikatı olan “Zafer-2015 
Tatbikatı”, Türk personelin katılımıyla 
ortak icra edildi. “Katar Topraklarında 
Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılma-
sına İlişkin Uygulama Anlaşması”, 28 
Nisan 2016’da imzalandı, 7 Haziran 
2017’de TBMM Genel Kurulunda 
kabul edilerek, TSK unsurlarının Ka-
tar’da konuşlandırılmasına yönelik 
Türkiye’nin iç hukuk süreci tamam-
landı. Katar TSK Kara Unsur Komu-
tanlığı personelinin üniformaları da 
dikkati çekiyor. Özel üretilen ünifor-
malar, Doha’daki askerler tarafından 
kullanılıyor. 

Araziye uygun renk tonlarıyla dik-
kati çeken kamuflaj, sıcak iklim şartla-
rına karşı da Mehmetçik’i koruyor. 
n AA



Somali halkı, geride kalan yıllar-
da şiddetli siyasi krizler, terör saldı-
rıları, açlıkla boğuşurken her zaman 
yanlarında olan Türkiye’yi stratejik 
bir ortak olarak görüyor. Somalililer, 
zor zamanlarında destek gördükleri 
Türkiye’nin yardımlarını unutmuyor. 
Uluslararası toplum, peş peşe siyasi 
ve insani krizler yaşayan Somali’de 
olanlara genel olarak ilgisiz kalırken 
Türkiye, yardım elini uzatmaktan 
hiç kaçınmadı.  Somali, 2011 yılında 
büyük bir açlık kriziyle karşı karşıya 
kaldı. Yağışların gecikmesi nedeniy-
le meydana gelen kıtlık ülkenin tüm 
bölgelerinde insani dramların yaşan-
masına neden oldu. Somali’deki kıtlık 
nedeniyle, Arap ve diğer dünya ülke-
lerinin derin sessizliğinde 260 binden 
fazla insan hayatını kaybetti. Soma-
li’nin bu trajedisi karşısında küresel 
ilgisizlik yaşanırken Türkiye, havadan 
bir “hayır köprüsü” inşa etti. Türki-
ye’nin bu iyilik girişimi, milyonlarca 

insanın ölümden kurtulmasına katkı 
sağladı.

Özellikle, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı dö-
neminde Somali’ye gerçekleştirdiği 
ziyaretten sonra yardımlar daha da 
arttı. Somalililer bundan dolayı 2011’i 
“Türk iyilik yılı” olarak isimlendirdi. 
“Türkiye’nin insani girişimi milyon-
larca Somaliliyi açlığın eşiğinden kur-

tardı” Somali halkı Türkiye’nin yar-
dımlarını şükranla anıyor.

AA muhabirine konuşan Somali-
li Muhammed Şeyh Tahir, ülkesinin 
uzun yıllar büyük krizlerle boğuş-
tuğunu ifade ederek, “Bunların ön 
önemlisi kıtlık ve savaştı. En acı ve-
reni ise 2011’de binlerce Somalilinin 
kıtlık nedeniyle hayatını kaybetme-
siydi.” dedi. Bu dönemde devreye 

Türkiye’nin girdiğini hatırlatan Ta-
hir, “Türkiye’nin insani girişimi mil-
yonlarca Somaliliyi açlığın eşiğinden 
kurtardı.” ifadesini kullandı. Somali 
halkı olarak Türkiye’nin desteğini her 
zaman yanlarında görmekten mutlu 
olduklarını belirten Tahir, “Türkiye, 
insani, ekonomik ve askeri krizleri 
aşmada, Somali halkı için bir emniyet 
supabı. Türkiye ve Somali arasında-
ki ilişkiler, İslami kardeşlik üzerine 
inşa edildi.” diye konuştu. Tahir, Er-
doğan’ın 2011’deki tarihi ziyaretinin 
uluslararası toplumun dikkatinin So-
mali’ye çevrilmesine yardımcı oldu-
ğunu da vurgulayarak, “Bu ziyaret, 
Somali tarihinde her zaman önemli 
bir yere sahip olacak.” dedi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, Somali’ye 3 ziyaret 
gerçekleştirdi. Son 20 yılda Türki-
ye’den başbakan düzeyindeki ilk ziya-
reti 2011’de gerçekleştiren Erdoğan, 
2015’te ikinci, 2016’da da üçüncü 
Somali ziyaretini yaptı.  n AA
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Filistinli tutuklulara destek gösterisi AB Dönem Başkanı Bulgaristan oldu

İsrail hapishanelerindeki Filis-
tinli tutuklulara destek için Gazze 
Şeridi’nde gösteri düzenlendi.

Gazze’deki Uluslararası Kızılhaç 
Komitesi binası önünde bir araya 
gelen göstericiler, İsrail hapishane-
lerindeki Filistinlilerin serbest bıra-
kılması için uluslararası insan hak-
ları kuruluşlarından destek istedi. 
Gösteride halen gözaltında tutulan 
“Hanzala Cesaret Ödülü” sahibi 
16 yaşındaki Ahed et-Temimi’nin 

yanı sıra İsrail hapishanelerindeki 
Filistinlilerin resimleri taşındı. AA 
muhabirine konuşan Filistinli tu-
tuklu Ziya el-Ağa’nın annesi Necat 
el-Ağa, “İsrail hapishanelerinde 
büyük hak ihlallerine maruz ka-
lan çocuklarımıza destek vermek 
için burada toplandık. Yeni bir yıla 
girdik, bu yılın tutukluların serbest 
bırakılması adına hayırlı olmasını 
diliyoruz. Onlar çok zor şartlar altın-
da yaşıyorlar.” dedi. Filistinli anne, 

insan hakları örgütleri ve uluslara-
rası toplumdan “Filistinli tutuklula-
rın ailelerini görmelerini engelleyen 
ziyaret yasağının kaldırılması için 
İsrail’e baskı yapmasını” istedi. Ara-
larında Filistin Esirler Cemiyetinin 
de bulunduğu kurumların hazırla-
dığı rapora göre, İsrail hapishane-
lerinde 481’i işgal altındaki Doğu 
Kudüs’ten olmak üzere 57’si kadın, 
300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli 
bulunuyor.  n AA

Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi Dönem Başkanlığını 1 
Ocak itibarıyla devraldı.

Estonya’dan devraldığı AB 
Dönem Başkanlığını 30 Haziran 
2018’e kadar yürütecek olan Bul-
garistan’ın programına göre, AB’de 
ekonomi ve sosyal uyum konuları-
na öncelik verilecek. Ayrıca, AB içe-
risinde ekonomik ve parasal birliğin 
daha fazla derinleştirilmesi hedefle-
necek.

Avrupa’nın istikrar ve güvenli-
ği bir başka öncelikli konu olacak. 
AB’nin dış sınırlarının güvenliğinin 
artırılması, daha etkin bir göç yöne-
timi ve üye ülkeler arasında savun-
ma alanında iş birliğini daimi hale 
getirmeyi öngören Yapılandırılmış 
Daimi İşbirliği (PESCO) projesinin 
uygulanması sağlanacak. Batı Bal-
kanlar’daki aday ülkelerin katılım 
reformları desteklenecek ve bölge 
ülkelerine daha fazla destek verile-

cek. Dijital ekonomi ve bu alandaki 
işgücünün geliştirilmesi öncelikli 
bir başlık olacak. Türkiye ile diyalog 
ve iş birliği yakın biçimde sürdürü-
lecek. Türkiye-AB sığınmacı muta-
bakatının tam olarak uygulanması 
desteklenecek. Türkiye ve Batı 
Balkan ülkeleriyle terörle mücade-
le konusunda iş birliğine özellikle 
önem verilecek. 2018’in ikinci yarı-
sında AB Dönem Başkanlığı görevi-
ni Avusturya devralacak.  n AA

İran devlet televizyonu, ülkedeki protestolarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 377 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu

İran’daki protestolarda 
10 kişi hayatını kaybetti

İran’daki hükümet karşıtı göste-
rilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 
10’a yükselirken, gözaltına alınanların 
sayısının ise en az 377 olduğu bildiril-
di. İranlı İşçiler Ajansı ILNA’nın habe-
rine göre, Huzistan Eyaleti’ne bağlı 
İze kenti milletvekili Hidayetullah 
Hadimi, mecliste yaptığı konuşmada 
“İze kentinde dün gece düzenlenen 
gösterilerde 2 kişinin öldüğünü” açık-
ladı. İran’ın çeşitli şehirlerinde devlet 
yetkililerinin yaptıkları açıklamalara 
göre ise eylemlerin başladığı geçen 
perşembe gününden bu yana ülke 
genelinde 10 kişi hayatını kaybetti. 
Gösteriler sırasında Tahran’da 200, 
Erak kentinde 100, İsfahan’da 60, 
Batı Azerbaycan Eyaletinde 10 ve Re-
batkerim ilçesinde 7 kişi olmak üzere 
ülke genelinde 377 kişinin gözaltına 
alındığı duyuruldu. Meşhed kentinde 
perşembe günü herhangi bir siyasi 
partinin çağrısı olmadan toplanan 
bir grup, ülkedeki ekonomik şartları 
protesto etmek amacıyla gösteriler 
düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, 
rejim muhalifi protestolara dönüşe-
rek birçok kente yayılmıştı.
İRAN’DAKİ PROTESTOLAR HAKKINDA 

RUHANİ’DEN ÇAĞRI
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ru-

hani, “Bölge ve ülkemizin hassas bir 
dönemden geçtiği bu günlerde genç-
lerden ve halkımızdan uyanık olmala-
rını istiyorum.” dedi. Meşhed kentin-
de Perşembe günü başlayan protesto 
gösterilerinden bu yana ilk defa ko-
nuşan Ruhani halkı provokasyonlara 
karşı uyanık olmaya çağırdı. Göste-
riler gündemiyle düzenlenen kabine 
toplantısı sonrasında konuşan Ruha-
ni, anayasa ve vatandaşlık haklarında 

belirlendiği üzere halkın eleştirme ve 
itirazda bulunma konusunda özgür 
olduğunu öne sürdü. Ruhani, “Eleş-
tiri ve itiraz öyle yapılmalıdır ki, işin 
sonunda ülke ve insanların durumu 
daha da iyileşmelidir.” ifadelerini kul-
landı. Halkın ekonomik sorunlarının 
bazılarının geçmişe ve bir kısmının da 
bugüne ait olduğunu dile getiren Ru-
hani, toplumsal tepkinin ülkeye zarar 
vermemesi gerektiğini söyledi. Ruha-
ni, “Ülkeyi düşmanların faydalanabi-
leceği bir duruma düşürmekten kaçı-
nılmalıdır. Bölge ve ülkemizin hassas 
bir dönemden geçtiği bu günlerde 
gençler ve halkımızdan uyanık olma-
larını istiyorum.” şeklinde konuştu. 
Ruhani şunları kaydetti: “Devlet ve 
millet birbirine yardımcı olmalıdır. 
Halkın eleştirisi sadece ekonomiye 
değil. Yolsuzluklar ve şeffaflık sorunu 
da halkın çözülmesini istediği konular 
arasında yer alıyor. Hükümetin işsiz-
liği azaltmak için daha fazla iş sahası 
oluşturma çabaları sürüyor. Halkın 
alım gücü 5-6 yıldır henüz iyileşme-

di.” Hava kirliliği, işsizlik, ekonomik, 
sosyal ve siyasal çeşitli sorunların 
varlığına işaret eden Ruhani, “Yo-
suzlukla mücadele etmeliyiz ve halk 
çalışmalarımızı kontrol etmeli. Bu 
sorunlar çözülmeli fakat hangi yolla?” 
diye konuştu. Meşhed kentinde per-
şembe günü herhangi bir siyasi par-
tinin daveti olmadan toplanan grup, 
ülkedeki ekonomik şartları protesto 
etmek amacıyla gösteriler düzenledi. 
Rejim muhalifi protesto eylemlerine 
dönüşerek ülkenin çeşitli kentlerine 
yayılan gösterilerde 2 kişinin hayatını 
kaybettiği onlarca kişinin yaralandı-
ğı ve 300’den fazla kişinin gözaltına 
alındığı belirtiliyor.

İRAN’DAN SUÇLAMA
İran’ın Meşhed kentinde perşem-

be günü başlayan ve ülkenin birçok 
bölgesine yayılan protesto gösteri-
lerini bazı devletler, “halkın barışçıl 
gösterileri” olarak nitelendirirken, 
İran yönetimi bu devletleri iç işlerine 
karışmakla suçladı.  ABD Başkanı Do-
nald Trump, İran’daki gösterilerle il-

gili Twitter hesabından yaptığı payla-
şımda, “Halk nihayet paralarının nasıl 
çalındığını ve teröristlere harcandığı-
nı anlamaya başladı. Anlaşılan, artık 
böyle olmayacak.” ifadelerini kullan-
dı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary 
Clinton da konuyla ilgili sosyal medya 
üzerinden yaptığı açıklamada, “İran 
halkı, haklı olarak özgürlük ve gele-
cek istiyor. İran devletinin bu talep-
lere barışçıl yollarla cevap vereceğini 
umuyorum.” değerlendirmesinde 
bulundu.  Kanada Dışişleri Bakanlı-
ğı, İran devletini insan haklarına ve 
demokrasiye saygı göstermeye çağı-
rırken Rusya Dışişleri Bakanlığı tara-
fından yapılan açıklamada, İran’daki 
Rusların protesto eylemi düzenlenen 
yerlerden uzak durması uyarısın-
da bulunuldu. İran’daki gelişmeleri 
kaygıyla izlediklerini belirten İngilte-
re Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise 
açıklamasında, “İranlıların barışçıl 
gösteriler yapma hakkına sahip olma-
ları, hayati bir konudur.” ifadesine yer 
verdi. ABD’den gelen açıklamaları, 
rejim aleyhtarı muhalifleri destekle-
mek olarak yorumlayan İran yöne-
timi, Kanada’nın yaklaşımını İran’ın 
içişlerine karışmak olarak değerlen-
dirdi. Meşhed kentinde perşembe 
günü herhangi bir siyasi partinin da-
veti olmadan toplanan grup, ülkede-
ki ekonomik şartları protesto etmek 
amacıyla gösteriler düzenlemişti. 
Rejim muhalifi protesto eylemlerine 
dönüşerek ülkenin çeşitli kentlerine 
yayılan gösterilerde 2 kişinin hayatını 
kaybettiği, onlarca kişinin yaralandı-
ğı ve 300’den fazla kişinin gözaltına 
alındığı belirtiliyor.
n AA

Suriyeliler yeni yılda 
barışın sağlanmasını istiyor

Kuzey Kore liderinden
ABD’ye nükleer tehdit!

Türkiye’nin desteğiyle yürütü-
len Fırat Kalkanı Harekatı sonrası 
huzur ve güvenin merkezi haline 
gelen Halep kentine bağlı Azez il-
çesinde yaşamlarını sürdüren Suri-
yeliler, yeni yılda ülkelerinde barışın 
sağlanmasını bekliyor. Suriye’de 
7’nci yılına giren iç savaşta çok sa-
yıda kişi hayatını kaybetti, milyon-
larca kişi ise ülkelerini terk ederek 
komşu ülkelere sığındı.

İç savaşın başladığı ilk günden 
itibaren Suriyelileri yalnız bırakma-
yan Türkiye, gerek ülkeye sığınan 
gerekse sınırın diğer tarafındaki Su-
riyelileri bir an olsun yalnız bırakmı-
yor. Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle 
şehir hayatının bitme noktasına gel-
diği Azez bölgesinde kalmayı tercih 
eden ve çatışmalardan kaynaklanan 
sıkıntılara göğüs geren Suriyeliler, 
2018 yılında da barışa dair umutla-
rını kaybetmiyor. Suriyelilerin yeni 
yıldan en büyük beklentisi, doğ-
dukları topraklarda yaşanan sava-
şın sona ermesi. Suriye Geçici Hü-
kümeti 3. Kolordu Komutanı Ebu 
Ahmed Nur, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, yaşanan tüm acıların 
yeni yılda sona ermesi temennisin-
de bulundu. Geçici hükümet bün-
yesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 
gruplarının katılımıyla kurulan “Milli 
Ordu” sayesinde bölgenin terörden 

arındırılacağına inandıklarını anla-
tan Nur, şöyle konuştu: “Yeni yılda 
Suriye’nin terör örgütü DEAŞ’tan 
ve PKK/PYD’den en kısa zamanda 
temizlenmesini ümit ediyoruz. Te-
mizlendikten sonra da Suriye’nin 
toprak bütünlüğünün devam et-
mesini diliyoruz. Allah’ın izniyle bu 
haklı davamıza sahip çıkacağız. Bu 
doğrultuda birinci adım olarak ‘Milli 
Ordu’ kuruldu. Bu, üç kolordudan 
oluşuyor ve inşallah ileri ki günler-
de de geçici hükümetin kanadı al-
tında bu kolordular devam edecek. 
İkinci adım ise Suriye ordusunu 
destekleyen PKK/PYD ve DEAŞ gibi 
örgütlerden Suriye’yi temizlemek. 
İnşallah bu adımlarla 7 yıldır devam 
eden mücadelemizin hasadını top-
layacağız.” Suriyeli Mahmud Neccar 
da iç savaş nedeniyle üç yıl önce kö-
yünü ve evini terk ederek daha gü-
venli olduğu için Azez’e yerleştiğini 
belirterek, yeni yılda evinde olmak 
istediğini söyledi. Türkiye’ye sığınan 
Elif Mevlevi de Türk devleti tarafın-
dan her türlü ihtiyaçlarının karşılan-
dığını ancak vatan hasretinin din-
mediğini ifade ederek, “Artık savaş 
bitsin. Vatanıma dönmek istiyorum, 
insanın vatanı gibisi yok. İnşallah 
savaş biter ve bundan sonraki yeni 
yıla ülkemizde gireriz.” diye konuş-
tu.  n AA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 
ülkesinin nükleer ve füze program-
larından vazgeçmeyeceğini belirte-
rek “nükleer butonun” daima ma-
sasının üzerinde olduğunu söyledi. 
Yonhap ajansının haberine göre, 
Kim, devlet televizyonunda yaptığı 
yeni yıl konuşmasında, ABD ana 
karasının Kuzey Kore’nin nükleer 
vuruş menzilinde olduğunu belirtti.

ABD’nin asla kendisine ve ül-
kesine yönelik bir savaş başlata-
mayacağını kaydeden Kim, “ABD, 
nükleer silahlar için butonun daima 
masamın üzerinde olduğunu bilme-
li.” dedi. Kim, nükleer silahların yal-
nızca güvenliklerini tehdit edecek 
bir durum söz konusu olduğunda 
kullanılacağını ifade ederek “ABD, 
Kuzey’in nükleer gücünün tehdit 
değil, gerçek olduğunun farkında ol-
malı.” ifadesini kullandı. Kuzey Kore 

lideri, “Nükleer silah başlıklarını ve 
balistik füzeleri kitlesel şekilde üret-
memiz ve bunların mevzilenmesini 
hızlandırmamız gerek.” diye konuş-
tu. Kim Jong-un, Kore yarımadasın-
da askeri gerilimin düşürülmesi ve 
Güney Kore ile ilişkilerin gelişmesi 
çağrısında bulundu. Güney Kore’de 
düzenlenecek 2018 PyeongChang 
Kış Olimpiyatlarına heyet gönderile-
bileceğini kaydeden Kim, bu konuda 
Seul ile görüşmelere açık olduklarını 
ifade etti. Kim, “Güney Kore’de dü-
zenlenecek Kış Oyunları, ülke için 
iyi bir fırsat olacaktır. Kış Olimpiyat-
larının başarılı olmasını diliyoruz.” 
diye konuştu. “Heyet gönderilmesi 
dahil çeşitli adımlar atmaya hazırız.” 
diyen Kuzey Kore lideri, bu amaçla 
iki Kore’den yetkililerin acilen bulu-
şabileceklerini kaydetti.
n AA

Yeni Somali için stratejik ortak: Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede 4 gündür süren rejim 
karşıtı eylemlere karşı halkı uyanık olmaya çağırdı.
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Her geçen gün insan hayatını kolaylaştıran, konforlu bir yaşam sunan, rahat olana yönlendiren ve insan 
odaklı teknolojilerin geliştiğine şahitlik ediyoruz. Teknolojideki hızlı ilerleme ve gelişim, bazen bizi şaşırtıyor 

Yeni Mazda3 şaşırtıyor!
Nefes alıp verdiğimiz her yeni 

günde yeni teknolojilere uyanıyoruz. 
Günümüzde lüks olmaktan çıkıp bir 
zaruret haline gelen otomobillerde de 
insan ihtiyaçlarına göre evrilen, gü-
nümüz şartlarını taşıyan ve belki de 
bugünün ötesine geçen teknolojileri 
görüyoruz. 

Otomobil üreten firmalar da in-
sanların zamanla değişen ihtiyaç-
larına dönük olarak teknolojilerini 
yeniliyor, kendilerini geliştiriyor ve 
zamane otomobili üretmenin telaşına 
düşüyor. 

Bu telaş bazen, zamanın ötesine 
de götürebiliyor firmaları. Bu söyle-
diklerimin ışığında Mazda 3’ü test 
ederken zamanın neleri değiştirdiği-
ne şahitlik ediyorum aslında. 

Hareketin Ruhu tasarım dilini 
konuşan Mazda3 Sedan, sınıfındaki 
diğer modellerin arasında öne çıkıyor.

SKYACTIV Teknolojisindeki diğer 
gelişmelerle birlikte gelişmiş i-AC-
TIVSENSE güvenlik özellikleri, her 
zaman hassas kullanım ve kontrol 
sağlayabileceğiniz anlamına geliyor. 
Üstelik dinamik performans verimli-
liğin önüne geçmiyor; 2017 Mazda3 
bu performansla dahi üstün yakıt tü-
ketimi ve CO2 emisyonu rakamlarına 
ulaşıyor.

Testini gerçekleştirdiğimiz Mazda 
3, 1.5 dizel bir motora sahip. Dona-
nım itibariyle de bu modelin en dolu 
otomobili. Ekstra özellik olarak deri 
koltukları, elektrikli koltuk ısıtmasını, 
adaptif farları, adaptif hız kontrolünü, 
hız sabitleme ve hız sınırlama özellik-
lerini görüyorum. Daha detaylı baktı-
ğımda ise 18 inç çelik jantlara gözle-
rim ilişveriyor. 

GELİŞMİŞ GÜVENLİK
2017 Mazda3, i-ACTIVSENSE 

gelişmiş otomobil güvenliği özellik-
leri ile üstün güvenlik performansı, 
güvenlik ve konfor sunuyor. Sağlam 
gövde ve hem yan hem de pencere 
hava yastıkları ile birleştirilen i-AC-
TIVSENSE sisteminin her teknolojisi, 
Mazda’nın sürmesi keyifli deneyimin-
den ödün vermeden güvende olma-
nızı sağlıyor.

Performans, güç ve güzelliğin 
mükemmel bir harmanını sunan 
2017 Mazda3, her ufak detayda 
sportif ve dinamik hareketi dışa vu-
ran KODO Hareketin ruhu tasarım 
teması ile tasarlanmış. 2017 Mazda3 
sedanın biçimli gövdesi, güçlü ve ile-
riye dönük bir hareket izlenimi oluş-
turuyor; güçlü, geniş duruş, heyecan 
verici sürüş performansı ve manevra 
kabiliyeti hakkında fikir veriyor. 

Mazda3’ün zarif bir biçimde iş-
lenmiş, insan merkezli iç donanımı, 
üstün kaliteli malzemeler kullanıla-
rak ve detaylara özen gösterilerek 
tasarlanmış. Spor tarzda koltuklar, 
elektrikli el freni, renkli dikişler ve yu-
muşak malzemelerle donatılmış, etki-
leyici bir genişliğe ve lüks bir yeniden 

tasarıma sahip kabin, sürüşün keyfini 
çıkarmak için ihtiyacınız olan konforu 
sağlıyor. Yeni tasarlanan direksiyon 
simidi, kavisli gösterge paneli ve ha-
valandırma halkaları üzerindeki krom 
görünümlü kadranlar, kokpitin görü-
nümünü iyileştiriyor.

Heyecan verici ve dinamik sürüş 
performansı, gelişmiş güvenlik ve 
konforla buluşuyor.

YAKIT TÜKETİMİNDE 
SINIRLARI ZORLUYOR

Aracın motoru girizgahta da be-
lirttiğim gibi 1.5 dizel... 105 beygir 

üretiyor. Dizelin sessizliği dikkatimiz-
den kaçmıyor. Şu ana kadar test et-
tiğimiz dizel otomobiller içerisinde en 
sessiz olanı. Bunu sağlayabilmek için 
pistonlar kalınlaştırılmış. Benzinli bir 
arabadan farkının olmadığını söyleye-
bilirim. Daha ileriye gidecek olursam, 
Mazda 3 serisinin benzinli aracından 
daha sessiz bir araç olduğunu söyle-
yebilirim. 

Kullanıcı verisi olarak bakıldığın-
da, yakıt tüketimi şehir içi maksimum 
21 kuruş, şehirlerararası yolculuklar-
da da maksimum 17-18 kuruş yakıt 

tüketen bir araç. Aslında yeni nesil 
motorların hepsinde yakıt tüketimi-
nin minimize edilmeye çalışıldığını, 
bunun içinde gerekli teknik altyapının 
hazırlandığını söyleyebiliriz. 

Otomatik araçlarda yakıt tüketi-
minin daha fazla olduğu yönündeki 
algıları yok eden araçlardan biri de 
Mazda 3. Eski sistemdeki araçlarda 
benzinli ve dizel araçlar arasındaki 
yakıt tüketimi aynı kasa içerisinde 
değerlendirildiğinde ortalama 1 litre 
fark ediyor. 

Mazda 3’te ise bu 0,1 litreye ka-

dar düşmüş. Yani Mazda 3’ün dizel 
motorlu versiyonları ne kadar az ya-
kıyorsa, benzinli motorları da aynı şe-
kilde yakıt yönünden büyük tasarruf 
sağlıyor. Yine bu araca ilişkin dikkat 
kesildiğimiz bir diğer konu da manuel 
vites ile otomatik vites seçeneği ara-
sında yakıt tüketimi itibariyle bir fark-
lılığın olmaması.

Böylesi hızlı bir aracı incelerken 
neresinden başlayacağımı bilemedi-
ğim için aynı hızda bir giriş yapmış 
olduk. 

Motor bölümüne ilişkin verdiği-

miz ince ayrıntıların ardından aracın 
içine girelim. Mazda 3’ün teknoloji 
dünyasına...

HERŞEY ELİNİZİN ALTINDA
Mazda 3, konforlu bir şehir aracı. 

Ama baktığınızda spor görüntüsünü 
ve spor görünümüne ek olarak spor 
yapısını destekleyen ayrıntıları gözle-
yebiliyorsunuz. 

Bu tezimi doğrulayacak olan da 
çok fonksiyonlu direksiyonun aynı za-
manda F1 vites kumandası vazifesini 
görüyor olması... Bu direksiyon, Maz-
da 3’ün spor kişiliğine daha büyük bir 

itibar katıyor. 
Dizel otomatik olan Mazda 3’ün 

direksiyon koltuğuna oturup seyir 
haline geçtiğimizde önümüzde açılan 
şeffaf gösterge paneline gözümüz is-
ter istemez ilişiyor. Bunu birçok oto-
mobilde görmüştük. Bazılarının haya-
let gösterge olarak da adlandırdığı bu 
özellik aslında bir yol bilgisayarı. Maz-
da 3’te bu teknoloji Hedap Display 
olarak adlandırılıyor. Bu şeffaf ekran, 
gözünüzün yola bakan hizasında be-
liriyor. Yola dair bazı işaretleri bu ek-
randan takip edebiliyorsunuz. Aktif 

bir sürüş ekranı diyebiliriz...
Bu ekran sayesinde gözünüzü 

yoldan ayırmadan yol bilgisayarını 
görüyorsunuz. Aracınızın kaç kilo-
metre hızla gittiğinden tutun da, ne 
kadar yakıtınızın olduğuna, mevcut 
yakıtla ne kadar yol gidebileceğini-
ze ve güvenlik uyarılarına kadar pek 
çok şeyi, yola baktığınız sürece görü-
yorsunuz. Yola yazı yazmak gibi bir 
teknoloji... Sürücüye sürüş rahatlığı 
sağlamak için göze odaklanıyor. Siz 
yolunuza bakıyorsunuz, o ekran size 
göstermesi gereken bütün ayrıntıları 
gösteriyor. 

Mazda 3’ün çok fonksiyonlu spor 
direksiyonuna tekrar dönelim... Ne-
redeyse aracınızın başka hiçbir yerine 
dokunmadan, her şeyiyle direksiyon-
dan kontrol altında tutabileceksiniz 
bu fonksiyonlarla. Ayrıca direksiyo-
nun sportif yapısı, tatlı da bir görüntü 
sunuyor. Gösterge ekranları ile olan 
bütünlüğü de harika. 

Kullanımı direksiyonda olan hız 
sabitleme, bluetooth, hız sınırlandırı-
cı, adaptif hız kontrolü, multimedya 
ekranının kontrolü, gibi fonksiyonla-
rın yanında vitesi de direksiyondan 
kontrol edebiliyorsunuz. 

F1 vites diye adlandırılan ve di-
reksiyondan kontrol mekanizması su-
nan vites sistemi de Mazda 3’ü daha 
konforlu ve daha rahat hale getirmiş. 
Direksiyonun her iki yanında, direksi-
yonu tuttuğunuz yere hizalandırılmış 
olan tuşlar sayesinde aracınızın vitesi-
ni düşürüp yükseltebiliyorsunuz. 

Müzikle aranız nasıl? Araçta mü-
zik dinlemekten hoşlanır mısınız? 
Mazda 3, trafikteyken müzik dinleme-
yi sevenler için de biçilmiş bir kaftan. 
Bozz müzik sistemine sahip. Yüksek 
seste müzik dinlerken aracınızın ka-
pıları ve camları kapalı olsun, dışarıya 
tek ses vermediğini de göreceksiniz. 
Yani, bu araçta sizin müzik zevkinizin 
başkaları için işkenceye dönüşmeme-
si de düşünülmüş bir ince ayrıntı. 

EL İŞÇİLİĞİNİN İNCELİKLERİ
Hangi marka ve modelde olursa 

olsun, araçların yüzde 20-40’ının el 
işçiliğiyle yapıldığını biliyor muydu-
nuz? Ben yeni öğrendim. Mazda 3’te 
diğer araçlardan öne çıkan özelliklere 
baktığımızda el işçiliği oranının yük-
sek tutulması. El işçiliği ile yapılmış 
olan yerler kırmızı şeritle belirgin hale 
getirilmiş. Bu kırmızı şeritler sırıtmı-
yor. Araçla bir bütünlük sağlamış. 

Hemen örneklendirecek olursak, 
direksiyonda kullanılan deri, vites 
topuzundaki deri, kol dayamada kul-
lanılan deri tamamen el yapımı. Bu 
yönüyle estetiğin sınırları teknoloji 
harici girişimlerle zorlanmış. Verdi-
ğimiz birkaç örnekten yola çıkarak 
aracın iç dizaynının yaklaşık yüzde 
30’unun el işçiliği ile yapıldığı kanaa-
tine varıyoruz. 

Aracın ön kısmının orta yerinde 
bulunan multimedya ekranından bü-

tün ayarlarınızı, kontrollerinizi yapa-
biliyorsunuz. Eğlence kısmını da bu-
radan kontrol edebiliyorsunuz. Hem 
dokunmatik, hem de manuel olarak 
kullanabileceğiniz bir ekran. Ama 
araç 15 kilometre hızı geçtiğinde do-
kunmatik ekranı kullanamıyorsunuz. 
Bu da sürücünün güvenliğini sağla-
mak için. 

Aynı ekrana ve belki de aracınızın 
büyük bir bölümüne hükmedebilece-
ğiniz bir diğer alan da joystick bölgesi. 
Sürüş esnasında elinizin hemen altın-
da bulunan bu joystick sayesinde se-
yir halindeyken güvenlikten ve kon-
fordan ödün vermeksizin aracınızın 
multimedya ekranına, navigasyona 
veya müzik sistemine müdahale ede-
biliyorsunuz. 

Araçta koltuk ısıtma seçeneği de 
mevcut. Arka koltukta kol dayama 
çok fonksiyonlu olarak yerleştirilmiş 
bir özellik. 

Geniş bagaj hacmi de dikkatler-
den kaçmıyor. 

Bir tek sunroof eksik kalmış bana 
göre. Sunroof da olsa tam olacakmış. 
Ama öğrendiğim kadarıyla şase ya-
pısından dolayı sunroof koyulamı-
yormuş. Üst kısmından geçen çelik 
kasnaklar nedeniyle sunroof tercih 
edilmemiş. Güvenliği olumsuz an-
lamda etkilememek için. 

HER AYRINTIDA İNSAN 
MERKEZLİ YAKLAŞIM

Ayrıca 2017 Mazda3 sedan, geri 
görüş kamerası, Arka Trafik Uyarısı 
ve Kör Nokta İzleme Sistemi, Trafik 
İşareti Algılama (sadece navigasyon 
ile birlikte), Yokuş Kalkış Desteği 
(HLA) ve çok daha fazlasını sunuyor.

Mazda’nın gelişmiş araç içi bağ-
lantı sistemi, çeşitli internet radyo 
istasyonlarına erişmenize, sosyal 
medya ile iletişim halinde olmanıza 
ve mesajlarınıza erişim sağlamanıza 
olanak tanır. Ayrıca, yakıt ekonomisi-
ni ve bir sonraki bakım son tarihlerine 
ilişkin bilgileri izlemenizi sağlıyor.

Mazda’nın insan merkezli, geniş 
iç tasarımı mükemmel sürüş ortamı 
sağlamakta olup deri kaplı direksi-
yon, boyutu küçültülmüş düğmeler 
ile daha da ergonomik hale getirilmiş. 
Sürücü böylece ses sistemi ve hız 
kontrol sistemini çok daha etkili bir 
biçimde kontrol etme imkanına sahip 
oluyor. 2017 Mazda3, diğerlerinin 
görüşüne engel olmadan üstün gece 
görüşü sağlayan yansımasız uzun 
huzmeler içeren Adaptif LED ön far-
larla (ALH) donatılmış. Mazda3 LED 
imzası, ön farlar, LED gündüz farları, 
LED ön sis farları ve LED arka farların 
yanı sıra, otoyol hızlarında sürüş sı-
rasında otomatik eşitleme özelliği ile 
ileri düzeyde geliştirilmiş.

Mazda’ya ilişkin tüm detayları 
görmek için sizi Konya’daki Maz-
da’nın tek satış temsilcisi olan Zeki 
Kaya’ya davet ediyoruz. 
n RASİM ATALAY - FAHRİ ALTINOK



Oysa, çok büyük hayallerimiz var-
dı. Hegemonyayı yıkacak, hükümdarı 
olduğumuz Anadolu’ya öncülük ede-
cektik. Türlü sorunlarla uğraşan Türk 
Futbolu’nun umut vadeden yeni yüzü, 
parıldayan sancağı haline gelmiştik. Yıl-
lardır Konyaspor’u boyunduruğu altına 
alan borçlar bitiyor, mütevazı takımla 
bütçeyi zorlamadan bir futbol takımının 
neler başarabileceğini herkese ilan edi-
yorduk. 

Nihayet 3 yılın sonunda Aykut Ko-
caman’ın futbol aklıyla inşa edilen yapı 
önce Eskişehir’de, sonra da Samsun’da 
Hegemonya’nın surlarına bayrağını dik-
meyi başarıyor, iki sezon üst üste Türki-
ye’yi Avrupa Kupaları’nda temsil etme 
onurunu yaşıyordu. 

Sonrasında Aykut Kocaman ile yollar 
ayrılıyor, kulüp algısı; siyahî oyuncuların 
gol sonrası takla attığı bir sirkten öteye 
gitmeyen yönetimin, epeydir dizginle(n)
miş olduğu transfer tutkusu artan gelir-
lerle zirve yapıyor ve kulüp menajerle-
rin kuşatması altına giriyordu. 

Konyaspor üzerinden siyasi gelece-
ğini inşa etmeye çalışan kulüp başkanı-
nın yersiz açıklamaları, Konyaspor’u bir 
anda ülkenin siyasi çatışma ikliminin 
bir tarafı haline getiriyor. Böylece Kon-
yaspor üzerinden tüm şehri linç etme-
nin de kapıları aralanıyordu. 

Skubic’in penaltısı Beşiktaş fi-
leleriyle buluşup Süper Kupa Kon-
yaspor’un olduğu andan itibaren, 
dramatik hikâyenin can yakan kısmı 
da başlamış oluyordu. Konyaspor, 
yaşanan güvenlik zaafının mağduru 
iken, bir anda Türk Futbol’unun şid-
det tarihçesine ait tüm günahların 
fatura edildiği bir sanık haline getiri-
liyor, Konyaspor yönetimi ise kulübün 
haklarını savunmakta aciz kaldığı gibi 
futbol kamuoyunda kendi meşruiye-
tini kurtarma amaçlı taraftarı suçlayı-
cı açıklamalar yapıyordu. 

Peşi sıra gelen yöneticilere yö-
nelik hukuki soruşturmalar, Kon-
yaspor’un imajını daha da fazla yerle 
bir ediyordu. 

Şu ana dek anlatılanlardan yap-
tığımız ironi, gerçek bir film senar-
yosu olsaydı, tüm Konyasporlular 
olarak ne denli yüksek bütçeli fakat 
kalitesiz bir filme katlanmak zo-
runda kaldığımızı anlardık… 

Bugün kulübün 50-100 üyeli 
kongrelerinde seçilerek bile değil 
atanarak gelen, futbol hakkında 
kurabilecek kendilerine ait birkaç 
cümleleri bile olmayan insanlar, 
Konyaspor’un geleceğini ipotek 
altına almış durumdalar.  

Yıllardır kulübün borçları 
üzerinden muhtemel adayların 
hevesini kırmayı amaçlayan 
bu anlayış, kulübün borçları 
bitip artıya geçmesi gerektiği 
dönemde hesapsız harcama-
larla yeni borçlar oluştur-
mayı başarmış ve böylece 
potansiyel yönetim aday-
larına da gözdağı verme-
ye de devam etmiştir. 

Konyaspor, daha 

önce defalarca berbat kopyalarını izledi-
ğimiz benzer film senaryolarını tekrar ya-
şamamak için, 6 aylık sürede doğrulardan 
yanlışlara evrilen süreçte yaşadıklarını çok 
iyi değerlendirmeli. 

Şayet yol yakınken hatalarımızdan vaz-
geçersek, halen çok fazla kaybedilmiş bir 
şey yok. Bu takımın ligde kalmak için gerek-
li puanları alacağına dair inancımız yüksek. 
Lakin taraftarına kulak tıkayan, ben yaptım 
oldu zihniyetindeki atanmış yönetici profi-
li ile belki bu sezonu da kurtarabiliriz ama 
sonrası gerçekten karanlık… 

İşin kötüsü bu yapı devam ederse, Av-
rupa kupalarında gruptan çıkma şansı bulu-
nan tarihin en önemli maçında bile tribün-
lere 15.000 kişiyi zor çeken, yeni nesillere 
gururla “Konyaspor’um” dedirtemeyen ve 
hızla sıradanlaşarak, yıllarca debelendiği-
miz amaçsız çizgiye mahkum olan bir kulüp 
haline dönmemiz kaçınılmaz gözüküyor.

Sevgili Konyaspor yönetimi; başarıyı 
sahiplendiğiniz kadar başarısızlığı da sahip-
lenin. Kulübün geleceği adına yapacağınız 

tüm köklü değişiklikleri mantıklı temellere 
oturtarak ve takvim vererek deklare edin. 
Kulübün mali yapısını, isteyenin dilediği 
zaman öğrenebileceği şekilde şeffaflaştırın. 
Delege yapısını değiştirerek, kulübü küçük 

azınlıkların elinde oyuncak olmaktan kurta-
rın. 

Eğer yapamıyorsanız da lütfen istifa 
edin… 
n UĞUR BULUŞ
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Konya Yenigün 
Gazetesi 
ve Yeşil 
Beyaz Konya 
Dergisi yazarı 
Uğur Buluş, 
derginin 
20.sayısında 
Konyaspor: Bir 
Düş Kırıklığı 
Hikayesi 
(IMDb:3.6) 
başlıklı bir yazı 
kaleme aldı. 
Konyaspor 
taraftarının 
son dönemde 
kurduğu 
hayaller 
ve gelinen 
noktaya 
değinen 
Buluş, film 
tanıdan geçen 
süreci kendine 
özgü dili ile 
yazdı

KONYASPOR: BİR DÜŞ 
KIRIKLIĞI HİKAYESİ (IMDb:3.6)
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Selçuklu’da Pilepic’in eksikliği hissedildi
Türkiye Basketbol 1. Lig tem-

silcimiz Selçuklu Belediyespor, 
ligin 16.hafta maçında Bandırma 
Kırmızı’yı konuk etti. Bu maçta genç 
oyunculardan kurulu rakibine karşı 
son bölümlere önde girmesine rağ-
men mağlup olan mavi beyazlılar, 
iç sahada kaybetmenin üzüntüsünü 
yaşıyor. Sezon sonunda Play – Off 
potasında yer almak isteyen Selçuk-
lu Belediyespor’da sakatlığı bulunan 
Fran Pilepic’in bu karşılaşmada oy-
namaması takımda büyük eksiklik 
yarattı. Maç sonunda açıklamalarda 
bulunan Başantrenör Serkan Erdo-
ğan, Fran’ın eksikliğine dikkat çekti.

FRAN’IN BİR AN ÖNCE 
DÖNMESİ GEREKİYOR

Bandırma Kırmızı maçının ar-
dından konuşan Serkan Erdoğan, 
devre arasında transfer takviyesi 
yapmak istediklerini belirterek, “Çok 

önemli bir maç oynadık ve kaybettik. 
Üzgünüz. En önemli oyuncularımız-
dan Fran Pilepic’in yokluğu bizi çok 
etkiliyor ve bugün şans bulan genç 
oyuncuların çok kötü performansı 
sonrasında da kaçınılmaz bir mağ-
lubiyet aldık. Takımda ciddi anlam-
da 2 oyuncunun transfer edilmesi 
gerekiyor. Çünkü Fran Pilepic’i de 
kaybedince şu ana kadar eforla ka-
pattığımız eksiklerimiz iyi takımlar 
karşısında belirgin hale gelmeye 
başladı. Böyle giderse ligin ikinci ya-
rısında daha da sıkıntı yaşayacağız. 
Ben bunu öngörüyorum. İnşallah ku-
lüp yönetimi oturup konuşup düzgün 
hamleler yaparız. Çünkü eğer biz ilk 
4’te kalmak istiyorsak kesin olarak 
takviyeler yapmamız gerekiyor. Aynı 
zamanda Fran Pilepic’in de bir an 
önce dönmesi gerekiyor” dedi.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y Puan
1 TÜRK TELEKOM 16 15 1 1346 1153 31
2 AFYON BELEDİYESİ 16 13 3 1327 1213 29
3 BURSASPOR 16 11 5 1325 1213 27
4 ANTALYASPOR 16 11 5 1262 1212 27
5 SELÇUKLU BELEDİYESİ 16 11 5 1264 1225 27
6 KARESİ SPOR 16 10 6 1283 1244 26
7 BANDIRMA KIRMIZI 16 10 6 1265 1276 26
8 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 16 9 7 1268 1277 25
9 BAKIRKÖY BASKET 16 8 8 1243 1247 24
10 AKHİSAR BELEDİYE 16 8 8 1200 1217 24
11 OGM ORMANSPOR 16 7 9 1155 1164 23
12 DÜZCE BELEDİYE 16 7 9 1222 1251 23
13 İSTANBULSPOR 16 6 10 1261 1304 22
14 TED ANKARA KOLEJLİLER 16 5 11 1177 1225 21
15 SAMSUN ANAKENT 16 4 12 1218 1307 20
16 ANKARA DSİ 16 4 12 1128 1233 20
17 PETKİM SPOR 16 3 13 1153 1244 19
18 YALOVA BELEDİYE 16 2 14 1260 1352 18

Selçuklu Hentbol 
çıkışa geçti

BAL’da ikinci yarı 
14 Ocak’ta başlıyor

Türkiye Hentbol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor ligin 13.haftasında Tokat Gençlikspor’a 
konuk oldu. Ali Yücel Spor Salonu’nda oynanan maçı temsil-
cimiz 30-33 kazanarak üst üste 2.galibiyetini elde etti. Ma-
çın başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan 
mücadelede karşılaşmanın son anlarında iyi mücadele eden 
temsilcimiz sahadan galip ayrılmasını bildi. Ligde şu ana ka-
dar oynadığı 12 maçta 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan mavi 
beyazlılar 7.sıradaki yerini korudu. Selçuklu Belediyespor, 
ligin 14.haftasında Yozgat Bozok Spor Kulübü ile deplasman-
da karşılaşacak. 27 Ocak Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor 
Salonu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’de başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Üç temsilcimizin mücadele ettiği Bölgesel Amatör Ligi 7. 
Grup’ta ikinci devre Ocak ayının ikinci haftasında start alacak. 
Şampiyonluk ve düşme mücadelesinin kıyasıya yaşandığı 
ligde temsilcilerimiz Sarayönü Belediyespor, Akşehirspor ve 
Ereğlispor hazırlıklarını ikinci yarı maçları öncesinde tamam-
lamayı planlıyor. İkinci yarının ilk maçında Konya derbisine 
sahne olacak olan ligde 14 Ocak’ta Sarayönü Belediyespor, 
Ereğlispor’u konuk edecek. BAL’da sadece 1. Grup maçları 7 
Ocak’ta başlayacak.  n SPOR SERVİSİ

Voleybol temsilcilerimizden Ziraat Bankası, CEV Cup’ta 
Almanya temsilcisi Düren’le yapacağı 2.tur maçını Konya’da 
oynama kararı aldı. Ziraat Bankası Takımının resmi sitesin-
den yapılan açıklamada, “Ülkemizi 2017-2018 sezonunda 
CEV Cup’ta temsil eden Ziraat Bankası Spor Kulübü ilk maçı-
nı Samsun’da oynamıştı. 3000 kapasiteli Mustafa Dağıstanlı 
Spor Salonu’nu dolduran voleybol severlerin birçoğu tribünde 
yer kalmaması sebebi ile karşılaşmayı tribün basamakların-
da izleme durumunda kalmışlardı. Samsun’da yoğun ilgi ile 
muhteşem atmosfere karşı oynayan Ziraat Bankası, taraftarla-
rın desteği ile Romanya temsilcisi SCM Craiova takımını ele-
yerek bir üst tura çıkma başarısı göstererek (Almanya) SWD 
Powervolleys Düren’in rakibi olmuştu. Geride bıraktığımız 
sezon Avrupa iç saha maçlarını İzmir, Bursa’da oynayan Zi-
raat Bankası, bu sezon son olarak Samsun’da oynanan maçla 
birlikte gittiği her ilde taraftarların büyük ilgisi ile karşılaştı. 
Türk Voleybolunun gelişmesi, voleybol sevgisinin artması ve 
üst düzey voleybol karşılaşması izleme şansı bulamayan ta-
raftarlara maçları izleme olanağı sunmak için farklı şehirlerde 
oynamaya devam ediyor. Ziraat Bankası bu nedenle Düren’le 
oynayacağı 2.tur maçını Konya’da oynama kararı aldı. SWD 
Powervolleys DÜREN ile eşleşen Ziraat Bankası 2. tur ilk ma-
çını 16 Ocak saat 19.00’da Konya Selçuklu Belediyesi Ulusla-
rarası Spor Salonu’nda oynayacak” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Ziraat Bankası’nın maçı 
Konya’da oynanacak

Seyfi Erkan U16 Ligi İl Birincileri belli oldu
Konya Amatör Küme 2017-

2018 Futbol Sezonu, Seyfi Erkan 
U16 Ligi sona erdi. Oynanan 
Play-Off müsabakaları sonunda 
Kara Kartallar ve Selçuklu Be-
lediyespor Türkiye Şampiyona-
sı’nda Konya’yı temsil etme hak-
kı kazandı. Konya Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu bu sezon 
uygulamaya geçirdiği sezon 
sonu toplu kupa takdim yerine 
şampiyon takımların matema-
tiksel garantiledikleri maçlarının 
sonunda sıcağı sıcağına kupaları 
verildi. 

KUPAYI REMZİ AY VERDİ
Sporcularının sevinçlerine 

ve coşkusuna ortak olma adına 
oynanan maçlar sonunda Seyfi 
Erkan U16 Ligi il birincisi Kara 
Kartallar’a şampiyonluk kupası 
Şehit Süleyman Ballan Stadı’nda 
Konya Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyonu Başkanı Remzi Ay ile 
diğer il birincisi Selçuklu Beledi-
yespor’a kupası Şehit Muharrem 
Samur Stadı’nda Federasyon 
Başkan Vekili Zahir Renklibay 
tarafından verildi. Konya Ama-
tör Spor Kulüpleri Federasyonu; 
her iki kulübü de tebrik ederken, 
Türkiye Şampiyonası’nda başa-
rılarının devamını diledi.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk 
bugün toplanıyor

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin ikinci devre hazırlıklarına bugün 
yeniden başlıyor. İlk etap çalışmalarını tamamlayan Yavru Kartal’ın Konya’da devam 

edeceği çalışmalar yaklaşık 6 gün sürecek. Yeşil beyazlılar, daha sonra Antalya’ya gidecek
25 Aralık’ta başlayan ikinci dev-

re hazırlık çalışmalarını 31 Aralık 
Pazar gününe kadar sürdüren Konya 
Anadolu Selçukspor 2 günlük iznin 
ardından bugün yeniden bir araya 
gelecek. Karatay Belediyesi Tatlıcak 
Tesisleri’nde  yapılacak antrenman-
lar ile sürecek ikinci yarı hazırlıkları 8 
Ocak 2017 günü yapılacak bir günlük 
izinin ardından 9 Ocak’tan itibaren 
Antalya kampında sürecek. Yeşil be-
yazlı takım 10 gün sürmesi planlanan 
Antalya kampında oynayacağı hazır-
lık maçında 14 Ocak 2018 günü TFF 
3. Lig ekiplerinden Van Büyükşehir 
Belediyespor ile karşılaşacak.  

ANADOLU TRANSFERDE 
BEKLEMEDE

Konya Anadolu Selçukspor’da 
ligin ikinci yarısı için birkaç takviye 
yapacak. Eksik bölgelere transfer 
yapmak isteyen yeşil beyazlı takım, 
Konyaspor’dan gelecek haberi bek-
liyor. A Takım Konyaspor’da forma 
şansı bulamayan oyucuları Yavru 
Kartal, kadrosunda değerlendirmek 
istiyor. Bu sezon Play – Off oynamak 
için mücadele eden pilot takım, sağ 
bek oyuncusu Savaş Polat’ı için Kon-
yaspor’a teklif götürmeye hazırlanı-
yor. Konyaspor’da Teknik Direktör 
Mehmet Özdilek’in kararına göre 
Savaş Polat’ın durumu belli olacak.

İKİNCİ YARI ÇIKIŞ ARIYOR
Yeşil beyazlı temsilcimizi Konya 

Anadolu Selçukspor, ligin ilk dev-
resinde oynadığı 17 maçta 21 puan 
topladı. 11.sırada yer alan Yavru Kar-
tal, 5 galibiyet 6 beraberlik aldı. Üst 
sıralardan uzak kalan yeşil beyazlılar, 
ligin ikinci devresinde ilk yarıda ya-
pılan hataları yapmadan üst sıralara 
yükselmek istiyor. Konyaspor’a oyun-
cu yetiştiren Konya Anadolu Selçuks-
por, aynı zamanda yarışmacı kimliği 
ile mücadele etmenin peşinde.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 17 11 3 3 33 15 18 36
2.ALTAY 17 9 5 3 31 19 12 32
3.BANDIRMASPOR 17 10 2 5 28 19 9 32
4.BUGSAŞ SPOR 17 9 4 4 31 18 13 31
5.SAKARYASPOR 17 8 6 3 29 19 10 30
6.ŞANLIURFASPOR 17 9 3 5 25 16 9 30
7.HACETTEPE 17 7 7 3 26 13 13 28
8.KIRKLARELİSPOR 17 7 5 5 28 25 3 26
9.NİĞDE BELEDİYE 17 7 5 5 17 17 0 26
10.ZONGULDAK 17 6 5 6 15 19 -4 23
11.ANADOLU SELÇUK 17 5 6 6 21 26 -5 21
12.PENDİKSPOR 17 5 5 7 18 20 -2 20
13.KARAGÜMRÜK 17 5 2 10 19 26 -7 17
14.FETHİYESPOR 17 3 6 8 15 25 -10 15
15.KAHRAMANMARAŞ 17 3 5 9 15 28 -13 14
16.KARŞIYAKA 17 3 8 6 19 25 -6 11
17.NAZİLLİ BELEDİYE 17 2 4 11 11 33 -22 10
18.SİLİVRİSPOR 17 1 5 11 13 31 -18 8



Konyapor U-16 takımında oynayan ve 
maç sırasında çapraz bağı yırtılan genç fut-
bolcu Şeref Samet Ümütlü başarılı geçen 
ameliyatın sonrasında taburcu oldu. 

Ameliyatı gerçekleştiren Konya Hospital 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Tunç Cevat Öğün, futbolcunun sağlık du-
rumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Öğün, 
“15 yaşında Konyaspor altyapısında olan 
Samet Ümütlü, çapraz bağı yırtığı ve lateral 
dış menüsküs yırtığı teşhisi koyduk. Kapalı 
bir ameliyatla her ikisinin de tamiratlarını 
gerçekleştirdik. En kısa zamanda sahalara 
dönebileceğini bekliyoruz” ifadelerini kul-
landı. Konyaspor Kulübünün U-16 Teknik 
Sorumlusu Haldun Üstel, futbolcunun yakın 
zamanda sahalara tekrar dönmesini ümit 
ettiklerini belirterek, “Maç esnasında ağır 
bir sakatlık geçirdi. Çapraz bağ kopması 
sporcu için çok önemli sakatlıklardan bir ta-
nesi. Futbolcu açısından ön ve arka çapraz 
bağ son derece önemli. Bu bağ dönmeyi 
sağlayan, yukarıda ki yükü taşıyan bir bağ. 
Onun kopmuş olması en azından 6 ay ge-
riye götürüyor futbolcuyu. Ama sevindirici 

olan çok iyi bir doktora ameliyat olması. 
Bu sürecinde çok kısa zamanda atlatacağı-
nı ümit ediyoruz. Konya Hospital sağ olsun 
çocuğumuza kucak açtı. Bu sene içerisinde 
olan ikinci vakamız. Bir tanesinde de stope-
rimiz Ahmet yaşadı. Ahmet’te aynı sakatlık-

tan muzdarip. 6 ayı doldurdu aşağı yukarı 
hazır hale geldi. İnşallah en kısa zamanda 
da Samet de bu rehabilitasyon dönemini iyi 
geçirir sağlığına döner. Kendisi futbolu çok 
seven, bizimde çok sevdiğimiz bir sporcu. 
Ümidimiz çok yakın bir zamanda tekrar sa-

halara dönmesi” dedi.  Şeref Samet Ümütlü 
ise, Cumartesi günü maç esnasında pozis-
yon gereği dizinin döndüğünü belirterek, 
“Daha sonra Tunç hoca ile görüştük ve Kon-
ya Hospital’e geldik. Ameliyatım başarılı bir 
şekilde gerçekleşti” diye konuştu.  n İHA

Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 
en çok gol, devrenin ve maçın son dakikalarında geldi. 
Medipol Başakşehir’in liderliğiyle tamamlanan ligin ilk 
yarısında oynanan 153 maçta 461 gol atıldı. Müsaba-
kaların ilk devresinde 214, ikinci yarısında ise 247 gol 
kaydedildi.

Dakika bazında gol sayılarına bakıldığında top ağlar-
la en fazla 45 ve 90. dakikalar ile iki devreye ilave edilen 
sürede buluştu. Takımlar soyunma odasına girmek üze-
reyken top 23 kez filelere gitti. 

Müsabakalarda heyecanın zirve yaptığı bitiş düdüğü 
öncesinde ise ağlar 32 kez havalandı.  Son 16 sezonun 
en gollü ilk yarısının yaşandığı 17 haftalık bölümde fut-
bolseverler, her dakika gole tanıklık etti.  n İHA

Goller devre ve maç 
sonunda geldi

RPS

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

Anadolu Kartalı’na 
kulübeden 3 gollük katkı

Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun ilk 
devresinde atılan 461 golün 50’si, oyuna 
sonradan dahil olan futbolculardan geldi. 
Antalyaspor dışındaki takımların yedek 
kulübesinden skor katkısı aldığı ilk devre-
de, oyuna sonradan giren isimler, 50 gol 
üretti. Lider Medipol Başakşehir, 7 golle 
yedek kulübesinden en fazla verim alan 
takım oldu.

Medipol Başakşehir’i 5’er golle Fe-
nerbahçe, Kardemir Karabükspor, Trab-
zonspor, 4 golle Kayserispor, 3’er golle 
Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, 
Teleset Mobilya Akhisarspor, 2’şer golle 
Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malat-
yaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, birer 
golle ise Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, 
Göztepe ve Osmanlıspor takip etti.

DÖRT FUTBOLCUDAN 3’ER GOL
Ligin ilk devresinde oyuna sonradan 

dahil olan isimler içinde Fenerbahçeli 
Roberto Soldado, Medipol Başakşehir’den 
Kerim Frei ile Mevlüt Erdinç ve Trab-
zonspor’dan Hugo Rodallega, üçer gole 
imza attı. Soldado, Demir Grup Sivasspor 
maçında 61. dakikada oyuna girip, hat tri-
ck yapmayı başardı.

Beşiktaş’tan Alvaro Negredo, Fener-
bahçe’den Mathieu Valbuena ve Kardemir 
Karabükspor’dan Mustapha Yatabare’nin 
yedek kulübesinden gelip 2 gole imza at-
tığı ligin ilk devresinde, birer gol kaydeden 
isimler ise şunlar: Amir Hadziahmetovic, 
Moryke Fofana, Patrick Friday Eze (Ati-
ker Konyaspor), Mbilla Etame (Aytemiz 
Alanyaspor), Cenk Tosun (Beşiktaş), De-

large Dzon (Bursaspor), Leandrinho, Zoro 
Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Fernando 
Emanuel Dening, Mustafa Batuhan Al-
tıntaş (Evkur Yeni Malatyaspor) Sofiane 
Feghouli, Garry Rodrigues, Yasin Öztekin 
(Galatasaray), Ahmet İlhan Özek, Serdar 
Özkan (Gençlerbirliği), Ömer Şişmanoğlu 
(Göztepe), Gabriel Torje, Gheorghe Teo-
dor Grozav, Yevgen Seleznov (Kardemir 
Karabükspor), Michael Rangel, Samuel 
Eduok (Kasımpaşa), Asamoah Gyan, Atila 
Turan, Nikola Stojiljkovic, Ryan Mendes 
(Kayserispor), İrfan Can Kahveci (Medi-
pol Başakşehir), Musa Çağıran (Osman-
lıspor), Eray Ataseven, Kadir Keleş, Onur 
Ayık (Teleset Mobilya Akhisarspor), Matus 
Bero, Ogenyi Onazi (Trabzonspor).
n AA

Konyasporlu genç oyuncu ameliyat oldu

Fatura hocalara!
TFF Süper Lig’in ilk yarısında istediği başarıları elde edemeyen kulüpler her zaman olduğu 

gibi faturayı teknik direktörlere kesti. İlk yarıda 10 takım teknik direktör değiştirirken, 
Konyaspor da Mustafa Reşit Akçay’ın yerine Mehmet Özdilek’i takımın başına getirdi

Süper Lig’de 2017-2018 sezonun ilk yarısında toplam 10 kulüp ant-
renör değişikliğine gitti. Süper Lig’de 2017-2018 sezonuna büyük umut-
larla başlayan takımlar, ligin ilk yarısındaki başarısızlıklarının çaresini 
teknik direktörlerini yollayarak buldu. İlk antrenör değişimi Gençlerbir-
liği’nden gelirken, en çok değişimi de yine Başkent ekibi gerçekleştirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE ÜMİT ÖZAT GİTTİ, GELDİ
Sezona Ümit Özat yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, ligin ilk 

teknik direktör değişikliği yapan takımı oldu. Ankara temsilcisi Özat’ın 
yerine 4. haftada takımın başına Mesut Bakkal’ı getirdi. Ligin 12. haf-
tasındaki Kayserispor mağlubiyetinden sonra Gençlerbirliği yönetimi 
takımı yeniden Ümit Özat’a emanet etti.

GALATASARAY’DA 4. FATİH TERİM DÖNEMİ BAŞLADI
Sezona Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor yönetiminde giren Galatasaray, 

ligde üst sıralarda yer almasına rağmen hoca değişikliği yaşadı. Oy-
nattığı futbol, büyük takımlara karşı aldığı sonuçlar Tudor’un sonunu 
getirdi. Galatasaray yönetimi, Tudor’un yerine sarı-kırmızılı camianın 
efsane teknik direktörü Fatih Terim’i göreve getirdi. Terim böylece 4. 
kez Florya’ya geldi.

RIZA ÇALIMBAY TRABZONSPOR’A HAREKET GETİRDİ
Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor’a 6-1’lik skorla mağlup olan 

Trabzonspor’da Ersun Yanal dönemi sona erdi. Daha sonra Antal-
yaspor’dan ayrılan Rıza Çalımbay ile anlaşan bordo-mavililer, Yeni 
Malatyaspor mücadelesinden sonraki 8 maçta mağlup olmadı ve ilk 
yarıyı 7. sırada tamamladı.

YENİ MALATYASPOR EROL BULUT’A EMANET
Süper Lig’de hoca değişimine Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Ev-

kur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Aytemiz 
Alanyaspor da katıldı. Ligin yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Er-
tuğrul Sağlam ile başladığı sezona iyi bir giriş yapamayınca deneyimli 
teknik adam ile yolları ayırma kararı aldı. Malatya ekibi daha sonra Me-
dipol Başakşehir’in teknik ekibinde yer alan Erol Bulut’u takımın başına 
geçirdi.

SON OLARAK ALANYASPOR SAFFET SUSİC İLE YOLLARI AYIRDI
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de mücadele eden Atiker Kon-

yaspor, 9. haftadan sonra teknik direktörlük değişimine gitti ve Mustafa 
Reşit Akçay ile yolları ayırarak Mehmet Özdilek ile anlaşma imzaladı. 
Osmanlıspor’da Bülent Uygun’un yerine İrfan Buz gelirken, Karabüks-
por ise Erkan Sözeri’den boşalan koltuğu Popovic’e emanet etti. Ayte-
miz Alanyaspor da ligde ilk devrenin son haftasın Saffet Susic ile yolları 
ayırdı. Akdeniz temsilcisinin yola Hikmet Karaman ile devam edeceği 
konuşuluyor.  n İHA
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