
• 3 OCAK 2018 ÇARŞAMBA  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

‘Kültür hayatına
katkı sunuyoruz’

Meram asfalt 
rekorunu tazeledi

‘İyi mühendis 
yetiştiriyoruz’

Selçuklu Belediyesi ve TİMAV 
işbirliğinde düzenlenen İLHAM 
seminerlerinin önemine değinen 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Kültür ve sosyal 
hayata katkı sunmayı arzu ediyo-
ruz” dedi.  n HABERİ SAYFA 12’DE 

Meram Belediyesi, altyapı ve 
asfalt çalışmalarında rekor 
kırdı. 2017 yılında 1 milyon 500 
bin metrekarelik asfalt serimi 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, amaçlarının daha kaliteli 
hizmet olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE 

Mimar Sinan Mühendisler Birliği 
Genel Başkanı Dr. Muhammet 
Garip, “Amacımız özel sektörün 
ve kamunun ihtiyaç duyduğu 
mühendis ve mimarlar yetirebil-
mek” ifadelerini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

TOYOTA C-HR HYBRİD 
HEYECANLANDIRIYOR!

AR-GE VE TASARIMDA
2017 HEDEFİ TUTTURULDU

Japon harikası Toyota, güven veriyor

KSO Başkanı Memiş Kütükcü açıkladı

Teknolojiyi bir adım önden takip etmeyi planlayan ve bunun 
gereğini Hybrid teknolojisi ile yerine getiren Toyota, yeni 
C-HR’sini piyasaya sürdü. Toyota C-HR Hybrid, heyecan-
landırıyor, etkiliyor, güvenli hissettiriyor.

KSO Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, 
Konya’nın 2017 yılında koyduğu 20 Ar-Ge ve Tasarım Mer-
kezi hedefini yakaladığını müjdeledi. Kütükcü, “Konya, Tür-
kiye’nin en rekabetçi 5 ili arasında yerini alacak” dedi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE
04 MMO’nun Başkan 

adayı ‘Altun’ oldu 06 Gözlük ve lensten 
lazer ile kurtuluyor! 13 Taşeronda kadro

başvuruları başladı

‘Suni gündem oluşturuluyor!’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, muhalefetin suni gündem peşinde olduğunu belirterek, 
“Milletin gündemi, yerli otomobil,  milletin gündemi kendi 
silahını kendi üretmesi” diyerek muhalefeti eleştirdi.

Erken seçimle ilgili de net konuşan Sorgun, zaruri olmadıkça AK 
Parti’nin bugüne kadar erken seçimden yana tavır koymadığını 
belirterek, “Asla bu konuda bir erken seçim konusu gündemde 
değildir, söz konusu değildir” diye konuştu.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Beyşehir’de sportif 
yatırım hamlesi!

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin Beyşehir’de yeni bir sportif yatırım hamlesine 
daha imza attığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tahir Akyürek’e teşekkür etti.   n SAYFA 5’TE

Serbest Bölgeyle ilgili başvuru yok!
Ekonomi Bakanlığı, Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) Genel 
Sekreter Yardımcısı ve Konya 

Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
sorularına yazılı cevap verdi. 
Kalaycı’nın Konya’ya serbest 

bölgenin ne zaman kurulacağına 
ilişkin sorusuna, Konya’ya serbest 
bölge kurulmasına ilişkin başvuru 

yapılmadığı cevabı verildi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya ilk 5’i koruyor
İller arası kamu yatırım 

sıralamasında Konya 
2016’dan sonra 2017’de de 
5. sırada yer almayı başardı. 

2017’de toplam 94 milyar 
518 milyon 347 bin liralık 
yatırım gerçekleştirilirken, 

Konya 1 milyar 462 milyon 
63 bin liralık kısmını aldı

KONYA 2017’DE DE
5. SIRADA YER ALDI

Yıllarca nüfus ve yüzölçümüne göre al-
ması gereken yatırımların çok gerisinde 
kalan Konya 2015 ve 2014’te 7 ve 2013’te 
8. sırada yer almıştı.2017 Yılı’nda kamu 
yatırımları 41 milyar 145 milyon 815 bin 
liralık kısmı muhtelif iller kapsamında ol-
mak üzere toplam 94 milyar 518 milyon 
347 bin liralık yatırım gerçekleştirildi. 
Konya bu rakamın 1 milyar 462 milyon 63 
bin liralık kısmını alarak 5. sırada yer aldı.

EN FAZLA YATIRIMI
TARIM SEKTÖRÜ ALDI

Konya’ya ayrılan 1 milyar 462 milyon 63 
bin liralık yatırım miktarının 461 milyon 
523 bin lirası tarıma ayrıldı. Sektörlere 
göre dağılım göz önünde alındığında bu 
rakamla en fazla yatırımı tarım sektörü 
aldı. Konya 2007 yılında kamu yatırımına 
ayrılan bütçe sıralamasında 11. sırada 
yer alırken son 10 yılda 6 sıra birden yük-
selmesi oldukça değerli görülüyor.  
n SAYFA 2’DE
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İller arası kamu yatırım sıralamasında Konya 2016’dan sonra 2017’de de 5. sırada yer almayı başardı. 2017’de toplam 94 milyar 518 milyon 347 
bin liralık yatırım gerçekleştirilirken, Konya 1 milyar 462 milyon 63 bin liralık kısmını aldı. En fazla yatırım tarım sektöründe gerçekleştirildi

Konya ilk 5’i koruyor

Yıllarca nüfus ve yüzölçümüne 
göre alması gereken yatırımların çok 
gerisinde kalan Konya 2015 ve 2014’te 
7 ve 2013’te 8. Sırada yer almıştı.2017 
Yılı’nda kamu yatırımları 41 milyar 145 
milyon 815 bin liralık kısmı muhtelif 
iller kapsamında olmak üzere toplam 
94 milyar 518 milyon 347 bin liralık 
yatırım gerçekleştirildi.Konya bu raka-
mın 1 milyar 462 milyon 63 bin liralık 
kısmını alırken, ilk sıradaki İstanbul 12 
milyar 22 milyon 983 bin lira ve ikinci 
sıradaki Ankara 5 milyar 840 milyon 55 
bin liralık yatırıma kavuştu. İzmir 2 mil-
yar 752 milyon liralık yatırımla 3. Olur-
ken, Konya’dan bir üst sırada yer alan 
Diyarbakır1 milyar 556 milyon liralık 
yatırımın sahibi oldu.Konya’yı sırası ile 
Mardin, Bursa, Antalya, Adana ve Gazi-
antep takip etti. İlk 10 böyle oluşurken, 
Erzurum, Kocaeli, Aksaray, Mersin ve 
Afyonkarahisar takip eden 5 il oldu.

SEKTÖRLERE GÖRE 2017 YILI 
YATIRIM MİKTARI DAĞILIMI

Konya’ya ayrılan 1 milyar 462 
milyon 63 bin liralık yatırım miktarı-
nın 461 milyon 523 bin lirası tarıma, 2 
milyon lirası madenciliğe, 83 milyon 
610 bin lirası enerjiye, 296 milyon 803 
bin lirası ulaştırma-haberleşmeye, 12 
milyon 950 bin lirası turizme, 240 mil-
yon 744 bin lirası eğitime, 157 milyon 
275 bin lirası sağlığa, 207 milyon 158 
bin lirası diğer kamu hizmetlerine 
ayrıldı. İmalat ve konut sektöründe 
ise 2017 yılında yatırım bulunmuyor. 
Buna göre Konya yatırımlarına ayrılan 
en fazla pay tarım olurken en az payı 
madencilik oluşturdu. 

10 YILDA 6 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ
Son 10 yılın iller sıralamasında 

kamu yatırımlarına ayrılan bütçe mik-
tarlarına bakıldığında Konya’nın önem-
li bir yükseliş gösterdiği görülüyor. 
Konya 2007 yılında kamu yatırımına 
ayrılan bütçe sıralamasında 11. sırada 
yer alırken, 2017 yılında 5. sırada yer 
alıyor. İller sıralamasında Konya’nın 
10 yılda 6 sıra birden yükselmesi, Kon-
ya’da kamu yatırımlarındaki yükseliş 

bakımından oldukça değerli bulunuyor. 
Konya’nın son 10 yıllık sıralaması şu 
şekilde; 2007 yılında 11., 2008 yılında 
13., 2009 yılında 14, 2010 yılında 11., 
2011 yılında 10., 2012 yılında 8., 2013 
yılında 8., 2014 yılında 7., 2015 yılında 
7., 2016 yılında 5., 2017 yılında 5. 

2016’DA HANGİ SEKTÖR 
NE KADAR YATIRIM ALMIŞTI?
Eski ifade ile 2016 için 1 katrilyon 

225 trilyon 40 milyar liralık yatırım 

tahsis edilen Konya’ya tarım için 370 
milyon 499 bin, diğer kamu hizmetle-
rine 304 milyon 373 bin, eğitime 197 
milyon 213 bin, ulaştırmaya 182 mil-
yon 117bin sağlığa 98 milyon 72 bin, 
enerjiye 66 milyon 376 bin, turizme 5 
milyon 390 bin ve imalata da 1 milyon 
lira ayrıldı. Madencilik ve konut sektör-
lerinde ise Konya’nın projesi bulunmu-
yor.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

İller arası kamu yatırım sıralamasında Konya 2017 yılında da 5. sırada yer aldı.

Konya’ya ayrılan 1 milyar 462 milyon 63 bin liralık yatırım 
miktarının 157 milyon 275 bin lirası sağlığa ayrıldı.

Konya’ya ayrılan 1 milyar 462 milyon 63 bin liralık yatırım miktarının 296 milyon 803 bin lirası ulaştırma-haberleşmeye ayrıldı.
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Belediye Başkanlarından MEDAŞ’a teşekkür

Hadim ve Yalıhüyük ilçe belediye 
başkanları Meram Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’yi (MEDAŞ) ziyaret ederek ça-
lışmalar hakkında bilgi aldı.  MEDAŞ 
Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ile ge-
nel müdür yardımcısı Eyüp Erduran’ı 

ziyaret eden Hadim Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğlu, Yalıhüyük Bele-
diye Başkanı Hasan Koçer, AK Parti 
Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, 
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın 
danışmanı Mehmet Altunyaldız’ın 

gündemini bölgede 2017 yılında ya-
pılan çalışmalar ve 2018 yılında plan-
lanan çalışmalar oluşturdu. Yapılan 
yatırımların ve bakım çalışmalarının 
arıza sayılarının düşmesinde ve hiz-
met kalitesinin artmasında önemli 

rol oynadığı vurgulandı. Devam eden 
yatırımların ve bu yatırımların bölge 
halkına sağlayacağı katkılar görüşül-
dü. Belediye başkanları gerçekleştiri-
len yatırım ve bakım çalışmaları için 
Erol Uçmazbaş’a teşekkür etti. n İHA

Asgari ücret miktarıyla ilgili muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “ Sırtında 
yumurta küfesi olmayan, 2 bin lira da der, 3 bin lira da der, 5 bin lira da der. Bugün bir asgari ücretle rahatlıkla iyi bir buzdolabı alınabiliyor” dedi 

‘Sırtlarında yumurta küfesi yok’

AK Parti Konya İl Teşkilatı ta-
rafından Bayır Diamond Hotel ve 
Convention Center’da istişare ve 
değerlendirme toplantısı düzen-
lendi. 

Programa AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek,  Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Meram Belediye Başkanı 
Fatma  Toru, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli ,AK 
Parti Konya Milletvekilleri, AK 
Parti İlçe Başkanları, İlçe belediye 
başkanları katıldı. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Ahmet Sorgun, AK Parti 
Konya İl Başkanlığınca düzenle-
nen İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı’nda yaptığı konuşma-
da,  2018 yılının şehrimize,ülke-
mize ve insanlığa hayırlı olmasını 
diledi.

2017 ZOR BİR YIL OLDU 
2017 yılının küresel olarak, 

özellikle Ortadoğu bölgesi için 
zorlu bir yıl olduğunu belirten 
Sorgun, yıl içinde Myanmar’da, 
Arakan’da, Kudüs’te, Suriye’de 
zulüm ve çatışmaların yaşandı-
ğını belirten Sorgun, “ABD’nin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
tanıma kararına ilişkin Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
öncülüğünde neredeyse tüm 
dünyanın ABD ve İsrail’e karşı 

çıktı. Genel Kurul’da 128 ülke bu 
karara karşı çıktı, 35 ülke çekim-
ser kaldı. Aslında birçoğu okya-
nusun ortasında birer adacık olan 
9 ülke de bu kararın yanında yer 
aldı. Biz çekimser kalan 35 ülkeyi 
de bu karara karşı çıkan ülkeler 
sınıfında görüyoruz.  Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan2017 yılında, yaptığı yurt 
dışı seyahatlerinin 144 bin kilo-
metreye ulaştığına, bunun dün-
yanın çevresinde 4 kez tur atmak 
anlamına geliyor” dedi.

TAŞERON KONUSUNDA 
DESTEK VEREN HERKESE 

TEŞEKKÜR EDİYORUM 
 Yıllardan beri büyük mesele 

olan taşeron meselesine de çö-
züm bulduklarını ifade eden Sor-
gun, “Taşeron konusu, yaklaşık 
1 milyon kardeşimizi, işçimizi, 
taşeronu ilgilendiriyordu. O da 
Kanun Hükmünde Kararname 
ile çok güzel bir şekilde çözül-
müş oldu. Ben bu vesileyle hükü-
metimize, Cumhurbaşkanımıza, 
Başbakanımıza işçilerimiz adına 
teşekkür ediyorum.  Asgari ücret 
yıl sonunda yüzde 14.4 lük artış 
yaşandı. Sırtında yumurta küfesi 
olmayan, 2 bin lira da der, 3 bin 
lira da der, 5 bin lira da der. An-
cak kendilerinin iktidarda olduğu 
2000’lerin başına gittiğimizde, 
bir asgari ücret 97 dolar ediyor-
du. Şimdi bin 603 lira asgari ücret 
421 dolar ediyor. En çok eleştiri-
len konulardan biri de akaryakıt 

fiyatlarının artması. Aynı asgari 
ücrette olduğu gibi 2001 yılında 
asgari ücretle kaç litre benzin alı-
nabiliyorduysa, bugün en az 3,5 
katı kadar benzin alınabiliyor. 
1990’lı yıllarda bir buzdolabı al-
mak için belki bir yıl çalışmanız 
gerekiyordu.

Bugün bir asgari ücretle ra-

hatlıkla iyi bir buzdolabı alınabili-
yor” dedi.  AK Parti’de ilçe kong-
relerin Konya’da tamamladığı 
ifade eden Sorgun, “Konya’da ilçe 
kongreleri tamamladık. Diğer ilçe 
kongrelerimizi de tamamlamak 
üzereyiz.  İl kongrelerimiz ise de-
vam ediyor.  Kongremizde görev 
alan ve yeniden görev alan arka-

daşlarımıza başarılar diliyorum” 
dedi. 

“ERKEN SEÇİM KONUSU 
GÜNDEMDE DEĞİLDİR”

Erken seçim ile ilgili sorula-
rı yanıtlayan Sorgun, “AK Parti 
olarak bugüne kadar çok zaruri 
bir durum olmadıkça, 1 Kasım se-
çimlerinde olduğu gibi zaruri bir 
durum doğmadıkça ve 2007’de 
cumhurbaşkanlığı seçimi krizin-
de, 15 yıllık, 16 yıllık tarihte iki 
defa istisnası vardır. Bizim için 
asıl olan seçimlerin vaktinde ya-
pılmasıdır. Eğer biz popülizmle 
taşeron konusunu seçim malze-
mesi yapmış olsaydık onu bugün 
çıkarmazdık hemen seçimlerin 
öncesinde çıkarırdık. Önemli olan 
yaptığımız işin doğru olmasıdır. 
Asla bu konuda bir erken seçim 
konusu gündemde değildir, söz 
konusu değildir” diye konuştu.

MUHALEFET SUNİ GÜNDEM 
OLUŞTURMAK İSTİYOR

FETÖ/PDY’den tutuklu sanık-
lara yönelik tek tip kıyafet konu-
sunda değinen AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Ahmet Sorgun, “Bunun 
üzerinden kıyamet kopardılar. 
CHP Muğla Milletvekili, haddini 
aşarak, edepsizce, asrın ihaneti-
ne karşı dimdik, memleketinin, 
hükümetinin yanında duranlara 
ağza alınmayacak kelimeler kul-
landı. Ne yazık ki bu arkadaşların 
bu tür zamanlarda şirazeleri kaçı-
yor. Nereden çıktı tek tip elbise? 

Hainin üzerindeki kıyafette Türk-
çe karşılığı ‘kahraman’ anlamına 
gelen ‘hero’ kelimesi yazıyor. Mil-
letimizin , 15 Temmuz’da şehit 
olan, gazi olan kardeşlerimizin 
gözünün içine baka baka kendi-
ni kahraman ilan ediyor. Bunun 
üzerine tek tip elbise düzenleme-
si var. Muhalefet suni gündem 
oluşturmak istiyor. Milletin gün-
demi bu değil. Milletin gündemi, 
yerli otomobil,  milletin gündemi 
kendi silahını kendi üretmesi. 
Milletin gündemi taşeron yasası, 
milletin gündemi ekonomi. İhra-
cat çok şükür hedeflenen rakam-
ların üzerine çıktı. Turizm,  bütün 
dünyadaki, bölgedeki olumsuz 
şartlara rağmen bazı ülkelerin ak-
sine çağrı yapmalarına rağmen şu 
anda yıl sonu itibarıyla 33 milyo-
nu buldu. Çok büyük bir ilerleme 
var. İnşallah 2018’de çok daha iyi 
olacak” ifadelerini kullandı. 

“DOSTLARIN ATTIĞI GÜL 
İNCİTEBİLİR, ÜZEBİLİR”

11. Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül’ün KHK ile ilgili Twitter 
üzerinden yaptığı paylaşımla ilgi-
li olarak da sorulan soru üzerine 
Sorgun, “Abdullah Gül’ün twee-
tine gelince Cumhurbaşkanımız 
onu çok nezaketli ve kibar bir şe-
kilde Sinop’ta ve Kastamonu’da 
ifade etti. Ben de birlikteydim o 
kongrelerde. Yani, dostların attığı 
gül incitebilir, üzebilir bu kadar 
ifade edelim” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “ Bizim için asıl olan seçimlerin vaktinde yapılmasıdır. Eğer biz popülizmle taşeron konusunu seçim malzemesi yapmış olsaydık onu bugün çıkarmazdık hemen seçimlerin öncesinde çıkarırdık” dedi. 

Ahmet Sorgun
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MMO’nun yeni Başkan adayı ‘Altun’ oldu

Makine Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şubesinde 14 Ocakta 
yapılacak başkanlık seçiminde Mes-
lekte Birlik Grubu’nun başkan adayı 
Yrd. Doç. Dr. Aziz Hakan Altun oldu. 

Bir otelde gerçekleştirilen basın 
toplantısında konuşan MMO Konya 
Şube Başkanı Ömer Erdoğan Duran-
soy, yeni dönemde Makine Mühen-
disler Odasına hizmet etmeye devam 
edeceğini söyledi. Başkan adayı Aziz 
Hakan Altun’a görevi teslim edeceği-
ni dile getiren Duransoy, “2013 sene-
sinde devralmış olduğum başkanlık 
görevini 4 seneyi aşkın yürütüyorum. 
Herkese nasip olmuyor bu tür görev-
ler. Onur ve şeref ile yerine getirilen 
görevler bunlar. İnşallah hakkını 
vermişizdir. Tabi yeni bir seçim dö-
nemindeyiz. Aziz Hakan Altun’a gö-
revi gözüm arkada kalmadan, gönül 
rahatlığıyla teslim edeceğim. Bu tür 
görevler şan, şeref, gönül rahatlığıy-
la teslim edebileceğiniz, arkanızda 
düzgün bir aday çıkarabileceğiniz gü-

zel görevler. Biz de bu görevi yerine 
getiriyoruz. Biz her zaman buradayız. 
Her zaman bu odaya hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Her zaman başkan 
adayımızın arkasındayız” dedi. 

Meslekte Birlik Grubu Başkan 
Adayı Yrd. Doç. Dr. Aziz Hakan Al-
tun, verilen sorumluluğu en iyi şekil-

de taşıyacağını belirterek, “Bu dönem 
oda başkanlığını yürüten Erdoğan 
Duransoy başkanımızın önümüzdeki 
dönem için bizleri yerine işaret et-
mesiyle Meslekte Birlik Grubumuz 
seçimlerde şahsımı başkan adayı 
olarak göstermiştir. 2010 yılından 
bu yana yönetim kurullarında farklı 

görevlerde bulunduğum şubemize 
beni başkan adayı olarak görevlendi-
ren Meslekte Birlik Grubu üyelerine 
teşekkürü bir borç bilirim. Şahsıma 
verilen bu sorumluk ve yükün ağırlı-
ğını iyi bilmekte ve en iyi şekilde de 
taşıyacağıma inanmaktayım” ifadele-
rini kullandı. n İHA

‘Engellilere ödenen maaş
açlık sınırının altında’

Engellilere yönelik yapmış oldu-
ğu çalışmalarla tanınan Gönül Gözü 
Derneği Genel Başkanı Devriş Ah-
met Şahin, asgari ücrete endeksli 
olan evde bakım maaşı ve 2022 en-
gelli maaşının kişi başı gelir miktar-
ları ile alakalı yapmış olduğu  açıkla-
mada engellilere ödenen maaşların 
açlık sınırının altında olduğunu ifa-
de etti. Şahin, “Engelli vatandaşları 
evinde bakan engelli yakınlarına her 
ay ödenen “evde bakım maaşı” ve 
engelli vatandaşın kendisine, ve/ya 
yakınına 3 er aylık dönemlerde öde-
nen 2022 engelli aylığı almak için 
kişi başı gelir belli oldu. 

2018 Yılında engelli yurttaşla-
rın 3 er aylık dönemlerde ödenen 
2022 maaşını alabilmeleri için hane 
içinde gelirlerinin 483,64 TL’yi geç-
memesi şartı aranacak. Bu rakam 
2017 yılı için 423 TL idi. Evinde en-
gelli yakını bulunan yurttaşlara her 
ay ödenen ve halk arasında evde 
bakım maaşı yada evde bakım ay-
lığı diye bilinen aylığı almak için ise 
2018 yılında hane içinde kişi başı 
gelirin 967,27 TL’yi geçmemesi 

gerekmektedir. Evde bakım maaşı 
için geçen yıl yani 2017 yılında bu 
sınır 847 TL olarak uygulanıyordu. 
TÜRK-İŞ  2017 Kasım ayı sonucuna 
göre: Dört kişilik bir ailenin sağlık-
lı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi 
için yapması gereken aylık gıda har-
caması tutarı (açlık sınırı) 1.567,45 
TL. Bu kapsamda yapılan artış çok 
yetersizdir” dedi.  Engellilere öde-
nen maaşların  çok yetersiz olduğu-
nu üstelik bu maaşı almak için dev-
letin şart koştuğu gelir kriterinin de 
çok adaletsiz olduğunu aktaran Şa-
hin, şunları kaydetti: “01.07.2015 
de  5378  sayılı kanunda yapılan 
değişikliğin yürürlüğe girmesi ile 
bir çok engellinin almakta olduğu 3 
aylık maaşları da kesildi. Engelli ya-
kınlarına verilen evde bakım aylık-
ları gelir hesabına dahil edilmemeli 
ve 2022 maaşı bağlanırken sadece 
engelli bireylerin gelirleri dikkate 
alınmalı. Bu konuya yetkililerin bir 
an önce kulak vermelerini ve yaşa-
nan mağduriyetlere ivedi bir şekilde 
çözüm bulunmasını istiyoruz.”  
n HABER MERKEZİ

Mimar Sinan Mühendisler Birliği kurulduğu günden bugüne hayata geçirdiği projeler ile adından söz ettiriyor. Mimar Sinan Mühendisler Birliği Genel 
Başkanı Dr. Muhammet Garip, “Amacımız özel sektörün ve kamunun ihtiyaç duyduğu mühendis ve mimarlar yetiştirebilmek” ifadelerini kullandı

‘İyi mühendis yetiştiriyoruz’
Mimar Sinan Mühendisler Birliği, 

mimarlık, mühendislik ve şehircilik 
alanlarında ülkemiz vizyonuna katkı 
sağlıyor.  Bu kapsamda çeşitli projeler 
ortaya koyan birlik, Selçuklu Belediyesi 
ile de çalışmalarını sürdürüyor. “Mes-
leki Kariyer Tamamlama Programı” 
projesini destekleyen Selçuklu Beledi-
yesi, geleceğin iyi mühendislerinin ye-
tişmesine katkı sunuyor. Proje kapsa-
mında Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da deneyimlerini genç 
mühendisler ile paylaşıyor. Mimar Si-
nan Mühendisler Birliği Konya Şube 
Başkanı Hasan Görgülü de Mimar Si-
nan Mühendisler Birliği, ülkemiz adı-
na kaliteli ve donanımlı mimar-mü-
hendislerin yetişmesi açısından büyük 
fayda sağladığına dikkat çekti. 

Mimar Sinan Mühendisler Birliği 
hakkında bilgi veren Genel Başkanı 
Dr. Muhammet Garip, “Mimar Sinan 
Müşavir Mühendis ve Mimarlar Bir-
liği Derneği, mimarlık, mühendislik 
ve şehircilik alanlarında ülkemiz viz-
yonuna katkı sağlamak, bu alanda 
çalışan teknik elemanlarla dayanışma 
içerisinde olarak yerli, milli ve yenilik-
çi bir anlayış sergilemek ve geçmişe 
tuttuğu ışıkla geleceğimizi aydınlatma 
amacıyla kurulmuş bir sivil toplum 
kuruluşudur.  Kuruluşundan bu yana 
göstermiş olduğu dirayetli çabalar-
la ülkemiz ve milletimiz açısından 
ehemmiyet arz eden birçok projeyi 

hayata geçiren Derneğimiz, yapacağı 
çalışmalarla bu amacına hizmet etme-
ye devam edecektir. Mesleki dernek 
ve kuruluşlar, hem kişisel bilgi ve be-
cerinin daha etkin kullanımı hem de 
bir araya gelerek birbirinden güç ve 
destek almak, yani sinerji oluşturmak 
için kurulurlar. Saygı duyduğumuz 
ilim ve gönül insanlarının da tavsiye-
leri doğrultusunda, mesleki dernekler 
kurmak suretiyle içinde yaşadığımız 
topluma daha verimli hizmetler su-
nabilmek ve kendimizi, çocuklarımızı 
ve toplumu geleceğe daha iyi hazır-
lamak adına Mimar Sinan Müşavir 
Mühendis ve Mimarlar Birliği Derne-
ği kurulmuştur. Modern toplumlarda 
takım çalışması ve örgütlü toplum 
yapısını oluşturabilmiş olan milletler 

birçok bakımdan diğer milletlere üs-
tünlük sağlamışlardır. Bu sebeple mi-
marlık ve mühendislik mesleğindeki 
arkadaşlarımızın birbiri ile dayanışma 
ile mesleklerini sürdürmesi şüphesiz 
verimliliklerini artıracaktır. Hedefimiz 
mimarlık ve mühendislik ortak pay-
dasındaki tüm sağduyulu kesimlere 
ulaşmaktır. Farklı kesimden insanların 
katılımı ile tek ses ancak farklı renkler 
bir arada bulunabilecektir.Kendimizi 
bu alandaki derneklere alternatif ola-
rak değil “hayırda yarışan” bir rakip 
olarak görüyoruz. Birliğimizin aynı 
kulvardaki oluşumlardan farkı mimar-
lık, mühendislik, kentleşme, teknoloji 
ve hayat standartlarına ilişkin konu-
lara derinlikli, kritik-analitik, felsefi ve 
entelektüel bakış açısıyla yaklaşması 
olacaktır” ifadelerini kullandı.

ÖZEL SEKTÖRÜN 
HEDEFLEDİĞİ NİTELİKLİ İNSAN 
İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ
Mühendishanenin çıkışı sektörün 

ve sanayinin beklentilerine karşıla-
ma adına olduğunu ifade eden Garip, 
“Çünkü üniversitelerde müfredatlar 
programlar kısıtlı. Sanayinin ve özel 
sektörün beklediği, arzuladığı istediği 
nitelikli insan yetiştirme noktasında 
kurguladığımız bir proje.  Gençleri-
miz değerli eğitimcilerimiz ile gereken 
bilgileri alıyorlar ancak özel sektörün 
beklediği ve arzuladığı nitelikli insan 
yetiştirmiyor.  Bu proje ile öğrencile-

rimizi eğitim dönemlerinin birinci ve 
ikinci sınıflarında saha ve proje ile bu-
luşturuyoruz.  Bu projemiz ile okul dışı 
mühendisin iyi yetişmesini sağlayacak 
unsurlarla tanıştırmanın nitelikli proje 
yetiştirmesinde verimli olacağını dü-
şündük ve çocuklarımızı biz özel sek-
tör tarafında da eğitelim, eğitimlerinde 
katkıda bulunalım, üniversitelerde ek-
sik gördüğümüz yada eksik kalan ko-
nularda biz eğitim olarak bu çocuklara 
verelim dedik. Böylelikle sanayicimize, 
özel sektördeki firmalarımıza yada ka-
muya bürokrat olarak, akademisyen 
olarak kendini dört yıl boyunca çok iyi 
yetiştirmiş, kişisel gelişimini sağlamış 
hedefleri ve hayalleri olan 4 yılı dolu 
dolu geçirmiş insanların yetişmesi için 
mühendishane ortaya çıktı. Mühendis-
hane projemizi İstanbul’da, Ankara’da  

Bursa da, Konya’da, Adıyaman’da, Ka-
rabük’te bu süreç devam ediyor. Mü-
hendishane projemize ciddi bir talep 
var.  Fakat proje öğrencinin olduğu bir 
proje değil. Asıl masanın öbür tarafı-
nı endüstri kısmını ve sanayi kısmını 
organize etmemiz lazım ki bir ilde bu 
projeye başlayalım” dedi

“2018’DE 33 ETKİNLİK YAPILACAK”
Mimar Sinan Mühendisler Birliği 

tarafından “Yerli Üret, Yerli Tüket” 
sloganıyla toplumsal farkındalık sefer-
berliği başlattıklarını ifade eden Garip, 
“Dünya’da gelişmiş ülkelere kalkınmış 
ülkelere özel sektördeki firmaları yok 
sayın o ülkenin kalkınmış olduğunu 
söyleyemezsiniz. Yani ülkeleri kal-
kındıran özel sektördür, firmalarıdır, 
ürünleridir ve patentleridir. Eğer bizler 
kalkınan, büyüyen, gelişen ve küresel 

anlamda bir güç olan ülke olabilme-
miz için, ayrıca gönül coğrafyamız için 
umut beslediği ülke olabilmemiz için 
kendi özel şirketlerimizin, markaları-
mızın oluşması, büyümesi ve gelişme-
si lazım. Bunun için sadece üretici ve 
tüketiciye bir sorumluluk düşmüyor. 
Bunun yanında üretici kaliteli üretecek 
ama tüketicinin de bu üretilen yerli 
ürünleri teşvik etmesi lazım. Sosyal 
sorumluluk projesi çerçevesinde bak-
tığımız için bu projeyi gerçekleştirdik.  
33 ayrı alt proje ile bir seferberlik kam-
panyasının tanıtım toplantısını yaptık. 
İnşallah tiyatro gösterilerinden, üretici 
v e tüketici köprüsüne kadar sinema 
ve belgesel gösterimleri ve çalıştaylar 
olmak üzere birçok program ile tanıta-
cağız” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gönül Gözü Derneği 
Genel Başkanı 

Devriş Ahmet Şahin

Mimar Sinan Mühendisler Birliği Genel 
Başkanı Dr. Muhammet Garip



Beyşehir’de katlı otopark ve kapalı pazar Hal İçi’ne yapılacak
Beyşehir ilçesinde, vatandaşlar 

yapılan anket çalışması sonucunda 
katlı otopark ve kapalı Pazar’ın Salı 
günleri Sebze pazarı kurulan Hal 
İçi’ndeki alana yapılmasına “evet” 
dedi.

Beyşehir’de, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile Beyşehir Belediyesi ta-
rafından ortaklaşa yürütülen çalışma 
kapsamında “katlı otopark ve kapalı 
Pazar yeri” projesi hazırlandı. Pro-
jenin tamamlanmasının ardından 
ise nereye yapılacağı konusu gün-
deme geldi. Yürütülen çalışmalar, 
toplumun tüm kesimleriyle yapılan 
istişarenin ardından katlı otopark ve 
kapalı Pazar’ın Hal İçi’ndeki mevcut 
Pazar yeri alanına yapılması benim-
sendi. Ancak, bu konuda son bir 
kez de yapılacak anket çalışması ile 
vatandaşların düşüncesine başvu-
rulması kararı alındı. unun üzeri-
ne Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir 
Kaymakamlığı’nın birlikte yürüttü-
ğü, mahalle muhtarları ve sivil top-

lum kuruluşlarının da destek verdiği  
noter huzurunda gerçekleştirilen bir 
anket çalışması düzenlendi. 

Anket çalışması kapsamında 
dün Pazar yerinin girişinde vatan-
daşların önüne sandık konuldu, 
anket formları dağıtıldı. Dağıtılan 
formlarda vatandaşlara, “Salı paza-
rının kurulduğu mevcut yerine katlı 

otopark ve kapalı Pazarın yapılma-
sını ister misiniz?” ve “Sizce Bey-
şehir’in en önemli problemi nedir?” 
soruları yöneltildi. Anket çalışması 
Belediye Başkanı Murat Özaltun ile 
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özde-
mir’in de anket formunu doldurarak 
tercihini kullanmasının ardından 
başladı. Vatandaşlar da yaklaşık 6 

saat süren anket çalışmasında önle-
rine konulan sandığa doldurdukları 
anket formlarını atarak bu konudaki 
tercihlerini belirtti.

Sandığın açılmasının ve yapılan 
tasniflerin ardından sonuçları Beyşe-
hir Belediye Başkanı Murat Özaltun 
kamuoyuna açıkladı. Özaltun, sos-
yal medyadan da duyurusu yapılan 

anket çalışması ile yapılacak  katlı 
otopark ile kapalı pazarın yerinin 
mevcut sebze pazarının kurulduğu 
Hal İçi’ndeki alana yapılmasının is-
tenip istenmediğinin vatandaşlara 
sorulduğunu belirterek, “Kayma-
kamlığımız ve noter huzurunda 4 
farklı kurumda görev yapan memur, 
3 sivil toplum kuruluşu gözetmeni, 4 

üniversite öğrencisi ile 2 belediye ça-
lışanımızın gözetiminde bu oylamayı 
gerçekleştirdik. Anket çalışması so-
nucunda, anket formlarının tasnifi 
yapılırken, vatandaşlarımızın yüzde 
95’lik kısmı katlı otopark ve kapalı 
pazarın mevcut yerinde yapılması-
na “evet” derken, yüzde 5’lik kısmı 
ise “hayır yapılmasını istemiyorum” 
cevabı vermiştir. Anket çalışması 
sonucu, bir tutanak tanzim edilerek 
imza altına alınmıştır. Hemşehrile-
rimize bu noktada, duyarlı davra-
nışlarından ve çoğunluğu oluşturan 
tercihinden dolayı çok teşekkür edi-
yorum. Ayrıca, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek Bey 
ile bu projede emeği olan tüm Bü-
yükşehir Belediyesi çalışanlarına da 
ilçemize böylesine büyük bir yatırı-
mın kazandırılacak olmasından do-
layı teşekkür ediyorum. Bu projenin 
şehrimize ayrı bir değer katacağına 
inancım tamdır. İlçemize hayırlı ol-
sun inşallah” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, düzenlenen karla mücadele 
çalışmaları istişare toplantısında Bey-
şehir’in mahalle muhtarları ve mahal-
le temsilcileri ile biraraya geldi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesis-
leri’nden Taşköprü Aile Çay Bahçe-
si’nde Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Beyşehir Belediyesi tarafından or-
taklaşa olarak gerçekleştirilen toplan-
tıya, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Daire Başkanlığı 4.Bölge Müdü-
rü Memiş Kunt, KOSKİ Bölge Müdü-
rü Ali Özdemir, Beyşehir Birlik Muh-
tarlar Derneği Başkanı Fahri Koçer, 
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, 
meclis üyeleri ile mahalle muhtarları 
ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, mahalle muhtarları ve 
temsilcilerden gelen talepler de dinle-
nerek istişare edildi, yürütülen ve yü-
rütülecek çalışmalar hakkında bilgiler 
verildi. 

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, toplantıda yaptığı konuşmada, 
dış mahallelerde gerçekleştirilen yol 
yatırımlarına değindi. Yerleşim mer-
kezlerindeki yollara kilitli parke taşı 
döşeme çalışmalarının kış dönemine 
girilmesine rağmen son kar yağışının 
olduğu güne kadar durmadan devam 
ettiğini dile getiren Özaltun, bundan 

böyle de hava şartları müsaade ettiği 
sürece devam edeceğini anlattı. Bey-
şehir Belediyesi olarak ilçeler bazında 
Konya’nın merkez ilçeleri hariç en çok 
yol asfalt ihalesi yapan kurum olduk-
larını da konuşmasında vurgulayan 
Özaltun,  yeni yılda yapılacak ihale 
sonrasında alımı yapılacak parke taşı 
ve asfalt malzemelerinin ardından 
bu çalışmaların daha da hız kazana-
cağını belirtti. Dış mahallelerde kilitli 
parke taşı döşeme çalışmalarının sona 
ermesinin ardından bundan sonraki 
süreçte çalışmaların talep gelen yay-
la yollarında da devam edeceğinin 
müjdesini veren Özaltun, dış mahal-

lelerde yürütülen yol çalışmalarına 
Büyükşehir Belediyesi’nin de büyük 
katkı ve destekler verdiğini vurgu-
layarak, “Bu konuda, şöyle bir ayrım 
yapılıyor; bunu ‘Beyşehir Belediyesi’, 
şunu ‘Büyükşehir Belediyesi’ yapıyor 
diye; ben diyorum ki; Büyükşehir’in 
de yaptığı benim, benim de yaptığım 
Büyükşehir’in. Hizmet noktasında her 
iki kurum da el ele, gönül gönüle ve-
rerek bölgemize birlikte hizmet üreti-
yor. Böyle bir ayrımı kabul etmiyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşle-
ri 4.Bölge Müdürü Memiş Kunt da, 
Beyşehir Belediyesi tarafından dış 

mahallelere karla mücadele çalışma-
ları kapsamında dağıtılan kar küreme 
ataşmanlarının kullanımında Büyük-
şehir Belediyesi olarak muhtarlıklara 
yakıt desteği vereceklerini belirterek, 
bu konudaki uygulama hakkında  ve 
dış mahallelere yönelik diğer yol çalış-
maları hakkında bilgiler verdi.

KOSKİ  Beyşehir, Derebucak ve 
Hüyük Bölge Müdürü Ali Özdemir de,  
KOSKİ tarafından merkez ve dış ma-
hallelerde gerçekleştirilen içme suyu, 
altyapı ve kanalizasyon yatırımları 
hakkında bilgilendirmede bulundu. 

Beyşehir Birlik Muhtarlar Der-
neği Başkanı Faruk Koçer de, konuş-
masında, muhtarlar olarak hep bir 
ve bir arada olduklarını, bölgede ha-
yata geçirilen hizmet ve yatırımların 
da bu birlik ve beraberliğin bir eseri 
olduğunu dile getirerek, “Biz biriz, 
birlikte daha güçlüyüz. Sadece der-
dimiz bu memleket, sadece derdimiz 
mahallemiz. Hizmet var ise, birlikte 
var, yoksa birlikte yok. Bu anlamda, 
mahallelerimize, memleketimize 
hizmet üreten hem Büyükşehir hem 
de ilçe belediyemize sonsuz teşekkür 
ediyoruz” dedi. 

Toplantıda, konuşmaların ardın-
dan katılımcılara arabaşı çorbası ik-
ram edildi.

Başkan Özaltun’dan 
‘hayırlı olsun’ ziyareti

Özel öğrenciler, tiyatro ve 
kukla gösterisiyle eğlendi

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, AK Parti Beyşehir İlçe 
Teşkilatı’nı ziyaret etti. Özaltun, bir 
süre önce yapılan genel kurulda ilçe 
başkanlığına yeniden seçilen AK 
Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile 
yönetim kurulu üyelerine yeni gö-
revlerinin hayırlı olması temenni-
sinde bulundu.

AK Parti İlçe yönetiminin bun-
dan sonra da ilçeye ve ülkeye hayırlı 
hizmetlerde bulunacağını vurgula-
yan Özaltun, parti içerisindeki birlik 
ve beraberliğe dikkat çekerek, bu-
nun Beyşehir için önemli bir kaza-
nım olduğunu dile getirdi. Özaltun, 
“Bizim teşkilatlarımız seçimden 

seçime değil, her zaman milletin 
yanında yer alan teşkilatlardır. Bu 
yüzden her seçim döneminde oy-
larımızı arttırarak yolumuza, hedef-
lerimize, 2023 vizyonumuza doğru 
hızla ilerliyoruz. Bu anlamda delege-
lerimiz tarafından yeniden teveccüh 
gösterilerek ilçe başkanlığı görevine 
getirilen Mustafa Şenol Bey ve be-
raberindeki yeni yönetimi oluşturan 
ekibine başarılar diliyorum” dedi. 
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol 
da, ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirirken Belediye Başka-
nı Murat Özaltun’a belediye olarak 
yürüttüğü başarılı çalışmalarından 
dolayı teşekkür etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Beyşehir’de yeni bir sportif yatırım hamlesine daha imza attığını söyledi 

Özaltun’dan Akyürek’e 
sportif yatırım teşekkürü

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Beyşehir ilçesindeki yatırımlarını 
sürdürüyor. Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin Beyşehir’de yeni 
bir sportif yatırım hamlesine daha 
imza attığını söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan ilçe merkezine kazandırılması 
planlanan 4 yeni sentetik çim sa-
hanın yapım çalışmalarının başla-
dığını vurgulayan Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun, “Konya 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından 
TOKİ konutlarının bulunduğu Av-
şar Mahallesi’ne açık sentetik çim 
saha kazandırma çalışmaları başladı. 
Bu kapsamda, Hamidiye Mahallesi 
Yeşilyurt ve Bahçelievler Mahallesi 
Babakovdu mevkilerinde de sentetik 
çim saha yapım çalışmaları başlıyor. 
Yine, Bahçelievler Mahallesi’nde 
İmam Hatip Lisesi yanında da bir 
sentetik çim sahanın yapılması plan-
lanıyor. Mahalle muhtarlıkları ve 
sakinlerinden gelen talepler üzerine 
İlçe Belediyesi olarak girişimlerde 
bulunduğumuz Büyükşehir Beledi-
yemizin bu talepleri dikkate alarak 
bu yatırımları devreye koymak üzere 

başlattığı çalışmalar nedeniyle bü-
yük bir memnuniyet yaşıyoruz. Bu 
anlamda, ilçemizdeki sportif yatırım-

lara destek ve katkılarından dolayı 
başta Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız  Tahir Akyürek Bey ol-

mak üzere emeği geçen ilgili daire 
başkanlarımıza ve tüm yetkililerimi-
ze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Beyşehir ilçesinde, Kamil Ak-
kanat Özel Eğitim İş Uygulama 
Merkezi’nde öğrenim gören öğren-
ciler için içerisinde tiyatro ve kukla 
gösterilerinin de yer aldığı sosyal 
bir etkinlik  düzenlendi. Beyşehir 
Belediyesi ve SÜ Beyşehir Ali Akka-
nat İşletme Fakültesi Genç Sanatlar 
Öğrenci Topluluğu tarafından bir 
sosyal proje kapsamında düzenle-
nen etkinliğe katılan özel öğrenci-
ler, izledikleri tiyatro ve kukla gös-
terileri esnasında neşe dolu anlar 
yaşadı. Okulun gösteri salonunda 
gerçekleştirilen etkinliğin müzik 
eğlence bölümünde sahneye çıkan 
öğrenciler, öğretmen ve velilerinin 
de kendilerine eşlik etmesiyle doya-
sıya eğlendi.  Programda, Belediye 
görevlileri tarafından öğrencilere 
balon dağıtıldı, flüt eğitim seti  he-
diye edildi. Kamil Akkanat Özel Eği-
tim İş Uygulama Merkezi Müdürü 
Mehmet Örk, eğitim kurumu olarak 
öğrencilerini sosyalleştirme adına 
bu tarz etkinliklere büyük önem 

verdiklerini vurgulayarak, “Bu tarz 
sosyal etkinlikler, bu tür destek ve 
katkılarla sürekli hale geliyor ki, bu 
da bizleri çok mutlu ediyor” ifade-
lerini kullandı. SÜ Beyşehir Ali Ak-
kanat İşletme Fakültesi’nde görevli 
Emine Korkmaz ise, aynı zamanda 
kendisinin de bir öğrenci velisi ol-
duğunu hatırlatarak,  Genç Sanat-
lar Öğrenci Topluluğu olarak Kamil 
Akkanat Özel Eğitim İş Uygulama 
Merkezi’nde öğrenim gören engelli 
öğrencilerle birlikte güzel bir etkin-
lik gerçekleştirdiklerini belirtti. Genç 
Sanatlar Öğrenci Topluluğu Başka-
nı Beyza Öztürk de, topluluk olarak 
yeni bir etkinliğe daha imza attıkla-
rını dile getirerek, “Bu tür benzer et-
kinlikleri bundan sonra da yapmayı 
planlıyoruz. Özellikle yaşlılarımıza 
yönelik etkinlikler de düzenlemek 
arzusundayız. Bugünkü etkinlikte, 
engelli öğrencilerimiz son derece 
heyecanlı ve mutluydular. Biz de 
onlarla birlikte çok mutlu olduk ve 
eğlendik” diye konuştu. 

Beyşehir’de muhtarlarla istişare toplantısı

3 OCAK 2018
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
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Bir marangoz atölyesinde başla-
yan ve 3 iş yerine sıçrayan yangın 2 
saat sonra kontrol altına alınırken, 
kullanılamaz hale gelen iş yerinin 
sahibi alevleri çaresiz bir şeklide iz-
ledi. 

Yangın, saat 06.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan 
Mahallesi Saraycık Sokak’ta çıktı. 

Edinilen bilgiye göre, sokaktaki bir 
marangozhaneden henüz belirlene-
meyen bir sebeple dumanlar yük-
selmeye başladı. Kısa sürede iş ye-
rindeki yangının büyümesi sonrası 
alevleri fark eden sanayi güvenlik 
görevlisi durumu itfaiye ekiplerine 
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 
çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Ekipler, alev alev yanan iş yerine su 
ve köpük sıkarak müdahale etti. Mü-
dahale sırasında diğer iş yerlerine 
sıçrayan alevlere ekipler tarafından 
müdahale edilirken, içeride bulunan 
bir kamyonet yanmaktan son anda 
kurtarıldı. Bu sırada alevlerin tes-
lim aldığı iş yerinin sahibi Ahmet A. 
yanan atölyesini uzaktan çaresiz bir 

şekilde izledi. Yangın itfaiye ekiple-
rinin iki taraftan yaptığı müdahale 
ile yaklaşık 2 saatte kontrol altına 
alındı. Alevlerden etkilenen 4 iş ye-
rinden 1’i tamamen kullanılamaz 
hale gelirken, soğutma çalışmaları-
nın ardından soruşturma başlatıldı. 
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
n İHA

Topladıkları bağışlar ile 
ilkokula kütüphane kuruldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Tarihi Bilinçlenme Topluluğu 
üyeleri, bağışlarla Karatay Ovakava-
ğı İlkokuluna kütüphane kurdular. 
Açılışı yapılan kütüphane, Ovakava-
ğı İlkokulu öğrencilerini son derece 
memnun etti. Açılışta konuşma ya-
pan Karatay Kaymakamı Selim Par-
lar, böyle kapsamlı etkinliklerin hem 
bağışta bulunanlar için, hem de mi-
nik öğrenciler için çok önemli oldu-
ğunu söyledi. Parlar, bu çalışmanın 
başka etkinliklere vesile olmasını 
temenni ettiğini kaydetti.

Ovakavağı İlkokulu Müdürü Ha-
lil Yavuz Ezginci de, öğrenciler için 
farklı projeler yaptıklarını söyleyip 
şöyle devam etti: “Ekip çok önem-
li. 3 tane 1 alt alta gelse 3 olur ama 
3 tane 1 yan yana gelse 111 olur. 
Bizim gayemiz iyi bir nesil yetiştir-
mek. 15 Temmuz’dan sonra gördük 
ki toplumun zihinlerini farklı yerlere 
satmayan gençlere ihtiyacı var. Bu 
anlamda elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz. Bize kütüphane ko-

nusunda önayak olan kardeşlerime 
teşekkür ediyorum. Çocuklarımız 
bu kütüphaneden çokça faydalana-
caklar.”

Ova Sulama Birliği Başkanı 
Nuh Özdemir ise böyle bir etkinlik 
için yer tahsis etmekten memnun 
olduklarını kaydetti. Özdemir, kü-
tüphane kurulmasının, çocukların 
faydalanması açısından önemli bir 
adım olduğunu belirtti. 

Tarihi Bilinçlenme Topluluğun-
dan öğrenciler de yaptıkları değer-
lendirmeler sonucu en çok ihtiyacı 
olan okulun Ovakavağı İlkokulu 
olduğunu belirlediklerini kaydedip 
başta bağışta bulunan NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker olmak üze-
re diğer emeği geçen herkese teşek-
kürlerini ilettiler.

Çocuklar abi ve ablalarından 
gördükleri ilgi ve alakadan memnun 
olurken açılışın hemen ardından da 
kütüphaneden faydalanmaya başla-
dılar.
n HABER MERKEZİ

Op. Dr. Mehmet Gülmez, miyop ve astigmat tedavisinde kişiye özel bıçaksız smile lazer teknolojisiyle, 
miyop ve astigmatta çok düşük ve çok yüksek derecelerde bile başarılı sonuçlar alındığını vurguladı

Gözlük ve lensten 
lazer ile kurtuluyor!

Görme bozuklukları tedavisinde 
kısa sürede gözlük ve lensten kur-
tulmanın yolu olan lazer teknolojisi 
her geçen gün daha fazla gelişiyor. 
Dünyagöz Hastanesi Konya Şube-
si doktorlarından Op. Dr. Mehmet 
Gülmez, son teknoloji olan miyop ve 
astigmat tedavisinde kişiye özel bı-
çaksız smile lazer teknolojisiyle, mi-
yop ve astigmatta çok düşük ve çok 
yüksek derecelerde bile başarılı so-
nuçlar alındığını vurguladı. Gülmez, 
ayrıca darbeye ve basınca maruz kal-
ma riski bulunan sporcu ve meslek 
grupları için uygun bir yöntem olan 
smile lazerin göz kuruluğu problemi 
yaşayan hastalar için de güvenli bir 
tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Op.Dr. Mehmet Gülmez, smile 
lazer yönteminin kapalı cerrahi tek-
niği ile kesisiz operasyon olduğunu 
dile getirerek, “Hastamız Şeyma 
Hanımın her iki gözünde de miyop 
vardı. Bize geldiğinde görme bozuk-
luğunun derecesi sağ gözünde -7,25 
sol gözünde ise -6,75’di. Smile lazer 
yöntemi sayesinde hastamızın lens 
ve gözlük kullanmadan net görme-
sini sağladık. Smile lazer dediğimiz 
yöntem herhangi bir flep oluşturul-
maması sebebi ile korneayı diğer 
lazer cerrahilerine oranla daha az 
etkiliyor. Özellikle sporcular, itfaiye 
çalışanları, polis ve asker gibi meka-
nik travmalara maruz kalma olasılı-
ğı yüksek olan kişilerde bu yöntem 
daha avantajlı. Spor yapan kişilerde 
önemli bir avantaj da, kişinin çok 
kısa sürede yaptığı spora dönebil-
mesi. Darbe alınan sporlarda bile 

72 saatte tekrar spora başlanabilir. 
Özel bir korumaya gerek olmaz. Ay-
rıca smile lazer yöntemi korneası çok 
ince ve göz numarası yüksek olan 
hastalar için uygun bir tedavi. Sade-
ce femto lazer kullanılmasından do-
layı düzeltilen numarada geri gelme 
ya hiç olmaz ya da minimal seviyede 
olur“ dedi. 

“SMİLE LAZER KURU GÖZLÜ 
HASTALARA DA UYGULANABİLİR”

Smile lazer yönteminin en önem-
li özelliklerinden birinin de hastalar-
da kuru göz oluşturmaması ve kuru 
gözlü hastalara da rahatlıkla uygula-
nabilmesi olduğunu söyleyen Op.Dr. 

Mehmet Gülmez, “Kornea tabaka-
sında hazırlanan flep, kuru göze se-
bep olabilir. Kuru göz takip edilmesi 
gereken bir durumdur ancak smile 
lazer yönteminde göz bozukluğu, 
korneadan flep kaldırmadan oluştu-
rulduğu için smile kesisi kuru göze 
neden olmaz. Bu yöntem sonucun-
da görmede doğala en yakın netlik 
sağlanır. Refraktif cerrahide PRK, 
Lasikmiyopi, astigmatizma ve hiper-
metropi gibi refraksiyon kusurlarının 
tedavisinde başarılı ve etkin bir şe-
kilde kullanılıyor. Ancak smile lazer 
sayesinde ince korneaya sahip hasta-
lar, kuru göz sorunu yaşayan hasta-

lar da tedavi olabiliyor” diye konuştu. 
Hasta Şeyma Özer, smile lazer 

yönteminden çok memnun kaldığını 
belirterek, “Şöyle baktığımız zaman 
gözlük ne olacak ki diye düşünüyo-
ruz ama gözlük veya lens kullanan 
kişiler bilirler sosyal hayatımızı çok 
fazla etkiliyor. Lazer tedavisini çok 
araştırdım. Benden önce ablam la-
zer oldu ve çok memnun kaldı. İlk 
başlarda lazer yaptırıp yaptırmamak 
konusunda kararsız kalmıştım ama 
şuan iyiki lazer oldum diyorum. Dok-
toruma ve ekibine teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.
n İHA

3 işyerine sıçradı, 2 saatte söndürüldü

Ilgın’da 2017 yılı mayıs ayında düzenle-
nen uyuşturucu operasyonunda denetimli 
serbestlik şartıyla bırakılan 2 kişi, yapılan 
duruşmada tutuklanırken bir kişi hakkında 
da yakalama kararı verildi. Akşehir Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ercan 
P. (41) ve Osman K. (40) hazır bulundu. 
Mahkeme 2 kişinin tutuklu yargılanmasına, 
mahkemeye gelmeyen  Ahmet M’nin yaka-
lanmasına karar verdi.  Ercan P. ve Osman 
K. tutuklanarak cezaevine konuldu.
n İHA

Polisin bir eve düzenlediği baskın sırasında 
eroin paketlerini yanan sobaya attığı belirle-
nen biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.  Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şu-
besi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak 
Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde 
satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.  
Teknik ve fiziki takibin ardından delilleri 
toplayan ekipler, söz konusu adrese baskın 
düzenledi.  Polisin geldiğini fark eden şüp-
heliler, evdeki eroini yanan sobanın içerisine 
attı. Eve giren polis, anne Gürcü B, oğlu 
Ferhat B. ve evde bulunan Burak B’yi gözal-
tına aldı. Gürcü B. ve Ferhat B. ile Burak B. 
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
n İHA

Uyuşturucudan
iki kişi tutuklandı

Eroin paketlerini 
sobaya atmışlar

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde 
düşen su seviyesi, son yağışlarla artmaya başladı. Beyşehir 
Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir 
Sami Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz döneminde 
yaşanan kuraklık ve  tarımsal sulama amaçlı olarak aşırı su 
çekilmesinin, gölün su seviyesinin önemli ölçüde düşmesine 
neden olduğunu belirtti. Su seviyesinin azalmasına bağlı ola-
rak göl kıyılarında sonbahar döneminde, çekilmeler yaşan-
dığını vurgulayan Tan, Beyşehir Gölü’nün doluluk oranının, 
eski günlerine dönebilmesi için kış döneminde yağış beklen-
tisi içerisine girdiklerini kaydetti. 

Aralık ayı içerisindeki yağmur ve kar yağışının, gölün 
su seviyesine olumlu katkılar yaptığını anlatan Tan, şunları 
kaydetti: “Geride kalan 2017 yılının son haftalarında gelen 
yağışla birlikte gölümüzün su seviyesinde yeniden başlayan 
yükselme süreci bizleri haliyle sevindirdi, gelecek için umut 
oldu. Ancak,bu yağışların devamının gelmesini bekliyoruz. 
Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle gölden tarımsal su-
lama amaçlı olarak çok fazla su alımı yapıldı. Bu göl, Allah’ın 
bize bir lütfu ve emanetidir. Koruyup, kullanma dengesini 
gözeterek gelecek nesillere daha güzel bir şekilde aktarma-
mız gerekiyor.” n İHA

Beyşehir Gölü’nde su seviyesi artmaya başladı 

Görme bozuklukları tedavisinde kısa sürede gözlük ve lensten kurtulmanın yolu olan lazer teknolojisi her geçen gün daha fazla gelişiyor.
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Başkan Tutal, yavru
köpekleri sütle besledi

‘Esma’ül Hüsna, bizim 
cismimiz, arzımızdır’

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, ihbarı yapılan sa-
hipsiz yavru köpeklerin alınması 
konusuna duyarsız kalmadı. An-
neleri tarafından terk edilen ve 
vatandaşların fark edip belediyeye 
haber vermesiyle Seydişehir Kapalı 
Pazaryerinden alınan yavru köpek-
ler Seydişehir Belediyesi barınağına 
bırakıldı. Barınağa bırakılan 6 adet 
yavru köpeği Başkan Tutal, sütle 
besledi.  Yavru köpeklerin alınarak 
barınağa bırakılması konusunda 
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine 
talimat veren Başkan Tutal, yavru 
köpekleri sütle besleyerek karınla-
rını doyurdu. Belediye ekipleri ta-
rafından yavru köpeklerin alınarak 
sahiplenildiği ifade eden Başkan 
Tutal;” belediyemize anneleri tara-
fından terk edilen yavru köpeklerin 

ihbarı yapıldı. Ekiplerimizle birlikte 
hareket ederek terk edilen yavru 
köpekleri alarak barınağımıza getir-
dik. Karınlarını doyurarak onlara sa-
hip çıktık. Her canlının yaşam hakkı 
var. Özellikle soğuk kış günlerinde 
Seydişehir belediyesi olarak doğa-
ya yem bırakıyoruz. Bunun yanında 
ihbarı yapılan yaralı hayvanlarımız 
ekiplerimiz tarafından alınarak, 
Belediyemizin veteriner hekimine 
götürülerek tedavileri yaptırılıyor” 
dedi. Kapalı Pazaryerinde terk edi-
len köpeklerin barınağa getirildiğini 
ve sağlık durumlarının son derece 
iyi olduğunu kaydeden Başkan Tu-
tal, özellikle doğal dengenin korun-
ması için tüm canlıların olduğu gibi 
yabani hayvanlarının da yaşaması 
gerektiğini vurguladı.
n HABER MERKEZİ 

Birlik Vakfı Konya Şubesi, or-
taokul ve lise öğrencilerine yönelik 
Resim ve Hikâye Yarışması düzen-
liyor. Yetenekli bütün öğrencilerin 
yarışmaya katılımını beklediklerini 
dile getiren Vakıf Başkanı Orhan 
Gündüz, geleceğin ressam ve ya-
zarlarının keşfedilmesini umdukları 
yarışmanın son katılım tarihinin 2 
Mart 2018 olduğunu söyledi. Birlik 
Vakfı Konya Şubesi, resim ve hikâ-
ye yarışması düzenliyor. Ortaokul 
ve lise öğrencilerine yönelik resim 
ve hikâye kategorilerinde yapılacak 
yarışmada öğrencilere ödül de veri-
lecek.

Birlik Vakfı Konya Şubesi olarak 
gençlerin eğitimli, inançlı, vatanse-
ver, kültürlü ve çağdaş birer birey 
olarak yetişmesi ve bu eğitimle va-
tana katkıda bulunmaları için çalış-
malarına devam ettiklerini belirten 
Vakıf Başkanı Orhan Gündüz, bu 
amaç doğrultusunda ortaokul ve 
lise öğrencilerine yönelik hikâye ve 
resim yarışması düzenlediklerini 
söyledi. Ortaokul öğrencilerine yö-

nelik “Birlik ve Kardeşlik” konulu 
Resim Yarışması ile lise öğrencile-
rine yönelik serbest konulu Hikâ-
ye Yarışmasına katılmak isteyen 
öğrenciler için okullara afişlerin 
dağıtıldığını belirten Gündüz, “Ya-
rışmalarımıza iştirak etmek isteyen 
öğrencilerimiz, okullarından gerekli 
bilgi ve şartnameleri bulabilirler. 
Yeteneği olduğunu düşünen bütün 
öğrencilerimizi yarışmaya katılma-
ya bekliyoruz” dedi. Yarışmanın 
katılım şartları ile genel şartnamesi 
Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin www.
konyabirlikvakfi.org adresinden ve 
okul idarelerinden elde edilebilir. 
Yarışmaya katılmak isteyen öğren-
ciler, eserlerini 2 Mart 2018 Cuma 
gününe kadar elden yahut posta yo-
luyla Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
Ferhuniye Mahallesi Sultanmesut 
SokakNo:21/B Selçuklu / Konya ad-
resine teslim edebilecekler. Yarış-
manın sonuçları ise 15 Mart 2018 
tarihinde www.konyabirlikvakfi.
orgadresli web sayfamızdan duyu-
rulacak.  n HABER MERKEZİ 

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın Konya’ya serbest bölgenin ne zaman 
kurulacağına ilişkin sorusuna Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yazılı cevap verdi 

‘Serbest Bölgeyle ilgili 
başvuru yapılmamış!’

Ekonomi Bakanlığı, MHP Genel 
Sekreter Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Mustafa Kalaycı’nın Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki soru-
larına yazılı cevap verdi. Ekonomi 
Bakanlığı, Konya’ya serbest bölge 
kurulmasına ilişkin başvuru yapıl-
madığını açıkladı. 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Kon-
ya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun-
da Konya’ya serbest bölgenin ne 
zaman kurulacağına ilişkin sorusu-
na Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
imzasıyla yazılı cevap verildi.

Mustafa Kalaycı’nın, “Konya’ya 
serbest bölge kurulması yıllardır 
gündemde, yıllardır dillendiriliyor 
ama bugüne kadar da hiçbir adım 
atılmadı. Geçen yıl bütçe görüş-
melerinde konuyu gündeme ge-
tirmem üzere zatıâliniz dediniz ki, 
Aydın ve Konya’da serbest bölge 
çalışmalarının olduğunu ve olgun-
laştığında açıklayacağınızı söyle-
diniz. Bu yıl ki sunumunuzda Ka-
raman’da kısa zamanda Bakanlar 
Kurulu kararı çıkacak diyorsunuz. 
Konya’ya serbest bölge kurulması 
işi, hâlen olgunlaşmayı mı bekliyor 
Sayın Bakanım? Geçen yıl verdi-
ğiniz müjdeyi geri mi çekiyoruz 
yoksa devam mı ediyor, onu açık-
larsanız memnun olurum” şeklin-
de sorusuna verilen yazılı cevapta, 
Konya’ya serbest bölge kurulma-
sına ilişkin başvuru yapılmadığı 
açıklandı. Açıklamada, “2015 yı-
lında Konya Valiliğinde, 2016 yı-
lında Konya Meram Belediyesinde 
Serbest Bölge kurulmasına ilişkin 
tanıtım toplantıları gerçekleştirile-
rek, serbest bölge kurulma aşama-
ları ve izlenecek iş süreçleri detaylı 
olarak anlatılmıştır. Bakanlığımıza 
Konya’da serbest bölge kurulması-
na ilişkin başvuru intikal etmemiş 
olup, başvuru için gerekli şartların 
tamamlanması halinde, gerekli iş 
ve işlemler tesis edilecektir” de-
nildi.

GİTES EYLEM PLANI, 
UYGULAMA GEÇİRİLECEKTİR
Girdi Tedarik Stratejisi ilgi-

li soruya ise verilen cevap şöyle; 
“Ülkemizin dış ticaretinde yapısal 
sorunumuz olan üretimin ithalat 
bağımlılığını azaltmak amacıyla 
uygulamaya koyduğumuz Girdi 
Tedarik Stratejisinin 2013-2015 
eylem planı döneminde başta Kal-
kınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm 
Programları (ÖDÖP), Sanayi Sek-
tör Strateji Belgeleri olmak üzere, 
kamu/özel pek çok farklı çalışmaya 
girdi tedarik yaklaşımı dâhil edil-
miştir. Söz konusu dönemde sek-
törler itibariyle üretimde en fazla 
bağımlılığın bulunduğu ara mal-
larına dönük politikalar büyük öl-
çüde hayata geçirilmiştir. Ara malı 
ithalatımızda, demir-çelik ve ma-
dencilik gibi geleneksel sektörle-
rin payı azalırken, bileşenler dâhil 
makine-elektronik ve otomotiv gibi 
sektörlerin önemi artmıştır. Ara 
malı ithalatında 2012 yılına göre 
demir-çelik ve madencilik ürünle-
ri, 7,7 puan gerilerken, otomotiv 
ve makine sektörü 6,5 puan artış 
göstermiştir. 2012’den bugüne ara 
malı ithalatımızda ağırlığı en çok 
artan grup olarak öne çıkan aksam 
ve parçalar ithalatına bağımlılık 
doğrudan, aksam-parçanın içine 

giren bileşenler ithalatı ise dolaylı 
olarak artmaktadır. Bu gelişen ih-
tiyaçlar çerçevesinde hazırlanan 
ikinci dönem GİTES Eylem Planın-
da, gerek ülkemiz üretim yapısının 
mevcut teknolojik durumu, gerek-
se önümüzdeki dönemde sanayi-
de dijital dönüşüm gibi yeni girdi 
ithalat bağımlılıklarına neden ola-
bilecek gelişmeler dikkate alınarak 
gerekli politika önerileri oluşturul-
muştur.

İkinci dönem GİTES Eylem Pla-
nı, Yüksek Planlama Kurulu Kararı 
olarak resmiyet kazanmasını mü-
teakip uygulama geçirilecektir.”

TEŞVİKLER İSTİHDAMDA YÜZDE 

61’LİK ARTIŞ SAĞLADI 
“Türkiye’de işsizlik çift hanele-

re çakılmışken bu sorunu çözme-
nin tek anahtarı olan yeni yatırım-
lar öne çıkarken teşvik sisteminin 
mevcut performansı işsizliği azalt-
maya yardımcı olmamaktadır. 
Aynı zamanda yürürlükteki teşvik 
sistemi hâlen bölgeler arasında 
dengesizlik yaratarak komşu iller 
arasında da rekabet oluşturmak-
tadır” yönündeki soruya verilen 
cevapta, “Mevcut Karar dönemin-
de (20 Haziran 2012 - 30 Kasım 
2017) düzenlenen yatırım teşvik 
belgelerinde 920.137 kişiye ilave 
istihdam sağlanması öngörülmek-

tedir. Mevcut Karar döneminde 
düzenlenen yatırım teşvik belge-
lerini bir önceki 65 aylık döneme 
(08 Ocak 2007 -19 Haziran 2012) 
göre kıyasladığımızda öngörülen 
istihdamda yüzde 61’lik bir artış 
sağlanmıştır” denildi. 

“Sayın Bakanım, teşvik sis-
temiyle ilgili bir değişiklik düşü-
nüyor musunuz? Şundan dolayı 
soruyorum: Biliyorsunuz, sosyoe-
konomik gelişmişlik düzeyi il mer-
kezine göre çok geride olmasına 
rağmen ilçelerimiz mecburen ilin 
bulunduğu bölge teşviklerinden 
yararlanabilmekte ki Konya en ba-
riz örneklerden biri. Konya 2’nci 
bölge ama benim öyle ilçelerim 
var ki sosyoekonomik gelişmiş-
lik açısından 6’ncı bölgeden daha 
geri. Yani ilçe bazlı teşvik sistemi-
ne geçişle ilgili bir çalışmanız var 
mı? Sayın Bakanım, ‘Bu ilçe bazlı 
teşvik sistemine yönelik bir çalış-
mamız yok, nokta bazlı’ dediniz. 
Bizim Ereğli ve Akşehir gibi he-
men dibinde dördüncü bölgeden 
iller olan ilçelerimizin suçu günahı 
ne? Yani bu sistemde bir değişiklik 
yapılması lazım. İlçeler maalesef 
her geçen sene kan kaybediyor. 
Ben şunu duyunca hakikaten sıkı-
lıyorum: Bana bir ilçe ‘Biz Niğde’ye 
bağlanmak istiyoruz’ diyor. Mikro-
fon tutuyorlar, ne diyeyim ben Sa-
yın Bakan? Niye? Niğde’de destek 
daha fazla diye, aynısı Afyon’da. 
Yani bunu objektif belirlemek la-
zım diye düşünüyorum” sorusunu 
ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci, cevapsız bırakmıştır. 
n HABER MERKEZİ 

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı

Sanırım yaşamı seraba benzetenlerin 
sandıklarından çok daha fazla hakları var. 
Susuz bir çölde elini uzattığın anda kay-
bolan bir su birikintisi hayat… Ve düşte 
ruhumuzun sürdüğü yaşam, uyanık du-
rumumuzdan hiç de farksız değil. Birinde 
karanlıktır ortalık, diğerinde ise gölge… 

Ruhumuz, bir durumda uyku halin-
dedir. Diğer durumda ise uyuklar haldedir. 
Akşam ile gece arasındaki fark gibi… Ya 
zifiri karanlık ya da bulanıklık… 

Uyanıkken uykudayız ve uyurken uya-
nığız. 

Uykuda gördüklerimiz açık değildir, 
yarım yamalaktır ama ayıkken de görü-
nenler tam manası ile akla uymaz, açıkla-
namaz. 

Hayatın içine şöyle bir bakarsak bun-

dan farksız olayların ortasında seyrettiği-
mizi apaçık anlarız. İnsan bir ömür miktarı 
süren uykunun içinde ilerlemektedir. İşin 
garibi, bizler uykunun içinde uyur halde de 
yaşar olmuşuz. 

Nasıl mı? Kendimize bir ütopya yara-
tarak… 

İnsanlar gerçek hayattan zevk alma-
makta. Rutin koşuşturmalar, şehrin keş-
mekeşi… Bitmek bilmeyen bir kaosun 
içinde bir yaprak gibi savruluyoruz. Bun-
dan dolayı kafa dağıtacak bir yol aranmak-
ta… Tabii bu yolun sonu da teknolojiye 
dayanmakta…

Teknolojik aletlerden güzel bir şey var 
mı canım!? 

İnsanı tamamen içine hapsederek, 
etrafına radyasyon ile dört duvar ören... 

Çağın en büyük ve tehlikeli 
hastalığından bahsediyo-
rum. Yol ortasında kalkan 
eller (öz çekim), yerden 
kalkmayan başlar (mesaj-
laşma) ve ayaklı orkestralar 
(müzik) çoğaldı. 

Keloğlan’ın filmindeki 
gibi yerde para aranmadığı 
kesin!

Peki, ne oluyor bizle-
re?.. Bu akımın pis suların-
da boğulduğumuzun farkında değil mi-
yiz? Yoksa hepimiz birer profesyonel su 
yüzücüsüyüz de benim mi haberim yok!

İki hoş muhabbet ede-
rek kırk yılın hatırını bir kahve 
ile taçlandıramaz hale geldik. 
İçtiğimiz kahveler bile her-
kesin elindeki sayfaya meze 
olmuş. Çocukların eline em-
zik tutuşturur gibi tabletler 
sıkıştırılmış. Arkadaşlıktan, 
görgüden, paylaşmaktan, 
kültürden uzak karanlık bir 
dünyanın çekiciliğine kapıl-
mış gidiyoruz. 

Yaşam bir serap... Açma tuşuna ba-
sınca görülen şarjı bitince kaybolan…  

Nerede sokaklarda ip seken, top oy-

nayan, bir köşede çamur karan çocuklar? 
Hoş görün! Tabii, evlerinde tablet başında-
lar!.. 

Tırtılların, güzellik uğruna ömürlerini 
berdel ettikleri gibi; vakit geçirmek uğru-
na, muhabbeti feda ettik. Yaşamın uyku 
haline büründük. Aletleri yastık, sayfalarını 
örtü yapıp örttük üzerimize… Ve daldık 
bir ütopyanın içine… Orada yaşananlara 
özendik, heves ettik, hayatımıza uygula-
maya çalıştık. Yeni insanları tanıyıp, fark-
lılıkların tadına varmayı bırakıp; ayrımlı 
uygulamaların yollarında gözlerimizle yol 
aldık. 

Hayal kurmaya gerek kalmadan önü-
müze sunuldu gerçek dışı görüntüler… 
Göz perdemize yansıyan görüntülerin 
yerini, parlak renkli, caf caflı ekranlar aldı. 

Neyi, nerede yanlış yaptık?.. Ben anlaya-
madım. Dünya dönmesine dönüyor da 
bizim de bir “DUR!” tuşuna basıp titreme 
zamanımız geldi de geçiyor. 

Yeni yılda değişiklik istiyorsanız sev-
diklerinizle daha fazla zaman geçirin. İyilik 
yapın, yüzünüze tebessümü yerleştirin. 
Sizi yıpratan durumlardan uzaklaşın. Her 
hâlükârda uykudayız. Gece uyurken zifiri 
karanlıkta olmak mı yoksa gece lamba-
sında etrafın farkına vararak uyumak mı? 
Seçim sizin. Bunlarda benim naçizane 
düşüncelerim. 

Yeni yılda; mutluluk, sağlık, huzur, bol 
bol umut ve hayal diliyorum. Mutlulukla 
ve sağlıcakla kalın yazı dostlarım. Selam 
ve dua ile…

KARANLIKLA GÖLGE

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum 
disk imalatında 

yetiştirilmek üzere  
vasıflı ve vasıfsız personel 

alımı yapılacaktır. Elhaddesi 
ve silindir konusunda bilgi 

sahibi olanlara öncelik 
tanınacaktır. 

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

 - MUHASEBE 
ELEMANI
- ARGON 

KAYNAKÇISI
- ŞEHİRLERARASI 

DAĞITIM 
YAPABİLECEK ŞOFÖR 

ALINACAKTIR
Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

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

TEL : 0332 239 08 78
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ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim 
hükümsüzdür. 

Şükrü COPLAN

Z-301

SARAYHAN ET LOKANTASI
Hazır Yemek Fabrikasında 

çalışmış iş deneyimli yemek 
dağıtımı yapacak 

ŞOFÖR 

aranıyor
Müracaatlar şahsen yapılacaktır

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

Tel:0537 899 35 45 

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

• TORNACI
• BOYACI

• KAYNAKCI 
PERSONELLERE İHTİYACIMIZ VARDIR

 SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR. 

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE 

SATILIK DAİRELER
Bosna  Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli,

2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

PROGRAM YAZABİLEN (SOLİD, 

CİMATRON, MASTERCAM)

DİK İŞLEM
CNC OPERATÖRÜ

alınacaktır

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

10645 Sokak No:24 
• Tel: 342 18 30
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Öğretim Görevlilerinden,

 Dr. Adem 
DEMİRSOY’un

 

 kayınbabası

Fethi TARCAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, 
Demirsoy ve Tezcan ailelerine başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı personellerinden

Atilla ŞAHİN’in
babası,

KOSKİ Özel Kalem Müdürü

Kazım İNAL’ın 

 kayınbabası, 

Osman ŞAHİN’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, 
Şahin ve İnal ailelerine başsağlığı dileriz.

Dr. Adem Demirsoy’un kayınbabası Fethi Tarcan, Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Merhum Tarcan, Üçler Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi

Demirsoy ve Tarcan
ailelerinin acı günü

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı personellerinden Atilla Şahin’in ba-
bası, KOSKİ Özel Kalem Müdürü Kazım İnal’ın kayınbabası Osman Şahin vefat etti 

Osman Şahin, Hakk’ın
rahmetine kavuştu 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Öğretim Görevlilerinden Dr. 
Adem Demirsoy’un kayınbabası 
Fethi Tarcan, Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. 81 yaşında vefat eden Fethi 
Tarcan, Ayşe, Aysel, Nihal ve Niyazi 
isminde 4 çocuk babasıydı. Merhum 
Tarcan, Hacıveyis Camii’nde kılınan 
cenaze namazı sonrası Üçler Mezar-
lığı’nda dualarla toprağa verildi. De-
mirsoy ve Tarcan ailelerini bu üzün-
tülü günlerinde dostları ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Fethi Tarcan’a Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına başsağlı-
ğı dileriz. 
n HASİP MUTLU

Büyükşehir Belediyesi Basın-Ya-
yın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkan-
lığı personellerinden Atilla Şahin’in 
babası, KOSKİ Özel Kalem Müdürü 
Kazım İnal’ın kayınbabası Osman Şa-
hin (65) dün Hakk’a yürüdü. Bir süre-
dir rahatsızlığı bulunan ve hastanede 
tedavi gören Merhum Osman Şahin, 
rahatsızlığına yenik düştü. 

Merhum Osman Şahin’in cena-
zesi dün öğle namazına müteakip 
Musalla Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Musalla Mezar-
lığı’na defnedildi. Çok sayıda kişinin 
katıldığı cenazede merhum Şahin’in 
cenazesinin tekbir ve dualarla topra-
ğa verilmesinin ardından, merhum 
Şahin’in yakınları taziye dileklerini 
kabul etti. Merhum Osman Şahin, 
evli ve 2 erkek 1 kız olmak üzere 3 

çocuk babasıydı.Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Osman Şahin’e Al-
lah’tan rahmet, başta Atilla Şahin ve 

Kazım İnal olmak üzere ailesine, ya-
kınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyo-
ruz. n TEVFİK EFE



3 OCAK 2018 11HABER 

‘Talepler karşılanmadı, ayrımcılık yapıldı’
2017 yılını değerlendiren Türk 

Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı 
Hamza Olgun, “2017 yılını, kamu 
ve sağlık çalışanları açısından de-
ğerlendirdiğimizde ortaya çıkan 
tam anlamıyla bir hüsrandır. Ne ya-
zık ki 2017 yılı, malum sendikanın 
attığı imzalarla kamu çalışanlarına 
zehir edilmiş ve 2017 yılı memurun 
felaketi oldu” dedi. 

“Çalkantılı bir seneyi geride 
bırakırken 2018 yılında da, Türki-
ye olarak ihtiyacımız olan birlik ve 
beraberliktir. Onun içindir ki Milli 
Birlik ve Beraberlik, Adalet, Hakka-
niyet, Liyakat ve Eşitlik siyasilerin 
ağızlarında sadece bir söz olarak 
kalamamalıdır. Kamu başta olmak 
üzere bu vatan toprağının her ka-
rışında kendisi hissettirmelidir” di-
yen Türk Sağlık-Sen Konya Şube 
Bşakanı Hamza Olgun, “Objektif-

likten uzak, torpilin kılıf değiştirmiş 
hali olan sözlü sınavlar, her ata-
mada yandaş referans arama gibi 
yanlışlar ve ayrımcılık üretecek her 
anlayışa hiçbir taviz verilmemeli-
dir. Enflasyonun yüzde 12 çıktığı, 
Türkiye’nin yüzde 11 büyüdüğü bir 
ekonomik tabloda memurun payına 
düşen 2017 için yalnızca yüzde 7 
olmuştur. Memur maaşı, gerçekle-
şen enflasyon karşısında adeta yok 
olmuştur. 2018 ve 2019 için atılan 
imza ile de memurun geleceği ze-
hir edilmiştir. 0.5 artışa evet diye-
rek memurun ekonomisini yerle bir 
edenlere umarız ki kamu çalışanları 
2018’de gerekli dersi verecektir. 
2017 yılı, sağlık çalışanların temel 
beklentilerinin görmezden gelindi-
ği, şiddetin rutinleşerek cana kas-
ta dayandığı, vekil ebe, hemşire, 
kamu dışı aile sağlığı çalışanları ile 

Aile hekimliklerindeki tıbbi sekreter 
arkadaşlarımızın kadro konusunda 
ayrımcılığa maruz kaldığı, Sağlıkta 
ben istedim oldu mantığı ile oluş-
turulan çok başlılığının nelere mal 
olduğunun 6 yıl sonra görüldüğü 
bir sene oldu. 2014 yılından itiba-
ren Malum Sen’in sürekli müjde 

verdiği ama komisyonlara havale 
ederek ipe un serdiği yıpranma payı 
gibi temel bir hak 2017’de hayata 
geçmedi.  Kamuda en düşük maaş 
alan meslek mensuplarından biri 
olan sağlık çalışanları için yine bir 
şey yapılmadı. Toplu sözleşmede 
bu durum gündeme bile getirilme-

di. Döner Sermayelerin emeklili-
ğe yansıtılması başta olmak üzere 
önemli taleplere yine sırt çevrildi. 
Yetkilendirilen sendika da tüm bu 
yapılmayanlara sessizliği ve attığı 
imzalarla ortak oldu.  Kısacası 2017 
senesi, kamu ve sağlık çalışanla-
rı açısından felaketlerle anılacak 
olumsuzlukların yaşandığı bir yıl 
olmuştur. Talepler karşılanmamış, 
sözlü sınav gibi uygulamalarla çalı-
şanlar arasında ayrımcılık yapılmış-
tır. Çalışanlar ekonomik anlamda 
derin ekonomik kayıplara uğramış-
tır. Umarız ki 2018 yılı, öncelikle 
2017’deki kayıpların telafi edildiği 
ve çalışanların taleplerinin karşılan-
dığı bir yıl olur.  Beklentimiz 2018 
yılında devletin verdiği görevle mil-
letine hizmet eden kamu çalışan-
ları için iyi ve önemli gelişmelerin 
yaşandığı bir yıl olmasıdır. Biz Türk 

Sağlık-Sen olarak bu temennileri-
miz doğrultusunda her zaman ol-
duğu gibi yılmadan mücadelemizi 
sürdüreceğiz. 2018’de de hak bildi-
ğimiz yolda çalışanın her zaman ya-
nında olacağız. Nerede bir haksızlık 
varsa karşısında duracak, mağduri-
yetlerin sonlanması ve çalışanların 
hak ettiklerini alması için elimizden 
geleni yapacağız. Bu şanlı mücade-
lemize de tüm çalışanlardan bize 
destek olmalarını bekliyoruz. Gü-
cünüz gücümüze güç katacak, az-
mimizi daha da artıracaktır diyoruz. 
Bu düşüncelerle 2018 yılının mille-
timize, ülkemize, coğrafyamıza ve 
insanlığa huzur getirmesini diliyo-
ruz. Tüm kamu çalışanlarının daha 
iyi şartlarda çalışma hayatına kavu-
şacakları bir yıl olmasını temenni 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesi ve Konya İnsan 
Hak ve Hürriyetleri Gençlik ve Spor 
Kulübü Arama Kurtarma Acil Yardım 
Eğitim Merkezi (Konya İHH AKEM)
arasında imzalanan protokol çerçeve-
sinde, Karatay Belediyesi bünyesinde 
çalışan ve tamamen gönüllük esasına 
dayalı olarak kurulan 16 kişilik arama 
kurtarma ekibi eğitimlerini başarı ile 
tamamladı. 

İHH İnsani Yardım Derneği ve 

Karatay Belediyesi arasında imzala-
nan protokol kapsamında Arama ve 
Kurtarma ve ilk yardım faaliyetleri-
nin önemine dikkat çekmek amacıyla 
Takkelidağ Zirve Tırmanışıyla ger-
çekleştiren Karatay Belediyesi Arama 
Kurtarma ekibi, Takkeli Dağ tırmanı-
şının ardından eğitimlerine, profes-
yonel eğitmenler eşliğinde; yangın, 
dağcılık, su altı arama kurtarma ve 
ilkyardım konularından oluşan eği-

timle devam etti. Büyük bir özveriyle 
çalışan ekip, Arama Kurtarma Temel 
Eğitimi teorik - uygulama eğitim-
lerinin ardından gönüllü itfaiyecilik 
eğitimlerini de tamamlayıp sertifika 
almayı hak kazandılar. 

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, İHH AKEM ve Kara-
tay Belediyesi arasında gerçekleşen 
Arama ve Kurtarma işbirliği protoko-
lünün olumlu sonuçlar meydana ge-

tirmesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek; insanlığa faydalı olmak 
adına tamamen gönüllülük esasına 
dayalı olarak çalışmalarını gerçekleş-
tiren personelleri tebrik etti. 

Başkan Hançerli doğal ya da in-
san kaynakları afetlerde eğitimli per-
sonellere çok önemli vazifeler düştü-
ğünü belirterek ekibe başarılar diledi. 
n HABER MERKEZİ

Meram, 2017 yılında 
asfaltta yine rekor kırdı

Mahalleler yapılan 
hizmetlerden memnun

Meram Belediyesi, altyapı ve as-
falt çalışmalarında rekor kırdı. 2017 
yılında 1 milyon 500 bin metrekare-
lik asfalt serimi gerçekleştirdiklerini 
belirten Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Göreve geldiğimiz 
günden bugüne kadar döktüğü-
müz sıcak ve soğuk asfalt miktarı 
toplamda 4 milyon metrekarenin 
üzerine çıkmış oldu. Parke, kaldırım 
ve tretuvar düzenlemesinde de 1 
milyon 300 bin metrekareye ulaş-
tık” dedi. 

Meram Belediyesi olarak 2014 
yılından bugüne kadar özellikle alt-
yapı ve asfalt noktasında çok ciddi 
yatırımlar yaptıklarına dikkat çe-
ken Başkan Toru, “2017 yılı da bu 
yatırımlarımızın zirve yaptığı bir yıl 
oldu. 1 milyon 500 bin metrekare 
civarında sıcak ve soğuk asfaltı Me-
ram’ın ihtiyacı olan yollarıyla buluş-
turmuş olduk. Göreve geldiğimiz 
günden bugüne kadar döktüğümüz 
sıcak ve soğuk asfalt miktarı 4 mil-
yon metrekarenin üzerine çıkmış 
oldu. Yine parke, kaldırım, tretuvar 
düzenlemesi olarak da 1 milyon 
300 bin metrekarelik bir tutara 
ulaştık.  Amacımız 2018 yılında da 
imar uygulaması yapılan, imar plan-
ları tamamlanan alanlarda bu asfalt 

miktarını katlayarak devam ettir-
mektir. Vatandaşımızın daha kaliteli 
hizmetlere ulaşmasını sağlamaktır” 
diye konuştu.  

2017 yılında da fen işleri ça-
lışmaları hakkında da bilgi veren 
Başkan Toru, “Beton asfalt, sathi 
kaplama, bordür ve parke döşeme-
de geçtiğimiz yıl yaklaşık 75 milyon 
liralık yatırım gerçekleştirdik. İlçe-
mizin farklı mahallelerinde toplam 1 
milyon 500 bin metrekarelik soğuk 
ve sıcak asfalt çalışması yaptık. Yine 
aynı dönemde 291 bin metrekare 
parke ve 132 bin metretüllük de 
bordür çalışması yapılmıştır” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

SÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Arslan, geliştirdikleri kör fare 
kapanın patentini aldıklarını belirterek, ekolojik dengeyi bozmadan araştırma yaptıklarını söyledi

‘Kör fareyi yakalamak 
için kapan geliştirdiler’

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi 
Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Atilla Arslan, geliştirdikleri fare 
kapanın patentini aldıklarını belirte-
rek, doğadaki ekolojik dengeyi boz-
madan bu hayvanlar üzerine sitoge-
netik araştırmalar yaptıklarını söyledi. 
Ağırlıklı olarak kemirici hayvanlar 
üzerinde çalıştıklarını ifade eden Prof. 
Dr. Atilla Arslan şunları söyledi: “Ke-
mirici hayvanlar içerisinde tarım za-
rarlısı olarak nitelendirilen, ekolojik 
önemi çok büyük olan kör farelerin 
kromozom genetiği (sitogenetik) üze-
rine çalışmalar yapıyoruz.Bu hayvan 
halk arasında gözsüz, körköstü veya 
köstebek olarak da adlandırılır. Kör 
fareyle ilgili proje çalışmalarımızı, ön-
celikle Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden 
çeşitli izinler alarak yürütüyoruz. Bu 
hayvanlar üzerine sitogenetik ça-
lışmalar yapabilmek için kör fareyi 
canlı yakalama tekniğiyle yakalayıp 
labarutuvara getirmek gerekiyor. 
Kör farelerin Türkiye’de üç türü var. 
Ancak tür içerisinde çok sayıda kro-
mozomal varyasyon mevcut. Bu 
hayvanın kendine ait toprak altında 
bir galeri sistemi var. Bu tür daha 
çok step bölgelerde, tarım alanların-
da veya sebze bahçelerinde yüzeye 
toprak çıkarttıklarında fark edilirler. 
Toprak kütlelerini belirli mesafelerde 

çıkartırlar. Bu hayvanı yakalamak için 
tüneli açılır eğer hayvan o bölgede tü-
nelin içinde dolaşıyorsa açık olan kıs-
mı hisseder. Çünkü toprak altındaki 
galeri sisteminin kendine özgü iklimi 
yani nemi, sıcaklığı vardır. Tünel açıl-
dığında mikroiklim değişir ve ayrıca 
içeriye rüzgar ve çevre gürültüsü gi-
rer. Bundan dolayı hayvan bu duru-
mu fark ettiği zaman açık olan tünel 
kısmını kapatmak için gelir. Kapatma 
esnasında bel ya da kürek yardımıyla 
canlı olarak yakalayabiliyoruz. Ancak 

bu hem çok uzun bir süreç hem de 
hayvana zarar vermeden yakalamak 
bazen zor. Dolayısıyla biz de daha iyi, 
hızlı ve sağlıklı bir şekilde hayvanı ya-
kalayabilmek için bir kör fare kapanı 
geliştirdik” 

“GÜNDE 5 İLA 6 ÖRNEK 
YAKALAYABİLİYORUZ”

Kapanın kullanımını anlatan Prof. 
Dr. Arslan, “Bu kapanı hayvanın tü-
nel sisteminin ucunu yerleştiriyoruz. 
Kapanın içerisinde hayvan tara-
fından itilecek bir mekanizma var. 

Hassas bir şekilde kapanı kuruyoruz 
ve üzerini toprakla örtüyoruz. Hay-
van, kapanı kendi tüneli zannederek 
kapanın içini giriyor. Hayvanda göz 
bulunmuyor. Toprak altında yaşa-
yan canlılarda ışık olmadığı için göz 
gelişmemiş olabiliyor. Genelde kör 
fare kesici dişleriyle kazdığı toprak-
ları kafasıyla dışarıya atmaya çalışır. 
Bir miktar toprağı kafası ile iterek 
tünelin sonunu kapatmak için gelir. 
Kurulan kapanın içerisine girdiğinde 
mekanizmayı da iterek ilerlediği için 
kapanın kapak kısmı kapanır ve hay-
van içeride hapis olur. Geliştirdiğimiz 
bu kapan sayesinde 5 ila 6 örneği gün 
içinde kolaylıkla yakalayabiliyoruz. 
Bu sistem zaman, personel ve maddi 
anlamda avantajlar sağlıyor. Çünkü 
diğer türlü bir gün içinde bir örnek 
çok zor yakalanıyor veya yakalanan 
örnekte yaralanmalar olabiliyor” diye 
konuştu. 

İNSANLAR VE HAYVANLAR İÇİN 
ZARAR VERİCİ BİR ETKİSİ YOK
Kapanın hem ekolojik dengeyi 

koruduğunun hem de insanlar için 
zararsız olduğunun altını çizen Prof. 
Dr. Arslan, “Kapan hayvana kesin-
likle zarar vermiyor. Bu şekilde tarım 
alanlarındaki kör farelere zarar ver-
meden o ortamda uzaklaştırmakta 
mümkün oluyor” ifadelerine yer ver-
di.  n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven mahalle ziyaretlerine de-
vam ediyor. Mahallelerde yoğun 
ilgi gösterilen Başkan Özgüven va-
tandaşların istek ve taleplerini din-
leyerek gerekli talimatları veriyor. 
500 Evler ve Hacımemiş mahal-
lelerini ziyaretinde de mahalleliler 
yapılan hizmetlerden dolayı Baş-
kan Özgüven’e teşekkür ederek 
çiçek takdiminde bulundular.

Hizmet noktasında durmak-
sızın çalışıyoruz diyen Başkan Öz-
güven, “Geride bıraktığımız 3,5 

yılda şehrimize önemli hizmetler 
yaptık. Her mahallemize olabildi-
ğince daha fazla hizmet götürmeye 
çalıştık. Planlamalarımızı vatan-
daşlarımızın istek ve talepleri doğ-
rultusunda yapıyoruz. Bu anlamda 
bize olan destekleri bizleri mutlu 
ediyor. Hizmet aşkıyla bulundu-
ğumuz görevde hemşehrilerimizin 
de desteği ile çok yol kat ettik. Bize 
destek veren tüm hemşehrilerimi-
ze saygılarımı sunuyor, teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay’dan başarılı arama kurtarma ekibi
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Hamza Olgun

 Prof. Dr. Atilla Arslan
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‘Çocuklar medya karşısında savunmasız’ Kulu’da jandarma kan bağışında bulundu

Akşehir’de düzenlenen aile 
eğitim seminerinde “Ailede; Er-
gen-Anne ve Baba İletişimi” konu-
su anlatıldı.

Akşehir Belediyesinin organi-
zasyonuyla; Akşehir İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü, Akşehir İlçe Müf-
tülüğü ve Çağdaş Aile Derneği’nin 
katkılarıyla düzenlenen aile eğitim 
seminerinde Dr. Filiz Tekin tarafın-
dan “Ailede; Ergen - Anne ve Baba 

İletişimi” konusunu anlatıldı. Akşe-
hir Kültür Merkezi’ndeki seminer-
de; çocukların ergenliğe ulaştığında 
çevrenin ve özellikle medyanın et-
kisinde kaldığını söyleyen Dr. Tekin 
“Medya karşısında en savunmasız 
olanlar kuşkusuz çocuklardır. Son 
zamanlarda yapılan araştırmalara 
göre çocukların ekran (TV ya da bil-
gisayar ekranı) karşısında geçirdik-
leri süre günde 2 ile 5 saat arasında 

değişmektedir. Yani çocuklarımız 
uyumak dışında yapılan her şeyden 
daha fazla zamanlarını ekran karşı-
sında geçiriyorlar” dedi. 

Konuşmasında çocuklarla na-
sıl iletişim kurulacağını örneklerle 
anlatan Dr. Filiz Tekin’e, seminer 
sonunda Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya tarafından bir plaket 
takdim edildi.
n İHA

Kulu İlçe Jandarma Bölük Ko-
mutanı Üsteğmen Mustafa Er-
karaman ve beraberindeki askeri 
personel, kan bağışı yaparak Kızı-
lay’a destekte bulundu. Konya’dan 
Kulu ilçesine giden Kızılay kan alma 
araçları eski belediye binası yerinde 
konuşlanarak, bağışçılardan kan 
toplamaya başladı. Dr. Naim Hik-

met Kalkan, hemşirelerden Mus-
tafa Uluyüksel, Burak Dalbudak, 
Havva Ağıl, Osman Akbaş, Adem 
Yazan, Yasin Filikçi ve Mustafa Boz-
kır’dan oluşan kan alma ekibi, ilçe-
de iki gün boyunca 200 ünite kan 
almayı planlıyor. 

Kulu İlçe Jandarma Bölük Ko-
mutanı Üsteğmen Mustafa Er-

karaman ve beraberindeki askeri 
personel de Kızılay’ın kan bağışı 
kampanyasına destek verdi. Üsteğ-
men Erkaraman ve askeri personel 
kan bağışında bulunarak Kızılay’a 
destekte bulundu. Kızılay kan alım 
araçlarının 3 Ocak’a kadar ilçede 
bulunacakları ve kan alımına de-
vam edeceği öğrenildi. n İHA

Motorlu taşıtlar vergisinin bu yıla 
ilişkin birinci taksit ödeme dönemi 
başladı.

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 
bu yıla ilişkin birinci taksit ödeme 
dönemi başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 

internet sitesinde yayımlanan duyu-
ruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV 
ilk taksit ödemesini, Başkanlığın in-
ternet sayfası aracılığıyla kredi ve 
banka kartlarıyla yapabilecek. 

Söz konusu ödeme ayrıca GİB 
mobil uygulaması, anlaşmalı ban-

kaların internet bankacılığı ve ban-
ka şubeleriyle ilgili vergi daireleri 
üzerinden de gerçekleştirilebilecek. 
İnternet üzerinden yapılacak öde-
melerde herhangi bir mağduriyetin 
oluşmaması için, tarayıcıya “www.
gib.gov.tr” ya da bankaların resmi 

internet adreslerinin yazılarak giriş 
yapılmasına dikkat edilmesi gereki-
yor.

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl 
ocak ve temmuz aylarında iki eşit 
taksitte ödeniyor.
n AA

‘AVM otoparkındaki
kazada tuzağa düşmeyin’

Memurun gözü 
enflasyon rakamlarında

İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir 
alışveriş merkezinin otoparkında, 
D.D’nin kullandığı şirket otomobili, 
tek yön ve otopark çıkışı olan yöne 
dönmek istemesinin ardından o sı-
rada otoparktan çıkış yapan O.Y’nin 
yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Tutanak tutulmasının ardından 
O.Y, durumu sigorta şirketine bil-
dirdi. Sigorta şirketinin olayın ka-
rayolunda değil de otoparkta mey-
dana geldiğini gerekçe göstererek 
zararı karşılamayacağını belirtmesi 
üzerine kendi imkanlarıyla otomo-
bilini tamir ettiren O.Y, uğradığı 
maddi kaybın karşılanması için 
D.D’nin çalıştığı şirket ile sigorta 
şirketine dava açtı. O.Y’nin avukatı 
Seyit Ahmet Akyüz, İzmir 5. Asli-
ye Ticaret Mahkemesinin, Adli Tıp 
Kurumunun AVM otoparklarını 
trafik alanı saymamasına yönelik 
bir karar verip Yargıtayın da bunu 
onaması halinde alışveriş merkezle-
rinin otoparklarında meydana gelen 
kazalarda kimsenin sigortadan para 
alamayacağını belirtti. Mahkemenin 
ilerleyen günlerde dosyayı karara 
bağlayacağını dile getiren Akyüz, 
“Ölümlü veya ağır yaralamalı tra-
fik kazası meydana gelse, mağdur 
olan taraf karşı tarafın sigortasından 
hiçbir şey talep edemeyecek. Sade-

ce araba sürücüsü ve sahibinden 
talep edebilecek” dedi.  Tüketici 
Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan 
Tokbaş, sigorta şirketlerinin AVM 
otoparklarındaki trafik kazalarından 
sorumlu olduğunu savunarak, buna 
ilişkin püf noktanın kanunda net bir 
şekilde belirtildiğine vurgu yaparak, 
“Bazı sigorta şirketleri, AVM oto-
parklarında meydana gelen trafik 
kazalarının karayolu dışında oldu-
ğunu gerekçe göstererek zararı kar-
şılamıyor ancak kanun çok açıktır.” 
dedi. Bu şirketlerin, kendi sorumlu-
luğundan kurtulmak, süre uzatmak 
veya durumu ihtilaf hale getirmek 
için kaçtıklarını ancak bunun kanun 
ve hukuka aykırı olduğunu belir-
ten Tokbaş, şöyle devam etti: “Bu 
olaylar son zamanlarda meydana 
geldiği için Hazine Müsteşarlığının, 
vatandaşların dava açmasını bekle-
meden, duruma el atarak bu şekil-
de hareket eden sigorta şirketlerini 
tespit ederek yaptırımda bulunması 
gerekiyor. Vatandaş, AVM otopark-
larındaki trafik kazalarında sigorta 
şirketlerinin tuzağına düşmemeli. 
Kanun, sigorta şirketlerinin genel 
şartlarından daha kapsayıcıdır. Bü-
tün sigorta şirketleri, kanun hü-
kümlerine uymak zorundadır.” 
n AA 

Devlet memurları, sözleşme-
liler ve memur emeklilerinin gözü 
bugün açıklanacak aralık ayı enf-
lasyon rakamlarına çevrildi. Devlet 
memurları, sözleşmeliler ve memur 
emeklileri yarın açıklanacak aralık 
ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. 
Ocak ayında toplu sözleşmeden 
kaynaklı yüzde 4 zam alacak dev-
let memurları, TÜFE’nin sabit kal-
ması veya aylık enflasyonun yüzde 
0,97’den daha fazla düşmemesi 
halinde enflasyon zammı almaya 
hak kazanacak. Türkiye İstatistik 
Kurumunun açıkladığı enflasyon 
verilerine göre, memur maaşlarına 
baz teşkil eden Tüketici Fiyat En-
deksi (TÜFE) kasımda yüzde 1,49 
yükselirken, temmuz-kasım döne-
minde tüketici fiyatlarında yüzde 
4,97 artış meydana geldi. Böylece 5 
aylık dönemde maaşlara yapılacak 
yüzde 4’lük zam oranı aşılırken, söz 
konusu artış, maaşlara yüzde 0,97 

oranında enflasyon farkı verilmesi 
durumunu ortaya çıkardı.

Yarın açıklanacak aralık ayı enf-
lasyon rakamının “eksi yüzde 0,97” 
veya bu rakamdan daha düşük çık-
maması halinde, memurlar, sözleş-
meliler ve memur emeklileri enf-
lasyon farkı alacak.  Aralık ayı TÜFE 
sabit kalsa bile ek zammın oranı 
yüzde 0,97 olacak. 

Devlet memurları, sözleşme-
liler, geçici personel ve memur 
emeklileri, zamlı maaşlarını ve enf-
lasyon farkını 15 Ocak’ta alacak. 
Toplu sözleşme gereğince, enflas-
yon farkı 6 aylık dilimler halinde 
hesaplanıyor. Memurlar 2017’nin 
ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 
ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 
6,92 zam almıştı. Öte yandan, SSK 
ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşları-
nı geçen yılın son 6 aylık enflasyonu 
oranında zamlı alacak.
n AA

Selçuklu Belediyesi ve TİMAV işbirliğinde düzenlenen İLHAM seminerlerinin önemine değinen Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kültür ve sosyal hayata katkı sunmayı arzu ediyoruz” dedi 

Sosyal hayata destek
Selçuklu Belediyesi ve TİMAV 

işbirliğinde düzenlenen İLHAM se-
minerlerinde ilk dönemin kapanış ko-
nuğu Hayati İnanç oldu. 

Selçuklu Belediyesi ve Türkiye 
İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) işbirli-
ğiyle düzenlenen İLHAM Seminerle-
ri’nde birinci dönemin kapanışı yapıl-
dı. Dönemin son seminerini TRT’de 
yayınlanan “Can Veren Pervaneler” 
isimli programıyla da büyük ilgi gören 
Hayati İnanç gerçekleştirdi. 

Dönemin son etkinliğine Selçuk-
lu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ın yanı sıra 22. Dönem Millet-
vekili Mehmet Kılıç, TİMAV Başkanı 
Abdullah Ecevit Öksüz ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.  İLHAM tanıtım filmi 
ve selamlama konuşmalarının ardın-
dan Hayati İnanç,”Şiirlerimizde kişi-
sel gelişim ve tefekkür” konulu söyle-
şi gerçekleştirdi.

Söyleşi öncesinde bir selamlama 
konuşması yapan TİMAV Başkanı 
Abdullah Ecevit Öksüz,”İlham’ın bu 
derece kurumsallaşmasında ve çok 
az sayıda öğrenci ile başlamış olduğu-
muz ilham alma yolculuğunun bin-
lerce kardeşimize ulaşmasında vesile 
olmalarından dolayı Selçuklu Beledi-
ye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim 
Altay beyefendiye huzurlarınızda bir 
kez daha teşekkürlerimizi, şükranları-
mızı arz etmek istiyorum” dedi.

BAŞKAN ALTAY: KONYA’NIN 
KÜLTÜR VE SOSYAL HAYATINA 

KATKIDA BULUNUYORUZ
Selçuklu Belediyesi tarafından 

desteklenen projeler hakkında bilgiler 
veren Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay,” 2015’de 22 proje 
gerçekleştirilmişti. 2016 ve 2017’de 
30’un üzerinde proje gerçekleştirildi. 
Bu yıl proje çağrısına Sivil Toplum 
Kuruluşlarımızdan 110’un üzerinde 
proje geldi. Bu projeler belediyemiz 
tarafından değerlendiriliyor. İnşallah 
en kısa sürede açıklanarak yine sivil 
toplum kuruluşlarımızla birlikte Kon-
ya’nın kültür ve sosyal hayatına katkı 
sunmayı arzu ediyoruz” dedi.

Şiirlerin insan yaşamında önemli 
olduğunu ve anlamlı mesajlar verdi-
ğini aktaran İnanç, “Avukat kimliği-
nin yanı sıra, sevdalısı olduğu divan 
edebiyatının şairlerinden örnekler 
verdi. Eski Türkçeden bugünün 
Türkçesi’ne tercüme yapmaktan bü-

yük keyif aldığını dile getiren İnanç, 
hayranlık duyduğu divan edebiyatı-
nın birçok ustasından mısralar okudu 
ve tercümelerini yaptı. Divan edebi-
yatının inceliklerinden de bahseden 
İnanç, söyleşisinde Harun Reşid, 
Behlül Dâna, Kanuni Sultan Süley-

man ve Bâki hikâyelerinden örnekler 
verdi.

Söyleşinin ardından Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve Timav Başkanı Abdullah Ecevit 
Öksüz tarafından İnanç’a hediye tak-
diminde bulunuldu. n HABER MERKEZİ

MTV’de birinci taksit ödeme dönemi başladı

Dönemin son seminerini TRT’de yayınlanan “Can Veren Pervaneler” isimli programıyla da büyük ilgi gören Hayati İnanç gerçekleştirdi.
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Büyükşehir’den çiftçilere 25 milyon liralık destek
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 
ilçedeki çiftçilere 25 milyon liralık 
fidan, fide ve tarımsal ekipman des-
teğinde bulundu. Konya genelinde 
tarıma ve tarım projelerine destek-
lerini sürdüren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası 

sonrası Konya genelinde on binlerce 
çiftçiye katkı sağladı. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek, Konya’da bölgeler arası geliş-
mişlik farkının giderilmesi ve kırsal 
alanlarda yaşayanların desteklen-
mesi için desteklerin devam ettiğini 
belirterek, “31 ilçemizde tarım ve 

hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza 
ek destekler veriyoruz. İmkanlarımız 
arttıkça bu yatırımlarımız artarak 
devam edecek. Çünkü tarımsal kal-
kınma, yerel kalkınmanın önemli bir 
unsuru” dedi.

 “Üretmek Sizden Destek Bü-
yükşehir’den” sloganıyla tarımsal 

desteklerini sürdüren Büyükşe-
hir Belediyesi, 2017 yılı destekleri 
kapsamında 31 ilçedeki çiftçilere 5 
milyon 118 bin lira tutarında; elma, 
kiraz, vişne, zeytin fidanı, asma, bö-
ğürtlen, ahududu, gojiberry, çilek, 
lavanta fidesi, malç naylonu, 310 
takım yüksek sistem bağ aparatı, 

110 adet arılı kovan, 40 adet üzüm 
sıkma makinesi, 31 adet, tohum ele-
me makinesi, 2 adet süt soğutma 
tankı ile mantar çadırı ve silaj balya 
paketleme makinesi desteği verdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni 
Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçe-
deki üreticilere toplam 25 milyon li-

ralık fidan, fide ve tarımsal ekipman 
desteği sağlarken; çeşitli konularda 
eğitim verdiği çiftçi sayısı da 74 bin 
82’ye ulaştı. Büyükşehir, bu süreçte 
10 bin 693 ilkokul 4’üncü sınıf öğ-
rencisine de “Çevreci Nesiller Top-
lumla Yeşeriyor” projesi kapsamın-
da eğitim verdi.  n HABER MERKEZİ

Taşeron işçilerin kadro
başvuruları başladı

Kadroya geçme şartlarını karşı-
layan taşeron işçiler için başvurular 
başladı.

Yeni yılda kadroya geçmek için 
günler öncesinden evrakını hazırla-
yan taşeron işçiler, gerekli evrakı ve 
doldurdukları formları ilgili birimle-
re sunarak müraacatlarını yapmaya 
başladı. Kadroya geçişlerin yapıla-
cağı bazı kurumlarda mesainin ilk 
saatlerinden itibaren yoğunluk oluş-
tuğu görüldü.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde 
de işçiler evrakını ilgili personele 
teslim etti. Başvurusunu tamam-
layan temizlik işçisi Veysel Özgeç, 
kadroya alınacakları için mutlu ol-
duğunu söyledi.

Çevresindeki herkesin kadro 
heyecanı yaşadığını belirten Özgeç, 
“Taşeron işçilerin kadroya alınacak 
olması ailemdeki en küçük karde-
şimi, akrabaları mı bile mutlu etti. 
Allah devletimize zeval vermesin. 
Kadro başvurularımızı yaptık, in-
şallah imzamızı atacağız bugün. 2,5 
yıldır taşeron olarak çalışıyordum. 
10-15 yıldır çalışan ağabeylerimiz 
de var. Ben onlar adına da seviniyo-
rum. Durumu olmayan insanlar da 
var aramızda, inşallah onlar için de 
hepimiz için de iyi olacak.” dedi.

Temizlik işçisi Mehmet Kıran da 
2,5 yıldır aynı şirkette taşeron olarak 
çalıştığını, kadroya alınan taşeronla-
rın mağduriyetlerinin ortadan kal-
kacağına inandığını dile getirdi.

Teşoran işçilerin kadroya alın-
masının, çalışmadaki verimi arttıra-
cağını vurgulayan Kıran, “Taşeron 
bizim belimizi bükmüştü zaten. 
Kadroya geçmek çok güzel bir şey, 
inşallah hayırlı olur. Devletimizden 
bu konuda bizleri düşündükleri için 
Allah razı olsun. Bizim elimizden 
tuttukları için Allah razı olsun. İnşal-
lah bu verim daha da artacak. Arka-
daşlarımızın morali yükseldi, herke-
sin morali iyi. Devletimiz de bunun 
karşılığını alacak inşallah, pişman 
olmayacaktır.” ifadelerini kullandı. 

Temizlik işçisi İlhan Yardibi de 
“İnanın çok güzel bir duygu. Ce-
nab-ı Allah devletimizden, halkı-
mızdan razı olsun. 5-6 yıldır taşeron 
olarak çalışıyordum. Bu durum bizi 
etkiliyordu. İnsanı yoruyordu, yıpra-
tıyordu, çok baskı altındaydık. Allah 
devletimizden razı olsun ki bu güzel 
günleri bize gösterdi.” değerlendir-
mesinde bulundu. 

“Tüm işçi kardeşlerimizin mü-
racaatlarını alıyoruz”

Gaziosmanpaşa Belediye Başka-
nı Hasan Tahsin Usta, başvuruların 
alındığı birime gelerek işçilerle soh-
bet etti. 

Masa başına oturarak temsili 
olarak birkaç işçinin başvurusunu 
alan Usta, müracaatlarını yapan iş-
çilere ‘hayırlı olsun’ temennisinde 
bulundu. 

Belediye Başkanı Usta, burada 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
şunları söyledi:

“Şu anda bünyemizde nitelik-
li olmayan ya da verimli olmayan 
arkadaşlarla mümkün mertebe ça-
lışmıyoruz. Ama bunların içinde zo-
runlu olarak yasa gereği devam etti-
remeyeceğimiz arkadaşlar da var ki 
onlar yasada mevzuat gereği kamu 
ile mahkemelik olanlar, başka ku-
rumdan emekli olmuş ya da sosyal 
destek alanlar bu yasa kapsamından 
istifade edemiyor. Onun haricindeki 
müracaat eden arkadaşlarımızın ta-
mamının biz devam etmesini arzu 
ederiz ama ufak tefek aksaklıklar ya 
da bir takım gerekçelerle çalışılma-
yacak durumda olanlar varsa onlar 
zamanla belli olacak. Biz yine müra-
caat eden tüm işçi kardeşlerimizin 
müracaatlarını alıyoruz.” 

Birçok işçinin yapılacak yazı-
lı sınavla ilgili aklında soru işareti 
bulunduğuna dikkati çeken Usta, 
yazılı sınavın üniversite sınavı gibi 
olmayacağını, formalite niteliğinde 
olacağını kaydetti.

“3-5 yıl, 10 yıl çalışılmış bir 
kardeşimizle sadece bu yasal dü-
zenlemeden dolayı çalışmama du-
rumunun çok fazla olmayacağını 
zannediyorum. Çünkü kurumlar 
da zaten bunların çalışmasını arzu 
edecektir. Sonuçta işini seven, işin-
de verimli olan, çalışmak isteyen ve 
tecrübeli arkadaşlara ihtiyaç duyu-
lacaktı. Bunlar da bunların içinden 
olacaktı doğal olarak.” diyen Usta, 
çalışmak isteyenlerle yola devam 
etmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, 10 gün sürecek baş-
vurular 11 Ocak’ta sona erecek. 
Başvurunun ardından süreç, “tes-
pit komisyonu incelemesi ve hak 
sahiplerinin ilanı”, “ilana itirazlar”, 
“itirazların incelenmesi ve kesin 
listenin ilanı”, “sınavın gerçekleş-
tirilmesi”, “sınav kuruluna itiraz”, 
“itiraz incelemesi ve kesin listenin 
ilanı” şeklinde devam edecek. Hak 
sahipleri, 2 Nisan’a kadar topluca 
işçi kadrolarına geçirilecek.
n AA

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Kon-
ya’nın 2017 yılında koyduğu 20 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi hedefini yakaladığını müjdeledi

‘Hedefimizi tutturduk’

Geçtiğimiz yıl Konya’da Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezi Seferberliği 
ilan eden Konya Sanayi Odası, yıl 
sonu hedefini tutturdu. Konya’ya 
2017 yılında toplam 20 Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezi hedefi koydukla-
rını hatırlatan Konya Sanayi Odası 
(KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Ku-
rulu Üyesi Memiş Kütükcü, “2017 
yılının son mesai gününde, 29 Ara-
lık’ta kurulan yeni Ar-Ge merkezi-
mizle birlikte toplam 20 Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezi hedefimizi tut-
turduk. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
kuran tüm firmalarımızın yönetici-
lerini ve çalışanlarını tebrik ediyo-
rum. İnşallah Konya, Türkiye’nin 
en rekabetçi 5 ili arasında yerini 
alacak” dedi.

“KONYA, GELECEĞİNİ AR-GE VE 
TASARIM MERKEZLERİYLE 

İNŞA EDİYOR”
Konya’nın Ar-Ge ve Tasarım 

Merkezleriyle ilk olarak 2012 yı-
lında tanıştığını aktaran Kütükcü, 
5 yılda Ar-Ge ve Tasarım merke-
zi sayısını 1’den 20’ye yükselten 
Konya’nın geleceğini Ar-Ge ve 
Tasarımla inşa ettiğini vurguladı. 
Kütükcü, “İlk Ar-Ge merkezimiz 
2012 yılında kurulduktan 3 yıl son-
ra ikincisi kuruldu. 2016 yılında 
ise toplamda 4 merkezimiz oldu. 
Oda olarak 2017 yılının başında ise 
Ar-Ge merkezleriyle ilgili önemli 
çalışmalar yaparak bir seferberlik 
başlattık. Yıl içerisinde bakanlığı-
mızın da destekleriyle sanayicile-
rimiz hızla kendi merkezlerini kur-
maya başladı. Böylece şehrimizde 
sadece bu yıl 16 tane yeni Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezi kuruldu. Şu 
anda toplam 20 Ar-Ge ve Tasa-
rım Merkezimiz oldu. 2017 yılında 
koyduğumuz hedefi yakalamanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak 
biliyoruz ki, Konya daha fazlasını 
yapabilecek potansiyele sahip bir 
şehir. İnşallah Konya, 2018 yılın-
da kuracağı yeni Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezleriyle daha yüksek katma 
değerli üretim ve ihracat yaparak, 
hem kendi geleceğini hem de Tür-

kiye’nin geleceğini inşa edecek” 
dedi.

“KONYA İLK 5’TE YER ALACAK”
Konya’nın Uluslararası Rekabet 

Araştırmaları Kurumu (URAK) ta-

rafından yapılan çalışmada Türki-
ye’nin en rekabetçi 6. İli olduğunu 
hatırlatan Kütükcü, iller arası reka-
betçilikte İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa ve Kocaeli’nin ardından ge-

len Konya’nın nitelikli üretim kabi-
liyetini geliştirerek en rekabetçi 5 il 
arasında yer alacağını da sözlerine 
ekledi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü
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Toplanan kitaplar okullara ulaştırılıyor Karaman’da 2018’in ilk nikahı kıyıldı
Karaman’da hayata geçirilen, 

“Bir kitap bir çocuk, bir çocuk bir 
umut” projesi kapsamında toplanan 
kitaplar köy okullarına ulaştırılmaya 
devam ediyor.  Proje kapsamın-
da ilk olarak Bozkandak Ortaokulu 
öğrencilerine ulaştırılan kitapların 
ikinci durağı merkeze bağlı Esente-
pe köyü İlkokulu ve Ortaokulu oldu. 
Minik yüreklerin büyük coşkusu ile 
karşılanan gençlik merkezi perso-
neli topladıkları kitapları okul kü-
tüphanesine bırakarak, öğrencilere 
kırtasiye malzemesi ve şapka he-
diye etti. Ziyaretin devamında öğ-
rencilerle sohbet etme fırsatı bulan 
gençlik liderleri ve gönüllü gençler 
minik yüreklerle oyunlar oynayarak 
şarkılar söyledi. 

Proje kapsamında toplanan ki-
tapların köy okulu kütüphaneleri-
ne ulaştırmaya devam edeceklerini 
belirten Gençlik Merkezi Müdürü 
Şabettin Gezen, “Karaman’da ih-

tiyacı olan diğer köy okullarımızın 
kütüphanelerine de kitaplarımızı 
ulaştırmaya devam edeceğiz. Top-
lanan kitapların öncelikle burada 
öğrenim gören tüm öğrencilerimize 

faydalı olmasını temenni ediyorum. 
Kitapların toplanmasında emeği 
geçen herkese de ayrıca teşekkür 
ediyorum” dedi.
n İHA

Karaman’da yeni yılın ilk nika-
hı Hamide Türk ile Seyit Sayey çifti 
arasında kıyıldı. 

Karaman Belediyesi Evlendir-
me Memurluğuna evlilik başvu-
rusunda bulunan Seyit Sayey ve 
Hamide Türk çifti, 2 Ocak 2018 Salı 
günü saat 11.00’de kıyılan nikahın 
ardından hayatlarını birleştirdi. Çift, 
Karaman’da 2018 yılında dünya 
evine giren ilk isimler oldu. Nikah 
işleminin sonunda Karaman Bele-
diyesi Evlendirme Memuru Fehmi 
Duysak, çifte evlilik cüzdanlarını 
vererek, Belediye Başkanı Ertuğrul 
Çalışkan’ın çiftlere mutluluklar di-
lediğini iletti.

Karaman’da 2017 yılının son 
resmi nikahı ise 29 Aralık 2017 
Cuma günü kıyıldı. Saat 16.00’da 
gerçekleştirilen nikah töreninde, 
Ayşe Ülgen ve Zeki Cümelli çifti 
uzun bir birlikteliğe adım atarak 
hayatlarını birleştirdi. Diğer taraf-

tan Karaman Belediyesi Evlendir-
me Memurluğunun geride kalan 
2017 yılının nikah istatistikleri de 
belli oldu. Geçtiğimiz yılın 12 aylık 
döneminde evlilik başvurusu yapa-

rak nikahı kıyılan bin 305 çift dünya 
evine girdi. 2017 yılında evlenen 
çift sayısında bir önceki yıla göre 
düşüş gözlemlenirken 2016 yılında 
bu rakam bin 391 olmuştu. n İHA

Tedavi edilmeyen HIV’li 
hasta için soruşturma

Kar topu oynamak için 300 
kilometre yol gidiyorlar

Sağlık Bakanlığınca, HIV’li has-
tanın ameliyatına doktorların gir-
mediği iddialarına ilişkin, ilgili üni-
versite tarafından gerekli inceleme 
ve soruşturmalar yapılarak sonuç 
Sağlık Meslekleri Kurulu’na intikal 
ettirileceği bildirildi. 

Sağlık Bakanlığınca, Diyarba-
kır’da bir hastanede HIV’li hastanın 
ameliyatına doktorların girmediği 
iddialarına ilişkin, “Tedaviden im-
tina etmek veya hasta seçmek gibi 
hekim meslek etiğiyle bağdaşma-
yan davranışları tasvip etmiyor; bu 
ve benzer davranışların tespiti ha-
linde gerekli yaptırımların uygula-
nacağının kamuoyunca bilinmesini 
istiyoruz.” ifadesi kullanıldı. 

Bazı basın yayın organlarında 
“HIV’li olduğu için ameliyat edilme-
di” başlığıyla yer alan habere ilişkin 
bakanlıktan yapılan açıklamada, söz 

konusu iddialarla ilgili olarak Sağlık 
Meslekleri Kurulu’nun görev, so-
rumluluk ve yetkileri çerçevesinde 
gerekli adımları atacağı bildirildi. 
Kurulun çalışma usulleri gereği 
öncelikle ilgili üniversite tarafından 
gerekli inceleme ve soruşturmalar 
yapılarak sonucun Sağlık Meslekleri 
Kuruluna intikal ettirilmesi gerek-
tiği ifade edilen açıklamada, şunlar 
kaydedildi:

“Sağlık Meslekleri Kurulumuz, 
bu safhaların tamamlanmasının 
ardından gerekli çalışmaları yapa-
caktır. Sağlık Bakanlığı olarak, te-
daviden imtina etmek veya hasta 
seçmek gibi hekim meslek etiğiyle 
bağdaşmayan davranışları tasvip 
etmiyor; bu ve benzer davranışların 
tespiti halinde gerekli yaptırımların 
uygulanacağının kamuoyunca bilin-
mesini istiyoruz.”  n AA

Makedonyalı şair Pande Manoylov, “Filistin’i ruhumda taşıyorum. Son zamanlarda Filistin’de meyda-
na gelenleri gördükçe ve duydukça sakin olamıyorum. Kitlesel soykırım vakalarını unutamam” dedi

‘Filistin’in özgürlüğünü 
ruhumda taşıyorum’

Makedonyalı şair Pande Manoy-
lov, yazdığı şiirlerle Filistin halkına 
destek olmaya çalıştığını söyleyerek, 
“Filistin’i ruhumda taşıyorum” dedi.

İsrail güvenlik güçlerinin şiddet 
uyguladığı Filistin halkının acıları, 
dünyanın çeşitli yerlerinden çok sa-
yıda insanın Filistinliler ile ilgili çeşitli 
dayanışma kampanyaları başlatma-
larına, zulmün sona erdirilmesi ve 
adalet temin edilmesi yönünde çağrı 
yapılmasına neden oldu.

Makedonya’nın güneybatısında-
ki Manastır şehrinde yaşayan şair, 
yazar, eleştirmen ve gazeteci Pande 
Manoylov da bunlardan biri.

Manoylov, Filistinliler ile ilgili yaz-
dığı şiir ve yazıları sosyal ağlardaki 
hesabından paylaşarak toplumsal 
duyarlılık oluşturuyor. Manastırlı şair 
yazdığı şiirler ile Filistinlilere yapılan 
adaletsizliğe karşı halkı bilinçlendir-
meyi amaçlıyor.

Şair Manoylov, şiirlerini Filistin’e 
adaması, Filistin halkı ile dostluğu, 
Türk komşuları gibi farklı konulara 
değindi.

İlerleyen yaşına rağmen sürekli 
üretken ve aktif olmaya çalıştığını dile 
getiren Manoylov, Filistin konulu ilk 
şiirinin 1982 yılında Makedonya’daki 
bir gazetede yayımlandığını anlattı. 

Manoylov, şiirinin konusunun 
Lübnan’da Filistinli mültecilerin ya-
şadığı Sabra ve Şatilla kamplarında 
yaşanan trajedi ile ilgili olduğunu, şi-
irinin Arapçaya tercüme edilmesinin 
ardından ün kazandığını aktardı.

“Filistin’i ruhumda taşıyorum.” 
diyen Manoylov, “Son zamanlarda Fi-
listin’de meydana gelenleri gördükçe 
ve duydukça sakin olamıyorum. Filis-
tin bayrağını elinde tutan, iki ayağını 
kaybetmiş bir insanın öldürülmesi 
veya 16 yaşındaki bir kızın tutuklana-
rak Filistin bayrağını taşıdığı ve onun 
için mücadele etmesinden dolayı 2 yıl 
hapis cezası verilmesi gerçeğini kabul 
edemiyorum. Filistin halkının uğradı-
ğı kitlesel soykırım vakalarını unuta-
mam.” şeklinde konuştu.

“ÖZGÜRLÜK ÇİÇEĞİ AHED TAMİMİ”
“Özgürlük çiceği”, “Tanrı yargıla-

sın”, “Ağrı”, “Kudüs’e dokunmayın”, 
“Filistinli yaşlı ana”, Manoylov’un Fi-
listin halkına adadığı yüzlerce şiirden 
yalnızca birkaçı. 

Manoylov son zamanlarda yazdığı 

şiirlerinde, “Özgürlük Çiceği” olarak 
adlandırdığı Filistinli genç kız Ahed 
Tamimi’nin haksız yere tutuklanma-
sı, İsrail askerlerince öldürülen Ba-
sil İbrahim ve ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” 
olarak tanıma kararını protesto eden 
herkes için sesini yükseltiyor.

Dünyada her insanın güneşin 
altında bir yere sahip olduğu düşün-
cesini paylaşan Manoylov, “İnsanı 
dinlere göre ayırmıyorum, hepimiz 
insanız ve birbirimize saygı duyma-
lıyız. Suriye’de meydana gelenleri, o 
kaderi de kabullenemiyorum. 

Suriye’de, diğer Arap ülkelerinde-
ki olaylar ile ilgili bir dizi şiir yazdım. 
Onlar, Müslümanlar bizim kardeşleri-
miz. Ya insansın ya değil.” ifadelerini 
kullandı.

Hayat hikayesi ile yazdığı şiirler 
arasındaki bağı anlatan Manoylov, 
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te üni-
versite okuduğu yıllarda Filistinliler 
ve Araplarla arkadaşlık yaptığını, çok 
yakın dostluklar kurduğunu söyledi.

Büyük dedesinin Filistin’de çalış-
tığını ve kendisine Filistin halkının ka-

derini anlattığını belirten Manoylov, 
öğrencilik yıllarında edindiği dostluk-
larla da Filistin’de yaşananları hiçbir 
zaman unutmadığını belirtti.

Filistin halkına yazdığı şiirler ne-
deniyle 2017 yılında Filistin’in Sofya 
Büyükelçiliği tarafından kendisine 
takdirname verildiğini dile getiren 
Manoylov, ülkesi Makedonya ile Filis-
tin’in ortak kaderi bulunduğunu ifade 
etti.

“TÜRKLERİ ÖZ 
KARDEŞLERİM GİBİ SEVERİM”
Manastırlı şair, öykü ve şiirlerinin 

Türkçe de yayımlandığını ifade etti.
Doğduğu Porodin köyü ile çev-

redeki Kremenica (Kınalı) ve Mecitli 
köylerinde Türklerin yaşadığını anla-
tan Manoylov, çocukluğunda buralar-
da meyve ve sebze sattığını, o dönem 
yaşanan fakirlik nedeniyle halkın para 
yerine mal karşılığında alışveriş yaptı-
ğını söyledi.

O dönemde çok sayıda Türk ile 
arkadaş olduğunu ve kendilerini öz 
kardeşleri gibi sevdiğini vurgulayan 
Manoylov, gözyaşlarına hakim ola-
madan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk nüfusunun o bölgelerden 
göçü başladığında ruhum acıyordu, 
aynı şekilde babamın da ruhu acıyor-
du. İnanılmaz acılar, çünkü kardeş 
gibi yaşıyorduk, karşılıklı yardımlaşı-
yorduk. Tarımda, ekimde birbirimize 
yardımcı oluyorduk. Türk nüfusu ilk 
olarak Kremenica ve Mecitli’den göç 
etti. Gözlerinde yaşlar, ağlayarak ba-
bama tatlılar, baklavalar getirdiklerini 
‘Biz Türkiye’ye gidiyoruz’ dediklerini 
hatırlıyorum.”

Manoylov, orada az sayıda kalan 
Türk ailelerini, onların mezarlıklarını 
ve camilerini koruduğunu söyledi.

İnsanların dini inançlarına göre 
ayrımcılığa konu olmamaları için şi-
irleri aracılığıyla tüm dünyaya çağrı-
da bulunduğunu aktaran Manoylov, 
“Mesajım, tüm insanların haklarına 
saygı duyun. Batı dünyası hayvan 
haklarına saygı gösterirken, öte yan-
dan insan haklarını unutuyor. Bunu 
anlayamıyorum. 

Dünyada yaşayan her bireyin 
haklarına saygı duyulması gerektiğini 
söylüyorum” ifadelerini kullandı.
n AA

Konya - Antalya karayolu üze-
rindeki bin 825 rakımlı Alacabel 
mevkisinde vatandaşlar Antal-
ya’dan gelip, kartopu oynayarak 
bol bol fotoğraf çektiriyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 
santimetreyi geçtiği bölgede yol-
dan geçenler manzaranın keyfi-
ni çıkarıyor.  Doğal bir fotoğraf 
stüdyosu gibi olan Alacabel’e bir 
çok kişi  çok nadir kar yağışı görü-

len 300 kilometre uzaklıktaki An-
talya’dan buraya gelerek kar topu 
oynayarak, kara olan hasretlerini 
gideriyor.

Öte yandan yetkililer bölgeyi 
gezmeye gelenlere karayolunda 
trafiğin aksamaması ve vatandaş-
ların can güvenliği için sürücüle-
rin yolun güvenli bölgelerinde 
araçlarını park etmeleri uyarısın-
da bulundu.  n AA

Makedonyalı şair Pande Manoylov, yazdığı şiirlerle Filistin halkına destek olmaya 
çalıştığını söyleyerek, “Filistin’i ruhumda taşıyorum” dedi.
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PKK, 34 yıl boyunca sürdürdüğü hain saldırılarıyla çocuk, genç, kadın ve yaşlı çok sayıda kişiyi katletti, binlerce aileye hafızalardan silinmeyen acılar yaşattı

PKK’nın 34 yıllık sivil katliamları
Bölücü terör örgütü PKK, 34 yıl 

boyunca sürdürdüğü hain saldırılarıyla 
çocuk, genç, kadın ve yaşlı çok sayıda 
kişiyi katletti, binlerce aileye hafızalar-
dan silinmeyen acılar yaşattı.

Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şem-
dinli ilçelerinde 15 Ağustos 1984’te ilk 
saldırılarını düzenleyen bölücü terör 
örgütü PKK, kırsalda umduğunu bu-
lamadığı için eylemlerini şehir mer-
kezlerine taşıyarak sivillerin canına da 
kasteden katliamlar gerçekleştirdi.

Eli kanlı örgüt, Türkiye’nin barış ve 
huzurunu bozmaya yönelik bombalı ve 
silahlı saldırılarında güvenlik güçleri-
nin yanı sıra öğrenci, eğitimci, sağlık-
çıların da bulunduğu sivil vatandaşları 
da hedef aldı.

PKK’nın, 1980 ve 1990’lı yıllarda 
yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği bas-
kınlarda sivillerin yanı sıra kundaktaki 
bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafıza-
lardan silinmedi. 

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı De-
rince köyünde 21 Ekim 1993’te PKK’lı 
teröristlerin okul bahçesinde kurşu-
na dizdiği 13’ü çocuk 22 kişinin acısı 
aradan geçen 23 yıla rağmen unutul-
madı. Henüz 3 yaşında kefene sarılı 
bedeni kurşunlanmış küçük Serkan’ın 
fotoğrafını çeken gazeteciler, terörün 
acımasız yüzünü dünya kamuoyuna 
da göstermiş oldu. Terör örgütü eleba-
şı Abdullah Öcalan da bu katliamdan 
sonra “bebek katili” olarak hafızalara 
kazındı.

Saldırılarda çok sayıda sivilin ya-
şam hakkı elinden alındı. Katliamlar 
çocukları öksüz veya yetim, kadınları 
dul, yüzlerce sivili sakat bıraktı, evlat-
larını yitirenlere sonsuza dek sürecek 
yürek acısı yaşattı.

DERSHANE ÖNÜNDEKİ BOMBALI 
SALDIRI UNUTULMADI

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir 
ilçesindeki bir dershanenin önünde 3 
Ocak 2008’de PKK’lı teröristlerce as-
keri servis aracına yönelik düzenlenen 
bombalı saldırıda 6’sı dershane öğren-
cisi 7 kişinin yaşamını yitirmesi hafıza-
lardan silinmedi. 

Hain saldırı, üniversite sınavına 
hazırlanmak için dershaneye giden 
Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek 
İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve En-
gin Taşkın ile veli Cengiz Kaya’yı ha-
yattan kopardı. Yedi eve ateş düşüren 
hain saldırıda 73 kişi yaralandı.

HAYALLERİNİ DE YAKTILAR 
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 8 

Kasım 2009’da belediye otobüsüne 
terör örgütü mensuplarınca molotof-
kokteyli atıldı. Saldırıda, evine giden 
17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Se-
rap Eser, otobüste çıkan yangın sonucu 
alevler arasında kaldı. Genç kız yakla-
şık bir ay tedavi gördüğü hastanede 
yaşam mücadelesini kaybetti. 

Hakkari’de de 16 Eylül 2010’da 
Durankaya beldesi ile Geçitli köyü 
arasındaki yolda teröristlerin döşedi-
ği mayının sivilleri taşıyan minibüsün 
geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 
aralarında 2 yaşındaki Nurullah Umut 
Çiftçi ve 11 aylık Zeynep Kurt’un da 
bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 
kişi yaralandı.

SİVİLLERİN BULUNDUĞU 
ARAÇLARA ATEŞ AÇTILAR 

Teröristler, 20 Eylül 2011’de 6 
genç kızı hedef aldı. Zeynep Evin, ar-
kadaşlarıyla otomobille gezerken te-
röristler araca ateş açtı. Otomobilde 
bulunan genç kızlardan 4’ü hayatını 
kaybetti, 2’si yaralandı. 

Batman’da 26 Eylül 2011’de terör 
örgütü mensupları bir aracı gasbetti. 
“Dur” ihtarına uymayan 3 terörist, po-
lise ateş açtı. Rastgele ateş açarak kaç-
maya çalışan terör örgütü mensupları, 
hac yolculuğuna hazırlanan anne ve 
babasını ziyaretten dönen Talat Doru 
ve ailesinin bulunduğu araca da ateş 
etti. Olayda 4 çocuk annesi ve 8 aylık 
hamile Mizgin Doru (31) ile kızı Sul-

tan Doru (4) yaşamını yitirdi. Talat ve 
Mizgin Doru’nun 4 kızı vardı ancak bir 
de erkek bebek istiyorlardı. Anne kar-
nındaki erkek bebek, olay sonrasında 
sezaryenle kurtarıldı ancak hastanede 
bir gün yaşayabildi. Baba Doru ile bir 
kızı da olayda ağır yaralandı. 

Bingöl’de 29 Ekim 2011’de Cum-
huriyet Bayramı’nda bir anne, canlı 
bombaya müdahale ederek çok sayıda 
kişiyi kurtardı. Kurban Bayramı önce-
si 3 çocuğuyla alışverişe çıkan Hatice 
Belgin, yürürken canlı bombayı fark 
etti ve üzerine atladı. Anne, patlama-
yı engelleyemedi ancak yaşanabilecek 
daha büyük bir facianın önüne canını 
feda ederek geçti. Olayda, anne Belgin 
ile oğlu Veysel ve bir vatandaş hayatını 
kaybetti, 21 kişi yaralandı.

KURBAN ETİ DAĞITAN
 ÇOCUKLARI KATLETTİLER 

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 
6 Ekim 2014’te yapılan açıklamanın 
ardından çıkan 6-7 Ekim olaylarında 2 
polis memuru şehit düştü, 31 kişi ha-
yatını kaybetti, 221 sivil ve 139 polis 
yaralandı. Hayatını kaybedenler ara-
sında Kurban Bayramı’nın 4. gününde 
ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtılır-
ken 2 arkadaşıyla katledilen 16 yaşın-
daki Yasin Börü de bulunuyordu.

Sebze almak için evden çıktı haya-
tını kaybetti 

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 30 
Ağustos 2015’te evinden sebze almak 
için çıkan 6. sınıf öğrencisi 13 yaşında-
ki Fırat Simpil, terör örgütü PKK men-
suplarınca yola yerleştirilen patlayıcı-
nın infilak ettirilmesi sonucu yaşamını 
yitirdi. 

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 28 
Eylül 2015’te teröristlerin polis aracına 
düzenlediği saldırıda roketatar mermi-
sinin isabet ettiği evdeki 9 yaşındaki 
Elif Şimşek öldü. 

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 12 
Eylül 2015’te terör örgütü PKK’nın 
gençlik yapılanması mensuplarınca 
poşet içinde bir evin damına bırakılan 
patlayıcının ellerinde infilak etmesi so-
nucu 2 çocuk ağır yaralandı. Kızıltepe 
Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk-
lardan 9 yaşındaki Tahsin Uray müda-
haleye rağmen kurtarılamadı.

ELİ KANLI ÖRGÜT, 
KAYMAKAMI ŞEHİT ETTİ 

Mardin’de Derik Kaymakamlığın-
da 10 Kasım 2016’da PKK’lı terörist-
lerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 
saldırıda, İçişleri Bakanlığınca Belediye 
Başkan Vekili olarak görevlendirilen 

Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk 
şehit düştü.

36 ÇOCUĞU YETİM BIRAKAN 
DÜRÜMLÜ KATLİAMI 

Bingöl’ün Genç ilçesinde gasbet-
tikten sonra 15 ton patlayıcı yükledik-
leri kamyonu 12 Mayıs 2017 gecesi 
Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi’ne 
getiren PKK’lı teröristler ile durumla-
rından şüphelenen köylüler arasında 
münakaşa yaşandı. Vatandaşların, 
köylerine almak istememesi üzerine 
kamyonla Dürümlü’ye harekete geçen 
ve köylülerce takibe alındıklarını fark 
eden teröristler, patlayıcı yüklü kam-
yonu mezra girişinde infilak ettirdi. 

Patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 
23 kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti 
kentin birçok ilçesinde hissedildi, olay 
yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 
metre derinliğinde çukur oluştu. Terör 
örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği saldırı 
36 çocuğun yetim, 8 kadının da dul 
kalmasına neden oldu.
EĞİTİMCİLERİ HEDEF ALAN SALDIRILAR

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Ha-
ziran 2017’de Belediye Başkanı Veysi 
Işık’ın aracına yönelik PKK’lı terörist-
lerce düzenlenen silahlı saldırıda kar-
ne dağıtım töreninin ardından evine 
giden müzik öğretmeni 22 yaşındaki 
Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı. 
Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Has-
tanesinde şehit oldu.

Teröristler, 16 Haziran 2017 günü 
de sınıf öğretmeni olarak görev yaptı-
ğı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı 
Çiftçibaşı köyünden memleketi Gü-
müşhane’ye giden Necmettin Yılmaz’ı 
otomobilini kurşunladıktan sonra ka-
çırdı. Tunceli’de 12 Temmuz 2017’de 
Pülümür Çayı’nın kenarında bulunan 
erkek cesedinin yapılan DNA incele-
mesi sonucu Yılmaz’a ait olduğu be-
lirlendi.

EREN BÜLBÜL’Ü ŞEHİT ETTİLER 
Eli kanlı teröristler, Trabzon’un 

Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 
2017’de evden erzak çalan teröristle-
rin yerini güvenlik güçlerine gösterir-
ken 16 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit 
etti.

Bahsi geçen evin civarında sür-
dürülen inceleme sırasında güvenlik 
kuvvetlerine yardımcı olduğu sırada 
teröristler tarafından düzenlenen hain 
saldırı sonucu Eren Bülbül ve Jandar-
ma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik 
şehit düştü, bir güvenlik görevlisi ya-
ralandı.

YOL YAPIMINDA GÖREVLİ İŞÇİLERE 

SALDIRI
Şırnak-Van karayolu inşaatında 

çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye 2 
Temmuz 2017’de PKK’lı teröristlerce 
düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi ya-
şamını yitirdi, bir işçi yaralandı. 

PKK’lı teröristler, 3 Temmuz 
2017’de de Uludere ilçesinin Ortasu 
Beyaztepe mevkisinde yol çalışması 
yapan işçilere saldırdı. Saldırıda, 2 işçi 
hayatını kaybetti, yaralanan 4 işçi has-
taneye kaldırıldı.

SİYASETÇİLER DE HEDEF ALINDI
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 9 

Mart 2017’de AK Parti Esendere Belde 
Başkanı Tayfun Ayhan ve ağabeyi Mu-
rat Ayhan, teröristlerin silahlı saldırısı 
sonucu yaralandı. Murat Ayhan, tedavi 
gördüğü hastanede müdahaleye rağ-
men kurtarılamadı. 

AK Parti Muradiye İlçe Başkanı 
İbrahim Vanlı’nın bulunduğu 2 araçlı 
konvoya 15 Nisan 2017’de terör ör-
gütü PKK tarafından uzun namlulu si-
lahlarla saldırı düzenlendi. Vanlı, yara 
almadan kurtuldu, aracı takip eden 
otomobildeki güvenlik korucusu yeğe-
ni Adnan Vanlı şehit oldu. 

Diyarbakır’da 30 Haziran 2017’de 
AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı 
Orhan Mercan evinin önünde uğradığı 
silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 

Van’da 1 Temmuz 2017’de AK 
Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Ay-
dın Ahi, terör örgütü PKK mensupla-
rının düzenlediği silahlı saldırı sonucu 
yaşamını yitirdi.

Şırnak Yeşilyuva Mahallesi’nde 
31 Ağustos 2017’de Uludere Belediye 
Başkanlığı için 2014 yerel seçimlerin-
de AK Parti’den aday olan güvenlik 
korucusu Mehmet Paksoy, PKK’lı terö-
ristlerce evinin önünde katledildi. 

HEDEF ALINANLAR ARASINDA 
MUHTARLAR DA VAR 

Terör örgütü PKK, görev yaptıkla-
rı mahalle ve köylerde vatandaşlarla 
devlet kurumları arasında köprü gö-
revi yürüten, hizmetlerin yerine ulaş-
masına öncülük eden muhtarları da 
saldırılarında hedef aldı. 

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 
17 Ağustos 2017’de terör örgütü PKK 
tarafından kaçırıldığı tespit edilen Ka-
dıköy muhtarı Nurettin Altun, başın-
dan vurularak öldürülmüş bulundu.

Terör örgünün kanlı saldırılarından 
bazıları 

Şırnak’a bağlı Ortabağ köyünde 
22 Ocak 1987’de düğünevine bombalı 
saldırı düzenleyen terör örgütü PKK, 

2’si çocuk, 4’ü kadın 8 kişiyi katlettik-
ten bir gün sonra Mardin’in Midyat 
ilçesine bağlı Gündükörte mezrasında 
ise 2’si bebek, 5’i çocuk 10 kişiyi kat-
letti, 10 kişiyi de yaraladı.

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı 
Açıkyol köyüne 7 Mart 1987’de saldı-
ran teröristler 6’sı çocuk 8 kişiyi kur-
şuna dizerek katliamlarına devam etti. 

Teröristler, Mardin’in Ömerli ilçe-
sine bağlı Pınarcık köyüne 20 Haziran 
1987’de düzenledikleri baskında 16’sı 
çocuk, 6’sı kadın 30 kişiyi hunharca 
katletti.

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Ha-
raberk mezrasına 8 Temmuz 1987’de 
saldıran teröristler aynı aileden 7’si ço-
cuk, 2’si kadın 9 kişiyi öldürdü.

Aynı gün aynı saatlerde bir başka 
grup da Peçenek köyünü basarak, 16 
kişiyi kurşuna dizdi. Şırnak’ın Çifteka-
vak mezrasını da basan PKK’lılar, 2’si 
hamile 5’i kadın, 4’ü çocuk 11 kişiyi 
katletti. 

Şırnak’ın Yağızoymak köyünde 
28 Mart 1988’de teröristler 9 çobanı 
boğarak katletti. Örgüt, öldürdüğü ço-
banların köy korucusu olduklarını iddia 
etti. Aynı yıl Dargeçit ilçesine bağlı Sü-
mer köyünü basan teröristler, 3 öğret-
meni katletti, birini de yaraladı. 

Bölücü terör örgütü PKK, 1990 ve 
sonraki yıllarda da güvenlik gücü sivil 
ayrımı yapmadan katliamlarına devam 
etti. Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 21 
Mart 1990’da yol kesen teröristler, 9 
mühendis ve bir işçiyi kurşuna dizdi. 
Aynı yıl bu kez 11 Haziran’da Şırnak’ın 
Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli kö-
yündeki korucu evlerine saldıran terö-
ristler, 12’si çocuk, 7’si kadın 27 kişiyi 
katletti. 

Teröristler, İstanbul Bakırköy’de-
ki Çetinkaya mağazasına 25 Aralık 
1991’de molotofkokteyli attı. Çıkan 
yangında, 7’si kadın, biri çocuk 11 kişi 
hayatını kaybetti. 

Teröristler, 11 Haziran 1992’de 
Bitlis’in Tatvan ilçesinde durdurdukları 
minibüsteki 13 kişiyi kurşuna dizdi. 

Eli kanlı örgüt, 27 Haziran 1992’de 
Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Yo-
laç köyü camini bastı, 10 kişiyi öldür-
dü. Aynı yıl Diyarbakır’ın Hani ilçesini 
de kana bulayan örgüt, 4’ü çocuk, 4’ü 
kadın 12 kişiyi katletti, 3 kişiyi de ya-
raladı. 

Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Ma-
yıs 1993’te yol kesen silahlı terör örgü-
tü, usta birliklerine giden üniformasız 
askerlerin bulunduğu otobüsleri dur-

durdu ve 33 silahsız askeri şehit etti. 
Ülkeyi yasa boğan bu saldırı tazeliğini 
korurken, 30 Haziran 1993’te Mar-
din’e bağlı Hamzabey mezrasına saldı-
ran teröristler 7 sivili katletti. 

Aradan geçen yıllara rağmen unu-
tulması mümkün olmayan bir katliam 
haberi de 5 Temmuz 1993’te Erzin-
can Başbağlar köyünden geldi. Akşam 
saatlerinde köyü basan örgüt, 33 va-
tandaşı kurşuna dizdikten sonra köyü 
ateşe verdi. 

Elazığ’ın Maden ilçesinde yolcu 
otobüsünü durduran PKK’lılar, 8 ki-
şiyi kurşuna dizdi. Aynı gün Mardin’e 
bağlı Ormancık ve Akyürek köylerine 
saldıran teröristler, 11’i çocuk 21 kişiyi 
katletti. 

Tunceli’ye bağlı Darıkent belde-
sinde 11 Eylül 1994’te 6 öğretmen 
teröristler tarafından kurşuna dizildi. 
Bu olaydan bir ay sonra Erzurum’un 
Katranlı ve Taşkesen köylerinde görev 
yapan 5 öğretmeni kaçıran PKK’lılar 
4’ünü öldürdü. 

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı 
Hamzalı köyünü 1995’in ilk gününde 
basan örgüt, çocuk, kadın ve yaşlıların 
da aralarında bulunduğu 20 kişiyi kat-
letti. 

2000’Lİ YILLARDA ŞEHİR 
MERKEZLERİNDEKİ SİVİLLER 

HEDEF ALINDI
Kırsalda güvenlik güçleri karşısın-

da ağır kayıplar veren eli kanlı örgüt, 
2000’li yıllarda toplumda korku ve 
panik havası yaratmak için şehir mer-
kezlerine yöneldi. Canlı bomba ve tu-
zaklarla bu kez şehir merkezlerindeki 
sivilleri hedef almaya başlayan örgüt, 
9 Temmuz 1998’de İstanbul’un en ka-
labalık mekanlarından Mısır Çarşısı’na 
saldırdı. Patlamada 7 kişi hayatını kay-
betti, 121 kişi yaralandı. 

Ankara’da 22 Mayıs 2007’de 
Anafartalar Çarşısı’na bombalı intihar 
saldırısı düzenledi. Saldırıda, 9 kişi ha-
yatını kaybetti, 100’den fazla kişi yara-
landı. 

İstanbul Güngören’de 27 Temmuz 
2008’de PKK’lıların bıraktığı 2 bomba-
nın 10 dakika arayla patlaması sonucu 
5’i çocuk 18 kişi hayatını kaybetti, ya-
ralanan 154 kişi tedavi altına alındı. 

Halkalı’da 22 Haziran 2010’da as-
keri servise bombalı saldırı düzenleyen 
teröristler, biri lise öğrencisi 5 kişinin 
ölümüne neden oldu.

Teröristler, 20 Eylül 2011’de yine 
Ankara’yı kana buladı. Kızılay Kumru-
lar Caddesi’nde meydana gelen pat-
lamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi 
yaralandı. 

Diyarbakır’da 15 Ağustos 2016’da 
trafik denetleme merkezine bomba 
yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 5 
polis ile biri çocuk 2 sivil hayatını kay-
betti. 

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 26 Ağus-
tos 2016’da Çevik Kuvvet Grup Amir-
liği’ne PKK’lı teröristlerce düzenlenen 
saldırıda 11 polis şehit oldu, aralarında 
7 aylık bebeğin de bulunduğu 78 kişi 
yaralandı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 13 
Ocak 2016’da İlçe Emniyet Amirliği ve 
lojmanına teröristlerce bomba yüklü 
araçla gerçekleştirilen, bir polis memu-
runun şehit olduğu, biri 5 aylık bebek 
biri 4 ve diğeri 12 yaşında 3’ü çocuk 
6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 
yaralanan 39 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Kızılay Güvenpark yakınlarında 13 
Mart 2016’da PKK’lı teröristlerce dü-
zenlenen, 36 kişinin ölümüyle sonuç-
lanan saldırıda yaralananlar arasında 
bulunan 6 aylık hamile Songül Yıl-
maz’ın karnındaki bebek, terör saldırı-
larının en küçük kurbanlarından oldu.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 
10 Ağustos 2016’da polis servis aracı-
na PKK’lı teröristlerce bombalı araçla 
düzenlenen saldırıda anne, 2 kızı ve 2 
torunu hayatını kaybetti, 5’i polis 12 
kişi yaralandı.  n AA

Bölücü terör örgütü PKK, 34 yıl boyunca sürdürdüğü hain saldırılarıyla çocuk, genç, kadın ve yaşlı çok sayıda kişiyi katletti, binlerce aileye hafızalardan silinmeyen acılar yaşattı.
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İsrail Savunma 
Bakanı Avigdor 
Liberman, İsrail 
muhalefetinin 
ülkeyi Gazze’de 
savaşa sürükle-
meye çalıştığını 
söyledi.  İsrail 
devlet radyosuna 
konuşan Savunma 
Bakanı Liberman, 
“İsrail muhalefet 
liderleri, tıpkı Gazze’deki radikal örgütler gibi 
bizi Gazze’ye yönelik kapsamlı bir savaşa 
sürüklemeye çalışıyor” dedi.  Muhalefetteki 
İşçi Partisi lideri Avi Gabbay, hafta sonu 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu 
Gazze’den atıldığı iddia edilen roketlere 
yeterince karşılık vermemekle suçlamıştı. 
Gabbay’ın açıklamaları, İsrail’in Gazze’deki 
bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediği bir 
zamanda gelmişti. n AA

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da 
12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail 
ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “terör 
olaylarına karıştığı” iddia edilen 12 Filistinli-
nin Batı Şeria’da gözaltına alındığı aktarıldı. 
Açıklamada başka bilgi verilmedi. İşgal 
altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık 
evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli 
iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin 
makamlarının resmi verilerine göre, İsrail 
hapishanelerinde 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin 
Filistinli bulunuyor.
n AA

İsrailli Bakan’dan
muhalefete eleştiri!

12 Filistinli
gözaltına alındı

İsrail askerlerinin ABD’nin Kudüs kararını protesto için 
Gazze sınırında eylem yapan Filistinlilere müdahalesinde bir 
gösterici yaralandı. İsrail askerlerinin ABD’nin Kudüs kararını 
protesto için Gazze sınırında eylem yapan Filistinlilere mü-
dahalesinde bir göstericinin yaralandığı bildirildi. Gazze’nin 
güneyindeki Han Yunus kentinin sınır bölgesinde toplanan 
Filistinlilere askerler, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve 
plastik mermi ile müdahalede bulundu. Sağlık Bakanlığı 
Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, 

müdahale nedeniyle bir Filistinlinin ayağından yaralandığını 
belirtti. Kudra, Filistinlinin hayatı tehlikesinin bulunmadığını 
ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in 
başkenti” olarak tanımasından bu yana, başta işgal altında-
ki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria’nın çeşitli yerlerinde 
ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu 
gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra za-
man zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.
n AA

İsrail’den Gazze’deki eyleme müdahale

Esed rejiminin Suriye’de İdlib 
gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki 
bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 
en az 24 sivil yaralandı. 

Suriye’de Beşşar Esed rejimi güç-
leri, İdlib gerginliği azaltma bölgesi 
içinde yer alan Cisr eş Şuğur ilçesinin 
pazar yerine saldırdı. Roket saldırısın-
da en az 24 sivil yaralandı.

Cisr eş Şuğur ilçesinin Sivil Sa-
vunma (Beyaz Baretliler) basın so-
rumlusu Hadi Harrat, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, “Öğle saatlerinde 
Esed rejimi, Lazkiye ilinin kırsalındaki 
Curin askeri üssünden Cisir eş Şuğur 
ilçesindeki pazar yerine karadan kara-
ya roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda 
24 sivil yaralandı.” dedi.

Roket saldırısının pazar yerindeki 
dükkanlara büyük zarar verdiğini söy-
leyen Harrat, saldırı sonucu ağır yara-
lananların ilçe dışındaki hastanelere 
sevk edildiğini bildirdi. 

Cisr eş Şuğur, İdlib’i Lazkiye’ye 
bağlayan yolda stratejik bir geçiş böl-
gesi niteliği taşıyor.

Bu arada Sivil Savunma ekiple-

rinden alınan bilgiye göre, Esed reji-
mi bugün Rusya’nın hava desteğiyle 
Hama ilinin doğusu ile İdlib ilinin gü-
neyinde yer alan Han Şeyhun, Maret 
Numan ve Serakib ilçeleri, Maarşurin, 
Kefer Secne ve Tel Merdih köylerine 
yönelik en az 23 hava saldırısı düzen-
ledi.
n AA

Irkçı paylaşımda bulunan
Alman vekile suç duyurusu

‘İran düşmanları sorun 
çıkarmak istiyor’

Almanya’da AfD Federal Meclis 
Grubu Başkan Yardımcısı Storch 
hakkında Köln Savcılığına, yüzlerce 
suç duyurusunda bulunuldu.

Aşırı sağcı Almanya için Alter-
natif (AfD) partisinin Federal Meclis 
Grubu Başkan Yardımcısı Beatrix 
von Storch hakkında, Twitter he-
sabından yaptığı ırkçı paylaşımdan 
dolayı yüzlerce suç duyurusunda 
bulunulduğu bildirildi.

Köln Savcılığı Sözcüsü Ulf Wil-
luhn, yaptığı açıklamada, Storch 
hakkında, halkı kışkırtmak suçlama-
sıyla kendilerine yüzlerce suç duyu-
rusu ulaştığını belirterek savcılığın 
bu suç duyurularını incelediğini ifa-
de etti.

Köln Savcılığının bu konuda 
yetkili olup olmadığını henüz bilme-
diğini söyleyen Willuhn, şimdilik bu 
konuda diğer kurumlarla görüşme-
lere devam ettiklerini aktardı.

Willuhn, bundan sonraki adı-
mın Storch hakkında soruşturma 
başlatmak olduğunu ve soruşturma 
başlamadan önce milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılması ge-

rektiğini kaydetti.  Öte yandan Köln 
polisinin de Storch hakkında halkı 
kışkırtmaktan suç duyurusunda bu-
lunduğu bildirildi.  Storch, Twitter 
hesabından, Köln polisinin bağlı ol-
duğu Kuzey Ren Vestfalya polis teş-
kilatının yılbaşı gecesi, başta Arapça 
olmak üzere farklı dillerde mesaj ya-
yınlamasına tepki göstermiş ve ‘’Ül-
kemize neler oluyor? Neden resmi 
polis sitesi Arapça paylaşımda bu-
lunur? Barbar, Müslüman erkek sü-
rüsünden oluşan grup tecavüzcüleri 
yatıştırmayı mı kastediyorsunuz?’’ 
ifadelerini paylaşmıştı.

Nefret içerikli paylaşımda bu-
lunduğu gerekçesiyle Twitter he-
sabı 12 saat boyunca askıya alınan 
Storch daha sonra Facebook hesa-
bından, ‘’Yeni yıl sansür yasasıy-
la başlıyor ve kurumlarımız ithal 
edilen, bıçaklayan ve yağmalayan 
göçmen gruplarına boyun eğiyor. 
Alman polisi ülkemizde resmi dil 
Almanca olmasına rağmen Arapça 
iletişim kuruyor.’’ yorumunda bu-
lunmuştu.
n AA

İran Lideri Hamaney, “İran 
düşmanları para, silah, siyaset gibi 
araçları kullanıp güvenlik organla-
rıyla birlikte İran devletine sorun 
çıkarmak istiyorlar.” dedi. 

İran’ın başkenti Tahran’da şehit 
aileleriyle bir araya gelen İran Lideri 
Ali Hamaney, ülkede perşembe gü-
nünden bu yana devam eden olay-
lara ilişkin ilk kez konuştu.

“İran düşmanları para, silah, si-
yaset gibi araçları kullanıp güvenlik 
organlarıyla birlikte İran devletine 
sorun çıkarmak istiyorlar.” değer-
lendirmesinde bulunan Hamaney, 
halkın cesareti, fedakârlığı ve ima-
nıyla düşmanın üstesinden geline-
bileceğini öne sürdü.

İran Lideri, bu konuda daha 
sonra halka hitaben bir konuşma 
yapacağını belirtti.

Hamaney ayrıca, “Batı Asya ve 

Kuzey Afrika olmak üzere bölgedeki 
bazı ülkelerin durumu içler acısıdır. 
Eğer Irak savaşında Baasçılar top-
raklarımıza girebilseydi, hiçbir şeye 
merhamet etmezlerdi, İran’ın du-
rumu Libya ve Suriye’nin bugünkü 
durumundan daha kötü olurdu.” 
ifadelerini kullandı. İran’daki olay-
lar, 28 Aralık’ta Meşhed’de bir grup 
göstericinin, ülkedeki hayat pahalı-
lığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları 
protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa 
sürede rejim karşıtı gösterilere dö-
nüşen protesto eylemleri, Tahran, 
Kermanşah, Senendeç, Zencan, 
Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, 
Erak, Hurrem Abad gibi pek çok 
kente yayıldı. Ülke genelindeki olay-
larda şimdiye kadar en az 23 kişinin 
hayatını kaybettiği, 500’den fazla 
göstericinin gözaltına alındığı bildi-
rildi. n AA

Suriye’de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam’ın doğusundaki Doğu Guta gerginliği azaltma 
bölgesine 14 Kasım’dan itibaren düzenlediği yoğun saldırıların şiddetini daha da artırdı

Doğu Guta’da son 5 günde 
44 sivil hayatını kaybetti

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin, 
abluka altında tuttuğu Doğu Guta 
bölgesine düzenlediği saldırılarda son 
5 günde en az 44 sivil hayatını kay-
betti. 

Suriye’de Beşşar Esed rejimi, baş-
kent Şam’ın doğusundaki Doğu Guta 
gerginliği azaltma bölgesine 14 Ka-
sım’dan itibaren düzenlediği yoğun 
saldırıların şiddetini daha da artırdı. 

Duma ve Haresta ilçeleri ile Kefer 
Batna, Sakbe, Merc, Medyere, Arbin, 
Misraba, Hammuriye ve AynTerma 
beldelerindeki sivil yerleşim alanları 
yoğun hava ve kara saldırılarına ma-
ruz kalıyor. 

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) 
ekiplerinin sosyal medya hesapla-
rından paylaştığı rapora göre, rejim 
güçlerinin Doğu Guta’ya geçen 4 gün 
içerisinde düzenlediği hava ve kara 
saldırılarında 8’i çocuk, 3’ü kadın 38 
sivil yaşamını yitirdi, 147 sivil yara-
landı.

Raporda, söz konusu süre içeri-
sinde, rejim güçlerinin Doğu Guta’ya 
721’den fazla topçu ve 11’i misket 
bombalı 151 hava saldırısı düzenler-
ken, 85’den fazla karadan karaya füze 
kullandığı bildirildi. 

Bugünkü saldırılarda 6 sivil daha 
yaşamını yitirdi

Sivil Savunma kaynaklarının ak-
tardığı bilgilere göre, rejim güçlerinin 
Haresta ilçesine düzenlediği hava 
saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 
sivil hayatını kaybetti.

Rejimin Duma ilçesi ve Arbin 
beldesindeki sivil yerleşimlere ger-
çekleştirdiği topçu saldırılarında birer 
sivil can verdi.

Böylece son 5 günde en az 44 sivil 

hayatını yitirmiş oldu.
Bölgede aralıksız süren saldırlar 

yüzünden ölü ve yaralı sayısının art-
masından endişe ediliyor.

Sivil yerleşim alanlarını hedef 
alan saldırılar sonucu büyük yıkım-
lar meydana gelirken, Sivil Savunma 
ekipleri arama kurtarma çalışmalarını 
sürdürüyor.

Çok sayıda yaralı bölgedeki has-
tanelere kaldırılarak tedaviye alınıyor.

Abluka ve saldırıların ağır faturası 
sivillere çıkıyor

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu 
Guta’da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin 
sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmaların-
da çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesi-
ne karşın Rusya garantörlüğünü üst-
lendiği rejim 8 aydır bölgeye yönelik 
abluka ve bombardımanlarını sıkılaş-
tırdı. Bu durum karşısında uluslarara-

sı toplum halen sessizliğini koruyor.
İnsani krizin derinleştiği bölge-

de 600’den fazlası acil, binlerce sivil 
hasta tahliye edilerek tam donanımlı 
hastanelere sevk edilmeyi bekliyor.

Hastalardan birçoğu çocuk veya 
ileri evre kanserli.

Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve 
çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı ver-
diği yaşam mücadelesini kaybetti.
n AA

İdlib’de pazar yerine saldırı: 24 yaralı

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda son 5 günde en az 44 sivil hayatını kaybetti.
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Petrol fiyatlarının her geçen gün 
biraz daha yükseldiği günümüzde, 
insanların yeni bir araç alacaklarında 
dikkat ettikleri en önemli maddeler-
den biri de hiç şüphesiz yakıt tüke-
timi oluyor. Benzin, mazot ve LPG 
fiyatlarının sadece son bir yıldaki artış 
eğilimine bakıldığında dahi, yeni araç 
alacaklardaki yakıt kaygısı doğal kar-
şılanıyor. Petrol kaynaklarının hızla 
azaldığı dünyada yeni enerji kaynak-
ları için arayışa girilirken, bu dönem-
de alternatif enerji kaynakları ile ha-
reket edebilen otomobiller, kurtuluş 
reçetesi gibi piyasaya sürülüyor. 

Dünyanın otomobil devlerinden 
biri olan Toyota, bu alanda rakiplerin-
den daha hızlı hareket etti. Gelecekte 
daha geliştirilerek tamamen elektrik 
enerjisine dönüşecek olan kaynağın 
bir altyapısı olarak hybrid otomobil 
üretimi dünyanın otomobil devlerin-
den Japon harikası Toyota tarafından 
gerçekleştirildi. 

Toyota’nın yeni SUV’u Toyota 
C-HR Hybrid, enerji kaynaklarının 
hızla tükendiği, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dönük bir arayışın ürü-
nü olarak ortaya çıktı. Tasarımıyla da 
harikalara imza atan Toyota C-HR 
Hybrid, Türkiye’nin en çok satan oto-
mobil markalarından biri olan Toyo-
ta’yı diğerlerinden hiç şüphesiz ki bir 
adım öne taşıdı. 

HYBRİD TEKNOLOJİSİ NEDİR?
Özellikle son yıllarda enerji ve 

enerjinin akılcı kullanımı konu başlı-
ğı altında yapılan konuşmalarda sık-
lıkla karşımıza çıkan ‘hybrid’ kelime 
anlamı olarak Türkçe’de ‘melez’ diye 
karşılık buluyor. Toyota’nın enerji ve-
rimliliğiyle doğru orantılı olan tekno-
lojileri ile birlikte anlamlandırıldığında 
ise farklılıkların biraraya getirilmesiy-
le güçlü bir sinerjinin doğması olarak 
tanımlanabiliyor. 

ZIT KUTUPLARIN ORTAK NOKTASI
Zıt gibi görünen ancak aynı ama-

ca hizmet eden farklılıkları buluşturan 
hibritin, otomobil endüstrisindeki tek-
nolojik öncülüğünü Toyota yapmış. 
Bir manada Toyota, yeni C-HR Hyb-
rid ile, zıt kutupların buluşma noktası 
olmuş.

Hybrid Synergy Drive sistemi, 
hem benzinli hem de elektrik motoru 
arasındaki etkileşimi tamamen oto-
matik olarak kontrol ediyor. 

Bu nedenle hibrit otomobillerin 
kullanımı çok basit. Standart olarak 
otomatik vitesli olduğu için sürüş ko-
laylığı sunuyor. 

Fakat diğer geleneksel motorlu 
araçlara göre çok daha sessiz ve pü-
rüzsüz bir sürüş sağlıyor.

Yeni Toyota C-HR ile 1.2 Benzin-
li Turbo motor seçeneğinin yanında 

ayrıca en gelişmiş hibrit sistemini de 
sunuyormuş.

Elektrikli sürüş modu (EV) en ge-
lişmiş hibrit sistemi sayesinde artık 
daha uzun süre ve daha sık kullanı-
labiliyor, böylece daha uzun süre ta-
mamen sessizlik içinde konforlu bir 
yolculuk yapabiliyorsunuz.

Daha fazla güce ihtiyaç duydu-
ğunuzda, tam hibrit teknolojisi size 
hızlı bir şekilde karşılık veriyor. Hibrit 
teknolojisi sayesinde ister şehir içinde 
isterseniz de şehir dışında sessiz ve 
konforlu yolculukların tadını çıkarı-
yorsunuz.

JAPON HARİKASI 
C-HR’YLE KEŞFE ÇIKMAK

Yeni Toyota C-HR eşsiz crossover 
tasarımı onu ilk gördüğünüz anda 
sizi etkisi altına almayı başarıyor. Dı-
şarıdan bakıldığında kaslı görünüşü 
ve heybetli duruşu ile ön plana çıkan 
yeni C-HR Hybrid, sizi böylesi bir et-
kiye hapsederken, detaylarına indiği-
niz anda ise ince ve zarif kişiliği ile 
dikkatleri üzerine topluyor. Özel ta-
sarlanmış mavi renkteki iç ambiyan-
sı ortamınıza huzur katıyor. Dinamik 
tasarımı sayesinde durduğunda bile 
hareket ediyor hissi oluşturan yeni 
Toyota C-HR, otomobilinin kendisi-
ne ayak uydurmasını isteyenler için 

özenle hazırlanmış. 
Klasik tasarımlardan ve gelenek-

sel sürüş dinamiklerinden tamamen 
arındırılmış bir SUV olan yeni Toyota 
C-HR, farklı bir deneyimin hazzını 
doruklarda yaşamamızı sağlıyor. 

Yeni C-HR’nin dış dünyasını göz-
lemledikten sonra teste, daha doğru-
su onu keşfe çıkıyoruz. Toyota C-HR, 
dış tasarımla bütünleşen yüksek 
kaliteli ve sürücü odaklı iç mekanıy-
la karşılıyor bizi. Sürücü koltuğuna 
oturduğumuz zaman anlıyoruz ki, 

tek bir odak noktası var, o da sürü-
cü…

Direksiyon simidinin hemen yan 
tarafından bulunan 8 inç büyüklü-
ğündeki ve 2 farklı renk seçeneği ile 
kullanılabilen ekran hemen dikkati-
mizi çekiyor. Otomobilinizle ilgili he-
men her detay, sizi bilgilendirecek, 
yolculuğunuzu daha konforlu, eğlen-
celi ve güvenli hale getirecek bütün 
bilgilendirmeleri bu ekrandan takip 
edebiliyor, dokunmatik ekranın has-
sasiyetine şahitlik ediyorsunuz.

TEKNOLOJİNİN YENİDEN KEŞFİ
Toyota C-HR size SUV konforun-

da dinamik bir hatchback kullanma 
hissi veriyor. Böylece size mükemmel 
bir sürüş sağlıyor ve yolculuk keyfiniz 
katlanarak artıyor. Sürüş esnasında 
sessiz ve pürüzsüz bir deneyim sağla-
yan hibrit motor, teknolojiyi yeniden 
keşfetmenizi sağlıyor. Akıcı ve kont-
rollü tepkiler sayesinde şehirle bütün-
leştiğinizi hissediyorsunuz.

Konu teknoloji olduğunda gü-
venlik için atılan adımlar da göz ardı 
edilmiyor. Güvenliğe önem veren 
Toyota, Araç Denge Sistemi (VSC) ile 
savrulma risklerini en aza indirgiyor. 
VSC, savrulma riskinin olduğu anda 
otomatik olarak devreye giriyor. İlgili 
tekerleklere fren uyguluyor ve motor 
torkunu düzenleyerek aracın yol tutu-
şunun korunmasına ve sürüş kontro-
lünün sağlanmasına yardımcı oluyor. 

Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi 
(TRC) ise ani hızlanmalarda teker-
leklerin yola tutunamayarak patinaj 
yapması halinde devreye giriyor. TRC 
sistemi, motor gücünü otomatik ola-
rak azaltıyor ve fren gücünü çekişin 
tekrar normale dönmesine yardımcı 
olacak şekilde kontrol ediyor. 

Yokuş Kalkış Desteği (HAC) ise, 
aracın yokuş üzerinde olduğunu oto-

matik olarak algılıyor. Fren pedalı 
bırakıldıktan sonra 2 saniye boyunca 
fren kuvvetini koruyarak dik yokuş-
larda aracı yokuş aşağı kaydırmadan 
sarsıntısız bir kalkış yapabilmeyi sağ-
lıyor. 

JBL PREMIUM MÜZİK SİSTEMİ
Eğer müzik listeniz kesinlikle vaz-

geçemediğiniz bir yol arkadaşınız ise 
Toyota C-HR‘de opsiyonel olarak su-
nulan JBL yüksek kaliteli müzik siste-
minden büyük keyif alacaksınız. Mü-
kemmel ses kalitesi sunan 576 watt 
gücündeki 9 hoparlörlü, eksiksiz mü-
zik kodlama özelliğine sahip sistem, 
sınıfındaki otomobiller içinde konser 
salonundakine en yakın sesi üretiyor.

Toyota C-HR’nin benzersiz iç yü-
zeyleri ile etkileşime girecek şekilde 
hassas olarak ayarlanan patentli A 
sütununa takılı tweeter’lar, geniş ses 
dağıtma üniteleri ve üç subwoofer 
gibi yüksek kaliteli parçalar güçlü, net 
ve anlaşılır bir ses üretiyor. Bu ses ka-
litesine inanmak için C-HR için özel 
olarak geliştirilen JBL ses sistemini 
mutlaka denemelisiniz.

Yeni Toyota C-HR’yi keşfetmek 
için ise Konya’da Toyota’nın tek yet-
kili satış bayisi olan Toyota Otojen’i 
ziyaret etmeniz yeterli…
n FAHRİ ALTINOK-RASİM ATALAY

‘İyinin de iyisi’ sloganıyla üretim yaparken, teknolojiyi bir adım önden takip etmeyi planlayan ve bunun gereğini Hybrid teknolojisi ile 
yerine getiren Toyota, yeni C-HR’sini piyasaya sürdü. Toyota C-HR Hybrid, heyecanlandırıyor, etkiliyor, güvenli hissettiriyor

O bir Japon harikası
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Konyaspor’un 
genç yıldızı 
Deni Milosevic 
ve Anadolu 
Selçukspor’un 
jokeri Ali 
Yaşar. Aynı 
mahallede doğup 
büyümüşler. 
Aynı takımda 
futbola başlayıp 
yıllarca birlikte 
oynamışlar. 
Milosevic Türkiye 
macerasına 
başlarken, Ali 
Yaşar Hollanda 
yolunu tutmuş. 
Şimdi yolları 
Konya’da yine 
kesişti. Bakalım 
aynı kulübe 
taşıyabilecekler 
mi?

Bir Boşnak bir Türk aile. Birisi sa-
vaştan, birisi ekonomik zorluklardan 
kaçmış. Belçika’da kesişmiş yolları. 
Futbol yine umut olmuş hayalleri olan-
lara. Mahallede başlayan dostluk, Stan-
dard Liege alt yapısında devam etmiş. 
Yıllarca birlikte oynamışlar. Artık kader-
le yüzleşme zamanı geldiğinde Milosevic 
Türkiye’yi, Ali Yaşar ise Hollanda’yı tercih 
etmiş. Ancak yolları bu yıl yeniden kesiş-
ti. Ali Yaşar Konya Anadolu Selçukspor’a 
transfer olarak Türkiye hikayesine start 
verdi. Şimdi birlikte Konyaspor forması 
giymenin hayalini kuruyorlar.

ALİ YAŞAR KİMDİR?
Ali Yaşar, 1995 Belçika doğumluyum. 

Aslen Yozgatlıyız. Futbola Belçika’da baş-
ladım. Benim ağabeyim de futbolcuydu. O 
da yaklaşık 10 sene futbol oynadı Standart 
Liege’de. Babam beni 5 yaşında yine aynı 
takıma yazdırdı. Burada futbol hayatım 
başladı. 15 sene boyunca Standart Liege’de 
oynadım. Altyapı eğitimimi burada aldım. 
Standart Liege bana göre Belçika’nın en iyi 
takımıdır. 15 sene boyunca orada birçok şey 
öğrendim. Futbolu orada öğrendim. 17 ya-
şıma geldiğimde genç takım için sözleşme 
imzaladım. Aynı zaman 15 yaşından itibaren 
de Belçika Milli Takımı’na seçildim ve orada 
oynamaya başladım. Belçika Milli Takımı ile 
Avrupa Şampiyonası’nda oynadım ve sonra-
sında Standart Liege beni A Takımı’na çağırdı.

2 YIL BOYUNCA RODA’DA KALDIM
Daha sonra Standart Liege ile sözleşme-

min biteceği dönemde Hollanda takımların-
dan Roda bizim maçlarımızı takip ediyormuş. 
Beni davet ettiler ve bende bunu kabul ettim, 
Roda’ya transfer oldum. Ancak orada forma 
şansı bulamadım. A takımda sürekli olarak ye-
dek kaldım. 2 yıl böyle geçince orada ayrıldım. 

TÜRKİYE’DE OYNAYACAK 
OLMAK BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI
Roda döneminde şu anki hocamız Alper 

Avcı bizi takip ediyordu. Orada bir görüşme 
yaptık. Beni Konya’ya davet etti. Kampta de-
nenmek üzere buraya geldim. Çalışmaların 
ardından sözleşme imzaladık ve Türkiye ma-
ceram Konya Anadolu Selçukspor ile başladı. 
İlk transfer teklifini aldığımda çok duygulandım 
ve çok mutlu oldum. Kendi ülkemde oynamak 
beni çok heyecanlandırdı. İlk defa ailemden 
uzak kalacağım için zor oldu ama şimdi alıştım 
buna. Transfer teklifi aldığımda ailem istiyor-
san git dedi. Ben de bir risk aldım ve Türki-
ye’ye geldim. Aileden uzak kalmak biraz zor 
ama umarım emeklerim boşa gitmez. Şimdi 
oynuyorum, ailem çok mutlu ve beni sürekli 
destekliyorlar. 
ZOR DÖNEMİ ATLATACAĞIMIZI BİLİYORDUK

Burada sezon öncesi yoğun bir kamp döne-
mi geçirdik ve iyi hazırlandık. Takım arkadaş-
larımla birlikte çok çalıştık. Lige de iyi başla-
dık. Pendik ve Zonguldak maçlarını kazandık. 
Sonrasında 8 haftalık bir süreç yaşadık. Bu 
zorlu dönemde maç kazanamadık. Bu bizi çok 
üzdü. Ama bunu aşacağımızı biliyorduk ve 
3 galibiyet aldık üst üste. Çok çalışıyoruz ve 
maçlara en iyi şekilde çıkabilmek için elimiz-
den geleni yapıyoruz. 

HEDEFİMİZ PLAF-OFF OYNAMAK
Bizim bu sene takım olarak hedefimiz 

Play – Off potasının içinde yer almak. Kendi 
aramızda da konuşuyoruz bunu, hocamız da 
daha önce söylemişti. Önümüzdeki maçları 
en iyi şekilde geçip üst sıralarda yer almak 
için çok çabalıyoruz. 

TÜRKİYE’DE FİZİK GÜCÜ ÇOK ÖNEMLİ
Futbola Belçika’da başladım ve altyapı 

eğitimini orada aldım. Şimdi Türkiye’de fut-
bol oynuyorum. Tabi ki iki lig arasında fark-
lar var. Burada fizik gücü çok önemli. Çok iyi 
kondisyon antrenmanları yapmanız gereki-
yor. Belçika’da futbol daha çok teknik olarak 
oynanıyor. Pasa dayalı futbol var. Topun 
oyunda kalma süresi daha fazla. Burada fi-
zik gücünüz iyi değilse ayakta kalmanız çok 
zor. Ben de buna alışmaya çalışıyorum ve 
antrenmanlarımı da buna uygun bir şekil-
de yapıyorum. 

U15’TEN U19’A KADAR 
MİLLİ TAKIMDA OYNADIK

Belçika’da milli takıma ilk olarak U15 
kategorisinde çağırıldım. O dönem bir sol 
bek sakatlanmıştı ve beni davet ettiler. 
Milli takıma gittikten sonra 3 sene boyun-
ca sürekli olarak forma şansı buldum. 
İlk olarak hazırlık maçlarında oynadım. 
Sonrasında ise Avrupa Şampiyonası 
vardı. İlk gittiğim maçlarda Türkiye ile 
hazırlık maçı oynamıştık. Milli takıma 
ilk gittiğimde Türk Milli Takımı’na kar-
şı oynama duygusunu yaşadım. Çok 
güzel ve heyecanlı oldu benim için. 
Belçika milli takımlarında U15’ten 
U19’ kadar oynadım.

TÜRK MİLLİ TAKIMDAN DAVET 
ALMAYI ÇOK İSTERİM

Bundan sonra milli takım 
seçmem gerekirse Türkiye’den 
davet almayı çok isterim. Tür-
kiye milli takımı için oynamak 
istiyorum. Sol bek konusunda 

çok fazla alternatif yok. O yüzden milli takım 
için şansım olduğunu düşünüyorum. Umarım 
Türkiye Milli Takım forması giymek bana nasip 
olur. Bunun için çok çalışıyorum inşallah bir 
gün hedefime ulaşırım.

İKİ AYAĞIMI DA KULLANABİLİYORUM
Benim asıl mevkiim sol bek. Ancak takımı-

mızda sağ bek oyuncusu Arif’in cezası nedeni 
ile Alper hocamız beni orada tercih etti. Burada 
oynamaya başladım. Bana güvendi. Ben de 
elimden geleni en iyisini yaparak faydalı ol-
maya çalıştım. İki ayağımı da kullanabildiğim 
için çok zorlanmadım. Benim için hiç fark yoktu 

diyebilirim. Hocamız nerede görev verirse en 
verimli şekilde oynamaya çalışırım. 

DENİ İLE DIŞARI ÇIKIYORUZ
Konya’da zamanımın büyük bölümünü 

çalışarak ve antrenman yaparak geçiriyorum. 
Onun dışında tesislerde arkadaşlarımla olu-
yorum. Bazen en iyi arkadaşım olan ve Kon-
yaspor’da forma giyen Deni Milosevic ile dışarı 
çıkıyoruz. 
ARKADAŞLARIMIZLA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ

Takımımızın arkadaşlık ortamı çok güzel. 
Çoğumuz yurtdışından geldiğimiz ve yaşlarımız 
birbirimize yakın olduğu için çok iyi anlaşıyoruz. 

BURAYA KONYASPOR İÇİN GELDİM
Buraya ben Konyaspor için geldim. Konya 

Anadolu Selçukspor’a en iyi şekilde faydalı 
olup Konyaspor forması giymek istiyorum. İlk 
hedefim Konyaspor. Tabi bunun için çok çalış-
mamız gerekiyor. İlk başta Konyaspor olmazsa 

seviye atlamak için 1. Lig’de oynamak ve ora-
nın tecrübelerinden de yararlanmak isterim. 
Avrupa’da ise Almanya ve İngiltere liglerini çok 
beğeniyorum. Her futbolcu gibi oralarda forma 
giymek isterim. Ama İngiltere çok zor bir lig. 
Daha çok çalışmamız gerekiyor.

KONYASPOR YÜKSELİŞE GEÇECEKTİR
Konyaspor’u da sürekli olarak takip ediyo-

rum. Süper Kupa’yı kazanarak sezona çok iyi 
başladılar. Sonrasında bir düşüş yaşandı ama 
yeni teknik direktörleri ile bir şeyler yapabile-
ceklerini gösterdiler. Ben yükselişe geçecekle-
rini düşünüyorum. 

MİLOSEVİC BENİM EN YAKIN ARKADAŞIM
Şu an Konyaspor’da oynayan Milosevic ile 

güzel bir hikayemiz var. Yollarımız burada yeni-
den kesişti. Biz futbola onunla birlikte başladık. 
Ailelerimiz çok yakındı. 5 yaşında futbola Stan-
dart Liege’de birlikte başladık. Onun ağabeyi 
ile benim ağabeyim yine aynı takımda birlikte 
oynadılar. Milosevic ile ben 15 sen boyunca 
birlikte oynadık, birlikte milli takıma gittik. 20 
yaşına geldiğimizde o Belçika’da başka bir ta-
kıma transfer oldu. Ben ise Hollanda’ya gittim. 
Şimdi yine Konya’da buluştuk ve sürekli olarak 
görüşüyoruz. Beni maçlarına davet ediyor ve 
Konyaspor maçlarına gidiyorum. 

EZEKİEL İLE İKİ SENE OYNADIK
Yine Konyaspor’da oynayan Imoh Ezekiel 

ile Belçika’da birlikte oynama şansımız oldu. 2 
sene aynı takımda yer aldık. Çok yetenekli bir 
oyuncu. Orada da çok işler yaptık. Avrupa’dan 

birçok teklif aldı ama o Katar’a gitmeyi tercih 
etti. Şimdi onunla da burada görüşüp sürekli 
konuşuyoruz. 

BENİM İÇİN HOLLANDA’YA KADAR GELDİ
Teknik Direktörümüz Alper Avcı’ya bana 

güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Benim 
için Hollanda’ya kadar geldi. Genç olmasına 
rağmen çok tecrübeli ve iyi bir hoca. Bizim için 
de elinden geleni yapıyor. Sürekli bizimle ko-
nuşarak güven veriyor. Özgüven kazanmamızı 
sağlıyor. Ben de o yüzden sürekli olarak çalışıp 
en iyisini vermeye çalışıyorum. 

UZAKTAN ŞUTLARIM İYİDİR
Bek oynamama rağmen iki gol atmayı ba-

şardım. Benim uzaktan şutlarım iyidir, sürekli 
geliştirmeye çalışıyorum zaten. Kupa maçında 
90+4’te uzaktan vurdum, Allah’ın da yardımı 
ile gol oldu. Yine Silivri ile oynadığımız maçta 
son dakikalara yakın frikik oldu. Hiç düşünme-
den kaleye vurdum ve çataldan girdi. Belçika 
ve Hollanda’da oynadığım dönemlerde duran 
toplardan 15’e yakın golüm var. Orada da hep 
çalışıyordum, burada da sürekli çalışıyorum. 
Attığım gollerden sonra özgüvenim geri geldi. 
Sezon sonuna kadar 5 gol atmak istiyorum. 
Umarım başarabilirim. 

LİGİ YENİ TANIMAYA BAŞLADIK
Oynadığımız lig gerçekten çok zor. Zama-

nında Süper Lig’de oynamış birçok oyuncu ve 
tecrübeli takımlar var. Biz de genç bir takımız. 
Yeni yeni ligi tanımaya başladık. Yeniden to-
parlandık ve maç kazanmaya başladık. İnşal-
lah böyle devam eder. 

TAKIMINIZDA KONYASPOR’DA 
OYNAYABİLECEK OYUNCULAR VAR MI?
Emre Can var çok beğeniyorum. Kendine 

has bir sitili var. Süleyman Türkeş yine çok hızlı 
bir oyuncu. Mücahit Can’ı beğeniyorum. 90 da-
kika boyunca belki göremezsiniz ama bir pozis-
yonda çıkar ve golünü atar. Daha iyi çalışırlarsa 
Konyaspor’da görebiliriz bence. 

KONYASPOR’DA BEĞENDİĞİN 
OYUNCULAR VAR MI?

Konyaspor’da Mehdi, Skubic, Milosevic ve 
Fofana’yı çok beğeniyorum.

AVRUPA LİGLERİNDE
 EN BEĞENDİĞİN OYUNCLAR HANGİLERİ?

Marcelo’yu çok beğeniyorum ve ilgi ile ta-
kip ediyorum. Toni Kross yine çok yetenekli bir 
futbolcu. Real Madrid’i genel olarak beğeniyo-
rum zaten. 

DİĞER TEKNİK DİREKTÖRLERDEN 
HANGİSİ İLE ÇALIŞMAK İSTERDİN?

Türkiye’de Şenol Güneş ile çalışma is-
terdim. Onu beğeniyorum. Avrupa düzeyinde 
bir hoca. Benim Standart Liege’de oynadığı 
dönemde Şenol Güneş bizim maçlarımızı 
takip ederdi bazen. Ben Roda’ya transferim 
gerçekleşmeden önce Trabzonspor’da bir teklif 
gelmişti ama olmadı. Ben o dönem herhangi 
bir menajerler çalışmıyordum. Bana ulaşmaya 
çalışmışlar. Sosyal medya üzerinden mesaj 
göndermişler ama ben o mesajı iki yıl aradan 
sonra gördüm. Trabzonspor, Belçika’daki bir 
menajere söylemiş ama onun yazdığı mesajı 
ben çok sonra gördüğüm için transferim ger-
çekleşmedi. Onu görüp konuşsak belki Türki-
ye’ye çok daha önce gelip, çok farklı bir kariye-
re sahip olabilirdim. 

KONYA’DA NELER 
YAPIYORSUN  ALIŞABİLDİN Mİ?

Konya çok çok büyük bir şehir. İlk geldi-
ğimde bunun zorluğunu yaşadım. Ama Türk ol-
duğumuz için alışma sürecim kolay geçti. Ge-
nelde alışveriş merkezlerinde arkadaşlarımla 
birlikte oluyorum. Belçika’da idmanlarda sonra 
hep eve giderdim. Akşamları çok çıkmıyorum. 
Burada da aynı şekilde devam ediyor. 
n MUHAMMED SAYDAM

Konya’da kesişen yollar
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En büyük düşüş Konyaspor’da
Süper Lig’in ilk yarısında taraftar sayıları da performansla doğru orantılı oldu. Lige yeni yükselen Sivasspor yüzde 297’lik artışla bu anlamda ilk 

sırada yer alırken, Kayserispor’da yüzde 241, Trabzonspor’da ise yüzde 231’lik artış yaşandı. Konyaspor’da yüzde 62’lik bir düşüş 
yaşanırken, bu düşüş sezon başında oynanan Süper Kupa maçında alınan 5 maç seyircisiz oynama cezasından dolayı yaşandı

KONYASPOR’A SÜPER
 KUPA CEZASI

Türkiye Kupası’nı kazandıktan 
sonra sezon başında Beşiktaş’la Sü-
per Kupa için mücadele eden ve ya-
şanan saha olayları nedeniyle 5 maç 
ceza alan Konyaspor, bunun bedelini 
ağır ödedi. Yeşil-beyazlı ekibi izlemek 
için geçtiğimiz sezon 153 bin 661 kişi 
maça giderken, bu sezon yaşanan ceza 
nedeniyle bu sayı 58 bin 23’te kaldı. 
Konyaspor’un seyirci sayısı yüzde 62 
düştü. Seyirci sayısı düşen diğer ta-
kımlar ise Gençlerbirliği, Osmanlıspor 
ve Akhisarspor oldu. Gençlerbirliği’n-
de yüzde 8, Osmanlıspor’da yüzde 54 
ve Akhisarspor’da yüzde 14’lük düşüş 
yaşandı. 19 bin 208 seyirci ortalaması 
olan Konyaspor’da bu sayı 6 bin 447’ye 
düşerken, Gençlerbirliği 3 bin 306’dan 
3 bin 51’e, Osmanlıspor 4 bin 141’den 
1885’e ve Akhisarspor da 2 bin 647’den 
2 bin 122’ye geriledi. Osmanlıspor bu 

sezon aynı zamanda tribünlerinde en 
az taraftar olan takım olarak da dikkat 
çekti.

SİVASSPOR ARTIŞ YAŞADI
Süper Lig’in ilk 17 haftasında ya-

şanan taraftar artışı dikkatlerden kaç-
mazken, bu anlamda en büyük sıçra-
mayı yapan Sivasspor oldu. Geçtiğimiz 
sezon TFF 1. Lig’de mücadele eden 
kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligdeki per-
formansıyla eski günlerine döndüğünü 
gösterdi. Yiğidolar’ın bu performansı 
taraftarlarının da tribünlere dönmesi-
ni sağladı. Geçen yıl ilk 17 haftada 23 
bin 222 biletli seyircinin maçına gittiği 
Sivasspor’u bu yıl ilk 17 haftada ise 92 
bin 109 taraftar takip etti. Yüzde 297’lik 
bir artış yaşayan Sivasspor, ortalama-
lara bakıldığında Süper Lig’de taraftar 
sayısını en çok yükselten ekip oldu. Kır-
mızı-beyazlıların bu sezonki taraftar or-
talaması ise maç başına 9 bin 935 kişi 
oldu. Sivasspor’da geçtiğimiz sezon bu 

sayı 3 bin 82’ydi. Sivasspor’un yanı sıra 
bu sezon Kayserispor, Trabzonspor ve 
Yeni Malatyaspor’un taraftar sayıların-
daki artış da dikkat çekti. Geçen sezon 
30 bin 235 biletli seyircinin izlediği 
Kayserispor, bu sezon 103 bin 34 bi-
let sattı ve yüzde 241’lik artış yaşadı. 
Kayserispor’un taraftar ortalaması da 
yüzde 203 artarak 3 bin 779’dan 11 bin 
48’e çıktı. Trabzonspor ve Yeni Malat-
yaspor, yeni statlarının açılmasıyla bir-
likte seyirci sayısını yükselten ekipler 
oldu. Geçtiğimiz yılın ilk yarısı Hüseyin 
Avni Aker’de oynayan bordo-mavililer, 
58 bin 185 bilet satarken, bu yıl bu sayı 
192 bin 863 oldu. 7 bin 273 ortalama 
seyirciye oynayan Trabzonspor, bu se-
zon 24 bin 108 taraftar önünde oynadı 
ve bu anlamda ligin 4. sırasında yer 
aldı. Yeni Malatyaspor ise yeni stadın-
da yüzde 222’lik artış yaşadı. Geçen yıl 
27 bin 742 bilet satan sarı-kırmızılılar, 
bu sezon 89 bin 413 bilet sattı. Malat-
yaspor’da seyirci ortalaması da 3 bin 

82’den 9 bin 935’e yükseldi.
GALATASARAY TARAFTARI 

TRİBÜNLERE AKIN ETTİ
Yaptığı önemli transferlerle bu se-

zon şampiyonluğun önemli adayların-
dan olan Galatasaray’ı taraftarları da 
yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz sezon ilk 
17 haftada 175 bin 471 bilet satan ve 
21 bin 934 seyirci ortalaması önünde 
oynayan Galatasaray, bu sezon ilk 17 
haftada ise 355 bin 329 bilet satarak 
en fazla bilet satan takım oldu. Sa-
rı-kırmızılıların seyirci ortalaması da 
39 bin 481’e çıktı ve sarı-kırmızılılar bu 
anlamda zirveye kuruldu. Son 2 sezo-
nu şampiyon olarak tamamlayan ve 
sürekli dolu tribünler önünde oynayan 
Beşiktaş, geçen yıl 234 bin 645 bilet 
satarken, bu sezon 235 bin 962 bilet 
satışı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların 
seyirci ortalaması da 29 bin 331’den 29 
bin 495’e çıktı. Fenerbahçe de seyirci 
ortalamasını yükseltti. Geçen sezon alı-

nan başarısız sonuçlar nedeniyle 20 bin 
820 ortalama önünde oyanyan ve 187 
bin 376 bilet satan sarı-lacivertliler, bu 
sezon 238 bin 114 bilet satıp 29 bin 764 
seyirci ortalaması yakaladı.

BURSASPOR TARAFTARI 
TAKIMINI 

YİNE YALNIZ BIRAKMADI
Geçen sezon son maçta küme 

düşmekten kurtulan ve aynı senaryoyu 
tekrar yaşamak istemeyen Bursaspor, 
takımın başına ünlü teknik adam Paul 
Le Guen’i getirdi ve önemli transferler-
le iyi bir kadro kurarak ligde iyi sonuç-
lar elde etti. Alına sonuçların ardından 
Bursaspor taraftarı da takımlarını yalnız 
bırakmadı. Geçtiğimiz yıl 145 bin 337 
bilet satan yeşil-beyazlılarda bu sayı 
193 bin 378’e yükseldi. Bursaspor’un 
seyirci ortalaması da 16 bin 149’dan 21 
bin 486’a yükseldi. Nasri ve Eto’o gibi 
yıldızlara sahip olan Antalyaspor bilet 
sayısını 78 bin 937’den 132 bin 654’e 

yükseltip seyirci ortalamasını da 9 bin 
867’den 14 bin 739’a çekerken, son dö-
nemde düşüş yaşayan Alanyaspor’da 
seyirci sayısı 3 bin 868’den 4 bin 626’ya 
yükseldi. Göztepe’de satılan bilet sayı-
sı 36 bin 186’dan 49 bin 898’e, seyirci 
ortalaması da 4 bin 21’den 6 bin 237’ye 
çıkarken, Karabükspor, Kasımpaşa ve 
Başakşehir de ortalamalarını yükselten 
diğer ekipler oldu. Karabükspor bilet 
sayısını 25 bin 49’dan 33 bin 837’ye, 
seyirci ortalaması da 2 bin 783’den 
4 bin 230’a, Kasımpaşa bilet sayısını 
12 bin 925’ten 23 bin 425’e, seyirci 
ortalamasını da 1436’dan 2 bin 603’e, 
Başakşehir ise bilet sayısını 26 bin 
669’dan 40 bin 348’e, seyirci ortalama-
sını da 2 bin 963’den 5 bin 44’e yükselt-
meyi başardı. Süper Lig’de bilet sayısı 
1 milyon 333 bin 900’den 1 milyon 933 
bin 745’e çıkarken, maç başına seyirci 
ortalamaları ise 8 bin 804’den 12 bin 
639’a yükseldi.
n İHA

Can Demir Aktav 
Demirspor’dan ayrıldı

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un bu sezon 
başında Adana Demirspor’a kiraladığı genç stoperi Can 
Demir Aktav, mavi lacivertli kulüpten ayrıldı. Mavi Şim-
şekler’de forma giyme şansı bulamayan 23 yaşındaki 
stoper bu sezon TFF 1. Lig’de 1, Ziraat Türkiye Kupa-
sı’nda ise sadece 3 maçta forma giyebildi. 2019’a kadar 
sözleşmesi devam eden genç oyuncunun devre arasında 
Atiker Konyaspor’un Antalya kampına katılması bekleni-
yor.  n SPOR SERVİSİ

Devre arası transfer döneminin gözde 
isimlerinden Bursaspor’un sol bek oyuncu-
su Aziz Behich için yeşil-beyazlı idarecilerin 
takas tekliflerini düşünmediği, kulübün mali 
açıdan zor durumda olması sebebiyle nakit 
para tekliflerini değerlendireceği öğrenildi. 
Bursaspor’da ligin ilk yarısında çıktığı 15 
maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çek-
meyi başaran Avustralya kökenli Türk oyun-
cu Aziz Behich, transfer döneminin de gözde 
isimleri arasına girdi. Galatasaray ve Trab-
zonspor’un transfer listelerinde ilk sırada 
yer alan Aziz için iki kulübün de nabız yok-
ladığı bildirilirken, yeşil-beyazlı kulübe ise 
henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.

BURSASPOR 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Bursasporlu idarecilerin Aziz Behich 

için takas tekliflerine yanaşmadığı, kulübün 
mali açıdan zor durumda olması sebebiy-
le nakit para tekliflerini değerlendireceği 
bildirildi. Yeşil-beyazlı yöneticilerin 2019 
yılına kadar sözleşmesi bulunan Aziz için 4 
milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği öne 
sürüldü.
‘İLK 5’YER ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM’

Bursaspor’un milli file bekçisi Harun 
Tekin, devre arası kampında alt sıralarda 
bulunan takımların güçlenmeye çalışaca-
ğını belirterek, “Daha çok çalışıp, kırılma 
maçlarını kazanarak ilk 5’te yer alacağımızı 
düşünüyorum” dedi. Yeşil-beyazlı kulübün 
28 yaşındaki tecrübeli kalecisi Harun Tekin, 
kulüp televizyonuna açıklamalarda bulun-
du. ‘Bursaspor forması giymek benim için 
büyük bir şeref’ diyen Harun Tekin, “Uma-
rım yeni yılda çok başarılı oluruz. Geçen 
yılı pek fazla konuşmak istemiyorum, kötü 
bir sezon geçirmiştik. Ardından yeni sezona 
köklü değişiklikler ile başladık. Hocamız 
değişti, yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. 
Hem teknik ekibimizle hem de yeni gelen 
arkadaşlarımızla güzel bir bağ oluşturduk. 
Özellikle sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı 
performans sergiledik. İlk yarıyı iyi bir pu-
anla bitirdik ama daha iyi olabilirdi. Bazı kı-
rılma maçlarını kaybettik. Şimdi önümüzde 
ligin ikinci yarısı var. En iyi şekilde hazırla-
nıp, güzel galibiyetlerle üst sıralara çıkmak 
istiyoruz” dedi.
n İHA

Bursaspor, Aziz için takas düşünmüyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay, iyi bir hazırlık döneminin 
ardından Süper Lig’in ikinci yarısına 
iyi bir başlangıç yapmalarının en büyük 
hedefleri olacağını bildirdi.

Çalımbay, Trabzonspor dergisinde-
ki yazısında, göreve geldikleri günden 
bu yana oynadıkları tüm karşılaşma-
ların final havasında geçtiğini belirte-
rek, “Çünkü her bir puan bizim için çok 
kritik, alacağımız her galibiyet bizi bir 
anda yukarıya taşıyabilecek seviyedey-
di. Futbolcularımın çizdiği performans 
itibarıyla, bu bilinci sahaya yansıttığı-
mızı düşünüyorum. Ben, teknik ekibim 
ve takımımdaki her futbolcu, oynadığı-
mız her maça final havasında baktık ve 
bu motivasyonun karşılığını almayı ba-
şardık.” değerlendirmesinde bulundu.

Ligde olduğu gibi Ziraat Türkiye Ku-

pası’nda da benzer bir motivasyon kay-
nakları bulunduğunu aktaran Çalımbay, 
kupayı müzelerine getirmek istedikleri-
ni kaydetti.

Çalımbay, Trabzonspor’un tarihi 
boyunca iddianın, kendine güvenin ve 
inancın takımı olduğunu vurgulayarak, 
şöyle devam etti:

“Futbol kariyerim boyunca Trab-
zonspor’un en zor zamanlarında bile 
iddiasından bir şey kaybettiğini görme-
dim. Şimdi ben de bu büyük ve anlamlı 
inancın bir parçasıyım. Bundan dolayı 
müteşekkirim. Ligin ikinci yarısında 
çok daha çekişmeli ve telafisi olmayan 
maçlar oynayacağız. Bu nedenle devre 
arası kampını çok önemsiyoruz. İyi bir 
hazırlık döneminin ardından ligin ikinci 
yarısına iyi bir başlangıç yapmak en bü-
yük hedefimiz olacak. Bu yolculukta her 

zaman söylediğim gibi taraftarımız 
bizim olmazsa olmazımız ola-
cak. Onların desteği bizi daha 
iyi yerlere taşıyacaktır.”

Bu sorumluluğun al-
tından en iyi şekilde 
kalkmak istediklerini 
kaydeden Çalımbay, 
“Camianın beklentile-
rine karşılık vermek, 
takımımızı daha yuka-
rıya taşımak istiyoruz. 
Birlik ve beraberlik içe-
risinde bu büyük camia 
layık olduğu seviyeye 
mutlaka ama mutlaka yük-
selecektir. Tüm Trabzonspor 
ailesine ve ülkemize başarılı, 
sağlıklı, huzur dolu bir yeni yıl 
diliyorum.” ifadelerini kullandı. 
n AA

Çalımbay: Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz



Selçuklu Beledi-
yespor, sezon başında 
güzel bir oluşum ile 
Konya’ya basketbolu 
yeniden kazandırdı. 
Kısa süre çalışmasına 
rağmen kurulan takım 
ligde oynanan 16 maç-
ta başarılı bir grafik 
ortaya koydu. Birkaç 

maç dışında kaybedilen rakiplere bakıldığında 
alınan sonuçları normal olarak karşılayabiliriz. 
Son hafta içerdeki Bandırma Kırmızı maçına ne 
kadar ah vah etsek de rakibin genç oyuncuları 
maçın sonuna kadar direndi ve bunun karşılı-
ğını aldı. Bandırma Kırmızı ne kadar üst tarafa 
oyuncu yetiştiren pilot takım gibi görünse de 
basketbol kültürünün en çok benimsendiği il-
lerden birinin takımı ve bunun genç takımdaki 
etkisi çok büyük. Selçuklu Belediyespor’da sa-
katlığı olan ve son haftalarda oynamayan Fran 
Pilepic’in eksikliği de gözle görülür şekilde his-
sedildi. Böyle olunca hücumdaki etkisini yitiren 
Selçuklu sadece 66 sayı atabildi zaten.

Selçuklu Belediyespor’da ligin ikinci yarı-
sında işlerinde daha iyiye gideceğini düşünü-
yorum. İlk yarıda takım tam olarak hazır olma-
masına ve birbirini az tanımasına rağmen güzel 
sonuçlar alındı. Ligin ikinci devresinde daha 
fazla dakika alacak ve oynayan oyuncuları din-
lendirecek birkaç takviye yapıldığında, Selçuklu 
daha da üst sıralara yükselebilir. Ligin başında 
ne kadar az güvenmiş olsak da Selçuklu bizim 
yüzümüzü kara çıkardı ve büyük bütçeli takım-
lara rağmen iyi sonuçlar aldı. Tabi bu takımın 
daha fazla desteğe ihtiyacı var. Maddi ve mane-
vi olarak Selçuklu Belediyespor’u desteklersek 
bu takım sezon sonu güzel işlere imza atmış 
olabilir. Belediye takımı olmasına rağmen içeri-
deki birlik, beraberlik ve bütünlük takdire şayan. 
İnanıyorum ki Selçuklu, basketbol yüzümüzü 
güldürecek.

İKİNCİ YARI DAHA GÜZEL OLACAK

RPS
SON PERDE!
İkinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya’da başlaya-
cak olan Atiker Konyaspor transfer çalışmalarında 
sona yaklaştı. Transferleri kampa yetiştirmeyi 
planlayan yönetim, gündemindeki oyuncula-
rı renklerine bağlayarak, transfer süreci-
nin bir an önce tamamlanmasını iste-
yen Mehmet Özdilek’i rahatlatacak 

Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları 
elde edemeyen ve ilk yarıyı düşme hattında 
tamamlayan Atiker Konyaspor bugün Antal-
ya’da toplanarak ikinci yıra hazırlıklarına 
başlayacak. Devre arası kampını iyi değer-
lendirmek isteyen Anadolu Kartalı, 15 Ocak 
tarihine kadar sıkı bir çalışma temposu için-
de olacak. 

TRANSFERDE SON PERDE
Sezonun ilk yarısında hücum bölgesin-

de sıkıntı yaşayan ve devre arası transfer-
leri ile bu sorunu çözmeye çalışan Atiker 
Konyaspor, transferde de sona yaklaştı. 
Mehmet Özdilek’in isteği ile yeni transfer-
leri Antalya kampına yetiştirmek isteyen 
yönetim, girişimlerini sıklaştırdı.

YATABARE VE ORKAN İÇİN GERİ SAYIM
Konyaspor’un prensipte anlaştığı isim-

ler olan Yatabare ve Orkan için geri sayım 
başladı. Kardemir Karabükspor ile sözleş-
mesini feshedecek olan Yatabare kısa süre 
içinde kampa katılırken, Orkan için Fikret 
Orman ve Şenol Güneş’in onayı gerekiyor.

Yapılacak asıl santrafor transferi için ise 
yönetim kurulu büyük mesai harcıyor.

GÖZLER GİDECEKLERDE
Yeni transferler için çabalarını artıran 

Atiker Konyaspor’da bir yandan da gözden 

çıkarılan oyuncular ile 
görüşmeler sürüyor. 
Kontenjanı boşaltmak 
için çabalayan yönetim 
kurulu, Eze, Evouna 
ve Traore ile yakın te-
masta. Mali konularda 
anlaşılarak oyuncularla 
yolların ayrılması planla-
nıyor.
n SPOR SERVİSİ

Elazığspor, Atiker Konyaspor’dan 
19 yaşındaki genç stoper Kadir Kaan 
Özdemir’i kiralık olarak renklerine 
bağladı. 

İkinci Transfer ve Tescil Döne-
minin başlamasına sayılı günler 
kala transfer çalışmalarını sürdüren 
Elazığspor ilk transferini Atiker Kon-
yaspor’dan yaptı. 4 Ocak’ta başlaya-
cak olan Ara Transfer Dönemi öncesi 
çalışmalarına devam eden Elazığspor, 
Süper Lig Takımlarından Atiker Kon-
yaspor’un genç stoperi Kadir Kaan Öz-
demir’i kiralık olarak kadrosuna kattı. 
Fenerbahçe’nin altyapısında yetişen 
ve sezon başında 250 bin Euro karşılı-
ğında Atiker Konyaspor’a transfer olan 
19 yaşındaki genç stoperle 1,5 yıllığı-
na kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Elazığspor’un Antalya Kampı’na 
katılan genç oyuncu, ligin ilk devresin-
de Atiker Konyaspor’da 1 Süper Lig, 2 
de Ziraat Türkiye Kupası maçına görev 
aldı.
n İHA

Kadir Kaan Elazığspor’a kiralandı

Temsilcimiz Atiker Konyaspor bugün Antal-
ya’nın Belek ilçesinde ikinci yarı hazırlıklarına 
başlayacak. Yeşil beyazlıların yanı sıra Süper 
Lig’den pek çok kulüp devre arası hazırlık kampı-
nı Belek’te gerçekleştirecek.

Süper Lig’de ilk yarının sona ermesinin ar-
dından takımlar, kamp çalışmalarına yeni yılın ilk 
günleri itibarıyla başlayacak.  Süper Lig’deki 18 
takımın tamamı, kamp çalışmalarını Türkiye’de 
futbol turizminin merkezi Antalya’da gerçekleş-
tirecek. Takımların büyük çoğunluğunun Antal-
ya’daki tercihi ise Serik ilçesine bağlı Belek Tu-
rizm Merkezi oldu.  Ligde yer alan 15 ekip, ikinci 
yarı hazırlıkları için Belek’teki otellerde kampa 
girecek. Side ve Alanya’da da birer takım kamp 
çalışmalarını sürdürecek. 

Süper Lig’de “Üç büyükler” olarak adlandı-

rılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da 
kamp için Belek’i tercih eden takımlar arasında 
yer alıyor. Ligde ilk yarıyı ikinci sırada tamamla-
yan Galatasaray, Antalya’ya en geç gelecek ku-
lüp olacak. 7 Ocak Pazar günü Antalya’ya gelecek 
sarı-kırmızılı takım, 15 Ocak’ta kampı tamamla-
yacak.  Fenerbahçe ise 4 Ocak’ta kampa girecek. 
Sarı-lacivertliler, 12 Ocak’a kadar Belek’te çalış-
malarını sürdürecek. 

Bugün Belek’te toplanacak siyah-beyazlıla-
rın ise Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasında 
deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olma-
sından dolayı kamp bitiş tarihi henüz netleşmedi.   
Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol 
Başakşehir ise 4-12 Ocak tarihlerinde Belek’te 
kamp çalışmalarını gerçekleştirecek. 
n AA

MUHAMMED SAYDAM
spor@konyayenigun.com

Süper Lig Belek’te biraraya gelecek
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