
‘Bireyler afete hazırsa
Türkiye hazır demektir’

Kadınhanı’na Şehir 
Konağı ve Otogar

Konya İl Afet ve Durum (AFAD) Müdürlüğü’nün faaliyetlerini ve 
görevlerini anlatan AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, “Türki-
ye’de afeti yaşam kültürü haline getirebiliriz. Her bir birey afete 
hazır olduğu takdirde Türkiye afete hazırdır” dedi. n SAYFA 6’DA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Şehir Kona-
ğı ile birlikte bahar aylarında temelini attıkları Yeni Kadınhanı 
Otogarı’nın da tamamlanmak üzere olduğunu ve önemli bir 

ihtiyacı karşılayacağını belirtti. n SAYFA 5’TE

• 29 ARALIK 2017 CUMA  • 50 Kr. • www.konyayenigun.com

Yangın faciası
aileyi yok etti

Karatay’da yeşil
alan 7 kat arttı

Kardeşlerine
nakille ışık oldu

Ilgın’da facia yaşandı, baba ile 
3 oğlu çıkan yangında hayatını 
kaybetti. Alevleri fark eden anne 
Sadiye Salır ise, 5 yaşındaki oğlu 
Mustafa Can’ı alarak dışarıya 
çıktı. n HABERİ SAYFA 6’DA

Karatay’ı yeşillendirme çalışma-
larında büyük mesafe kat eden 
Karatay Belediyesi; park, bahçe 
uygulaması ve ağaçlandırma-
larla kişi başına düşen yeşil açık 
alan oranını ciddi oranda arttırdı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Osmaniye’den Konya’ya kornea 
nakli için gelen Ersin Ulusoy 
(28) operasyonla sağlığına 
kavuşmasının ardından, kendisi 
gibi nakil bekleyen üç kardeşine 
de ışık oldu. n HABERİ SAYFA 7’DE

FARLI SAĞLIK İHTİYACINA
PRATİK DESTEK SAĞLIYOR

Zade Vital FixMix 11 farklı çeşit sunuyor

Yeni Ford Fiesta tam not aldı

Konya’daki Zade 
Vital İlaç Üretim 
Tesisleri’nde 
GMP 
standartlarında 
üretilen FixMix 
Serisi 11 farklı 
çeşidi ile farklı 
yaş gruplarının 
farklı sağlık 
ihtiyaçlarına pratik 
ve çok yönlü 
destek sağlıyor.

Yeni Ford Fiesta yepyeni tasarımı, hayatı kolaylaştıran tek-
nolojik özellikleri ve her yaşam tarzına uygun seri seçenek-
leriyle dikkat çekiyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 17’DE
05 Sorgun: STK’lar

ihmal edilemez 11 Başköy’de öğrenciler 
için iki önemli proje 12 DEAŞ’a yeni yıl 

öncesi büyük darbe

Türkiye yeniden cihan devleti olmalı!
Konya Aydınlar Ocağı’nda ‘Türkiye 
Üzerindeki ABD Hegemonyasının 
70. Yılı’nı anlatan Prof. Dr. 
Caner Arabacı, “Amerikan 
hegemonyasından Türkiye’nin 
önce zihnen kurtulması lâzım. 
Büyük Türkiye ve tekrar Cihan 
Devleti neden olmasın” dedi.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Tarım ihtisaslaşıyor! 
AK Parti Konya 

Milletvekili Halil Etyemez, 
Tarım Üniversitesi 

kurulması ile ilgili kanun 
teklifi verdiklerini ve 

bunun için Ereğli’nin 
uygun olduğunu 

söyledi

NUMUNE 15 OCAK’TA
TAM BİRİMİYLE HİZMETTE

AK Parti Konya Milletvekilleri Abdul-
lah Ağralı ile Halil Etyemez önemli 
açıklamalarda bulundu. Milletvekili 
Ağralı yeni Numune Hastanesini 
tam teşkilatlı olarak 15 Ocak itiba-
riyle hizmete gireceğinin bilgisini 
verdi. Beyhekim’de de bazı branşlar 
üzerine uzmanlaşmaya gidileceğini 
söyledi.

İHTİSAS ÜNİVERSİTE
ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Milletvekili Etyemez de, üniversiteye 
ulaşımda dünya ikincisi olduğumuzu 
söyledi. Tarım Üniversitesinin kurul-
masına yönelik bir kanun teklifi ver-
diklerini belirten Etyemez, “İnşallah 
bu süreci takip edeceğiz. Bundan 
sonraki çalışmalarımız ihtisas üni-
versiteleri üzerine devam edecek” 
ifadelerini kullandı.  n SAYFA 2’DE

TASARIMI VE TEKNOLOJİSİ
İLE DİKKAT ÇEKİYOR

AK Parti Konya Milletvekilleri Halil Etyemez ve Abdullah Ağralı Yenigün’ü ziyaret etti
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13 Aralık’ta poliklinik bölümü açılan yeni Numune Hastanesi 15 Ocak itibariyle tam kapasite faaliyete geçiyor. “15 Ocak itibariyle Numune 
Hastanesi yeni yerine taşınmış olacak” diyen AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, hastanelerdeki branşlaşmanın önemine de dikkat çekti 

EREĞLİ’YE TARIM ÜNİVERSİTESİ KURULMASINI İSTEDİK!

15 Ocak’ta tamamen taşınıyor!
AK Parti Konya Milletvekilleri Ab-

dullah Ağralı ile Halil Etyemez, gaze-
temize ziyaret gerçekleştirdi. Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan ile görüşen AK Parti 
Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı 
ile Halil Etyemez, önemli konularda 
açıklamada bulundu. Yeni Numune 
Hastanesi ile ilgili bilgi veren AK Parti 
Konya Milletvekili Abdullah Ağralı 
hastanenin tam teşkilatlı olarak 15 
Ocak’ta hizmete gireceğini vurgula-
yarak, “Hastanemizin acil bölümü 
önümüzdeki hafta faaliyete geçecek. 
Ay sonu itibariyle de servis katları, 
ameliyathaneler ve diğer bölümlerle 
birlikte hasta kabulüne başlayacak. 
Hastanedeki yöneticiler gece geç 
saatlere kadar çalıştılar. Numune 
hastanesi de yeni yerine taşınacak. 
Oradaki işi aksatmadan buradaki 
hizmeti yönetmek de kolay bir süreç 
değil. Yani 15 Ocak itibariyle numune 
hastanesi yeni yerine taşınmış ola-
cak” dedi. 

YENİ NUMUNE HASTANESİTAM 
TEŞKİLATLI OLARAK15 OCAK’TA 

HİZMETE GİRECEK
AK Parti Konya Milletvekili Abdul-

lah Ağralı yeni Numune Hastanesini 
tam teşkilatlı olarak 15 Ocak itibariyle 
hizmete gireceğini belirtti. Acil hiz-
metlerinde önümüzdeki hafta içeri-
sinde faaliyete gireceğini ifade eden 
Ağralı açıklamalarını şu şekilde yaptı; 
“Yeni Numune hastanesinin yapımı 
tamamlandı. Ancak içerisindeki eşya-
lar 6 ay gibi bir sürede teslim ediliyor. 
Eğer geçen hafta itibariyle bu sipariş-
ler verilmiş olsaydı Nisan-Mayıs gibi 
hasta kabulüne başlayacaktı. Ancak 
biz siparişleri 2 ay önceden geçti-
ğimiz için 13 Aralık itibariyle hasta 
kabulüne başlamış oldu. Şu anda 
2 bin civarında poliklinik yapılıyor. 
Önümüzdeki hafta acil bölümü de 
faaliyete geçecek. Ay sonu itibariyle 
de servis katları, ameliyathaneler 
ve diğer bölümlerle birlikte hasta 
kabulüne başlayacak. Hastanedeki 

yöneticiler gece geç saatlere kadar 
çalıştılar. Numune hastanesi de yeni 
yerine taşınacak. Oradaki işi aksat-
madan buradaki hizmeti yönetmek de 

kolay bir süreç değil. Yani 15 Ocak iti-
bariyle Numune Hastanesi yeni yeri-
ne taşınmış olacak. Otopark ve çevre 
düzenlemelerini yaptık. Araç koyacak 

yerin sorun olacağını sanmıyoruz. 
Hastanemizin şehir merkezinde ol-
ması avantaj. Vatandaşlarımız yürü-
me mesafesinde hastaneye ulaşması 
lazım onun içinde yeri uygun oldu. 
Ama bunun fonksiyonunu ve rolünü iyi 
belirlememiz lazım. Şehir Hastanesi 
de açıldığı zaman hastanelerimizin 
rollerini iyi bir şekilde belirlememiz 
gerekiyor. Örneğin; Beyhekim Has-
tanesinde bazı bölümler olacak ama 
lokomotif bölümlerin olması gerek. O 
hastanede o branşla ilgili şehir dışına 
hasta göndermemiz gerekiyor. Yani 
hiçbir yerde hiçbir hastane yarım ya-
malak olmayacak”

DÜNYA’DA KANSER ARTARKEN, 
İSRAİL’DE KANSER SIFIRLANDI!
Gün geçtikçe kanser vakalarının 

arttığını belirten Ağralı, İsrail’de kan-
ser hastalığının sıfırlandığını vurgula-
yarak dünyada da gün geçtikçe arttığı-
nı söyledi. Bu konunun bilimsel olarak 
araştırılması gerektiğini de ifade eden 
Ağralı yorumlarını şu şekilde kaydetti; 

“Sağlıklı beslenme ülkemizde ciddi 
bir sorun. Bugün bazı hastalıkların çok 
fazla arttığını gözlemliyoruz. Çevresel 
ve beslenmeyle ilgili faktörler şuanda 
çok belirgin bir hale geldi. İçtiğimiz 
sudan ve yediğimiz gıdalardan et-
kilenebiliyoruz ve bazı hastalıkları 
tetikleyebiliyor. Eskiden Onkolojide 
günde 1-2 vaka yakalanıyordu ama 
şimdi 20’nin altına hasta düşmüyor. 
Bu rakam genel teşhis konulan kanser 
vakası. Bunların genetiği değiştirilmiş 
olan gıdalarla çok yakından ilgisi var. 
Bazı alerjik hastalıklarda çok arttı. 
Şimdi sağlıkta elbette bir dönüşüm 
oldu bir yandan da Türkiye’de her ge-
çen yıl poliklinik sayısı ama hastalık 
sayısı da artıyor. Burada bir kısır dön-
gü var. Bunun temel sebebi çevresel 
faktörler ve beslenme. İsrail’de ner-
deyse kanser sıfırlandı. Bunun kesin-
likle bilimsel olarak ortaya konulması 
lazım. Dünya’da kanser artarken İsra-
il’de kanser nasıl sıfırlandı? Kesinlikle 
bunu araştırmak gerek.”

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez de taşeron işçiler başta olmak 
üzere Ereğli’ye yapılması düşünülen 
Tarım Üniversitesi’yle üniversitelerin 
başarıları noktasında önemli açıklama-
larda bulundu. 

AK PARTİ SOSYAL DEVLET 
ANLAYIŞINI ORTAYA KOYMUŞTUR

Taşeron işçilere kadro verilmesiyle 
ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti 
Konya Milletvekili Halil Etyemez AK Par-
tinin sosyal devlet anlayışını ortaya koy-
duğunu vurgulayarak, “Yılların getirmiş 
olduğunu bir birikimi bugün AK Parti 
hükümeti olarak çözmüş bulunuyoruz. 
KHK ile yapılan düzenleme neticesinde 
1 Milyona yakın işçimize kadro verile-
cek. KHK zaten anayasal bir düzenleme 
yöntemi. Hükümetimiz de bu yöntemi 
kullanarak bu kararı çıkardı. 3 ay içeri-
sinde de tamamlanacak. AK Parti sos-
yal devlet anlayışını ortaya koymuştur. 
Çalışanlarımızın haklarını koruyucu 
düzenlemelerimizi de yapmaya devam 

edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
466 MİLYON TL’LİK YENİ 
KAPALI SULAMA SİSTEMİ

AK Parti Konya Milletvekili Halil Et-
yemez, Ereğli’de ki kapalı sulama sis-
temi projeleri hakkında bilgiler verdi. 
Etyemez bununla ilgili bir projelerinin 
daha olduğunu belirterek sözlerine şu 
şekilde devam etti; “Ereğli’de, 466 mil-
yon TL’lik yeni kapalı sulama sistemi 
26 bin hektar araziyi sulayacak. Yatı-
rımını başlattık. Sayın Bakanımız Vey-
sel Eroğlu temelini attı. Tabi Ereğli’de 
sulama alanları bununla sınırlı değil. 
Bir 15 Bin hektar alanlık yerimiz daha 
var. Kapalı sulama sistemini oraya da 
düşünüyoruz”

EREĞLİ’YE TARIM ÜNİVERSİTESİ 
KURULMASINI İSTEDİK!

Ereğli’ye Tarım Üniversitesi kurul-
ması gerektiğini belirten AK Parti Kon-
ya Milletvekili Halil Etyemez bu yönde 
bir taleplerinin olduğunu vurgulayarak; 
“Ereğli’nin bir il olma talebi var ama 

il yapılması söz konusu değil şuanda. 
Ancak Ereğli bir ilde bulunan imkânlara 
sahip. Ereğli’de şuanda kurulmuş olan 

Doğa Bilimler ve Mühendislik Fakülte-
miz, Eğitim Fakültemiz, 2 tane Meslek 
Yüksekokulumuz ve Adalet Meslek 

Yüksek Okulumuz var. Eğitim Fakülte-
mize bu sene PDR bölümünü de açtık. 
Mühendislik Fakültesinde ise Biyosis-
tem Mühendisliği ve Enerji Sistemleri 
Mühendisliği bölümlerine öğrenci alın-
dı. Bizim talebimiz orada bir Tarım ve 
Hayvancılık Üniversitesi kurmak. Ciddi 
bir araştırma, rapor ve projelendirme 
çalışması yaptık.Türkiye sanayi ve 
kalkınma anlamında bir hamle gerçek-
leştiriyor. Aynı zamanda biz tarım ülke-
siyiz. Türkiye’de tarımla ilgili kesinlikle 
ihtisas üniversitesine ihtiyaç var. Bizde 
tam üniversiteye uygun tarım arazisi 
var. Ereğli, Adana ve Akdeniz Bölgesi-
ne de hizmet edebilecek bir özelliğe sa-
hip. Tarım Üniversitesinin kurulmasına 
yönelik bir kanun teklifi verdik. İnşallah 
bu süreci takip edeceğiz. Bundan son-
raki çalışmalarımız ihtisas üniversitele-
ri üzerine devam edecek.” dedi. 

‘ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE KOLAY 
ERİŞEBİLİRLİK’DE İKİNCİYİZ!

Türkiye’nin Avrupa Ülkelerinde ve 

dünyada ‘üniversite eğitimine kolay 
erişebilirlik’ bakımından ikinci oldu-
ğunu söyleyen Etyemez cümlelerini 
şu şekilde aktardı; ” Türkiye şuanda 
10 üniversiteyi araştırma üniversitesi 
olarak belirledi. Aynen futbol ligi gibi 
bir araştırma üniversitesi listesi oluş-
turulmuş oldu. 10 tane araştırma üni-
versitesi belirlenen kriterleri devam et-
tiremez ise ligden düşecek. Bu çalışma 
üniversiteler arasına rekabet getirerek 
bilimsel çalışmalara da katkı sunmuş 
olacak. Bugün Avrupa Ülkelerinde ve 
dünyada ‘üniversite eğitimine kolay 
erişebilirlik’ bünyesinde ikinci sırada-
yız. Bundan sonraki derdimiz; kaliteyi 
yükseltmek, içeriyi doldurmak ve atılım 
gerçekleştirmek olacaktır. Uluslararası 
düzeyde de çalışmalar yapmamız ge-
rekiyor. Uluslararası Kudüs üniversite-
si de bu anlamda son derece önemli. 
Konya içinde bir teknoloji üniversitesi 
çalışması devam ediyor.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Yeni Numune Hastanesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı hastanenin tam teşkilatlı olarak 15 Ocak’ta hizmete gireceğini vurgulayarak, “Hastanemizin acil bölümü önümüzdeki hafta faaliyete geçecek” dedi

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, taşeron işçiler başta olmak üzere Ereğli’ye yapılması düşünülen Tarım Üniversitesi’yle üniversitelerin başarıları noktasında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı ile Halil Etyemez, gazetemize ziyaret gerçekleştirdi.
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Konya İl Afet ve Durum (AFAD) Müdürlüğü’nün faaliyetlerini ve görevlerini anlatan AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, 
“Türkiye’de afeti yaşam kültürü haline getirebiliriz. Her bir birey afete hazır olduğu takdirde Türkiye afete hazırdır” dedi

Afet yaşam kültürü olmalı!
Konya İl Afet ve Durum (AFAD) 

Müdürlüğü tarafından “Afet, Afet 
Muhabirliği, Afet Bilinci, Kimyasal 
Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) 
Farkındalık” konulu basın toplan-
tısı gerçekleştirildi. Bayır Daimond 
Otel’de gerçekleştirilen toplantıya 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı Basın ve Hakla 
İlişkiler Müşavirliğinden İrep Gü-
rel,AFAD Konya İl Müdürü Yıldız 
Tosun, AFAD Konya İl Müdürlüğü 
personeli ile çok sayıda basın men-
subu katıldı. Toplantıda AFAD Kon-
ya İl Müdürlüğü’nün çalışmalarını 
ve AFAD’ın görevleri hakkında bir 
sunum yapan AFAD Konya İl Müdü-
rü Yıldız Tosun, AFAD’ın olası afet-
lere risk yönetimi ve kriz yönetimi 
sistemi olarak müdahale ettiklerinin 
bilgisini verdi. “

Risk yönetimi, afetler meyda-
na gelmeden önce hazırlık ve zarar 
azaltma, erken uyarı sistemi, afet 
meydana geldiğinde ise müdahale 
yapan sistem de kriz sistemidir” di-
yen Tosun,sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Biz risk yönetimini ve kriz yöneti-
mini tek başına ele alabiliriz. Birlikte 
bütünleşik bir afet yönetim sistemi 
döngüsüdür. Risk yönetimini çok iyi 
yönetelim ki kriz yönetimine daha 
az ihtiyaç duyalım. Bunu yaparken 
sadece AFAD olarak değil, paydaşla-

rımızla birlikte yapacağız. Türkiye’de 
afeti yaşam kültürü haline böyle ge-
tirebiliriz. Türkiye’de her bir birey 
afete hazır olduğu takdirde Türkiye 
afete hazırdır. AFAD ekibi gelinceye 
kadar, biz birey olarak afet esnasın-
da nasıl davranacağımızı ne yapa-
cağımız bilirsek Türkiye afete hazır 
demektir. 81 ilde Müdürlükler var. 
15 bölge lojistik bölgedir. Konya’da 
lojistik bölge kapsamındadır. 11 ilde 
de birlik müdürlüklerimiz vardır.”

‘AFAD BİR ORKESTRA
 ŞEFİ DURUMUNDA’

AFAD’ın görevleri ile ilgili bil-
giler veren Tosun, AFAD’ın geniş 
bir görev yelpazesi olduğunu söyle-
di. Tosun sözlerini şöyle sürdürdü, 
“AFAD’ın görevleri, tehlike riskleri 
belirlemek, afet ve acil durum hazır-
lıkları yapmak, risk azaltma, müda-
hale, iyileştirme, bununla ilgili plan-
lamalar, mahalle idareler ile kamu 
kurum kuruluşları ile tüm bunları ko-
ordineli bir şekilde yapmak ve uygu-
lamak. Bunları yapan kurum ve ku-
ruluşların koordinasyonunu yapmak 
yani şemsiye görevi yapmaktır. Afet 
ve Acil Durum Merkezi var. Burada 
kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi 
sağlamak, ne kadar hasar meydana 
geldiyse bunun tespitini sağlamak, 
bununla ilgili eğitimler yapmak veya 
yaptırmak görevlerini üstleniyor. 

Biz eğitim konusunda Konya olarak 
Türkiye ikincisiyiz. STK ile gönüllü 
kişileri belgelendirmek. STK’lar afet 
anında bizlerle çalışacağı için, bunla-
rın akreditasyonunu da AFAD yap-
maktadır. AFAD’ın görevi bir orkest-
ra şefi edasında afet durumundaki 
çalışmaları koordine etmektir. Sayın 
Valimizin Başkanlığı’nda İl Afet ve 
Acil Durum Koordinasyon Kurulu 
vardır.  Bunun da sekretaryasını yap-
mak AFAD’ın görevidir. Radyolojik, 
kimyasal, biyolojik ve buna benzer 
maddelerin tespiti, teşhisi, arındı-
rılması ile ilgili hizmetleri yürütmek 
ve kurumlar arasındaki işbirliğini 
sağlamak AFAD’ın görevidir. 6 şube 
müdürlüğümüz var. 81 norm kadro-

muz var. Suriye’de de çalışmalar yü-
rütüyoruz. Bunun koordinasyonunu 
yapıyoruz. Biz eczane ödemelerini 
yapıyoruz. 2015 yılından itibaren 14 

milyondan fazla ilaç gideri ödemesi 
yaptık. Kamplara da gidiyoruz. Kon-
ya AFAD büyük bir sevgi ile karşılaş-
tı. Özellikle çocuklara Türkiye, AFAD 
gibi isimler konuluyor. Bu çok güzel 
bir şey. Onlara Türkiye sevgisi aşıla-
mak bizim için oldukça güzel bir şey. 
Bir dokunuş insanın hayatını değişti-
riyor. Oradaki çocuklar bizi görünce 
Türkler geliyor diye seviniyorlar. Al-
lah bizi koruyor çünkü biz her zaman 
masumun ve mazlumun yanındayız. 
Böyle olmaya da devam edeceğiz. 
2013 yılı Afet Eğitim Seferberliği yılı 
olarak ilan edilmişti. Aile, iş yeri, gö-
nüllü gençler afet eğitimi olarak 185 
bin 620 kişiye eğitim verdik. Bu ko-
nuda da Türkiye’de 2. şehiriz.  Daha 

da hızlandırırız diye ümit ediyorum. 
15 Temmuz hain darbe girişimi son-
rası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla ‘O kahraman 
benim, o kahraman sensin’ projesi 
başlatıldı. Konya’da 2638 gönüllü 
var. Bu sayının artması için basın-
dan da destek bekliyorum. Gönüllü 
olabilmek için AFAD Web sitesine 
girince O kahraman benim butonun-
dan formu doldurmaları yeterlidir.”

‘171 KONUTU KURDARDIK’
Herhangi bir afet sonucu afetze-

delere maddi yardımlar yaptıklarını 
söyleyen Tosun, “Bununla ilgili 8 
milyon 870 bin lira ödenek gelmiş-
tir. 171 konutumuzu kurtardık. Is-
lah çalışması yaparak bu evlerimizi 
kurtarabilir miyiz diye çalışma yapı-
yoruz. İlçelerde de ıslah çalışmaları 
yapıyoruz. Burada yerel yönetim-
lerden de destek alıyoruz” dedi. To-
sun’un yaptığı sunumun ardından 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı Basın ve Hakla 
İlişkiler Müşavirliğinden İrep Gürel, 
Afet ve acil durumlar öncesinde, sı-
rasında ve sonrası medyanın uyması 
gereken etik kurallar konulu sunum 
yaptı. Sunumların ardından AFAD’ın 
müdahalelerde kullandığı ekip ve 
ekipmanlar hakkında bilgi verilerek 
program sona erdi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Yıldız Tosun



HAZIRLAYAN 
FAHRİ ALTINOK
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Milli Eğitim’den personele yangın eğitimi  
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tara-
fından acil durum ekiplerinde görev-
li personele yangın eğitimi verildi.  
Eğitim ve çalışmalara İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Mil-
li Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube 
Müdürleri ve acil durum ekiplerinde 

görevli personel katıldı.
Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim 

Müdürü Mukadder Gürsoy, yaşana-
bilecek olumsuzluklara karşı tedbirli 
ve bilinçli olmanın zararları en aza 
indirmeye yardımcı olacağını söyledi. 
Gürsoy ayrıca, özellikle yangın gibi 
durumlarda yapılacak doğru müda-

halelerin hayat kurtaracağını da ifade 
etti. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Hizmet Binasında yaşanabilecek yan-
gın tehlikelerine karşı İş Sağlığı Gü-
venliği Uzmanı Aygül Ayhan tarafın-
dan Müdürlüğümüz ’de görev yapan 
personele yangın eğitim verildi. 

Yangın anında yapılması gere-

kenler ve yangına müdahale konu-
sunda çalışanlar bilgilendirip, büyük 
ve küçük çaplı yangın durumunda 
nasıl hareket edileceği teorik ve uy-
gulamalı olarak anlatıldı. Yangın çe-
şitleri, söndürme teknikleri, söndü-
rücüler ve yangın söndürme tüpleri 
hakkında bilgi sahibi olan personel, 

yangın söndürme tüplerini sırayla 
kullanarak uygulama yaptı. Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı ekipleri tarafından, eğiti-
me katılan personele yangın anında 
ve sonrasında yapılması gerekenler 
uygulamalı olarak anlatıldı. Mazot 
dökülerek yakılan kontrollü ateş 

ilk olarak yangın ekiplerince daha 
sonra da diğer çalışanlar tarafından 
söndürüldü. Bu tatbikat sonucunda 
personelin, aldığı kapsamlı eğitim ile 
karşılaşabileceği olası yangılara mü-
dahalede bulunup, can ve mal kaybı-
nı engellemesi hedefleniyor.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
kısa adı TEYAD olan Tüm Eğitim 
Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. 
Derneğin faaliyetleri halkında Başkan 
Hasan Oğuz’dan bilgi alan Sorgun, 
Etüd Merkezi öğrencileriyle de sohbet 
etti.

Konya’da temaslarını sürdüren 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, son 
yıllarda eğime dayalı faaliyetleriyle 
dikkat çeken TEYAD Yönetim Kurulu 
ile dernek merkezinde biraraya geldi.  
Derneğin kuruluş amacı ve faaliyetle-
riyle ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu 

Başkanı Hasan Oğuz “Vatan ve millet 
sevdalısı milli nesillerin yetiştirilmesi-
ne katkıda bulunabilmek için başlat-
tığımız faaliyetlerimizi her geçen gün 
biraz daha artırarak sürdürüyoruz. 
Bilinirliğin yanında güvenilirliğin de 
sağlandığı derneğimiz; ortaokul, lise 
ve üniversiteye hazırlık çağlarındaki, 
gençlerimize etüd desteği vererek 
eğitimlerine önemli katkılar sağla-
mayı amaçlıyor. Bunun yanısıra Şehir 
Meclisi İstişare Heyeti ile Selçuklu Pa-
yitahtı Konya Meclisi Platformu oluş-
turulmasına yönelik çalışmalarımız 
devam ediyor. Konferanslar, paneller, 
sohbetler yapmayı da planlıyoruz. 

Her geçen gün genişleyen faaliyet 
sahamız nedeniyle mevcut binamız 
yeterli gelmemeye başladı. Bu sebep-
le de hemen yanımızda atıl vaziyette 
bulunan eski İl Özel İdare Lojmanının 
derneğimize tahsisi ile ilgili süreç de-
vam etmektedir. Bu arada geçen haf-
ta İkinci Olağan Genel Kurulumuzu 
yaparak yönetimimizi tazeledik” dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun’da sivil toplum örgüt-
lerinin ülke için önemine işaret ede-
rek “İnsanlarımızın, niteliklerine ve 
toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak 
sivil toplum faaliyetlerinde bulunma-
ları son derece önemlidir. Bu anlam-

da,TEYAD’ın da bilhassa eğitim ala-
nında öğrencileri desteklemek, şuurlu 
nesiller yetiştirilmesine katkı sunabil-
mek amacıyla faaliyetlerde bulunma-
sından son derece memnun olduğu-
mu ifade etmek isterim. TEYAD’ın 
ihtiyaçlarının karşılanması hususun-
da bize düşen görevler olduğunda da 
elimizde gelen desteği veririz” dedi. 
Derneğin yeni Yönetim Kurulunu 
da tebrik eden Sorgun, Daha sonra 
dernek binasında incelemelerde bu-
lundu; ETÜD Merkezinde ders yapan 
öğrencilerle sohbet etti. Başkan Ha-
san Oğuz günün anısına Sorgun’a bir 
tablo hediye etti. n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de asansörleri 
MMO denetleyecek

SOBE Vakfı Eğitim Direktörü
Prof. Dr. Birkan oldu

Beyşehir’de asansör denetim-
lerini Makina Mühendisleri Oda-
sı (MMO)Konya Şubesi yapacak. 
Makine Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Ö. Erdoğan Duran-
soy ile Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun tarafından imzala-
nan protokol ile asansör denetim-
leri başlıyor. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Duransoy, “İnsan sağlığı ve 
can güvenliğini doğrudan etkileyen 
ürün grupları içerisinde yer alması 
nedeniyle asansörler, kaldırma ilet-
me makinaları içerisinde son dere-
ce emniyetli bir taşıma aracı olmak 
zorundadır. Asansörler, yönetmelik 
ve kanunlarla mecburi standartlar 
dâhilinde üretilebilen tesislerdir. 
İmalat ve montaj aşamaları tamam-
lanarak kullanıma açılan asansörle-
rin bakım ve servis uygulamaları ise 
çeşitli yönetmeliklerle tarif edilmiş, 
belirli kriterlerle bu uygulamalar 
zorunlu hale getirilmiştir. 18 Kasım 
2008 tarihinde yayımlanan Asansör 
Bakım ve İşletme Yönetmeliği 05 
Kasım 2011 tarihinde revize edil-
miştir. Bu yönetmelik, asansörlerin 
insan sağlığı ve güvenliğini tehdit 
etmeyecek şekilde kullanımlarını 
sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı 
ve yıllık kontrolleri için uyulması 

gereken kuralları belirtmektedir. 
Bu yönetmelik kapsamında bina so-
rumluları, binalarındaki asansörlerin 
yıllık kontrollerini yılda en az bir defa 
yönetmelik kurallarına uygun olarak 
yaptırmak zorundadırlar. Bu yönet-
melik gereği ayrıca idareler, asan-
sörlerin yılda en az bir kere kontro-
lünün yapılması için A tipi muayene 
kuruluşuna yetki vermektedirler. Bu 
çerçevede A tipi muayene kuruluşu 
olan Makina Mühendisleri Odası bir-
çok il ve ilçe belediyesiyle protokol 
imzalamıştır.Makina Mühendisleri 
Odası Bu Kapsamda Beyşehir İlçe 
Belediyesiyle asansör yıllık kontrol 
protokolü imzalanmıştır. Böylelik-
le, 2018 yılı içerisinde Beyşehir ‘de 
bulunan asansörler Makina Mühen-
disleri Odası tarafından yapılacak 
olup, Beyşehir ‘de yaşayan halkımı-
zın güvenli bir şekilde asansörleri 
kullanması sağlanacaktır. İnsan can 
ve mal güvenliğinin ön planda tutul-
duğu bu kontrollerle kamu hizmeti 
vermeye devam eden Odamız, va-
tandaşlarımızın güvenli, kaliteli ve 
konforlu asansörleri kullanmaları 
için her türlü çalışmayı dün olduğu 
gibi bundan sonra da yapmaya de-
vam edecektir” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Şehir Konağı ile birlikte bahar aylarında temelini attıkları 
Yeni Kadınhanı Otogarı’nın da tamamlanmak üzere olduğunu ve önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti 

Kadınhanı’na Şehir 
Konağı ve Otogar

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kadınhanı İlçesi’nde Şehir Konağı 
ve Otogar’ın yapımını son aşamaya 
getirdi. Şehir Konağı, yüzme havu-
zu, spor salonları, meslek edindirme 
kursları ve çok amaçlı salonlarla il-
çenin sosyal hayatına katkı sağlar-
ken yeni otogar da önemli bir ihtiya-
cı karşılayacak. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Kadınhanı İlçesi’ne kazandır-
dığı Şehir Konağı ve Otogar yatırım-
ları tamamlanmak üzere. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, ilçelere şehir 
konağı kazandırma çalışmalarının 
devam ettiğini belirterek, Kadınhanı 
Şehir Konağı’nın da kısa süre içinde 
hizmete gireceğini söyledi. 

Büyükşehir Yasası öncesi ilçe zi-

yaretleri sırasında hanımlardan Aile 
Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) 
yapılması konusunda yoğun talep 
aldıklarını belirten Başkan Akyürek, 
bu kapsamda yaptıkları şehir konak-
larının ASEM olarak hizmet verdiği-
ni söyledi. 

Kadınhanı’nda yapımı son aşa-
maya gelen şehir konağının kısa 
süre içinde hizmete gireceğini kay-
deden Başkan Akyürek, yatırımın 
yüzme havuzu, spor salonu, mes-
lek edindirme kurs alanları ve çok 
amaçlı salonları ile ilçeye değer ka-
tacağını ifade etti. 

Şehir Konağı ile birlikte bahar 
aylarında temelini attıkları Yeni 
Kadınhanı Otogarı’nın da tamam-
lanmak üzere olduğunu ve önemli 
bir ihtiyacı karşılayacağını belirten 

Başkan Akyürek, iki yatırımın mali-
yetinin 3,2 milyon lira olduğunu dile 
getirdi. 

ŞEHİR KONAKLARI 
KONYA’YI SARIYOR 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
bütün ilçelere şehir konakları ka-
zandırma çalışmaları kapsamın-
da bugüne kadar Akşehir, Ereğli, 
Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Güney-
sınır, Ilgın, Karapınar, Kulu, Seydi-
şehir, Sarayönü ve Tuzlukçu şehir 
konaklarını tamamlarken Kadın-
hanı ile birlikte Beyşehir ve Ahırlı 
şehir konaklarının yapımı devam 
ediyor. 

İhalesi tamamlanan Akören, 
Halkapınar ve Hüyük ilçelerinde ise 
şehir konağı yapımları başladı.
n HABER MERKEZİ

SOBE Vakfının 
Eğitim Direktörlüğü 
kadrosuna Prof. Dr. 
Binyamin Birkan geti-
rildi.

Selçuklu Beledi-
yesi tarafından Türki-
ye’ye kazandırılan ve 
faaliyetleri Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim 
Vakfı eliyle sürdürülen 
Selçuklu Otizmli Birey-
ler Eğitim Merkezi’nin 
(SOBE) eğitim koordinatörlüğüne  
Prof.Dr. Binyamin Birkan getirildi.

Otizm Spektrum Bozuklukların-
da ulusal ve uluslararası ciddi saha 
deneyimi ve bilgi birikimi olan Prof. 
Dr. Birkan; vakfın eğitim program-
larını geliştirmenin yanı sıra eğit-
menlerini de yetiştirecek. Prof. Dr. 
Birkan’ın uluslararası kurmuş oldu-
ğu iletişim ağlarıyla vakfın stratejik 
hedeflerine ulaşmasında büyük kat-
kılar sağlaması bekleniyor.

PROF. DR. BİNYAMİN 
BİRKAN KİMDİR?

Binyamin Birkan, 1993 yılında 
Gazi Üniversitesi’nden Özel Eğitim 
dalında lisans, 1997 yılında yüksek 
lisans, 2001 yılında Anadolu Üni-

versitesi’nden Özel 
Eğitim dalında doktora 
derecesi aldı. 1994–
2005 yılları arasında 
Anadolu Üniversitesi 
Engelliler Araştırma 
Enstitüsü’nde araş-
tırma görevlisi ve 
öğretim üyesi olarak 
çalıştı. 2006 yılında 
Özel Eğitim dalında 
doçent, 2013 yılında 
profesör unvanı aldı. 

Amerika’da bulunan ve kısa adıyla 
PCDI olarak bilinen Princeton Child 
Development Institute’de otizm 
spektrum bozuklukları üzerine 
eğitim alan ve aynı enstitüde post 
doktora yapan Birkan, 2006 yılında 
Türkiye’nin ilk ABA okulu Tohum 
Vakfı Özel Eğitim Okulunu kurdu. 
Tohum Otizm Vakfı Eğitim Direk-
törlüğü ve Kurucu Okul Müdürlüğü 
görevlerini yürüttüğü 2006 yılından 
bu güne otizm alanında etkili eğitim 
programları, uygulamaları, bilimsel 
araştırmaları ve personel yetiştirme 
çalışmalarıyla Vakfın uluslararası 
alanda tanınmasını sağladı. İngilizce 
bilen Birkan, evli ve üç çocuk baba-
sıdır. n HABER MERKEZİ

‘Sivil Toplum kuruluşları ihmal edilemez’

Prof. Dr. Binyamin Birkan

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek



Ilgın’da iki katlı evin giriş katın-
da çıkan yangında, baba ile 3 oğlu 
hayatını kaybetti. Yangında 5 yaşın-
daki oğluyla son anda dışarıya çıkan 
ve dumandan etkilenen anne çocu-
ğuyla birlikte hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Ilıca Mahallesinde ikamet eden Ca-
fer Salır’a (36) ait iki katlı evin giriş 
katında henüz bilinmeyen bir ne-
denle yangın çıktı. Evden yükselen 

dumanları fark eden çevredekilerin 
ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 
polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada 
alevleri fark eden anne Sadiye Salır, 
5 yaşındaki oğlu Mustafa Can’ı ala-
rak dışarıya çıktı. Dumandan etkile-
nen anne ve oğlu, ambulansla Dr. 
Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi-
ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı 
soğutma çalışmalarının ardından 

söndürüldü. Evde inceleme yapan 
itfaiye ekipleri, baba Cafer Salır, 
ikiz çocukları Muhammet (13) ve 
Ali (13) ile Celalettin Salır’ın cansız 
bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan 
incelemelerin ardından baba ve 3 
oğlunun cenazesi otopsi yapılmak 
üzere hastane morguna kaldırıldı.  

GÖZYAŞLARI İÇİNDE
 TOPRAĞA VERİLDİLER 

Ön otopsinin ardından Cafer 

Salır ve 3 oğlunun cansız bedenleri 
yakınları tarafından hastane mor-
gundan alındı. Daha sonra cenaze 
aracına koyulan cenazeler, ilçede 
bulunan Ulu Mezarlığının avlusun-
da kılınan cenaze namazının ardın-
dan toprağa verildi.   Yangının Cafer 
Salır’ın ikiz çocukları Muhammet ve 
Ali’ye yeni aldığı telefonun şarjda 
patlamasının ardından çıktığı iddia 
edildi.  n İHA 
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
29 Aralık 2017 Cuma  • Yıl: 10 • Sayı: 3227

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Seydişehir’de öğrenci taşıyan servis minibü-
sü ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 18 lise 
öğrencisi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde 
Seydişehir-Bozkır yolu Dumlupınar Kavşa-
ğında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Emin Y. idaresindeki 34 ZY 1577 plakalı 
yolcu otobüsü ile Bülent K. idaresindeki 42 
GBY 76 plakalı tarım lisesi öğrencilerini 
taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Çarpış-
manın etkisiyle devrilerek yan yatan servis 
minibüsüne bulunan 18 öğrenci yaralandı. 
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu 
öğrenildi.   n İHA

İş yerinde yüzü açık keşif yapan ve yüzünü 
kapatarak hırsızlık yapan şahıs yakalandı. 
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açık-
lamada, “22.12.2017 günü Saat: 21.00 sıra-
larında  Mehmet Veli Mah. Dr Ahmet Özcan 
Cad. No.135 sayılı yerde bulunan Paşaoğlu 
beyazdöner isimli işyerinde yüzü açık keşif 
yapan ve daha sonra yüzünü kapatarak hır-
sızlık olayına karışan İ.D isimli şahıs Meram 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve 
Soruşturma Büro Amirliği tarafından kamera 
kayıtları incelenerek şahıs tespit edilmiş ve 
ikametinde 27.12.2017 günü yakalanarak 
Feridiye Polis Merkezi Amirliğinde yapılan 
işlemlerinin ardından çıkarıldığı Mahkemece 
tutuklanmıştır” denildi.   n HABER MERKEZİ

Hırsızlık zanlısı
yakayı ele verdi

18 öğrenci 
kazada yaralandı

Beyşehir’de, polis tarafından “emniyet kemeri” uygula-
ması gerçekleştirildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 
bağlı şehir içi trafik ekiplerince yapılan uygulamada, kemer 
takmayanlara ceza yazıldı. Köprübaşı mevkisinde Beyşehir 
İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Döner’in de nezaretinde 
gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçlardaki sürü-
cüler ile yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol 
edildi. Trafik ekipleri, neden emniyet kemeri takmadığı 
konusunda çeşitli mazeretler ileri süren sürücülere, emniyet 

kemeri kullanımının hayat kurtardığını hatırlatıp, araca 
binilmesinin ardından kontağın çevrilmeden önce mutla-
ka takılması gerektiğini vurguladı. Uygulamada, 80 aracı 
denetleyen ekipler, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 
52 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Sürücülere 95 lira 
ceza yazılırken, trafik ekipleri şehir merkezindeki sorumlu-
luk alanında emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimle-
rin bundan böyle de kararlılıkla sürdürüleceğini kaydedildi.
n İHA

Beyşehir’de emniyet kemeri denetimi

Ilgın’da facia yaşandı, baba ile 3 oğlu çıkan yangında hayatını kaybetti. Alevleri fark eden 
anne Sadiye Salır ise, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can’ı alarak dışarıya çıktı

Baba ile 3 oğlu çıkan
yangında can verdi 

Dönen TIR’a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
İddiaya göre hatalı dönüş yap-

maya çalışan bir TIR’a karşı yönden 
gelen otomobilin çarpması sonucu 
meydana gelen kazada araçta bula-
nan 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 
kişi yaralandı. 

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kon-
ya-Afyon Karayolunun 30’uncu kilo-
metresinde meydana geldi. Edinilen 

bilgiye göre, Afyon’dan Konya istika-
metine seyir halinde olan Sadık K.(54) 
idaresindeki 42 BSV 06 plakalı TIR id-
diaya göre hatalı dönüş yaptığı sırada, 
karşı yönden gelen Fatih E. idaresin-
deki 35 AEU 63 plakalı otomobil çar-
pıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine 
olay yerine 112 Acil Servis, polis ve 
itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine 

ulaşan ekipler, hurda yığınına dönen 
otomobildeki Uğur Acar’ın hayatını 
kaybettiğini tespit etti. 

Araçta bulunan yaralılardan La-
fif Ö.(17), Ali A. (18) ve durumu ağır 
olan Fatih E. ise Konya’daki çeşitli 
hastanelere kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Diğer taraftan olay yerine ge-
len yaralıların yakınları ise olay yerin-

de sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle 
ekipler tarafından kontrollü olarak 
tek şerit halinde sağlanan trafik akışı 
yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 
normale döndü. TIR sürücüsü Sadık 
K. ise Jandarma ekipleri tarafından 
ifadesi alınmak üzere karakola götü-
rüldü.
n İHA

FETÖ operasyonunda
18 asker tutuklandı

FETÖ operasyonunda, Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli ve 
ihraç edilmiş askerden 18’i çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklanırken 8 
kişi yurt dışına çıkış yasağı konula-
rak adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca, TSK içerisinde yapılanan bir 
kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü 
mensubu askeri personel ve bu per-
sonele mahrem imamlık yaptıkları 
anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan 
soruşturmalar çerçevesinde Kaçak-
çılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri iti-
rafçıların beyanları ile askeri perso-
nelin kimlik tespiti ve deşifre çalış-
maları tamamlanarak 34 ilde 70 kişi 

hakkında gözaltı kararı verilmişti.
13 Aralık’ta gerçekleştirilen eş 

zamanlı operasyonla yakalanan 53 
şüpheliden, 27’si alınan ifadeleri 
sırasında FETÖ/PDY silahlı terör 
örgütü hakkında bildiklerini detaylı 
olarak anlatıp etkin pişmanlık hü-
kümlerinden yararlanarak yurt dışı 
çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla 
serbest bırakıldı. 18 şüpheli çıkarıl-
dıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimli-
ğince yapılan sorgulamaları sonrası 
tutuklanarak Konya Kapalı cezaevi-
ne gönderildi. Tutuklama talebi ile 
mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli 
ise yurt dışı çıkış yasağı konarak adli 
kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
n İHA

Ilgın’da iki katlı evin giriş katında çıkan yangında, baba ile 3 oğlu hayatını kaybetti
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Milli Şair Akif, Yunak’ta dualarla anıldı Güneysınır İş Merkezi’nde satışlar başlıyor
İstiklal Marşı’nın yazarı Meh-

met Akif Ersoy, vefatının 81’inci 
yıl dönümünde Konya’nın Yunak 
ilçesinde düzenlenen program-
la anıldı. Yunak ilçe müftülüğü 
tarafından çarşı caminde ger-
çekleştirilen programa, ilçe müf-
tülüğü vaizi İbrahim Keskinsoy 
konuşmacı olarak katıldı.

Programda Mehmet Akif Er-
soy’un yaşamı ve kişiliği anlatıldı.

Daha sonra Merve Cami 
İmam Hatibi Ramazan Karabu-
lut tarafından Kur’an-ı Kerim 
tilaveti yapılırken, Yunak çarşı 
camii Müezzin-Kayyım’ı Murat 
Göktaş tarafından da kaside ve 
ilahiler okundu. Program İlçe Va-
izi İbrahim Keskinsoy tarafından 
İstiklal Marşının yazarı Mehmet 
Akif Ersoy ve şehitlerin ruhlarına 
ithafen yapılan dua ile program 
sona erdi.
n AA

Güneysınır Belediyesi tarafın-
dan yapımı tamamlanan Güneysı-
nır İş Merkezi’ndeki işyerleri satışa 
sunuldu. Mevlana Mahallesi’nde 
yapımı tamamlanan 29 adet ofis iş-
yerinden oluşan Güneysınır İş Mer-
kezindeki işyerleri 17 Ocak 2018 
günü Güneysınır Belediyesi’nde 
ayrı ayrı satış ihalesi yapılacak. Gü-
neysınır Belediye Başkanı İsmail 
Öcan, “Güneysınır’da ticareti can-
landırmak, esnaflarımıza işyeri sağ-
lamak ve ilçemize modern işyerleri 
kazandırmak için 2016 yılında ya-
pımına başladığımız 29 adet ofis 
işyerinden oluşan iş merkezimizi 
tamamladık. İlçe merkezimiz olan 
Mevlana Mahallemizdeki iş merke-
zimizdeki işyerlerini uygun koşul-
larda satışa çıkardık. 17 Ocak 2018 
günü belediyemizde satış ihalesini 
gerçekleştireceğiz.  Resmi kurum-
ların ve okulların olduğu bölgede 
olan iş merkezimiz konumu, mo-

dern ve kullanışlı mimarisiyle ilçe 
merkezimizin çehresini de değiştir-
miştir. İlçemize hayırlı olsun” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Medicana Konya Hastanesinde, 
anne sütünün önemi, sütün nasıl 
sağılması gerektiği ve sütün gü-
venli saklanması konularında yeni 
doğan bakımda bulunan bebeklerin 
ailelerine seminer verildi.  Seminer 
hakkında bilgi veren Medicana Has-
tanesi Yeni Doğan Bakım Sorumlu 
Hemşiresi Hatice Öznuzumlalı, has-
tane olarak anne sütünün önemi, sü-
tün sağılması ve güvenli saklanması 

konusunda aileleri bilinçlendirmek 
amacıyla seminer gerçekleştirdiğini 
belirterek, “Bugün annelerimizi ve 
gebelerimizi anne sütünün önemi, 
sağılması ve güvenli saklanmasını 
sağlamak amacıyla burada topladık 
ve bunu her ay düzenli olarak yap-
mayı da planlıyoruz. Tüm Medicana 
Hastaneler Grubu olarak anne sütü-
ne tam destek verdiğimizi bildirmek 
istiyorum. Her zaman sağlık müdür-

lüğünün de dediği gibi ‘Anne sütü 
bebeğin ilk aşısıdır’. Bu sloganı biz 
de destekliyoruz ve anne sütü alan 
bebeklerin sağlığına daha hızlı ka-
vuştuğunu, büyümesini daha aktif 
bir şekilde gerçekleştirdiğini görüyo-
ruz. Biz de anne sütüne destek ve-
riyoruz. Emzirmede ilk 6 ay sadece 
anne sütü diyoruz. İlkokul çağına 
kadar anne sütünü vermeye devam 
ediniz. İçeriğini hiçbir mama firma-

sı karşılayamadığını onlar da dile 
getiriyor. İçerik olarak her bebeğin 
annesinin kendi özgü sütü bebeğine 
has oluyor. Bu yüzden mutlaka anne 
sütü diyoruz” ifadelerini kullandı.

Medicana Konya Hastanesi Kon-
ferans Salonunda gerçekleştirilen 
seminere, hastane personelinin yanı 
sıra anneler ve anne adayları da ka-
tıldı.
n İHA 

Karatay’da kişi başına
düşen yeşil alan arttı

Karatay Belediyesi’nin 2004 
yılında başlattığı yeşillendirme 
çalışmalarıyla ilçede kişi başına 
düşen yeşil alan oranı arttı.  Kara-
tay’ı yeşillendirme çalışmalarında 
büyük mesafe kat eden Karatay 
Belediyesi; park, bahçe uygulama-
sı ve ağaçlandırmalarla kişi başına 
düşen yeşil açık alan oranını ciddi 
oranda arttırdı. 2004 yılı öncesinde 
752.750 m2 olan yeşil alan miktarı 
2004 yılında başlatılan yeşillendir-
me çalışmalarıyla 4.496.480 m²’ye 
çıkarıldı. Buna göre yeşil alan oranı 
7 kattan fazla artış gösterdi.

2004 yılından bu yana ilçe nü-
fusu daha da artmasına rağmen 
yeşil oranı giderek büyüdü. Ağaç 
dikme çalışmaları kapsamında ise 
2004 yılından önce 63.750 adet 
olan ağaç sayısı 2004 yılından 
sonra 464.280 adetle hızla yük-
seldi. Böylelikle 2017 yılında her 
bir vatandaşa düşen ağaç sayısı 
2 adet olarak 8.5’lik bir oranla ar-
tış gösterdi. Öte yandan eğitime 
verdiği destekle adından sıkça söz 
ettiren Karatay Belediyesi, Mil-
li Eğitim Bakanlığa ait okullarda 
2004-2017 yılları arasında 12.000 
m² çim ekimi ve 5450 adet bitki 
dikimi yaptı. Ayrıca ilçe okulların-
da sürekli bakım, revize, ilaçlama, 
budama ve temizlik işleri düzenli 
olarak gerçekleştirildi. Oluşturulan 
yeşil alanlarda vatandaşlar rahat 
bir nefes alırken, kente de estetik 
kazandırıldı. 

‘ÇALIŞMALARIMIZI KARATAY 
SEVDASIYLA YAPIYORUZ’

Karatay’da gerçekleştirilen ye-
şil alan çalışmalarıyla ile ilgili bilgi 
veren Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, “Belediyemizin 
bizim dönemimizde, yeşil ve çev-
re hizmetleri bakımından ortaya 
koyduğu yeni bir anlayış da ağaç 
dikimi. Hızla artan nüfusa rağmen 
yeşil alan sayımız eksilmemiş art-
mıştır. Karatayımızda daha yeşil, 

daha güzel, daha yaşanılır bir ya-
şam alanı inşa ettik. Buradaki tek 
derdimiz evlatlarımıza, yarınları-
mıza daha temiz havası olan bir 
şehir teslim etmektir” ifadelerine 
yer verdi. ‘Yüreği Karatay sevdası 
ile dolu bir kadro; 24 saat çalışıyor’ 
diyen Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü’nün geniş bir çalış-
ma alanı olduğuna dikkat çekti. 

Yeşil alanların kentlerin esteti-
ği açısından büyük önem taşıdığını 
dile getiren Başkan Mehmet Han-
çerli, çalışmalarının şehrin adeta 
yeşil bir elbise ile giydirilmesini 
sağladığına işaret etti. Şehirlerin 
kimliklerini oluşturan en önemli 
unsurlardan birinin parklar oldu-
ğuna değinen Başkan Hançerli, 
“Bu bakımdan yeşil alanları oluştu-
rurken ihtiyaç olan alanlarda yeni 
park alanları inşa ettik. İlçemizde 
vatandaşlarımızın dinlenip stres 
atabileceği, yürüyüş yapabilece-
ği, geleceğimiz olan çocuklarını 
oynatabileceği 214 tane parkımız 
var. 343 bin m²’lik bir alanda Ka-
ratay’ın ve Konya’nın hizmetine 
sunduğumuz Konya’nın en büyük 
parkı olan Şehir Parkı kentin yeni 
gözdesi oldu” dedi.  

 2018 YILINDA 
ON BİNLERCE AĞAÇ DİKİLECEK
Türkiye’nin son 15 yılda yapı-

lan çalışmalar neticesinde dünya-
da orman varlığı artan 3 ülkeden 
biri olduğunu vurgulayan Başkan 
Mehmet Hançerli, yerel yönetim-
lerin de bu alanda önemli işler 
yaptığını ifade etti. ‘Yeşil Karatay’ 
hedefiyle yeni projelere imza attık-
larını belirten Başkan Hançerli, “Bu 
şehirde yaşayan herkesin dikili bir 
ağacı olsun hedefiyle 2018 yılında 
da on binlerce fidanı toprakla bu-
luşturmayı planlıyoruz. Karatay’da 
yaşanan değişim ve dönüşümle 
önemli işlere imza atmaya devam 
edeceğiz” dedi. n HABER MERKEZİ

Osmaniye’den Konya’ya kornea nakli için gelen Ersin Ulusoy (28) operasyonla sağlığına 
kavuşmasının ardından, kendisi gibi nakil bekleyen üç kardeşine de ışık oldu

3 kardeşine ışık oldu
Yaşadıkları kent ve yakın çevre-

sindeki birçok hastaneye başvuran 
ancak olumlu sonuç alamayan İsmail, 
Sümeyye ve Osman Yumuşak, daha 
önce tedavi olan kardeşleri Ersin Ulu-
soy’un yönlendirmesiyle geldikleri 
Konya’da aynı gün ameliyat olup, 3 
gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi’nde tek 
gözlerinden ameliyat edilerek, yüzde 
50 ile 70 oranında görme yetisine ka-
vuşan kardeşler, şimdi diğer gözleri-
nin tedavisi için gelecek güzel haberi 
bekliyor.

Evli ve 3 çocuk babası 28 yaşın-
daki Ersin Ulusoy, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Osmaniye’deki iş 
yerine gelen ve kornea nakli olduğu-
nu söyleyen müşterisinin tavsiyesi ile 
Konya’ya gittiğini belirtti.

Daha sonra Osmaniye ve çevre 
illerdeki bazı hastanelere başvur-
duklarını ancak sonuç alamadıklarını 
anlatan Ulusoy, “10 yıldır gözlerime 
çare arıyordum. Gittiğim doktorlar 
bana kornea nakli olmam gerektiği-
ni söyledi. Sadece buradaki doktorlar 
söyledi.” dedi.

Konya’ya gelirken yüzde 10 olan 
görme yetisini tamamen kaybetme 
endişesinin olduğunu vurgulayarak, 
ameliyatın ardından yeniden doğ-
muş gibi hissettiğini aktaran Ulusoy, 
“Buraya gelirken umudum yoktu. 
Nakilden 3 gün sonra taburcu edil-
dim. Osmaniye’ye döndükten sonra 
benim gibi kornea nakli bekleyen üç 
kardeşimi de buraya getirmeye karar 
verdim. Üçü de aynı gün ameliyat ge-
çirerek, aynı gün taburcu edildi. Dün-
yaya bakışımız değişti. Kardeşlerim 
de çok memnun.” diye konuştu.

 “AYNI ANDA AMELİYAT OLDUK”
20 yaşındaki üniversite öğrencisi 

Sümeyye Yumuşak ise operasyonun 
ardından dünyaya çok farklı bir pen-
cereden baktıklarını ifade etti.

Çok mutlu olduklarını anlatan Yu-
muşak, “Ağabeyim burada ameliyat 
olmuştu. Biz de diğer iki ağabeyimle 
gelerek aynı gün ameliyat olduk ve üç 
gün içerisinde taburcu edildik. Şu an 
çok memnunuz. Önceden gözlerim 
hiç görmüyormuş, bunu şimdi fark 
ettim.” ifadelerini kullandı. 26 yaşın-
daki Osman Yumuşak da kendilerine 
öncülük eden ağabeyine teşekkür 
ederek, “Daha önce günlük yaşan-
tımız ve çalışma hayatımızda çok sı-
kıntı çekiyorduk. Şimdi gözümüzün 
biri açıldı. Diğerlerinin de açılmasını 
sabırsızlıkla bekliyoruz. Hocalarımıza 

çok teşekkür ederiz.” dedi. İsmail Yu-
muşak (30) ise sağlığına kavuştuğu 
için çok mutlu olduğunu vurgulaya-
rak, doktorlara teşekkür etti.

Operasyonu gerçekleştiren NEÜ 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz 
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Refik Oltulu ise Ersin 
Ulusoy’un yaklaşık bir yıl önce iki 
gözünde de görme problemi nede-
niyle kendilerine kornea nakli için 
başvurduğunu bildirdi. Uygun kor-
nea bulununca operasyonun gerçek-
leştiğine işaret eden Oltulu, şunları 
söyledi: “Başarılı geçen ameliyatın 

ardından hastamız, kornea nakli bek-
leyen üç kardeşini de getirdi. Kısa sü-
rede kornea tedarik edilmesi üzerine 
aynı gün ameliyata aldık. Muayene 
için belirli aralıklarla hastanemize 
geliyorlar. Sağlık durumları iyi. Bir 
an evvel diğer gözlerinden ameliyat 
olmayı istediklerini söylediler. Böyle 
tablolar bizi gururlandırıyor. Hastala-
rımızın ameliyattan önce görme yeti-
leri yüzde 10 seviyesindeydi. Şu anda 
kardeşlerden biri yüzde yüz görüyor, 
diğeri yüzde 70, iki kardeş de yüzde 
50 civarında görmeye başladı.”
n AA

‘İlk 6 ay sadece anne sütü verilmeli’

Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli

İsmail Öcan

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi’nde tek gözlerinden ameliyat edilerek, 
yüzde 50 ile 70 oranında görme yetisine kavuşan kardeşler, şimdi diğer gözlerinin tedavisi için gelecek güzel haberi bekliyor.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum 
disk imalatında 

yetiştirilmek üzere  
vasıflı ve vasıfsız personel 

alımı yapılacaktır. Elhaddesi 
ve silindir konusunda bilgi 

sahibi olanlara öncelik 
tanınacaktır. 

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

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

0531 710  88 76



ZAYi VE 
ELEMAN 

İLANLARINIZ 
İÇİN
BİR 

TELEFON
KADAR 
YAKINIZ

444 5 158
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ZAYİ
KTO Karatay Üniversitesi 
Akademik kartımı kaybettim 
hükümsüzdür.  

Hatice Livanur DANIŞIK

Z-299

SARAYHAN ET LOKANTASI
Hazır Yemek Fabrikasında 

çalışmış iş deneyimli yemek 
dağıtımı yapacak 

ŞOFÖR 

aranıyor
Müracaatlar şahsen yapılacaktır

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

Tel:0537 899 35 45 

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
BÖLÜMLERİ MEZUNU 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
ELEMANLAR ALINACAKTIR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

• TORNACI
• BOYACI

• KAYNAKCI 
PERSONELLERE İHTİYACIMIZ VARDIR

 SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR. 

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE 

Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

 - MUHASEBE 
ELEMANI
- ARGON 

KAYNAKÇISI
- ŞEHİRLERARASI 

DAĞITIM 
YAPABİLECEK ŞOFÖR 

ALINACAKTIR
Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

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

TEL : 0332 239 08 78

Bu yıl eğitime başladı ilk karma sergisini açtı

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Güzel 
Sanatlar Fakültesi hem 
başarılarıyla adından söz 
ettiriyor hem de eserleriy-
le sanatseverlerin beğeni-
sini topluyor. 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında ilk 
öğrencilerini alan fakülte 
açtığı karma sergiyle eği-
timdeki kalitesini bir kez 
daha gösterdi.

Sergi açılışında söz alan 
Resim Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Tayfur Öztürk re-
sim bölümü öğrencilerinin 
karma sergisini açmaktan 
büyük mutluluk duydukla-
rını ifade etti. Güzel Sanat-
lar Fakültesinin bina içeri-
sindeki ilk sergisini açıyor 
olmaktan da ayrıca mutlu 
olduklarını kaydeden Öz-
türk, sergiye katılan herke-
se teşekkür etti.

Bölüm hocalarını ve öğrencilerini 
tebrik ederek konuşmasına başlayan 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Bilal Kuşpınar ise bu sergilerin de-
vamının geleceğini belirtti. Eserlerin 
ve ortaya konan ürünlerin iki önemli 
özelliğinin olduğunu söyleyen Kuş-
pınar sözlerini şöyle sürdürdü: “İki 

özellikten birisi bu eserlerin sizin iç 
dünyanızı, ruhunuzu, maneviyatınızı 
ve kimliğinizi ortaya çıkaran eserler 
olmasıdır. İkincisi de bu toprakların, 
bu coğrafyanın, bu irfan dünyasının, 
Anadolu coğrafyamızın ortaya koydu-
ğu güzel enstantanelerin burada yan-
sımalarını görmemizdir.”

Kuşpınar, bu sanat eserlerinde 
yeni yeni akımların olduğunu kayde-

derek resim bölümünün hem bizim 
kültürümüze ve geleneğimize bağım-
lı olarak hem de yeni açılımlara açık 
bir bölüm olarak devam edeceğini 
vurguladı. 

Dönem sonuna kadar devam ede-
cek olan sergide resim bölümü birinci 
ve ikinci sınıf öğrencilerinin oluştur-
duğu 150ye yakın eser yer alıyor.
n HABER MERKEZİ 



29 ARALIK 201710 HABER 

‘Hadim’de önemli yatırımlar yapılıyor’
Hadim Belediyesi’nin çalışmala-

rını yakından takip ettiklerini ifade 
eden KONSİAD Konya Şube Başkanı 
Aydın, “Dernek olarak bu çalışmalar-
da bizimde katkımız olursa, nu mutlu 
bize” dedi.  Kısa adı KONSİAD olan 
Konyalı Sanayici ve İşadamları Der-
neği Konya Şubesi Başkanı Hasan 
Hüseyin Aydın, İlçe ziyaretleri çer-
çevesinde Hadim Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğlu’nu makamında 
ziyaret etti. Ziyarette KONSİAD yö-
netim Kurulu Üyeleri Selim Ayvaz ve 
Mustafa Karakaş ile AK Parti Hadim 
İlçe Teşkilat Başkanı Saffet Duran da 
hazır bulundu. 

Konuşmasına ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek başlayan 
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Ha-
dimioğlu, “Belediye olarak ilçemizde 
önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Bu 
yatırımları yaparken Konya’nın mad-
di ve manevi desteği hep arkamızda 
oldu” dedi. Konuşmasına ilçeye ya-
pılan ve yapımı devam eden çalış-
maları başlıklar halinde sıralayarak 
devam eden Hadimioğlu; “Göreve 
geldiğimizde başlattığımız otel pro-
jemiz bitmek üzere. Sanayi Sitemizin 
yapımına başlandı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığımızın dektekleri ile gençle-
rimize yönelik hizmet verecek olan 
Gençlik Merkezi ve Spor Salonumu-
zun ihalesi yapıldı. İnşaat çalışmaları 
ise İlkbahar Mevsimi ile başlayacak. 
Konya Büyükşehir Belediyemiz tara-
fından ilçenin tam karşısına yaptırılan 
ve Hadimi kuşbakışı görme imkanına 
sahip olacağımız teras ise tamamlan-
ma aşamasına geldi. Hadim-Antalya 
arası duble yol çalışmaları, DSİ’nin 
sulama üzerine projeleri gibi yapıl-
mış, yapımı devam eden ve ihalesi 
tamamlanan onlarca çalışmamız var” 
diye görüş belirtti. 

Konuşmasına Anadolu’da yeti-
şen âlim ve velilerin en ünlülerinden 

Hadim’de babasının yanında met-
fun bulunan Ebû Said Muhammed 
Hadimi Hazretlerinden dolayı ilçeye 
defalarca geldiğini ve her gelişinde 
de yeni bir hizmetin ya temelinin atı-
lışına ya da açılışına tanıklık ettiğini 
belirterek başlayan KONSİAD Konya 
Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, 
“Yapılan yatırımları sadece ilçe hal-
kı takdir etmiyor. Bir ilçeye göre çok 
büyük yatırımların yapıldığı Hadim, 
Konya ve tarafımızdan da yakından 
takip edilip takdir görüyor. Burada 

sayın başkanın şahsında hizmetlerde 
emeği geçenleri teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Eğitim anlamında İlçede Selçuk 
Üniversitesi tarafından açılan Elekt-
rik, Büro Yönetimi ve Yöneticiliği 
Asistanlığı ile Sigortacılık bölümleri-
nin son derece önemli olduğunu be-
lirten Aydın, “Temennimiz, ilçemize 
yeni bölümlerin açılmasıdır. Çünkü 
yeni bölümler demek daha çok öğ-
renci demek, daha çok öğrenci ise 
bölgenin sosyal ve kültürel yapısının 

gelişmesi anlamına gelir. Ayrıca öğ-
renciler yapacakları harcamalarla ilçe 
ekonomisine hatırı sayılır katkı sağla-
yacaktır” ifadelerini kullandı. Aydın 
konuşmasının sonunda ise KONSİAD 
olarak ekonomik anlamda ilçeye yapı-
labilecek yatırımlara imkanlar nisbe-
tinde destek verebileceklerini söyledi. 

Ziyaret sonunda KONSİAD Konya 
Şube Başkanı Aydın Hadim Belediye 
Başkanı Hadimioğlu’na hizmetlerin-
den dolayı hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

İntörn temsilcileri 
Selçuk Tıp’ta Buluştu

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Dekanlığı tarafından düzenlenen 
Ulusal İntörn Hekimlik Çalıştayı, 
Konya’da gerçekleştirildi. Çalıştay-
da, intörn hekimlerin çalışma ko-
şulları, meslek sorunları, eğitim sü-
recinin olumlu tarafları tartışılırken, 
geliştirilmesi gereken konu başlıkla-
rında fikir alışverişinde bulunuldu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Beyhekim Salonu’nda yapılan çalış-
taya Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Serdar Göktaş, Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, 30 farklı 
fakülteden 32  İntörn temsilcisi ile 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İntörn hekimleri katıldı. Dekan Prof. 
Dr. Serdar Göktaş, çalıştayın açılışın-
da yaptığı konuşmada, “Hekimliğin 
intörnlük döneminin değişik fakül-
telerdeki uygulamalarının gözden 
geçirilerek fakülte, hastane, intörn 
ve bu konunun diğer paydaşlarının 
da mutlu olabileceği ortak beklen-
tilerini daha standart ve kurumsal 
bir yapı haline dönüştürülme zorun-
luluğu karşımızda güncel bir sorun 
olarak dururken, ülkemiz tıbbının 
geleceği olarak gördüğümüz genç 
hekim adaylarımızın, fakültemizde-
ki yaşamlarına duyarsız kalmayarak, 
onlarla bireysel ve toplu görüşmeler 
yaparak meslektaşlarımızın her şey-
den önce ve en önemlisi hekim kar-
deşlerimizin kronikleşmiş mesleki 

ve sosyal sorunlarına dikkat çekmek 
amacıyla bu çalıştayı düzenledik. Bu 
konuya duyarsız kalmayan bizim bu 
heyecanımıza katılan 31 farklı tıp fa-
kültesinden gelen arkadaşlarımıza, 
fakültelerinin yönetimlerine teşek-
kürlerimizi sunuyorum” dedi.

Sonrasında, Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, çalıştayın 
amacı ve niteliği hakkında konuş-
masını gerçekleştirdi. Çalıştayda, 
intörn hekimlerin çalışma koşulları, 
meslek sorunları, eğitim sürecinin 
olumlu tarafları tartışılırken, geliş-
tirilmesi gereken konu başlıklarında 
fikir alışverişinde bulunuldu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Ayşen Melek Aytuğ Koşan “Dünya 
ve Türkiye’de İntörn Hekim Profili”, 
Prof. Dr. Ahmet Ak “Eğitim Prog-
ramına Genel Bakış”, Yrd. Doç. Dr. 
Memduha Aydın “İntörn ve İlişkile-
ri”, Doç. Dr. Kürşat Altınbaş “İntörn 
Hekim Hangi Becerileri Öğrenme-
li”, Prof. Dr. Kamil Hakan Doğan 
“İntörn Hekim Olmanın Yasal ve 
Etik Boyutu” konu başlıklarında su-
num yaptı. Çalıştayda ayrıca intörn 
temsilcilerinin gerçekleştirmiş oldu-
ğu sunumlardaki örnekler, Kayped 
uygulaması üzerinden oylanarak en 
çok puan alan özellikler bildirge tas-
lağı hazırlığı için kayıt altına alındı.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nda ‘Türkiye Üzerindeki ABD Hegemonyasının 70. Yılı’nı anlatan Prof. Dr. Caner Arabacı, “Amerikan hegemonyasından 
Türkiye’nin önce zihnen kurtulması lâzım. Türkiye “Küçük Amerika” olma yerine Büyük Türkiye ve tekrar Cihan Devleti neden olmasın” dedi

‘Büyük Türkiye olmalıyız’
Konya Aydınlar Ocağı’nın bu yı-

lın son Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
“Türkiye Üzerindeki ABD Hege-
monyasının 70. Yılı” ele alındı. NEÜ 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ca-
ner Arabacı, Konya Halk Kütüpha-
nesi’nde, Amerikan hegemonyası 
ve mandacılığıyla ilgili çarpıcı açık-
lamalar yaptı. Sohbetten önce kısa 
bir konuşma yapan Konya Aydınlar 
Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, “İngiltere’nin hegemonya-
sına girişimiz 1838’den 1947’ye 
kadar sürmüştü. Amerika’dan ne 
zaman kurtuluruz? Ancak birlik ve 
beraber olursak o zaman kurtulu-
ruz. Muhalefeti ve iktidarıyla, sivil 
toplumuyla medyasıyla ve halkıyla 
bir ve beraber olursak, ortak payda-
mız ne kadar güçlü olursa, Amerika 
kullanacak paralel bir yapı bulamaz-
sa o zaman yapacağı bir şey kalmaz. 
Çare biziz” dedi.

AMERİKA PİLOTLARI VETO ETTİ
Konuşmasına“Amerikan hege-

monyasından ne zaman kurtulaca-
ğız?” sorusuyla başlayan Prof. Dr. 
Caner Arabacı ise, Amerikan hege-
monyasına çarpıcı örnek olarak şun-
ları söyledi: “15 Temmuz’dan sonra 
Hava Kuvvetleri pilotsuz kaldı. F-4 
ve F-16’ların pilotları yok.  Türkiye,  
Pakistan’dan  F-16’lar için üç eğiti-
ci pilot istiyor. Pakistan da üç pilot 
vermeyi kabulleniyor. Yalnız, Tür-
kiye bu üç pilotu getiremiyor. Niye 
biliyor musunuz? Ağustos 2017’de 
oluyor bu olay. Uçak satış antlaşma-
sına göre, dışarıdan bir öğretici aldı-
ğı zaman Türkiye’nin Amerika’dan 

onay alması gerekiyor. Amerika’ya 
Türkiye bilgi veriyor. Amerika’da 
buna onay vermiyor. Pakistan’dan 
pilot yetiştirmek üzere üç usta öğ-
retici getiremezsiniz, diyor. Hege-
monya herhalde böyle bir şey. Ve 
çok acı bir şey.”

TEMEL TAŞLARINI MİSYONER 
OKULLARI DÖŞEDİ

Amerikan hegemonyasının Tür-
kiye’de 1815’de misyoner okulları 
açmasıyla başladığını belirten Prof. 
Dr. Caner Arabacı, “1870’lere ge-
lindiğinde Amerikan misyoner oku-
lu miktarı 279, 1900’e gelindiğinde 
400, 1915’egelindiğinde bu miktar 
450’dir. Amerika bu eğitim kurum-
ları sayesinde Türkiye’de bölücülük 
faaliyetleri yaptı.” dedi. Konya’da 
1910’dan önce Amerikalı misyoner 

Dr. Dat’ın, hastane açarak misyoner 
faaliyetlerine başladığını ve daha 
sonra Rad ile birlikte Pazar Okulla-
rı açıldığını belirten tarihçi Arabacı, 
Konya’da da hizip çalışmasıyla bölü-
cülük yapıldığını söyledi. 

TÜRKİYE’DE AMERİKAN 
MANDACILIĞI TARTIŞMALARI
I.Dünya Savaşı bittiğinde Tür-

kiye’de yoğun bir şekilde Amerikan 
mandacılığıtartışması yaşandığını 
ifade eden Arabacı, “Bu Amerikan 
mandacıları “Wilson Prensipleri 
Cemiyeti” adı altında örgütlendi.
Başında da Üsküdar Amerikan Kız 
Mektebinden mezun Halide Edip 
Adıvar vardır. Erzurum Kongre-
si’nde himaye ve mandacılık asla 
kabul edilemez diye bir karar alınır. 
Ama Sivas Kongresi böyle bir karar 
alamaz. Hatta üç gün manda konu-
sunu tartışır. Sonunda Amerika’ya 
mandayı kabul ediyor mu, etmiyor 
mu diye bir soralım kararı çıkar.” 
dedi.

Türkiye’de Amerikan hegemon-
ya sürecinin 2.Dünya Harbi’nden 
sonra başladığını kaydeden Araba-
cı, ABD Büyükelçileri’nin ülkemize 
çok büyük zararlar verdiklerini de 
belirterek Yalta Potsdam ve Talks 
antlaşmalarına dikkati çekti. Ara-
bacı, Amerika, Rusya ve İngilte-
re’nin dünyayı paylaşma antlaşma-
larında “Tabiri hoş görün Türkiye, 
1944’den sonra satılık bir koyun 
gibi Amerikan hegemonyasına dev-
redildi. Türkiye’yi bağlayıcı çok bü-
yük antlaşmalar yapıldı. Marshall 
Planı, ulaştırma, savunma, eğitim 
ve kültür alanında yapılan antlaş-

malarla Türkiye, Amerika’ya göbe-
ğinden bağlı kaldı” dedi. 60 darbe-
sinden sonra Amerika’nın isteği ile 
orduda 235 general ve amiral ile 
5 bin subayın, üniversitelerde 147 
öğretim üyesinin resen emekliye 
sevkedilerek büyük temizlik yapıldı-
ğını kaydeden Arabacı, milli eğitim 
sahasında yaşanan Amerika he-
gemonyasından da örneklerverdi. 
Cumhuriyet devrinde eğitimin sü-
rekli yaz-boz tahtasına çevrildiğini 
kaydeden Arabacı, eğitimin yaz-boz 
tahtası olmasında Amerikan’ın çok 
büyük rolü olduğunu da söyledi.

FULBRİGHT EĞİTİM ANTLAŞMASI 
Fulbright eğitim antlaşmasın-

dan da söz eden Arabacı, Türkiye 
Fulbright Eğitim Komisyonu’nun 8 
üyesinden 4’ünün Türk, diğerleri-
nin Amerikan olduğunu ve komis-
yonun fahri başkanının daAmerikalı 
(diplomatik misyon şefi) olması do-
layısıyla rey hakkına haiz bulundu-
ğunu belirterek 5. Maddesini dinle-
yicilerle paylaştı. 

Türkiye’nin Amerikan hege-
monyasından nasıl kurtulacağına 
dair çözüm önerilerinde de bulu-
nan Arabacı, bu konuda şunları 
dile getirdi: “Amerikan hegemon-
yasından Türkiye’nin önce zihnen 
kurtulması lâzım. Türkiye “Küçük 
Amerika” olma yerine Büyük Tür-
kiye ve tekrar Cihan Devleti neden 
olmasın. Amerika, isteklerini ye-
rine getirmeyenhükümetleri önce 
uyararak eli çantalıları, uyarıyı 
dinlemezlerse çakallarıgönderiyor 
(suikast, bomba patlatma, uçak 
düşürme) ve bu yolda da başarı 

sağlanamazsa genç Amerikalıları 
göndererek doğrudan askeri mü-
dahale devreye sokuluyor. Türki-
ye’nin sınırlarına gelmiş bir askeri 
müdahale var mı? Metal Fırtına’da 
bu var. Suriye’den dalıp Ankara’ya 
kadar uzanan Amerikan ordusuna 
sınırların, ordudaki FETÖ’cü su-
baylar eliyle o kitapta kurgulandı-
ğını görünce tüylerim diken diken 
olmuştu. İşgal için o dönemlere 
altyapı döşenmiş. Bu olmadığı içim 
şimdi Suriye’deki PYD-PKK’ya 4 
bin Tır’lıkgenç Amerikalılarla bir-
likte yerli güçleri devreye sökme 
planı devreye sokuluyor.” 

BÜYÜK TÜRKİYE’YE 
DOĞRU ADIM ADIM…

Sözlerine, “Evlatlarımızın hür, 

gelişmiş müstakil Büyük bir Türki-
ye’de yaşamasını istiyorsak Ame-
rikan yazılımlarından, Amerikan 
teknolojisine bağımlı olmaktan, 
Amerikan siyasetinin güdümünde 
olmaktan ve elimizi kolumuzu bağ-
layan 10’un üzerinde Amerika-Tür-
kiye anlaşmalarından kurtulmamız 
lâzım.  Bir babayiğit çıkıp da üniver-
sitelerimizde yerli yazılımlar yerine 
Amerikan yazılımları niçin kulla-
nılıyor demiyor.  Gelişmiş, hür ve 
Büyük Türkiye zihinler sorgulandığı 
zaman olacak” şeklinde son veren 
Prof. Dr. Caner Arabacı’ya, Konya 
Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Musta-
fa Güçlü, hayli hacimli bir Selçuklu 
kitabı hediye etti.
n HABER MERKEZİ

NEÜ Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı 

Prof. Dr. Caner Arabacı

Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği Konya Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, 
İlçe ziyaretleri çerçevesinde Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu’nu makamında ziyaret etti.
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‘Öğrencilere mesleki beceri eğitim ücreti ödenmeli’
Mesleki beceri eğitimi ücretleri-

nin yatırılmadığı gerekçesiyle başvu-
ruda bulunan öğrenci hemşirelerin 
durumunu görüşen KDK, ücretlerin 
ödenmesi yönünde tavsiye kararı 
aldı. Mesleki beceri eğitimi ücretleri-
nin yatırılmadığı gerekçesiyle başvu-
ruda bulunan öğrenci hemşirelerin 
durumunu görüşen Kamu Denet-
çiliği Kurumu (KDK), söz konusu 
ücretlerin verilmemesinin hukuka 
aykırı olduğunu belirleyerek, öğren-
cilerin hak ettikleri ücretin hesap-
lanarak ödenmesi yönünde tavsiye 
kararı aldı. KDK tarafından yapılan 
yazılı açıklamaya göre, özel bir lise-
nin hemşirelik bölümündeki bazı öğ-
renciler, 2015-2016 ve 2016-2017 
eğitim öğretim dönemlerinde mes-
leki beceri eğitimlerini Etlik Zübeyde 
Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde yaptıklarını 
bildirerek, hastane tarafından mes-

leki beceri eğitim ücretlerinin yatırıl-
madığını öne sürdü.

Öğrenciler, diğer kurumlarda 
mesleki beceri eğitimini yapan öğ-

rencilerin durumlarını emsal göste-
rerek, ücretlerinin ödenmesi talebiy-
le KDK’ye başvurdu. 

Şikayet başvurusunu inceleyen 

KDK, yapılan mesleki beceri eğiti-
minin yasal dayanağını oluşturan 
kanun gereğince, mesleki eğitim 
görenlere, devlet lisesi veya özel lise 

ayrımı yapılmaksızın işletmelerce 
ücret ödenmesi gerektiğini tespit 
etti. KDK, Etlik Zübeyde Hanım Ka-
dın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi tarafından öğrencilere, 
yaptıkları mesleki eğitimin karşılığı 
olan ücretin verilmemesinin hukuka 
aykırı olduğu tespitine yer vererek, 
hastane tarafından öğrencilere mes-
leki beceri eğitim ücreti ödenmesi 
gerektiğine karar verdi.

Kurum, yaptığı incelemeler so-
nucunda, söz konusu hastaneye, 
öğrencilerin hak ettikleri ücretin he-
saplanarak en kısa sürede ödenmesi 
yönünde tavsiye kararını gönderdi. 

Tavsiye kararının bildirilmesinin 
ardından hastanenin, öğrencilerin 
alamadıkları ücretleri geçmişe yöne-
lik hesaplayarak ödediği kaydedildi

Ayrıca KDK’nin, bu tavsiye ka-
rarı üzerine, benzer mağduriyetlerin 
giderilmesi ve tüm hastanelerin bu 
karara uymaları konusunda Sağlık 
Bakanlığına yazı gönderdiği kayde-
dildi.
n AA

‘2017’de birçok 
ilki gerçekleştirdik’

‘Bizler hizmet için bu 
makamları işgal ediyoruz’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven yeni yıl mesajı yayımladı. 
2018 yılının Ereğli’nin yılı olacağını 
belirten Başkan Özgüven: “Acısıyla, 
tatlısıyla bir yıl daha geride bırak-
manın heyecanı içerisindeyiz. 2017 
yılı içersinde Belediye olarak birçok 
ilki gerçekleştirmenin mutluluğu 
içerisindeyiz. Fiziki ve Sosyal Beledi-
yecilik kapsamında önemli hizmet-
leri halkımızla buluşturduk. Hadimi 
Hazretlerinin de ifade ettiği gibi 
“Kamil odur ki koya dünyada bir 
eser. Eseri olmayanın yerinde yeller 
eser.” Biz de bu kıymetli öğüdün 
ışığıyla günü kurtarmak için değil 
gelecek için kalıcı eserler bırakmaya 
gayret gösteriyoruz. Yeni yılla bir-
likte yaptığımız hizmetlerin üzerine 
daha fazlasını ekleyerek gidecek ve 
Anadolu’nun Yükselen Yıldızı olan 
Ereğli’mizi modern kent hüviyetine 
kavuşturacağız. 2023 yaklaşırken, 

bir yandan heyecanımız artıyor, bir 
yandan da umudumuz, gayretimiz, 
mücadelemiz güç kazanıyor. Kimi 
zaman içimizdeki hainler, kimi za-
man yurt dışındaki hasımlar, bü-
yük bir Türkiye’nin inşa ediliyor 
olmasından, bölgesinde ve dünya-
da öncü bir Türkiye’nin yükseliyor 
olmasından rahatsız oluyorlar. En 
son 15 Temmuz’daki hain saldırıda 
milletimizin dik duruşunu tüm dün-
ya gördü. Tarihimiz boyunca, nasıl 
yılmadan, yıkılmadan, kararlı bir 
yürüyüş gerçekleştirdiysek, bundan 
sonra da, güçlü, itibarlı, bölgesinde 
ve dünyada söz sahibi, etki sahibi, 
güç sahibi bir ülke olarak geleceğe 
ilerleyeceğiz inşallah. Bu duygu ve 
düşüncelerle tüm hemşehrilerimizi 
selamlıyor, 2018 yılının ülkemize, 
Milletimize huzur ve mutluluk ge-
tirmesini diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Şehit Uzman Jandarma Çavuş İzzet Soluk İlkokulu’nda hayata geçirilen Kırsal İnovasyon ve 
Köyden Çıktım Uzaya isimli projeler öğrencilerin ufkunu geliştiriyor ve eğitimde kaliteyi artırıyor 

Başköy’de öğrenciler 
için iki önemli proje

Birlik Vakfı Konya Şubesi, Do-
ğanhisar’ın Başköy Mahallesi’ndeki 
Şehit Uzman Jandarma Çavuş İzzet 
Soluk İlkokulu’nda okul müdürü ve 
öğretmenlerin eğitime yönelik öz-
verili çalışmalarını yerinde inceledi. 
Hazırlanan projelerle öğrencilerin 
ufkunu açan, koçluk sistemiyle ders 
eksikliklerini gideren ve okulda si-
nerji oluşturan Okul Müdürü Cemil 
Çetinkaya ve öğretmenleri tebrik 
eden Birlik Vakfı Konya Şube Baş-
kanı Orhan Gündüz, eğitime her 
zaman destek verdiklerini kaydetti.

Birlik Vakfı Konya Şubesi, Do-
ğanhisar’ın Başköy Mahallesi’ndeki 
ilkokulda incelemelerde bulun-
du. Farklı projelerle diğer okullara 
örnek olan Başköy Şehit Uzman 
Jandarma Çavuş İzzet Soluk İlko-
kulu’nu ziyaret eden Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Orhan Gün-
düz, Okul Müdürü Cemil Çetinka-
ya’yı gayretli çalışmalarından dolayı 
tebrik ederek, vakıf olarak eğitimde 
ilerlemeyi hedefleyen bütün okulla-
ra destek olacaklarını söyledi.

Vakfın Eğitim Komisyonu Baş-
kanı Mehmet Ali Gürel ve Sanat 
Danışmanı Mustafa Öztürk ile bir-
likte ziyaret ettiği Başköy Şehit Uz-
man Jandarma Çavuş İzzet Soluk 
İlkokulu Müdürü Cemil Çetinka-
ya’dan bilgi alan Gündüz, “Gelece-
ğin teminatı gençlerimizin inançlı, 
vatansever, kültürlü, çağdaş, ilmi 
seviyesi yüksek, bilimsel ve tekno-
lojik bilgilere sahip birer şahsiyet 
olmalarını sağlamak ve milletimizin 
birlik ve huzur içinde kalkınma ve 
gelişmesine katkıda bulunmak için 
çalışmalarına devam eden vakfımız, 
eğitim alanında yeni gelişmelere 
imza atan her kurum ve kişiye des-
tek olmaktadır. Başköy’deki okulu-
muzda yapılan ve hayata geçirilen 
projeleri duyduğumuzda bu başa-
rıya dikkat çekmek ve destek ver-
mek için incelemelerde bulunmak 
istedik. Burada yapılan projelerle 
öğrencilerimizin başarılarını ve iş 
hayatlarındaki verimli çalışmalarını 
gördükçe gururlandık” dedi.

Okuldaki öğretmenlerle birlikte 
ekip ruhuyla çalışarak öğrencilere 
etkinlik ve proje tabanlı koçluk ya-
pan ve 2012-2013 eğitim öğretim 
yılında yılın okulu seçilen Başköy 

Şehit Uzman Jandarma Çavuş İz-
zet Soluk İlkokulu Müdürü Cemil 
Çetinkaya’yı tebrik eden Gündüz, 
“Projelerinizi yakından takip ediyo-
ruz. Çocuklarımızın sınav ve başarı-
larını takip etmeniz, kitap okumayı 
özendirmeniz, onları özgüveni yük-
sek birer birey olarak yetiştirme-
niz, ‘Kırsal İnovasyon’ ve ‘Köyden 
Çıktım Uzaya’ projeleriniz son de-
rece dikkat çekici. Çadırda kurma-
yı düşündüğünüz planetaryum ve 
teleskobun öğrencilere büyük katkı 
sağlayacağına, ufuklarını gelişti-
receğine yürekten inanıyoruz. Bu 
çadırın çevre ilçelerdeki okullara da 
hizmet verecek olması ayrıca takdi-
re şayan. Dileriz projeleriniz kabul 

olduğunda bütün bunlar öğrencile-
rin hayatına bir hareketlilik getire-
cektir. Öte yandan incelemelerimiz 
esnasında İpekböceği Yetiştirme 
Projesi gibi köylüye yönelik diğer 
projelerle de toplumsal eğitime kat-
kıda bulunulduğunu gözlemledik. 
Okulumuzun temel aktörleri olan 
öğrenci, öğretmen, okul idaresi ve 
öğrenci velisinin beraber çalışarak 
bu başarı hikayesini birlikte yazdı-
ğı sonucuna varmaktan son derece 
mutluyuz” diye konuştu. 

Çocukların ufkunun gelişmesi 
için köyden çıkıp büyük üniversi-
telerde eğitim almaları gerektiğine 
vurgu yapan Gündüz, İlçe Kayma-
kamın ve İlçe Milli Eğitim Müdür-

lüğü’nün okuldaki projelere destek 
vermesinin de memnuniyet verici 
olduğunu ifade etti. Gündüz, di-
ğer ilçelerde de başarı gösteren ve 
örnek faaliyetler yapan okullarda 
incelemelerinin devam edeceğini 
sözlerine ekledi. Başköy Şehit Uz-
man Jandarma Çavuş İzzet Soluk 
İlkokulu Müdürü ve öğretmenleri, 
gönüllülük esasına göre öğrenci-
lerine konu ve ders eksikliklerinde 
koçluk yapıyor. Öğrencilerin ek-
sikleri belirlenip gerekli konularda 
ders desteği veriliyor. İstekli ve ba-
şarılı öğrencilere evlerinde sağlaya-
madıkları çalışma ortamları hazır-
lanarak, 4-5 öğrencili etüt imkanı 
sağlanıyor.  n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven mesaisinin büyük bölü-
münü halkla geçiriyor. Halkla iç içe 
olmanın kendisini mutlu ettiğini 
belirten Özgüven, makamına işlerin 
aksamaması için gereken imzaya 
geliyor. Yolumuz hizmet, gücümüz 
halk diyen Başkan Özgüven: “Va-
tandaşlarımızdan aldığımız güçle 
daima ileri gitmek, şehrimizi daha 
yaşanabilir hale getirmek için canla 
başla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz 
gün de dediğimiz gibi Belediye’yi 
hemşehrilerimizle beraber yönet-
meye gayret gösteriyor, onların is-
tek ve taleplerini hizmet skalamızın 

en başına koyuyoruz. Ereğli’mize 
çoğu ilk olan önemli hizmetleri ka-
zandırdık. Bu hizmetlerin yanı sıra 
vatandaşlarımıza yakın olmayı her 
fırsatta onlarla istişare etmeyi hep 
ilke edindik. Bizler hizmet için bu 
makamları işgal ediyoruz. Halka 
hizmetin hakka hizmet olduğu-
nun da bilincindeyiz. Bu sebeple 
hemşehrilerimizle hep beraberiz. 
Bundan sonraki süreçte de küçük-
lerimizin bir abisi, büyüklerimizin 
bir evladı olmaya devam edecek, 
hemşehrilerimizin de destekleriyle 
hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Okul Müdürü Cemil Çetinkaya ve öğretmenleri tebrik eden Birlik Vakfı
Konya Şube Başkanı Orhan Gündüz, eğitime her zaman destek verdiklerini kaydetti.
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesin-
de bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya 
yönelik operasyonda ağaç dibine 
gömülü mühimmat bulundu.  Vali-
likten yapılan açıklamada, İl Jandar-
ma Komutanlığı görevlilerince, terör 
örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin 
deşifre edilmesi ve engellenmesine 
yönelik çalışmaların sürdüğü belirtil-
di. Açıklamada şu ifadelere yer veril-
di: “27 Aralık’ta Şemdinli ilçesi Uslu 
köyü Ulaşan mezrası kırsal alanında 
yapılan arama tarama faaliyeti neti-
cesinde ağaç dibine gömülü vaziyet-
te 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği 
şarjörü, 4 havan mühimmatı, obüs 
mühimmatı ve 50 kalaşnikof piyade 
tüfeği fişeği ele geçirilmiştir.
n AA

Liselere yerleştirme sınavı 
örnek soruları açıklandı

1930 model motosiklete 
gözü gibi bakıyor

Sınavla öğrenci alan liselere yer-
leştirme sınavına ilişkin örnek soru-
lar Milli Eğitim Bakanlığının internet 
sitesinde paylaşıldı.

Liselere yerleştirme sınavına 
ilişkin örnek sorular Milli Eğitim Ba-
kanlığının (MEB) internet sitesinde 
yayımlandı. 

Sınavla öğrenci alan fen lisesi, 
sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi 
ve proje temelli liselere yerleştirme 
sınavına ilişkin örnek sorular “Sözel 
Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” adıyla 
iki ayrı kitapçık halinde MEB’in in-
ternet sitesi üzerinden paylaşıldı. 

Buna göre, “Sözel Bölüm” örnek 
kitapçığında, Türkçe’den 10, T.C 
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı 
Dil’den 5’er olmak üzere toplam 25 
örnek soru yer aldı. “Sayısal Bölüm” 
kitapçığında ise Matematik ve Fen 
Bilimleri’nden 10’ar olmak üzere, 
toplam 20 soru adaylara örnek gös-
terildi.

Örnek sorulara ilişkin açıkla-
mada sınavda, eğitim sisteminde 
yer alan öğretim programlarının 

hedefleri, öğrencilerin okulda ne 
öğrendiği ve öğrendikleriyle neler 
yapabildikleri üzerinde yoğunlaşıla-
cağı bildirildi. Açıklamada, sınavla 
öğrenci alan liselere yerleştirme sı-
navının, 8. sınıf kazanımlarıyla, be-
cerilere odaklanılan bir sınav olacağı 
kaydedildi. 

Adaylar örnek kitapçıkla-
ra”www.meb.gov.tr” adresinden 
ulaşabilecek.

Sınav haziranda iki oturumda 
yapılacak

“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bö-
lüm” olarak iki ayrı kitapçık ve op-
tik cevap formu ile haziran ayında 
iki oturumda düzenlenecek liselere 
yerleştirme sınavı 135 dakika sü-
recek. Sınavda çoktan seçmeli 90 
soru yer alacak. Türkçe’den 20, 
T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Ya-
bancı Dilden 10’ar olmak üzere 50 
soru “Sözel Bölüm”de, Matematik 
ve Fen Bilimlerinden 20’şer olmak 
üzere, 40 soru ise “Sayısal Bölüm”-
de adaylara yöneltilecek.
n HABER MERKEZİ

Karamanlı motosiklet tamirci-
si, Almanların ikinci dünya savaşı 
öncesi ürettiği 1930 model olan 
motosikletine gözü gibi bakıyor. 
İkinci Dünya Savaşını gören ve şu 
anda 87 yaşında olan Alman imalatı 
Zündapp marka motosiklet, kusur-
suz bir şekilde çalışırken, üzerinde 
hala eski plakası da takılı duruyor. 
37 yıllık motosiklet tamircisi olan 
Mehmet Yeşiltaş (50), kendisinin 
klasik motor tutkunu birisi olduğu-
nu söyledi. Yeşiltaş, motoru bir va-
tandaştan 25 yıl önce satın aldığını 
belirterek, “Bu motoru ilk aldığımda 
adeta hurda vaziyetteydi. Ben eksik 
parçalarının bir kısmını yurt dışın-
dan getirttim. Bulunmayanları da 
kendim yaptım. Almanya yapımı 
olan bu motor 1930 modeldir. Sa-
hibi bana bu motorun 1926 model 
olduğunu söyledi. Kayıtlarda ise 

Almanya bu motoru 1926 ile 1938 
yılları arasında üretimini yapmış. 
Bu motordan Türkiye’de bildiğim 
4 adet vardı. Ancak ikisi yurt dışı-
na gitti. Şu anda ise birisi bende, 
diğerinin de Balıkesir’de olduğunu 
biliyoruz. Almanlar bu motorları 
posta dağıtım hizmetleri ile savaşta 
kullanmış” dedi. Çok kişinin bu mo-
toru satın almak için geldiğini de an-
latan Yeşiltaş, “Motoru klasik motor 
tutkunu birisine veya müzeye sat-
mayı düşünebilirim. Bu motora 25 
bin lira verdiler ancak vermedim. 
Belki biraz daha yüksek fiyat veren 
olur ise satabilirim. Bu motorun bir 
özelliği de yakıt deposunun kurşun 
geçirmez olmasıdır. Savaş yıllarında 
üretildiği için deposu tamamen özel 
çelikten yapılmıştır. Şuanda bu mo-
torun trafiğe çıkmasına engel hiçbir 
eksiği yoktur” diye konuştu. n AA

İstanbul başta olmak üzere 12 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 120 şüpheli gözaltına alındı

DEAŞ’a yeni yıl 
öncesi büyük darbe

Yeni yıl öncesi terör örgütü DE-
AŞ’a yönelik 12 ilde düzenlenen ope-
rasyonlarda aralarında yabancı uy-
rukluların da bulunduğu 120 şüpheli 
gözaltına alındı.

Terör örgütleriyle etkin ve karar-
lı mücadelesini sürdüren güvenlik 
güçleri, bugün İstanbul, Gaziantep, 
Elazığ, Bingöl, Adana, Kilis, Sakarya, 
Manisa, Van, Diyarbakır, Mardin ve 
Bursa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 
operasyonlar düzenledi.

Yeni yıl öncesi gerçekleştirilen 
operasyonlarda aralarında yabancı 
uyrukluların da bulunduğu 120 şüp-
heli gözaltına alındı, bazı silahlar ile 
para ve çok sayıda örgütsel döküman 
ele geçirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına fa-
aliyette bulunduğu ve eylem hazırlı-
ğında olduğu ileri sürülen şüphelile-
rin yakalanması için çalışma başlattı.

Başakşehir, Ümraniye ve Güngö-
ren’de belirlenen 6 adrese eş zamanlı 
operasyon düzenleyen ekipler, biri 
kadın 6 yabancı uyruklu şüpheliyi gö-
zaltına aldı. 

Adreslerde yapılan aramada çok 
sayıda örgütsel doküman ve dijital 
malzeme ele geçirildi. 

Şüphelilerin, emniyetteki işlemle-
ri sürüyor. 

GAZİANTEP’TE
17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Gaziantep Valiliğinden yapılan 
açıklamaya göre, teröristlerin eylem-
lerinin önlenmesi amacıyla yürütülen 
çalışmalar kapsamında İl Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve 
bomba imha uzmanlarının da deste-
ğiyle belirlenen adreslere operasyon 
düzenledi.

Operasyonda 17 zanlı gözaltına 
alındı, zanlıların ev, iş yeri, depo ve 
üst aramalarında 111 bin 800 dolar, 
55 bin 195 bin lira, tabanca, 2 şarjör, 
220 dolu fişek, 2 av tüfeği, 27 fişek ile 
çok sayıda dijital malzeme ele geçiril-
di.

ELAZIĞ’DAKİ 
OPERASYONDA 8 GÖZALTI 

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca, DEAŞ’a yönelik soruşturma 
kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü 

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 
kent merkezinde belirlenen adreslere 
operasyon düzenlendi.  Operasyonda 
8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların 
emniyetteki işlemleri sürüyor. 

BİNGÖL MERKEZLİ OPERASYON
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığın-

ca, DEAŞ’a yönelik soruşturma kap-
samında 26 şüpheli hakkında gözaltı 
kararı çıkartıldı.  Bingöl merkezli İs-
tanbul, Adana ve Kilis’te terör örgütü 
DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 21 
şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheliyi 
yakalama çalışmaları sürüyor. Irak ve 
Suriye uyruklu şüpheliler gözaltında 
Sakarya’da Cumhuriyet Başsavcılığı 
Özel Soruşturma Bürosu’nca, DE-
AŞ’a yönelik soruşturma kapsamında 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü-
cadele Şubesi ekiplerince, Adapazarı 
ilçesinde belirlenen adrese operas-
yon düzenlendi. Operasyonda Irak 
uyruklu bakkal işletmecisi A.K.M.M, 
gündelik işçi H.A.M.M. ve hayvan 
besiciliği yapan M.O.N, “silahlı terör 
örgütü DEAŞ üyesi” oldukları iddia-
sıyla gözaltına alındı. Adreste yapılan 
aramada bazı dijital materyaller ile 
138 bin dolar ve 50 bin 210 lira ele 
geçirildi.  Şüphelilerin, emniyetteki 
işlemleri devam ediyor.

Manisa’da İl Emniyet Müdürlü-
ğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 
Salihli ve Turgutlu ilçelerinde DEAŞ 
üyesi olduğu öne sürülen kişilere yö-
nelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıl-
dığı operasyonda Turgutlu’da 2, Sa-
lihli ilçesinde de 3 şüpheli yakalandı. 

Aralarında Suriye uyruklu kişile-
rin de bulunduğu zanlılar, emniyete 
götürüldü. 

Van merkezli operasyonda, 
Van’da 13, Diyarbakır’da 8 ve Mar-
din’de bir olmak üzere 22 şüpheli gö-
zaltına alındı.

BURSA’DA 38 ŞÜPHELİ 
GÖZALTINA ALINDI

Bursa’da, İl Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 
merkez Osmangazi ve Yıldırım ile 
İnegöl ilçelerinde DEAŞ üyesi ol-
dukları öne sürülen kişilere yönelik 
operasyon düzenledi. Özel Harekat 
Şubesi ekipleri, zanlıların kaldığı be-
lirlenen evlere kapıları koçbaşılarıyla 
kırarak girdi. Ekipler, Osmangazi ilçe-
si Çırpan Mahallesi’ndeki apartmanın 
alt alta iki dairesinde 17, Osmangazi, 
Yıldırım ve İnegöl’deki diğer adres-
lerde de 21 olmak üzere 38 şüpheliyi 
yakaladı.

Aralarında Suriyelilerin de bulun-
duğu zanlılara ait adreslerde arama 
yapıldı. 

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üze-
re Bursa Emniyet Müdürlüğüne götü-
rüldü. n AA

PKK/KCK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Karaman’da çıkan yangında kullanılamaz 
hale gelen evin yıkımı sırasında yan yatan 
kepçenin operatörü yaralandı. Olay, Gazi-
dükkan Mahallesi 115 Sokak’ta meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz ay 
çıkan yangınla kullanılamaz hale gelen iki 
katlı kerpiç ev için yıkım kararı alındı. Yıkım 
öncesi güvenlik tedbiri alınarak sokak yaya 
ve araç trafiğine kapatıldı. Evi yıkan kepçe, 
enkazının üzerindeyken zeminin yumuşak 
olması sebebiyle bir anda yan yattı. Kepçenin 
yan yatması sebebiyle operatör Nedim A. 
hafif şekilde yaralandı.  n İHA

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki terör saldırı-
sında 6 asker yaralandı. Hakkari Valiliğinden 
yapılan açıklamada, Zer Tepe ve Kırmızıkaya 
üs bölgelerine PKK’lı teröristlerce yapılan sal-
dırıda, 6 askerin yaralandığı belirtildi. Açık-
lamada, yaralıların Hakkari Devlet Hasta-
nesinde tedavi altına alındığı, adli tahkikatın 
devam ettiği kaydedildi. Bölgede teröristlere 
yönelik hava destekli operasyonun sürdüğü 
öğrenildi. n AA

Kepçe yan yattı 
bir kişi yaralandı

Terör saldırısında 
6 asker yaralandı

Yılbaşında İstanbul’da eylem yapmayı planladığı değer-
lendirilen PKK/KCK’lı terörist, Kırıkkale’de sahte kimlikle 
yakalandı. Yılbaşında İstanbul’da eylem yapmayı planladığı 
değerlendirilen, PKK/KCK üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 
10 yıl hapis cezası bulunan terörist, Kırıkkale’de yakalandı. 
Alınan bilgiye göre, Afyon Ağır Ceza Mahkemesince, hak-
kında “silahlı terör örgütü üyeliği”nden kesinleşmiş 10 yıl 
hapis cezası bulunan S.D’nin, Batman’dan İstanbul’a trenle 

yolculuk yaptığı istihbaratına ulaşan polis ekipleri, harekete 
geçti. Treni Irmak İstasyonu’nda durduran Kırıkkale Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, S.D’yi gözal-
tına aldı.  Kuzeni H.K’ye ait sahte kimlik taşıdığı belirlenen 
S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme-
ce tutuklandı.

S.D’nin, yılbaşında İstanbul’da eylem yapmayı planladı-
ğının değerlendirildiği öğrenildi. n AA

Eylem hazırlığındaki PKK’lı terörist yakalandı



Tunus Kalkınma, Yatırım ve 
Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad 
el-İzari, Türkiye’ye ihracatı artır-
mak istediklerini ve Tunus’un Türk 
yatırımcılar için uygun bir atmosfer 
sunduğunu söyledi.  İzari, başkent 
Tunus’ta düzenlenen Tunus-Türki-
ye İş Forumu’nda, AA muhabirine 
iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de-
ğerlendirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bakanlar ve iş dünyasın-
dan temsilcilerle Tunus’a ziyaretinin 
çok doğru bir zamanda gerçekleşti-
ğini belirten İzari, “İki ülke arasında 
derin ve dev bir potansiyel olduğu-
nun farkındayız. Karşılıklı özel sektör 
yatırımlarının artırılması yönündeki 
siyasi arzu da ortada. Tunus ürün-

lerinin Türkiye piyasasına ihraç edil-
mesi için müthiş bir potansiyel var. 
Aynı zamanda, Türk şirketlerinin de 
Tunus’ta yatırım yapmaları için bü-
yük bir potansiyel görüyoruz.” dedi.

Tunus parlamentosunun iki ülke 
arasındaki ticaret hacminde Türki-
ye lehine farkı azaltmak amacıyla 
2018’den itibaren serbest ticaret an-
laşmasının dışında bazı Türk ürünle-
rine vergi uygulama kararı aldığını 
hatırlatan İzari, şunları söyledi:

“Bizler bu konunun çözülmesi 
için çalışıyoruz. Türkiye’den iki ülke 
arasındaki ticaret hacmindeki farkın 
giderilmesi için bizim özel sektörü-
müzün Türkiye piyasasına girebil-
mesi, ihracatının teşviki yönünde 
teminatlar aldık. Bizce Tunus’un 

Türkiye’ye ihracatının ilerletilmesi, 
bu konudaki sorunun en kısa sürede 
çözülmesi için izlenecek yol olacak-
tır.”
YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİ-

Ğİ KONSEYİ
Tunuslu Bakan İzari, sadece ti-

caret hacmindeki farka değil “büyük 
resme” odaklanmak gerektiğini ve 
iki ülkenin potansiyelini ortaya ko-
yarak bu farkı azaltabileceğini dile 
getirdi.

Bu çerçevede iki ülke arasında-
ki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi’nin önemini vurgulayan 
İzari, “Türkiye’de şubat ayında iki 
ülkenin başbakanlarının liderlik ede-
ceği Yüksek Düzeyli Stratejik İşbir-
liği Konseyi toplantısı için hazırlık 

yapıyor, çalışıyoruz. Bu kapsamdaki 
konuların tartışılması için bu toplantı 
doğru ve uygun bir yer olacak. Hepi-
miz gelecek aylarda iki ülke için daha 
fazla ekonomik fırsat ortaya çıkarmış 
olmayı umuyoruz.” diye konuştu. 

Tunus hükümetinin kısa süre 
önce bir yatırım yasasını hayata ge-
çirdiğine işaret eden İzari, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında 
imzalanan “Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin An-
laşma”ya da değindi.

İzari, Tunus’un sahip olduğu “in-
san kaynağı, geniş yetenek havuzu, 
stratejik konumu, istikrar, hukuk 
üstünlüğü” gibi faktörlerin hepsinin 
Türk yatırımcılar için uygun atmos-
fer sunduğunu vurguladı.  n AA 

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı-
ğı, 1 Ocak’tan itibaren 
Bakanlık personeli 
veteriner hekimlerin 
aşı ve küpe uygulama 
hizmetleri karşılığın-
da üreticilerden aldık-
ları ücretleri 1 kuruşa 
indirdi. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba’nın daha önce üretici ma-
liyetlerinin düşürülmesi amacıyla 
dile getirdiği “aşı ve küpe ücretleri-
nin kaldırılacağı” yönündeki açıkla-
ması doğrultusunda ilk adım atıldı.

Buna göre Bakanlık personeli 
veteriner hekimlerin aşı ve küpe 
uygulama hizmetleri karşılığında 
üreticilerden alınan ücretler yeni-
den belirlendi. Daha önce 25 kuruş 
ile 2,50 lira arasında değişen aşıla-
ma ve küpeleme ücretleri 1 kuruşa 
düşürüldü.

Bakanlık, bu doğrultuda kamu-
oyunda aşı ve küpe ücreti olarak 
bilinen “Hayvanların Tanımlan-
ması ile Veteriner Biyolojik Ürün 
Uygulama Ücreti Makbuzu” karşı-
lığı uygulama ücreti olarak 1 Ocak 

2018’den itibaren 1 kuruş alınması 
hususunda 81 il müdürlüğüne ge-
rekli yazıyı gönderdi.

Öte yandan söz konusu ücret-
lerin tamamen kaldırılması ama-
cıyla mevzuat değişikliği çalışması 
sürdürülüyor. Bakanlık, veteriner 
hekimlerin, aşı ve küpe uygulama-
sı hizmetleri karşılığında farklı şe-
kilde ücretlendirilmesi konusunda 
da bir çalışma yapıyor.

Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda 
hayvanlara uygulanan aşı ve küpe 
uygulamaları için hayvan sahipleri 
ya da bakıcılarından ücret alınma-
sına ilişkin maddeler yer alıyor. 
Söz konusu mevzuat ile bu ücretin 
miktarının belirlenmesi yetkisi de 
Bakanlıkta bulunuyor.  n AA
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‘Hayvancılıkta 2018 seferberlik yılı olacak’ Tüketici e-ticarette yeni çözümler bekliyor
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri 

Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı 
Bülent Tunç, AA muhabirine yaptı-
ğı açıklamada, kırmızı et üretiminde 
bu yıl yaşanan gelişmeleri değer-
lendirdi, gelecek yıla ilişkin beklen-
tilerini ifade etti.

Üreticiler için 2017’nin dalgalı 
bir seyir izlediğini belirten Tunç, bu 
süreçten en çok küçük işletmelerin 
etkilendiğini söyledi.  Tunç, kü-
çük üreticinin gözardı edilmemesi 
gerektiğini vurgulayarak, “Küçük 
üreticiler, yaptıkları iş ve konumları 
gereği bu ülkenin sosyoekonomik 
mihenk taşlarıdır. Unutmayalım 
ki kırsalda yaşayanlar üretmekten 
vazgeçip kentlere göçerse bir daha 
bunları köylerine döndüremeyiz.” 
diye konuştu.

Üreticilerin de vatandaşın daha 
düşük fiyata kaliteli kırmızı et tü-
ketmesini istediğini belirten Tunç, 
kesim ve perakende fiyatını üretici-
nin belirleyemediğini söyledi. Tunç, 
üreticinin sattığı fiyatla tüketicinin 
alım fiyatı arasındaki farkın mercek 
altına alınması gerektiğini bildirdi.

“Besilik erkek sığır desteği sür-
dürülmeli”

Kısa vadede girdi fiyatlarını 
düşürmenin mümkün olmadığı-

nı, yurt içi üretimin desteklenmesi 
gerektiğini belirten Tunç, şunları 
kaydetti: 

“Üreticimize bu yıl maalesef be-
silik erkek sığır desteği verilemedi. 
Bu destek, yurt içi üretimi teşvik 
için önemliydi. Buna karşın Sayın 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı-
mız Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018’de 
200 başa kadar, kesilen hayvan ba-
şına 250 lira destek verileceği müj-
desini vermiştir. Üreticiler olarak 
beklentimiz, yurt içi üretimi teşvik 

etmek adına besilik erkek sığır des-
teğinin birkaç yıl daha sürdürülme-
sidir.” 

Fiyat istikrarının sağlanması ve 
meydanın spekülatörlere bırakılma-
ması adına her türlü göreve hazır 
olduklarını söyleyen Tunç, “Bu yol-
da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı ile yakın iş birliği yürütüyo-
ruz. Hayvancılıkta alınan tedbirler 
ve iş birliğiyle 2018’in ‘seferberlik 
yılı’ olacağına inanıyoruz” dedi. 
n AA

Elektronik Ticaret İşletmecileri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Ekmekçi, e-ticaret sektöründe ya-
şanan büyümeyle birlikte tüketici-
nin artık yeni çözümler beklediğini 
söyledi.

Elektronik Ticaret İşletmecile-
ri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Ekmekçi, e-tica-
ret sektöründe güzel bir büyüme 
yaşandığını, 2017 büyümesinin 
sektörün potansiyeli göz önünde 
bulundurulduğunda Türkiye eko-
nomisinin üzerinde olacağını söy-
ledi.

Ekmekçi, e-ticaretin geleneksel 
olarak Türkiye’de yıllık yüzde 35 
civarında büyüdüğünü ifade ede-
rek, şunları kaydetti: “Bu yıl yüzde 
35’lik büyümeleri bulamayabiliriz 
ama büyüme devam ediyor. Yıl 
sonu itibarıyla yüzde 25’lerde bir 
büyüme bekliyoruz. Büyümede-
ki bu gerileme kötü bir şey değil, 
sektörün belirli noktalarda doyuma 
ulaştığı anlamına geliyor. Aynı za-
manda tüketicinin artık daha yeni 
çözümler beklediğini de gösteriyor. 
2017’ye girerken sektör zaten iyi 
noktadaydı. Yıl içinde heyecan veri-
ci yenilik ve hizmet kalitesi olmadı. 
Sektör, 2018’de ise 2017’den ders 

alarak tüketiciye sunduğu hizme-
tin kalitesini artırmalı, ürün gamını 
çeşitlendirmeli. Sektör, 2018’e fark 
yaratarak girmek istiyor.”

Emre Ekmekçi, kampanyalar ve 
“Black Friday” gibi günlerin tüketi-
cinin online alışverişe alışması için 
önemli olduğunu, bu gibi kampan-
yalı günler ya da indirim günlerinin 
Türkiye’de zamanla daha da sağlık-
lı işleyeceğini ifade ederek, şunları 
kaydetti: 

“Tüketiciye aynı şeyleri yaparak 

büyümeleri getiremeyiz. 2018’de 
sektör yeni modellerle büyüyecek. 
Tüketici her zaman bizim bir adım 
önümüzde. Sektör olarak her za-
man onun isteklerine cevap ver-
memiz lazım. 2018’de daha yeni iş 
modelleriyle, özel günleri daha iyi 
planlayarak, daha fazla müşterinin 
daha sık alışveriş yapmasını sağla-
mamız lazım. e-ticareti, tüketicinin 
ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem 
olarak kurgulamalıyız. 2018’de 
buna kafa yoracağız.”  n AA

Çad, Türk işadamlarına
yatırım fırsatı sunuyor

Aşı ve küpe uygulama 
ücretleri 1 kuruş olacak

Çad Petrol ve Enerji Bakanı Ma-
itre Beşir Madet, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Ara-
lık’ta başlayan, Sudan, Çad ve Tu-
nus’u kapsayan Afrika ziyaretinin 
Çad ayağı ve Türkiye ile Çad ara-
sında sağlanan enerji iş birliği anlaş-
ması hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. Ziyaretin Çad için bir fırsat 
olduğunu ve göz ardı edilmemesi 
gereken bir ziyaret niteliği taşıdığı-
nı söyleyen Madet, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Çad Cumhurbaşkanı İd-
ris Debi’yi kardeşi olarak gördüğünü 
ve ziyaretinde Çad halkını kucakladı-
ğını söyledi. Madet, Türk mevkidaşı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Be-
rat Albayrak ile hidrokarbon alanın-
da ortak anlaşmalara imza attıklarını 
belirterek, Türkiye’nin, kamu ve özel 
firmalarıyla ülkedeki petrol ve enerji 
kaynaklarını çıkarıp işletmesinden 
memnuniyet duyacaklarını ifade 
etti. Jeologların, “Zengin yeraltı kay-
nakları ve petrol yataklarına rağmen 
Çad’ın bunlardan faydalanamaması 
büyük bir skandaldır.” dediğini ha-
tırlatan Madet, “Elimde Çad’ın pet-
rol rezervlerinin haritası var. Bugün 
bile talep edildiği takdirde ülkedeki 
petrolün üretim ve ihracatını Tür-
kiye üzerinden hemen başlatırız.” 
ifadelerini kullandı.
“HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLAMA 

SÖZÜ VERİYORUM”
Madet, ülkesinin enerji politika-

sının herkese açık olduğunu ifade 
ederek Çad’ın ekonomik anlamda 
liberal bir konumda olduğunu aktar-
dı ve Çin firmalarının ülkede petrol 
üretmine başladığını ve rafinerilere 

sahip olduğunu anımsattı. 
“Türk firmalarını Çad’a davet 

ediyorum, her türlü kolaylık ve des-
teği sağlama sözü veriyorum.” diyen 
Bakan Madet, ülkedeki yatırımların 
hukuk koruması ve devlet garanti-
si altında olacağının sözünü verdi.  
Kendisini bakan olmanın yanı sıra 
devlet yararına çalışan ticaret adamı 
konumunda da gördüğünü söyle-
yen Madet, “Enerji ve petrol üretimi 
konusunda ortaklaşa çalışmak için 
Türk mevkidaşım bugün beni çağır-
sın hemen giderim, Türk kardeşle-
rimiz gelmek istese ziyareti hemen 
organize ederim. Kendi ajandama 
bakmadan Türk makamları hangi 
zaman isterse ülkem için hemen 
her türlü iş birliğine hazırım.” diye 
konuştu. “Türkiye gelsin burada 
bir şehir verelim hemen elektriğini 
üretmeye başlasın” Türk firmalarını 
diplomasi engeline sokmayacağını 
söyleyen Madet, “Türkiye gelsin bu-
rada bir şehir verelim, hemen elekt-
riğini üretmeye başlasın. Biz enerji 
alanında açık bir pazarız bu bilinsin.” 
yorumunu yaptı. 
n HABER MERKEZİ

Emlak Konut GYO güvencesi Dağ Mühendislik  tarafından inşa edilen Tual Bahçekent ve Tual 
Adalar projesini Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik özel bir kampanya ile tanıttı

Dağ Mühendislik Avrupa’da
iki önemli projesini tanıttı

Emlak Konut GYO güvencesi 
Dağ Mühendislik  tarafından inşa 
edilen Tual Bahçekent ve Tual Ada-
lar projesini Danimarka’da yaşayan 
vatandaşlarımıza yönelik özel bir 
kampanya ile tanıttı. Bu amaçla dü-
zenlenen yatırım resepsiyonu,yoğun 
katılım ve satış başarısı ile gerçek-
leştirildi. Dağ Mühendislik; fark ya-
ratan projeleriyle Türkiye ekonomi-
sine değer katmak ve yatırımlarıyla 
bir dünya markası olma hedefiyle 
büyümesini sürdürüyor. Emlak Ko-

nut GYO  üst düzey yetkililerinin de 
katıldığı  resepsiyona Avrupa’da ya-
şayan Türk vatandaşlarının ilgisi bü-
yük oldu. Yoğun bir ilgi ve katılımın 
olduğu etkinlik, Danimarka’nın baş-
kenti Kopenhag’da gerçekleştirildi. 
Etkinlikte, Emlak Konut GYO Genel 
Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu, Pa-
zarlama Daire Başkanı Zeynep Basa, 
Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Dağ ve çok sayıda 
vatandaşımız hazır bulundu. Dağ 
Mühendislik Yönetim Kurulu Başka-

nı Mehmet Dağ, yatırım resepsiyo-
nunda yaptığı konuşmada “ Burada 
olmaktan çok mutluyuz. Beklediği-
mizden daha yoğun bir ilgiyle karşı-
laştık.Ülkemiz ekonomisine, marka-
mıza duyulan güveni bir kere daha 
gördük ve bu bize şevk verdi,  bize 
güvendikleri için teşekkür ederiz, 
hedeflerimiz artık daha da yüksek-
lerde” dedi. 

Etkinlikte söz alan, Emlak Konut 
GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan 
Ayoğlu ise “Burada yaşayan vatan-

daşlarımızla verimli iki gün geçir-
dik. Vatandaşlarımız her ne kadar 
yaşamlarını burada idame ettirseler 
de anavatanlarıyla halen güçlü bir 
bağları var yatırımlarına da bu kap-
samda yön veriyorlar. Organizas-
yona gösterdikleri yoğun katılımda 
bunun en güzel göstergesi diyebili-
riz.Katılım gösteren, katkıda bulu-
nan tüm vatandaşlarımıza şirketim 
adına teşekkür ediyorum.” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Tunus, Türkiye’ye ihracatı artırmak istiyor

Dağ Mühendislik; fark yaratan projeleriyle Türkiye ekonomisine değer katmak ve yatırımlarıyla bir dünya markası olma hedefiyle büyümesini sürdürüyor.

Çad Petrol ve Enerji Bakanı 
Maitre Beşir Madet
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Eski Sovyet coğrafyasının Rusya ile Avrupa arasında sıkışıp kalan stratejik ülkesi Ukrayna, yine hareketli günler yaşıyor

Ukrayna’da neler oluyor?
Eski Sovyet coğrafyasının Rus-

ya ile Avrupa arasında sıkışıp kalan 
stratejik ülkesi Ukrayna, yine hare-
ketli günler yaşıyor. 2014 senesinde 
Rusya’nın Kırım’ı işgali ve Donbass 
bölgesinde hibrid savaşın başlaması 
gibi büyük bedeller karşılığında Avru-
pa’ya entegrasyon yolunu seçen Kiev, 
son haftalarda iç politikadaki bitme-
yen tartışmalarla yeniden dünyanın 
gündeminde.

Konunun magazinleşmesini sağ-
layan Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı, 
eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvi-
li’nin Ukrayna yönetimi ile mücadele 
yöntemleri olabilir belki, ama mese-
lenin özü bu değil. Kiev, kendi tercihi 
olarak açıkladığı ve Batı’nın da talep 
ettiği reformları gerçekleştirme zo-
runluluğu ile bu reformlara engel olan 
yolsuzluk, oligarşi gibi kronik sorunlar 
arasında sıkışıp kalmış durumda. 

ABD ve Avrupa’nın 2014 sene-
sinde daha pratik bir tandem olarak 
gördüğü Poroşenko-Yatsenyuk ik-
tidarı, bu destek ve halkın yeni lider 
arayışı sonucu Ukrayna’yı Avrupa’ya 
götürme ve kronik sorunlara çözüm 
bulma vaadi ile göreve geldi. Yat-
senyuk, başbakanlık görevini iki yıl 
sürdürebildi, Poroşenko’nun ise ken-
disinden beklenenleri gerçekleştir-
mekte zorlandığı görülüyor. 

HALK YENİ BİR MEYDAN 
HAREKETİNE HAZIR DEĞİL

Ukrayna, devrimden sonraki ilk 
iki yılda, ödediği büyük bedele, sava-
şa ve Rusya’nın aralıksız baskılarına 
rağmen Batı ile entegrasyon yönün-
de ciddi adımlar attı. Bu adımlardan 
birisi de Ulusal Yolsuzlukla Mücadele 
Bürosu’nun (NABU) oluşturulmasıy-
dı. Büro, çalışmalara çok hızlı başladı, 
yolsuzlukla mücadele kapsamında 
yüzlerce dava açtı, fakat bu davalar 
İçişleri Bakanının oğlu da dahil, üst 
düzeye uzayınca iç politikada yeni bir 
savaş başladı. 

Cumhurbaşkanı Poroşenko, açık 
ifade etmese dahi, bu savaşta NA-
BU’nun değil, ona savaş açan Baş-
savcı Lutsenko-İçişleri Bakanı Ava-
kov ikilisinin yanında yer alıyor. Bu, 
elbette, Batılıları memnun etmiyor, 
ancak şimdilik Ukrayna’nın Uluslara-
rası Para Fonu’na borçlarını ödemeye 
başlaması, devlet finans sisteminin 

normalleşmesi, Yanukoviç dönemin-
de içi tamamen boşaltılmış ordunun 
yeniden kurulması, Kiev’in Rusya’ya 
karşı barışmaz tavrı, ülkenin savaşta 
oluşu Poroşenko yönetiminin iktidar 
limitini uzatıyor. Öte yandan, son 
dört yılda makroekonomideki başarı-
ları kendi yaşamlarında hissetmeyen, 
tam tersi, ekonomik durumu daha da 
zorlaşan Ukraynalılar, her ne kadar 
hayal kırıklığı yaşasalar da yeni bir 
meydan hareketi başlatmak için hazır 
değiller. Bu da Poroşenko yönetiminin 
iç politikada şimdilik daha rahat dav-
ranmasına sebep oluyor. 

SAAKAŞVİLİ NASIL
 ‘İSTENMEYEN KİŞİ’ OLDU

Reformcu olarak davet ettiği, va-
tandaşlık verdiği, Odessa Valisi olarak 
atadığı ve büyük övgüler yağdırdığı 
eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail 
Saakaşvili’yi vatandaşlıktan çıkartma-
sı da bu rahatlığın göstergesiydi.

Peki, Saakaşvili yaşanan bu süre-
cin neresinde? “Ukrayna’nın büyük 
dostu” Saakaşvili, neden Kiev için is-
tenmeyen şahıs rolünde? 

Petro Poroşenko, Eski Gürcistan 
Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’yi 
gayri resmi danışman sıfatıyla 2015 
senesinde oluşturduğu Uluslararası 
Reform Danışma Konseyi Başkanlığı-
na getirdiğinde ve ardından da vatan-
daşlık vererek Odessa gibi stratejik bir 
vilayete vali olarak atadığında çoğu 
siyaset uzmanlarını şaşırtmıştı. Çün-
kü Saakaşvili, iyi ve hızlı bir reformcu 
olmasına mukabil kontrol edilmesi ve 
uzlaşılması zor olan, maceracı ve iddi-
alı bir politikacı. Dolayısıyla, Ukrayna 
gibi çok girift sorunları olan bir ülkede 
Saakaşvili’nin sadece reformist yanın-
dan yararlanıp, politikacı kimliğinin 
arka planda kalacağını düşünmek ba-
şından hataydı. 

Saakaşvili gibi enerjik, popülist ve 
sert hamleleri seven bir politikacı için 
ise Ukrayna’da siyasetin içinde olmak 
ABD’nin veya Avrupa’nın herhangi 
bir ülkesinde bir araştırma kurulu-
şunda veya enstitüsüde çalışmaktan 
daha cazipti. Zira Gürcistan’da siya-
set yapması, ezeli düşmanı Bidzina 
İvanişvili’nin ülkeyi perde arkasından 
yönettiği sürece imkansızdı. Bu ne-
denle de “Bir ülkenin cumhurbaşkan-
lığını yapan birisinin başka bir ülkede 

valiliği tercih etmesi ne kadar doğru” 
sorusunu gündemine bile almadan, 
Odessa’da bürokrat olmayı kabul etti. 
Ukrayna’nın en stratejik kentlerinden 
Odessa’da gerçekten de hızlı bir de-
ğişim süreci başlattı, bazılarınca şov 
olarak da değerlendirilen kendine has 
yöntemlerle yolsuzlukla mücadeleyi 
birkaç ay sürdürdü. Ancak kısa süre 
sonra kaçınılmaz son gerçekleşti: Sa-
akaşvili önce Başbakan Yatsenyuk ve 
ekibiyle, ardından kadim dostu Poro-
şenko ile karşı karşıya geldi ve gerilim 
uzlaşılamaz boyutlara varınca kasım 
2016’da Poroşenko’yu Odessa’da iki 

oligarşik klanı desteklemekle suçlaya-
rak istifa etti.

Aslında bu durumu sadece Saa-
kaşvili’nin uzlaşmaz tavrı ile açıkla-
mak haksızlık olur, zira Gürcü lider-
den daha önce Poroşenko yönetiminin 
yine reformlar için getirdiği Litvanyalı 
Ekonomi Bakanı Ayvaras Abromaviç-
yus ve ABD doğumlu Maliye Bakanı 
Natalya Yaresko istifa etmiş, Baş-
savcı Yardımcısı David Sakveralidze 
ve Saakaşvili ekibinden birçok isim 
görevden alınmıştı. Saakaşvili’nin bu 
isimlerden farkı, teknokrat bir refor-
mcu değil, devrimleri seven iddialı 
bir politikacı oluşuydu. Gürcistan’daki 
son parlamento seçimlerinde, partisi 
Birleşik Ulusal Harekat yine başarılı 
olamayınca, Saakaşvili için tek siyaset 
umudu Ukrayna’ydı ve ondan Abro-
maviçyus veya Yaresko gibi sakince 
istifa edip kenara çekilmesini bekle-
mek saflık olurdu.

Saakaşvili, Odessa valiliğinden 
istifasının ardından mücadelesini 
Kiev’e taşıma kararı aldı; Yeni Güçler 
Hareketi Partisi’ni kurdu ve Cumhur-
başkanı Petro Poroşenko ile ekibine 
yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. 
Temmuz 2017’ye geldiğinde iki eski 
dost arasındaki gerilim, Poroşen-
ko’nun Saakaşvili’yi Ukrayna vatan-
daşlığından atmasıyla sonuçlandı. 
Karara gerekçe olarak Saakaşvili’nin 
Ukrayna vatandaşlığını alırken “bi-
linçli olarak yanlış bilgi veya sahte ev-
rak sunması” gösterildi, ancak kararın 
metni açıklanmadığı gibi, öne sürülen 
gerekçe de pek inandırıcı bulunmadı. 
Kararın siyasi olduğu çok açıktı; belli 

ki Ukrayna, Saakaşvili’yi vatandaşlık-
tan çıkartarak bu büyük “başağrısı”n-
dan kurtulmaya çalışıyordu, ancak 
yöntem, hele de Saakaşvili söz konu-
su olunca çok başarılı değildi.

Vatandaşlıktan atıldığı sırada yurt 
dışında bulunan Saakaşvili, 10 Ey-
lül’de Ukrayna sınırını taraftarlarının 
yardımıyla geçerek yeniden Kiev’e 
döndü. Sığınma talebinde bulundu, 
ancak ret cevabı aldı. Daha önce Gür-
cistan’ın Saakaşvili’yi iade talebini iki 
kez reddeden Ukrayna Başsavcılığı ise 
eski Gürcistan Cumhurbaşkanı’nın 
artık vatandaşı bile olmadığı eski ül-
kesine iade edilebileceğini gündeme 
getirdi.

KİEV GERİLİMİ TIRMANDIRMAK 
İSTEMİYOR

Saakaşvili ise Ukrayna Göç Ser-
visi’nden 1 Mart 2018’e kadar otu-
rum izni aldığını söyleyerek Kiev’de 
mücadelesini sürdürmekte kararlı 
olduğunu açıkladı. Gerilim, Saakaşvi-
li liderliğindeki Yeni Güçler Hareketi 
Partisi’nin 17 Kasım’da Kiev’de süre-
siz protesto gösterileri başlatmasını 
açıklamasıyla yükselmeye başladı. 
Cumhurbaşkanı Poroşenko, bu göste-
rilerin Ukrayna’da istikrarsızlık mey-
dana getirmeye çalışan güçlerin planı 
olduğunu söylerken Başsavcı Lutsen-
ko, Saakaşvili’yi darbe teşebbüsünde 
bulunmakla suçladı.

5 Aralık’ta Ukrayna Güvenlik 
Servisi Saakaşvili’nin Kiev’de kirada 
oturduğu eve operasyon düzenledi. 
Saakaşvili, evin çatısına çıkarak zama-
nı uzatmayı ve taraftarlarını toplaya-
rak gözaltına alınmaktan kurtulmayı 
başardı. Aynı gün Başsavcı Lutsenko, 
Saakaşvili’nin eski Cumhurbaşka-
nı Yanukoviç’e yakın oligarklardan 
Sergey Kurçenko’dan 500 bin dolar 
aldığını, bu parayla darbe yapmaya 
çalıştığını ve bu planın arkasında Rus-
ya’nın olduğunu öne sürdü. Lutsenko 
parlamentoda bazı ses kayıtlarını da 
dinletti, ancak “deliller” pek ikna edici 
değildi ki, Başsavcının umduğu so-
nucu doğuramadı. Elbette, Saakaşvili 
de melek değil, ancak onu Rusya’nın 
yönettiğini iddia etmek, olabilecek en 
zayıf komplo teorilerinden biri olmalı. 
Zira Rusya Devlet Başkanı Putin de 
geçtiğimiz günlerde düzenlediği ba-
sın toplantısında eski Gürcistan Cum-

hurbaşkanına nefretini yüzünün tüm 
çizgilerine yansıtarak “Saakaşvili’nin 
yaptıkları Ukrayna halkının yüzüne 
tükürmektir” demekle Lutsenko’nun 
tezini çürütmüş oldu. 

Saakaşvili, 5 Aralık’taki başarısız 
operasyondan üç gün sonra gözaltına 
alındı, ancak üç gün sonra da mahke-
me tarafından tutuksuz yargılanma 
kaydıyla serbest bırakıldı. Belli ki Kiev, 
gerilimi daha fazla tırmandırmak iste-
miyordu.

UKRAYNADA’DA SULAR KISA 
VADEDE DURULMAYACAK

Saakaşvili, serbest bırakıldıktan 
sonra yeniden taraftarlarını gösteriye 
çağırdı, Kiev’in merkezinde protes-
toları sürdürdü. Fakat 17 Aralık’ta 
Saakaşvili taraftarlarından bazılarının 
konser sırasında Ekim Sarayı’nı bas-
ması ve polisle çatışması olayların sey-
rini değiştirdi. Bu kez Saakaşvili, dozu 
düşürmek zorunda kaldı. Eski Gür-
cistan Cumhurbaşkanı, her ne kadar 
sürekli mücadele ortamında kendini 
suda balık gibi hissetse dahi, taraftar-
larından kaynaklı şiddet olaylarının 
savaş halindeki ülkede “kırmızı çizgiyi 
geçmek” olarak algılandığının sinyali-
ni almış olmalı ki retoriğini yumuşattı, 
hatta Cumhurbaşkanı Poroşenko’ya 
mektup yazarak siyasi krizi çözmek 
için işbirliği teklifinde bulundu. 

Zira, yukarıda da değinildiği gibi, 
gerek Batılı ülkeler, gerek Ukrayna 
halkı gidişattan her ne kadar mem-
nun olmasalar da yeni bir devrimi, 
yeni bir protesto dalgasını, yeni bir 
gerilimi ülke için makbul seçenek 
olarak görmüyorlar. Ayrıca, Saakaşvi-
li’nin gerek hukuki durumu, gerekse 
de Batı ve Ukrayna halkı nezdindeki 
destek düzeyi onun gelecekte her-
hangi yeni bir sürecin lideri olmasına 
da imkan sağlamıyor.

Ancak gerek Ukrayna halkının 
eski Sovyet coğrafyasının en öngörü-
lemez halkı olduğunu, gerek Saakaş-
vili’nin hırsının para ve iktidar değil, 
sürekli hareket ve başarı olduğunu, 
gerekse de Ukrayna yönetiminin va-
dettiği değişimi gerçekleştirmekte 
zorlandığını dikkate alırsak, ülkede 
suların durulması konusunda çok da 
emin konuşmamak gerekiyor.  n AA

Kırım’ın Ruslar tarafından işgalinin 
anlatıldığı “Kırım Ateşi” kitabının yazarı 
olan Gönül Şamilkızı, bölge ülkelerinde 
uzun yıllar muhabir olarak çalışmıştır.

Efsaneler bir tarafa bırakılacak olursa, Sevâkin’le ilgili ilk kayıtlar M.Ö. 3000’lere kadar uzanır. Zira Eski Mısır’ın Firavunlar döneminde, 
uzun müddet Sevâkin bu bölgenin tek limanı oldu. Bu eşsiz konumu tarih boyunca bu adayı bir çekim merkezi haline getirmiş

Kızıldeniz’de bir Türk adası: Sevâkin
Gizemli ve kozmopolit bir geç-

mişe sahip olan Sevâkin, Sudan’ın 
kuzey-doğusunda, bugün Arap dün-
yasında bildiğimiz pek çok şehirden 
daha kadim ve özel bir tarihe sahip. 
20 km uzunluğunda ve 3 km genişli-
ğinde bir halicin nihayetinde yer alan 
bir ada Sevâkin. O nedenle İstanbul 
Boğazı ile bitiş noktasındaki Prenses 
adalarını andırmakta. Bu eşsiz konu-
mu tarih boyunca bu adayı bir çekim 
merkezi haline getirmiş.

Ortaçağ İslam coğrafyacıları bu 
kadim adada cinlerin yaşadığını zik-
rederler. Halk arasında Sevâkin cin-
leriyle alakalı pek çok efsane anlatılır. 
Hatta isminin bile Arapça “sevâhu 
cin” (cinler inşa etti) veya “seb’a 
cin” (yedi cin) ibarelerinden Sevâ-
kin’e dönüştüğü ifade edilir bu efsa-
nelerde. Hz. Süleyman döneminde 
cinlerin buraya hapsedilmesinden 
dolayı adanın isminin Arapça “sicn” 
(hapishane) kelimesinden geldiği de 
söylenir. Ama doğru ve daha bilimsel 
olanı Sevâkin kelimesinin Arapçada 
çarşı manasına gelen “sûk”tan tü-
remiş olması veya bir yerde ikamet 
eden manasına gelen “sâkin” keli-
mesinin çoğulu olması. Bu iki keli-
menin de yerleşim ve ticaretle alakalı 
olması, adanın çok eski dönemlerden 
beri meskûn bir mahal olduğunun 
işareti olmalı.

Efsaneler bir tarafa bırakılacak 
olursa, Sevâkin’le ilgili ilk kayıtlar 
M.Ö. 3000’lere kadar uzanır. Zira 
Eski Mısır’ın Firavunlar döneminde, 
uzun müddet Sevâkin bu bölgenin 
tek limanı oldu. 18. Hanedandan 
Kraliçe Hatşepsut zamanında önemli 
bir ticaret limanı olarak ortaya çıktı. 
Meşhur II. Ramses (M.Ö. 1279-1213) 

Sevâkin’i Kızıldeniz ile Hint okyanu-
sunda seyrüsefer eden donanması 
için bir üs olarak kullanmaktaydı. 
Böylece Uzak Doğu ve Hindistan ile 
Mısır arasındaki ticaret güvenlik altı-
na alınmaktaydı. Bu dönem boyunca 
Sudan topraklarından çıkarılan altın 
ve değerli taşlar Sevâkin limanı vası-
tasıyla ihraç edilmekteydi.

M.Ö. 332’de Mısır’ı ele geçiren 
Büyük İskender’in ardından II. Pto-
lemaios Filedelfos’un (MÖ. 283-246) 
keşif filosu Sevâkin’i çok beğenince 
ada işgal edildi. Bu dönemde alınan 
tedbirlerle Sevâkin, Mısır ile yapılan 
fildişi, altın, deve kuşu ve köle ticare-
tinin de merkezi oldu. Hindistan’dan 
gelen pirinç, baharat, ahşap ve ben-
zeri ürünler ise hep Sevâkin’den 
Afrika ve Mısır piyasasına sevk edil-
mekteydi.

Müslümanlar Medine’den önce 
ilk hicretlerini Habeşistan’a yapmış-
lardı. İslam’ın ilk döneminde Sevâ-
kin’e yerleşen Müslümanlar bölge 
halkı ile evlenerek zaman içinde 
adada mukim kabilelerin Müslüman 
olmasını sağladılar. Bu açıdan Sevâ-
kin halkı pek çok şehir ve bölgeden 
çok daha önce Müslüman oldu. 10. 
yüzyıldada yaşamış olan Hemdani, 
Müslüman Sevâkin’den bahseden 
ilk Arap müelliftir. Hatta Haçlılar 
1176’da bugünkü Ürdün’ün Kızıl-
deniz’deki tek limanı olan Akabe’de 
donanma kurup Sevâkin’e de taarruz 
etmişlerdi. Ancak adanın tamamıyla 
Müslümanlaşması ise Osmanlılardan 
evvel Ortadoğu’nun en büyük devleti 
olan Türk Memlûkler eliyle oldu. Do-
layısıyla Sevâkin’deki Türk hâkimi-
yetini Osmanlılarla değil, 1264 yılın-
dan itibaren Memlûklerle başlatmak 

icap eder. Zira bu tarihten itibaren 
Memlûkler Sevâkin’e Bice kabile-
sinden emirler atamakta ve buradan 
vergi almaktaydı. Arap coğrafyacıları 
Sevâkin halkının Müslüman Bice ka-
bilesi olduğunu ittifakla kaydederler.

Tarih boyunca Afrika’dan hac için 
Mekke’ye ulaşmanın en kolay yolu 
da hep Sevâkin limanı olmuştu. Li-
man Cidde ve Mekke ile daima ilişki 
içinde oldu. Ortaçağlar boyunca her 
ülke ve milletten tüccarlar Sevâkin’e 
yerleşerek ticaret yapma imkanı bul-

muşlardı. Bu nedenle Sevâkin’de 
ölen Mısırlı tacirlerin mirası meselesi 
sonu gelmeyen sorunlar listesi halin-
de Memlûk devletinin tarih kayıtları-
na geçmekteydi. Memlûk gemilerine 
saldıran Sevâkinli korsanlar da sık 
sık gönderilen birliklerle cezalandırıl-
maktaydı.

15. ve 16. yüzyıllarda Arap ya-
rımadasına saldıran Portekizliler 
Sevâkin’e pek çok defa hücum etti 
ve hatta 1540’da adayı yağmaladılar. 
Ancak Arap topraklarını hâkimiyet 

altında tutan iki Türk devletinden 
önce Memlûkler, ardından Osman-
lılar bölgeyi Portekizlilere karşı ko-
rudular. Günümüzde bazı Körfez 
ileri gelenlerin mesnetsiz ve tarihi 
realiteye tamamen aykırı iddialarının 
aksine, şayet Memlûkler ve ardından 
Osmanlılar olmasaydı, bugün Arap 
yarımadası Portekizce konuşan Ka-
toliklerden oluşacaktı. Zaten Mem-
lûklerin ardından Müslüman Sevâkin 
halkı da Portekiz tehdidine karşı Os-
manlı hâkimiyetini tanıdı.

Nitekim Yavuz Sultan Selim’in 
Mısır’ı fethettiği 1517’den itibaren 
Sevâkin’e gelen Osmanlılar, burada 
su kuyuları yaptırmıştı. Ancak dö-
nemin kaynaklarından anlaşıldığına 
göre, Sevâkin’in kesin olarak Os-
manlı idaresi altına girmesi 1554’te 
olmuştu. Bu yıllarda Özdemir Paşa 
Osmanlıların Habeş eyaletini tesis 
etmiş, merkezini de Sevâkin olarak 
tayin etmişti. Bu yıllarda Mısır’a bağ-
lı bir sancak şeklinde teşkil edilen 
Sevâkin’in ilk Sancak beyi Abdülbâ-
ki Bey, ilk kadısı ise Abdülvehhab 
Efendi’ydi. Bir yıl sonra, 1555’te Öz-
demir Paşa Sevâkin merkezli Habeş 
Beylerbeyliğine atandı. Böylece Ha-
beş eyaletinin ele geçirilmesi ve bu-
rada hakimiyet kurulması, stratejik 
Sevâkin limanı üzerinden mümkün 
oldu. Daha sonra Habeş Eyaleti’nin 
merkezi daha güneyde Musavva’ya 
kaydırılmıştı. 17. yüzyılda Sevâkin’i 
ziyaret eden Evliya Çelebi, şehri çe-
peçevre saran kale ve surlarından 
bahseder.

Müslümanların iki kutsal şehri 
olan Mekke ve Medine’nin özellikle 
Portekiz saldırılarına karşı korunma-
sında, Habeşistan içlerine Osmanlı 

nüfuzunun yayılmasında ve Mısır’ın 
güneyindeki Said bölgesinin haki-
miyetinde stratejik önemi haiz olan 
Sevâkin, Osmanlı devletinin zayıfla-
dığı esnada emperyal güçlerin işta-
hını tekrar kabarttı. 1869’da Süveyş 
kanalının Fransızlar tarafından açıl-
masına bağlı olarak Kızıldeniz’deki 
ticari trafiğin artması, Hindistan’a 
ulaşan yollarda hakimiyet kurmak is-
teyen İngilizlerin dikkatini Sevâkin’e 
yöneltti. Bu bölgede Fransız-İngiliz 
rekabetini fark eden Osmanlılar da 
Sevâkin’le alakalı çeşitli projeler ge-
liştirdiler. 1865’ten itibaren Mısır 
hıdivi İsmail Paşa’nın yönetiminde 
olan Sevâkin bundan sonra süratle 
İngiliz nüfuzu altına girdi. 1884’ten 
itibaren ise bir İngiliz valinin atan-
masıyla farklı bir evreye geçildi. 

İngiliz sömürgeciliğine karşı 
Sudan’da Mehdilik hareketi bili-
nen dini-siyasi hareketi başlatan 
Muhammed Ahmed bin Seyyid’in 
müntesiplerinden Sevâkinli Osman 
Digna ve dervişlerinin hareketi de 
Sevâkin’in kurtarmak için yeterli ol-
madı. İngiliz kuvvetlerinin başında 
bulunan Lord Kitchener Sevâkin’i 
bölgedeki harekatın merkez üssü 
olarak kullandı. 1899’da yapılan an-
laşmayla Sevâkin resmen İngiliz ha-
kimiyeti altına girdi. Ancak İngilizler 
1904’te Sevâkin’in çok yakınında 
Port Sudan’ı kurarak şehrin hayat 
damarlarına ölümcül darbeyi indir-
miş oldular. Uzun yıllardır metruk bir 
vaziyette kalan, binlerce yıllık bir ta-
rihe sahip olan bu ada, umarız elden 
çıkışından 150 yıl sonra, tıpkı tarihte 
olduğu gibi, tekrar Türklerin elinin 
değmesiyle eski canlılığını kazanır.
n AA



İl Emniyet Müdürü Şükrü Ya-
man, Anadolu Ajansı’nın (AA) “Yılın 
Fotoğrafları” oylamasında üç katego-
riden birer fotoğraf için oy kullandı. 
Yaman, AA’nın düzenlediği “Yılın 
Fotoğrafları” oylaması için AA foto 
muhabirlerinin yurt içinde ve yurt 
dışında çektiği, “haber”, “yaşam” ve 
“spor” kategorilerindeki fotoğrafları 
tek tek inceleyerek bilgi aldı.

“Haber kategorisi”ndeki fotoğraf-
ları inceleyen Yaman, bu kategoride, 
AA foto muhabiri Özkan Bilgin’in 
çektiği, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi 
kırsalında 2 bin 900 metre yüksek-
likte bayram namazı kılan askerleri 
gösteren “Mehmetçiğin bayram na-
mazı” adlı fotoğrafa oy verdi. Yaman, 
“Yaşam kategorisi”nde, Ali İhsan Öz-
türk’ün Van’da çektiği “Parçalı ay tu-
tulması” fotoğrafını tercih etti. “Spor 
kategorisi”ni inceleyen Yaman, AA 

foto muhabiri Abdullah Coşkun’un 
çektiği “Türkiye’nin sevinci” isimli fo-
toğraf için oy kullandı.

Fotoğrafta, Türkiye’nin ev sahip-

liğinde düzenlenen Avrupa Ampute 
Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa 
Şampiyonası final mücadelesinde 
İngiltere’ye mağlup ederek şampi-

yon olan Türkiye Ampute Milli Takı-
mı’nın, maçın son düdüğü ile yaşadığı 
sevinç anlatılıyor.

Yaman, Türkiye Ampute Milli 
Takımı’nın bu başarıyla ülkenin her 
kesimini gururlandırdığını belirterek, 
“Bu fotoğrafı görüp beğenmeyecek 
hiçbir vatandaşımız yoktur herhalde. 
Çok güzel bir fotoğraf olmuş. Fotoğ-
rafı çeken arkadaşımızı kutluyorum.” 
dedi.  “Yılın Fotoğrafları Oylaması” 
için AA’yı tebrik eden Yaman, “Fo-
toğraf konusunda bir uzmanlığımız 
olmadığı için, seçimlerimde fotoğrafın 
içeriği daha ön plana çıktı. Oylamada, 
hem içeriği çok güçlü hem de fotoğraf 
tekniği açısından çok güzel fotoğraflar 
var. Seçmek gerçekten zor oldu. An-
cak bir seçim yapmam gerektiği için 
kendime en sıcak, en yakın gelen fo-
toğrafları tercih ettim.” diye konuştu.
n AA
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‘Çiftçilerimiz için en iyisini yapıyoruz’ Başkan Akkaya öğrencilerle buluştu

Çumra’da AK Parti Konya Mil-
letvekili Mehmet Babaoğlu’nun 
da katılımıyla “Çiftçi Buluşmala-
rı” programı düzenlendi. Çumra 
Karkın Mahallesi Belediye Düğün 
Salonu’nda düzenlenen program-
da konuşan Babaoğlu, çiftçinin ve 
vatandaşların sorunlarını dinlemek 
için Çumra’da bulunduklarını söy-

ledi.  Daha önce de bu tür prog-
ramlar gerçekleştirdiklerini ve çok 
faydalı olduğunu ifade eden Baba-
oğlu, “Şimdi de ‘Çiftçi Buluşmaları’ 
programımızı Türkiye’nin her ye-
rinde gerçekleştirmeye çalışacağız. 
Buralardan çıkan sorunlarla, sonuç-
larla notlarımızı alıp çiftçilerimiz için 
tarım için en iyi olan ne ise onun 

için çalışmalara devam edeceğiz” 
diye konuştu.  Programa, AK Parti 
Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar, 
Çumra Belediye Başkanı Mehmet 
Oğuz ile Çumra Tarım İlçe Müdürü 
İbrahim Töke, Çumra Ziraat Odası 
Başkanı Süleyman Akbaş, Çumra 
Süt Birliği Başkanı Şahin Çelikçi ve 
çok sayıda çiftçi katıldı.   n AA

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, İsmet İnönü Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi tarafından 
düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ kap-
samında okuldaki öğrencilerle bir 
araya geldi. 

Okul toplantı salonunda ger-
çekleştirilen etkinliğe Okul Müdürü 
Muammer Ak, öğretmenler ve öğ-
renciler katıldı. Kendisinin de 1984 

yılında bu okuldan mezun olduğunu 
belirten Başkan Akkaya, hayattaki 
başarının sırrının düzenli çalışmak 
olduğunu belirtti. Çalışmanın kölesi 
olanın başarının da efendisi olaca-
ğını kaydeden Başkan Akkaya, “Ül-
kemiz için en önemli kaynak insan 
kaynağıdır. Bu kaynağı yani sizleri, 
öğretmenlerimiz güzel işler, sizler-
de üzerinize düşeni yaparsanız ül-

kemiz için en büyük zenginlik olur-
sunuz. Ben bu nedenle gençlerimizi 
çok önemsiyorum. Gençler olarak 
sizlerin de tarihimizi iyi bilmeniz, 
ecdadımızın bu memleketi bize na-
sıl emanet ettiğini iyi kavramanız la-
zım. Geçmişimizden ve inancımız-
dan alacağımız güçle geleceğimize 
daha emin adımlarla yürümemiz 
lazım” diye konuştu.    n İHA

ABD ile vize krizi çözüldü
hizmetler yeniden başlıyor

Akşehirli öğrencilerden
yardım kampanyası

Türkiye’nin Washington Büyü-
kelçiliği ile ABD’nin Ankara Büyü-
kelçiliğinin yaptığı açıklamalarla iki 
ülke arasındaki vize hizmetlerinin 
karşılıklı başlatılacağı duyuruldu.

ABD’nin Ankara Büyükelçili-
ği, Türkiye’deki vize hizmetlerinin 
yeniden tamamen başlatılacağını 
bildirdi. 

Büyükelçilikten yapılan açıkla-
mada, ekim ayından bu yana Türk 
hükümetinin ABD’nin Türkiye’deki 
misyonundaki yerel çalışanlara yö-
nelik başka bir soruşturma bulun-
madığı, ABD’nin büyükelçilik ve 
konsolosluklarındaki yerel çalışan-
larının, Türk yetkililerle iletişim de 
dahil olmak üzere resmi görevleri-
ni yerine getirdikleri için gözaltına 
alınmayacağı veya tutuklanmayaca-
ğı dair üst düzeyde sağladığı güven-
ceye bağlı kaldığı iddia edildi.

Açıklamada, Türk hükümetinin 
ileride ABD misyonlarındaki yerel 
çalışanlardan birini gözaltına almak 
ya da tutuklamak istediğinde, Türk 
makamlarının Amerikan hüküme-
tini önceden bilgilendireceğini kay-
dettiği öne sürüldü.

ABD Büyükelçiliğinin mesajın-
da, “Söz konusu güvencelere karşı 
gösterilen bağlılığa istinaden, ABD 
Dışişleri Bakanlığı, güvenlik duru-
munun, Türkiye’de vize hizmetle-
rinin yeniden tamamen başlatılma-
sına yetecek düzeyde iyileştiğine 
inanmaktadır.” ifadesi yer aldı. 

Washington Büyükelçiliğinden 
açıklama

Türkiye’nin Washington Bü-
yükelçiliği, ABD’nin vize adımına 
karşılık, ABD vatandaşlarına yönelik 
vize kısıtlamalarının kaldırıldığını 

açıkladı.
Büyükelçilik, Türkiye’de yargı 

süreci devam eden dosyalarla ilgili 
ABD’ye herhangi bir güvence veril-
mediğini bildirdi.

ABD’nin İstanbul Başkonsolos-
luğu görevlisi Metin Topuz’un, Fe-
tullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
17-25 Aralık 2013’teki kumpasına 
ilişkin yürütülen soruşturma kapsa-
mında, haklarında dava açılan eski 
polis müdürleri ve firari eski savcı 
Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edil-
mişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suç-
lar Soruşturma Bürosunca, ‘’Ana-
yasal düzeni ortadan kaldırmaya 
teşebbüs’’, ‘’casusluk’’ ve ‘’Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs’’ suçlarından 
tutuklanmıştı.  Bunun üzerine ABD 
Dışişleri Bakanlığı tutuklamaya tep-
ki göstermişti. Türkiye Dışişleri Ba-
kanlığı da Metin Topuz’la ilgili ola-
rak, “25 Eylül 2017 tarihinde terörle 
bağlantılı suçlardan gözaltına alınan 
ve bilahare tutuklanan söz konusu 
kişi ABD Konsolosluğunun resmi 
listesinde kayıtlı personeli olmadığı 
gibi, herhangi bir diplomatik veya 
konsüler bağışıklık sahibi de değil-
dir” açıklamasını yapmıştı.

ABD’nin, Türkiye’deki tüm ABD 
diplomatik misyonlarındaki göçmen 
olmayanlara ilişkin vize hizmetlerini 
8 Ekim’de askıya aldığını duyurma-
sı üzerine Türkiye’nin Washington 
Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm 
misyonlarımızdaki ABD vatandaş-
larına yönelik vize işlemleri askıya 
alınmıştır” açıklamasında bulun-
muştu.
n AA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Sulama kış aylarında değil yaz aylarında sulama var. Yazın 
daha çok su kullanılıyor. Eğer barajlar olmasaydı, 44 yılın en kurak yılında biz su veremezdik” dedi

‘Barajlarımız olmasaydı 
kurak yılda su veremezdik’
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 

Eroğlu, Bakanlığın 2017 yılında yap-
tığı faaliyetlerini basın mensupları-
nın katıldığı toplantıda paylaştı. Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenen programa, Bakan Eroğ-
lu’nun yanı sıra Devlet Su İşleri Genel 
Müdürü Murat Acu, Orman Genel 
Müdürü Bekir Karacabey, Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar Genel Müdürü 
Nurettin Taş katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Ba-
kan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın “Belediyelere ceza 
kesmekle olmaz, bunu siz yapın” ta-
limatı vermesi sonucunda Marmara 
Bölgesi’nde bulunan Ergene Havza-
sı’nda 13 adet atık su arıtma tesisi 
kurulduğunu ifade ederek Cumhur-
başkanı Erdoğan ile aralarında geçen 
diyaloğu anlattı.

Bakan Eroğlu, “Ergene ile ilgi-
li Cumhurbaşkanımız bir gün beni 
aradı. Oradaki fotoğrafları televizyon-
da görmüş. Veysel Hoca dedi, Erge-
ne’nin hali ne olacak? Ben de dedim 
ki; ‘Artık ceza keseriz. Atık su arıtma 
tesisi yapmayalım. Belediyelere ceza 
keseriz. Bunların hepsi CHP’li bele-
diye’ dedi ki, ‘Ceza kesmekle olmaz. 
Bunu siz yapın.’ Biz buradaki bütün 
belediyelere 13 tane atık su arıtma 
tesisini yaptık. En son Keşan’dakini 
de 29 Kasım’da tamamladık. Burada 
bütün atık su arıtma tesisleri bitti. Sa-
nayidekileri de önümüzdeki yıl bitiri-
yoruz” dedi.

“SON 44 YILIN EN 
KURAN DÖNEMİ YAŞANDI”

Türkiye’nin 2017’de son 44 yılın 
en kurak dönemini yaşadığını belir-
ten Bakan Eroğlu konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Bazıları barajlara karşı çıkıyor 
ama bu son derece yanlıştır. Türkiye 
yarı kurak iklim bölgesinde. Yani Tür-
kiye su zengini değil. Yağışlar ger-
çekten çok düşük. Bizde yağışlar su 
ihtiyacının en fazla olduğu yaz ayla-
rında genellikle olmaz. Ne yapmamız 

lazım? Kış ve ilkbaharda yazan yağışı 
biriktirip, yaz aylarında kullanmamız 
lazım. Çünkü kış aylarında sulama 
yok. Yaz aylarında sulama var, daha 
çok su kullanılıyor. Bu yüzden bizim 
suyu biriktirmemiz gerekiyor. Birik-
tirmek, baraj yapmak demek. Eğer 
barajlar olmasaydı, 44 yılın en kurak 
yılında biz su veremezdik. Türkiye’de 
bazı yerlerde yağış fazla. Bazı yerler-
de, Konya Ovası’nda 250 mm, Kara-
deniz’de 2 bin 500 mm. Dolayısıyla 
yağışlar, bölgelere ve mevsimlere 
göre değişiyor. Bu bakımdan baraj-
ların yapılması zarurettir. Türkiye’de 
mahsul almak için su gerekiyor. Sula-
ma çok önemli. Suladığımız alanlarda 
yılda 9 milyar TL ilave zirai gelir ar-
tışı oldu. Aşağı yukarı 1 milyon 600 
bin kişiye de ilave istihdam sağlandı. 
Dünyada tarımda 7. Sıradaysak bunu 
sulamaya borçluyuz.”

“İNŞA ETTİĞİMİZ TESİSLER
 OLMASAYDI İNSANLAR 

SUSUZLUKTAN KIRILIRDI”
Bakan Veysel Eroğlu, ““Geçen-

lerde Cumhurbaşkanımıza arz ettim. 
‘Bu yıl 44 yılın en kurak yılı.’ dedi. 
‘Hadi ya hiç görmedik kuraklık’ dedi. 
‘Yaptığımız tesis olmasa, susuzluk-
tan insanlar kırılırdı” dedim. İstanbul 
asırlardır susuz kalmış. İstanbul’un 
su meselesiyle padişahlar, imparator-
lar uğraşmış. İstanbul’un içinden ge-
çen bir nehir yok. İstanbul’a çok uzak 
mesafelerden su getirmek ihtiyacı 
hasıl olmuştur. Hedefimiz 2071 yılı. 
2071 yılına kadar su sıkıntısı olmasın 
diye Melen Barajı’nı inşa ediyoruz. 
İstanbul’a 189 kilometre mesafeden 
İstanbul’a su getiriyor. İstanbul’un 
nüfusu 15 milyon şu anda. Şu anda 
bundan daha büyük bir proje yok” 
şeklinde konuştu.

“İSTANBULLULAR GÜNDE 
300 LİTRE SU KULLANIYOR”

Bakan Eroğlu, “1994’te İstan-
bul’un nüfusu 6,5 milyondu. 15 
günde bir su versek çok iyiydi. Es-
kiden insanlar 50 litre su kullanı-
yordu. Şimdi maşallah, kişi başına 
İstanbul’un kullandığı su 300 litre. 

Kaç misli? 6 misli. Nüfus da 2,5 misli 
arttı. Yani 1994’e göre İstanbul, şu 
anda 15 misli su harcıyor. İstanbul-
lunun günde kullandığı su mikta-
rı, günde 3 milyon metreküp. Yani 
yılda yaklaşık 1 milyar metreküp su 
kullanıyor. Sadece Melen Barajı, İs-
tanbul’un su ihtiyacını karşılayacak 
kapasitede. Temmuz-Ağustos-Ekim 
ayında problem olabiliyor. 2007 yı-
lında büyük bir kuraklık olmuştu. O 
zaman yeteri kadar barajımız yoktu. 
Biz B planını uyguladık. Melen’den 
2009’da gelecek suyu biz 2007’de 
şafak harekatıyla akıttık. Asya-Avru-
pa yakasında sadece tünel açmakla 
kalmadık, İSKİ Sarayburnu-Üsküdar 
arasında bir hat daha döşedi. Böylece 
her iki yakada da su aktarımı sağlan-
dı. 2013-2014’te de bir kuraklık oldu. 
O zaman da C planını devreye sok-
tuk. Susuz bırakmadık. Şimdi Melen 
Barajı’nda su birikmeye başlayınca, 
iki yıl kuraklık olsa dahi, bir sıkıntı ol-
mayacak” diye konuştu.
n İHA 

Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen 
Lisesi öğrencileri, Şırnak’ın Bey-
tüşşebap ilçesindeki öğrenciler için 
yardım kampanyası başlattı. Akşe-
hir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi 
10 sınıf öğrencisi Sevde Bülbül, 
ablası Ayşe Bülbül Karataş’ın görev 
yaptığı Beytüşşebap ilçesine bağlı 
Aşağıdere İlkokulu öğrencileri için 
yardım kampanyası başlattı.  Oku-

lun ve öğrencilerin durumunu öğ-
renen Sevde Bülbül, arkadaşlarıyla 
kampanya başlatarak öğrenciler için 
kitap, kırtasiye malzemesi, yardımcı 
ders araç ve gereçleri topladı.  Öğ-
retmenlerin de dahil olduğu kam-
panyada çok sayıda eğitim mater-
yali toplandı.  Öğrenciler topladıkları 
yardımları, PTT aracılığı ile Aşağıde-
re İlkokulu’na gönderdi.  n AA

Müdür Yaman, yılın fotoğrafları için oy kullandı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu



Sudan, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyareti sı-
rasında yapılan Türkiye ile Sevakin 
Adası anlaşmasının Arap ülkelerinin 
güvenliğini tehdit etmediğini duyur-
du.

Sudan’ın Riyad Büyükelçiliği Ba-
sın Bölümü Sorumlusu El-Mutez Ah-
med İbrahim, yazılı açıklamasında, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti 
sırasında Türkiye ile yapılan Sevakin 
Adası’ndaki limanın yeniden inşası 
anlaşmasının Arap ülkelerinin gü-
venliğini tehdit etmediğini ve bunun 
Mısır-Sudan arasındaki Halayib ve 
Şelatin konusundaki anlaşmazlık-
la ilgisinin bulunmadığını belirtti. 
İbrahim, Suudi Arabistan’ın Ukkaz 
gazetesinde yayımlanan “Hartum, 
Sevakin’i Ankara’ya veriyor. Sudan, 
Türkiye’ye sarılıyor” başlıklı haberde 
yer alan ifadelerin Sudan’a, ülke oto-
ritesine ve bazı ülkelerle ilişki kurma 
hakkına hakaret olduğunu kaydetti. 
Ukkaz gazetesindeki haberde yer alan 
“Türkiye’nin Afrika tamahı” ifade-
sini eleştiren İbrahim, “Gazete, ha-
bere Reuters ve Fransız haber ajansı 
AFP’yi kaynak gösteriyor. Söz konusu 
ajanslarda haberin ana metnini ince-
ledim ancak ‘tamah’ kelimesine işaret 

eden herhangi bir ifade ya da bunda 
Arap ulusal güvenliğini tehdit eden 
herhangi bir durum göremedim.” 
ifadelerini kullandı. Sudan’ın, halkı-
nın yararını gözeterek dış ilişkilerinde 
dikkat ettiği üzere Arap ulusal güven-
liğine zarar vermeden diğer ülkelerle 
barışçıl ilişkiler kurduğunu aktaran 
İbrahim, “Sevakin, Sudan’ın elinde. 
Başka bir kesimin değil.” ifadelerine 
yer verdi. Suudi Arabistan’ın Ukkaz 
gazetesinde “Hartum, Sevakin’i An-

kara’ya veriyor. Sudan, Türkiye’ye 
sarılıyor” başlığıyla yayımlanarak 
Reuters ve AFP’ye dayandırılan ha-
berde, “Türkiye’nin Afrika’ya tamah 
ettiği, deniz yoluyla genişlemek iste-
diği” yönünde ifadeler kullanıldı. Su-
dan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Sudan ziyareti çerçevesinde 
önceki gün mevkidaşı Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesinin 
ardından Hartum’da ortak basın top-

lantısı düzenlemişti. Gandur, basın 
toplantısında, Kızıldeniz’deki Sevakin 
Adası’nın Türkiye’ye tahsis edilmesi-
ne ilişkin “Bölge olarak değil, Sevakin 
Adası yalnızca Türkiye’ye yatırım sa-
hası olarak verilecek. Cumhurbaşkanı 
Ömer el-Beşir, eski dönemlerde oldu-
ğu gibi hac yolculuğunun başlangıç 
yeri olan bu bölgenin hem ibadet içe-
rikli hem de turizm amaçlı ortak bir 
yatırım alanı olarak değerlendirilme-
sini onaylıyor. Bu normal bir durum.” 
değerlendirmesini yapmıştı.

MISIR MEDYASINA İLİŞKİLERİ GÜÇ-
LENDİRME ÇAĞRISI

Öte yandan, Sudan’ın Ankara 
Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani, Mı-
sır’daki bazı basın organlarında Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine iliş-
kin geçen olumsuz değerlendirmelere 
karşı medya araçlarına “Hartum’un 
Kahire ilişkilerini gerginleştirmek 
yerine güçlendirmeye çalışma” çağ-
rısında bulundu. Kordofani, Sudan 
hükümetine yakın Şurug kanalında-
ki açıklamasında, Mısır medyasının 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretin-
den dolayı Sudan’a hücumunu garip 
karşıladığını belirterek, bunun acınası 
bir durum olduğunu kaydetti.
n AA
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İdlib’de bombardıman sürüyor! İHH’dan yetimlere kışlık yardım

Suriye’de muhaliflerin kontro-
lündeki gerginliği azaltma bölge-
lerinden İdlib’de sivil yerleşimlere 
yapılan hava saldırılarında 12 sivil 
hayatını kaybetti. AA muhabirleri-
nin Sivil Savunmadan (Beyaz Ba-
retliler) aldığı bilgiye göre, muhalif 
ve rejim karşıtı askeri grupların 
kontrolündeki İdlib ilinin Temani-
ye ve Bidama beldesi ile Sırman, 
Muşeyrife, Sıkeykat, Babuliyn, Han 
es Subul, Darusselam, Maar Şu-
rin köyleri çok sayıda hava ve kara 

saldırısının hedefi oldu. İdlib Sivil 
Savunma Merkezi Müdürü Musta-
fa Hac Yusuf, hava saldırıları sonu-
cu Sırman, Muşeyrife, Sıkeykat ve 
Babuliyn köylerinde 11, Temaniye 
beldesinde de 1 kişinin yaşamını 
yitirdiğini belirtti. Yusuf, “Rusya ve 
Beşşar Esed rejimine bağlı savaş 
uçakları sabah saatlerinden beri si-
vil yerleşim birimlerini yoğun şekil-
de bombalıyor” dedi. Ölü ve yaralı 
sayısının artmasından endişe ettik-
lerini aktaran Yusuf, Sivil Savunma 

ekiplerinin arama kurtarma çalış-
malarını sürdürdüğünü ifade etti. 
Suriye’nin İdlib ve Hama illerine bu 
hafta başından itibaren düzenlenen 
hava saldırılarında 24 sivil hayatını 
kaybetti. Mart 2011’de başlayan iç 
savaşta rejimin ve destekçilerinin 
hava saldırılarına en fazla maruz 
kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Ey-
lül 2017’deki Astana toplantısında 
Türkiye, Rusya ve İran tarafından 
gerginliği azaltma bölgeleri kapsa-
mına alınmıştı.  n AA

İHH İnsani Yardım Vakfı ta-
rafından Türkiye ve iç savaşın de-
vam ettiği Suriye’de yaşayan 20 
bin yetime, kışlık kıyafet yardımı 
yapıldı. İnsan Hak ve Hürriyetle-
ri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, 
hayırseverlerin destekleriyle Tür-
kiye ve iç savaşın devam ettiği 
Suriye’de yaşayan 20 bin yetime, 
kışlık kıyafet yardımında bulunul-
du. İHH Yetim Birimi Başkanı Re-
şat Başer, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, havaların soğuması-

nın ardından, Türkiye ve Suriye’de 
yaşayan yetim çocuklara kışlık kı-
yafet yardımı için çalışmaya baş-
ladıklarını söyledi. Toplamda 20 
bin yetim çocuğa kışlık kıyafet 
desteği verdiklerini bildiren Başer, 
“Dağıtımlarımız Türkiye’nin 15 
ilinde ve iç savaşın hüküm sürdü-
ğü Suriye’nin çeşitli bölgelerinde 
gerçekleştirildi. Türkiye’de 6 bin, 
Suriye’de de yaklaşık 14 bin yeti-
me kışlık kıyafet ulaştırmış olduk.” 
dedi. İHH’nın Türkiye’de 75 ildeki 

15 bin yetimin hamiliğini üstlen-
diğini hatırlatan Başer, şunları 
kaydetti: “Türkiye’de bulunan ye-
timlerimize gıda, eğitim ve sağlık 
gibi alanlarda destek veriyoruz. 
Vermiş olduğumuz desteğin dü-
zenli bir şekilde sürdürülebilmesi 
amacıyla 2007 yılından bu yana 
‘Sponsor destekleme sistemi’ adı 
altında çalışmaları yapıyoruz. Ye-
timlere yönelik çalışmalarımız ba-
ğışçılarımızın destekleriyle devam 
ediyor.”  n AA

Türk Kızılayı, iç savaşın sürdüğü Suriye’ye 2017 yılında yaklaşık 7 bin araçlık insani yardım malzemesi ulaştırdı

Türk Kızılayı’ndan 
7 bin araçlık yardım

Türk Kızılayı, gıdadan ilaca, kıya-
fetten barınma gereçlerine kadar tüm 
ihtiyaçların karşılanması amacıyla iç 
savaşın sürdüğü Suriye’ye 2017 yı-
lında yaklaşık 7 bin araçlık insani yar-
dım malzemesi gönderdi. Türkiye’ye 
sığınan Suriyeliler ile sınır ötesindeki 
halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalı-
şan Türk Kızılayı, 2017 yılında da yaz-
kış demeden yardımlarını aralıksız 
sürdürdü. Türk Kızılayı Sınır Yardım-
ları Operasyon Yöneticisi Hakan Sarı, 
yaptığı açıklamada, iç savaşın başla-
dığı 2011 yılından beri hem ülke ve 
hem de Suriye topraklarındaki ihtiyaç 
sahiplerinin yanında olmaya çalıştık-
ları söyledi. Savaşın büyük olması ve 
uzun sürmesinin, ihtiyaçların da çok 
fazla olmasına neden olduğunu anla-
tan Sarı, şunları kaydetti: “Türk Kızı-
layı olarak gücümüzün yettiği kadar 
ihtiyaçların karşılanması noktasında 
çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl 
hem Fırat Kalkanı Harekatı bölge-
sinde hem de İdlib’de ulaşabildiği-
miz kadar insana ulaşmaya çalıştık. 
Türkiye ve yurt dışından topladığı-
mız yardımlarla yaklaşık 7 bin araç 
insani yardımı Suriye’ye sevk ettik. 
Bu yardımların içinde gıda ve temiz-
lik malzemelerinin yanı sıra çocuklar 
için mama, ilaç, medikal ve kırtasiye 
malzemeleri ve çeşitli insani yardım 
gereçleri bulunuyor. Kurban Bayra-
mı’nda yaklaşık 2 bin kurban kesip 
3’er kilogram şeklinde dağıtarak bin-

lerce aileye ulaştık. Ramazan için de 
özel projelerimiz oldu. Günlük 10 bin 
700 haneye iftar menüsü dağıttık.”

KIŞ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA
Sarı, İdlib bölgesinde 12 yetim-

hane ve 5 kampın desteklenmeye 
devam edildiğini bildirerek, burada 
bazı özel projeler gerçekleştirdikleri-
ni aktardı. Suriyelilerin istedikleri ve 
beğendikleri kıyafetleri almaları için 
“Türk Kızılayı Sevgi Mağazası” açtık-

larını hatırlatan Sarı, ihtiyaç sahiple-
rinin bu mağazada tepeden tırnağa 
giydirildiğini belirtti. Kış aylarında 
bölgede yaşamın daha da zorlaştı-
ğına işaret eden Sarı, İdlib’de 400’e 
yakın çadır kampta 700 bin kişinin 
yaşadığını kaydetti. Bu bölgelerde 
uzun süredir elektrik olmadığının al-
tını çizen Sarı, şu değerlendirmeler-
de bulundu: “Türk Kızılayı olarak kış 
ayı için de hazırlığımız oldu. İnsanlar 

ısınma ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. 
Şu an ihtiyaç sahiplerine 5 bin soba 
dağıttık. Bu sobalar Suriye şartlarına 
uygun olarak gaz veya mazotla çalı-
şıyor. Aynı zamanda yatak, battaniye 
ve mont dağıtımız da sürüyor. Ön-
celiğimiz çadırkentler, yetimhaneler 
oluyor. Ardından kentli mülteci dedi-
ğimiz, iç kısımlarda yani şehirde ya-
şayan ihtiyaç sahiplerine de ulaşmaya 
çalışıyoruz.”  n AA

Mehmet Akif Ersoy 
Kosova’da yad edildi

Putin: St. Petersburg’daki 
patlama terör saldırısı

İstiklal Marşı şairi Mehmet 
Akif Ersoy, ölümünün 81. yıl dö-
nümünde baba ocağı Kosova’da 
düzenlenen farklı etkinliklerle yad 
edildi. Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile 
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tara-
fından Ersoy’un ölüm yıl dönümü 
nedeniyle Kosova’nın kuzeybatı-
sındaki İstok ve İpek şehirlerinde 
programlar düzenlendi. Kosova’nın 
kuzeybatısındaki İstok Belediyesine 
bağlı Suşitsa köyünde iki yıl önce 
TİKA tarafından restorasyonu yapı-
lan Mehmet Akif Ersoy Camisi’nde 
mevlit programı yapıldı. TİKA ta-
rafından düzenlenen mevlide TİKA 
Priştine Koordinatörü Hasan Burak 
Ceran, YEE Kosova temsilcileri, milli 
şair Ersoy’un yakınları ile köy halkı 
katıldı. Kosova’nın güneybatısında 
yer alan Prizren şehrindeki Sinan 
Paşa Camisi imamı Mustafa Tom-
baş, Türk halkının Ersoy’a minnet-
tar olduğunu vurguladı. Allah’tan 

Ersoy’un cennet ile mükafatlandırıl-
masını dileyen Tombaş, “Bugün bu-
rada, bu topraklarda bu yüce insanı 
ata toprağında yad ettiğimiz için çok 
mutluyuz.” dedi. Programda mevlit 
okundu, dualar edildi.
“SUŞİTSA’DAN TÜRKİYE’NİN KALBİ-

NE YOLCULUK”
Öte yandan, YEE İpek Şubesi 

tarafından Ersoy’un ölüm yıl dö-
nümü münasebetiyle “Suşitsa’dan 
Türkiye’nin Kalbine Yolculuk” adlı 
panel düzenlendi. Priştine Üniver-
sitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. İrfan Morina’nın konuşmacı ola-
rak katıldığı panelde İstiklal Marşı 
şairinin hayatı, eserleri ve şahsiyeti 
ele alındı. Ersoy’un ayrılıkçı fikirlerle 
mücadele ettiğini hatırlatan Morina, 
“Akif, Arnavutların da birlik bera-
berlik içinde kalması için çabaladı, 
bölgeyi ve baba ocağını yakından 
takip etti ve şiirlerinde de bunu ifa-
de etti.” dedi.
n AA

Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin, St. Petersburg’da dün 
meydana gelen patlamanın “terör 
saldırısı” olduğunu belirtti. Putin, 
başkent Moskova’da yaptığı açıkla-
mada, ülkedeki emniyet yetkilileri-
ne, teröre karşı daha sert tedbirler 
alınması için talimat verdiğini söyle-
di. Kolluk görevlileri için tehdit oluş-
ması halinde şahısların tutuklanma-
dan yerinde etkisiz hale getirilmesi 
gerektiğini vurgulayan Putin, “Dün 
St. Petersburg’da bir terör saldırısı 

düzenlendi. Federal Güvenlik Ser-
visi son zamanlarda bir başka terör 
saldırısı girişimini daha engellemiş-
ti.” dedi. Rusya’nın St. Petersburg 
şehrinde bir markette dün akşam 
saatlerinde el yapımı parça tesirli bir 
bombanın patlatılması nedeniyle 13 
kişi yaralanmıştı. Rusya Araştırma 
Komitesi tarafından yapılan açık-
lamada, bombanın, 200 gram di-
namite denk bir patlama meydana 
getirdiği belirtilmişti.
n AA

‘Arap ülkelerini tehdit etmiyor’

Türkiye’ye sığınan Suriyeliler ile sınır ötesindeki halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan 
Türk Kızılayı, 2017 yılında da yaz-kış demeden yardımlarını aralıksız sürdürdü.
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Akıllı teknolojileri akılcı bir biçimde kullanmayı başaranlar, bu teknolojilerin günlük hayatın bir gereksinimi olduğunu ispat ediyorlar. Bu anlamda 
yeni Ford Fiesta yepyeni tasarımı, hayatı kolaylaştıran teknolojik özellikleri ve her yaşam tarzına uygun seri seçenekleriyle dikkat çekiyor 

Hayatı kolaylaştıran araç 
Akıllı teknolojilerin günlük ha-

yatta yerini alması, birçok konuda 
insanlığa büyük kolaylıklar sağlıyor. 
Akıllı teknolojileri akılcı bir biçimde 
kullanmayı başaranlar, bu teknoloji-
lerin günlük hayatın bir gereksinimi 
olduğunu ispat ediyorlar. 

Uzun yıllara dayanan tecrübesiy-
le her geçen gün kendisini yenileyip 
geliştiren, bugünü ve belki de yarını 
tasarlayan, otomobil denilince ara-
nan ilk markalar arasında yer alan 
Ford’un akıllı teknolojilerle donatıl-
mış olan yeni Fiesta’sını test ettik…

Aslında her şey bir hayal ile baş-
lıyor. İhtiyaçların tetiklediği gelişme 
evresi akıl çemberinde yoğrulduk-
tan sonra gelişim gerçekleşiyor. 
Yeni Ford Fiesta, akıllı tasarımla 
harmanlanmış teknik donanımları 
göz önünde bulundurulduğunda 
sadece bugünün değil, yarının ih-
tiyaçlarını da karşılayabilecek bir 
yapıya sahip olduğunu gösteriyor. 

Akıllı teknolojiler hayatımızda 
nasıl kolaylıkla çalışıyorsa, arabanız-
da da aynı şekilde çalışmalı. İşte bu 
nedenle, hayatınızı kolaylaştırmak 
için SYNC 3, yolculuklarınızı daha 
eğlenceli kılmak için B&O PLAY ve 
her sürüşü daha keyifli hale getir-
mek için Açılabilir Panoramik Cam 
Tavan Yeni Fiesta’da sizinle bulu-
şuyor. Yeni Fiesta’da heyecan verici 
performansla verimlilik arasında se-
çim yapmak zorunda değilsiniz. Beş 
yıl üst üste yılın uluslararası motoru 
ödülünü alan ve yakıt tasarrufunu 
bir üst seviyeye çıkaran 1.0 litrelik 
EcoBoost benzinli motor Otomatik 
Başlat Durdur Sistemi ile emirleri-
nizi bekliyor. Yüksek performanslı 
ve verimli motor seçenekleri geliş-
miş sürüş dinamikleri ve hassas yol 
tutuşuyla eşsiz bir sürüş deneyimi 
sunuyor. 

Teknolojinin her zaman bir 
amacı olmalıdır. Yeni Fiesta’nızı ça-
lıştırdığınızda, birçok gelişmiş özel-
lik ve sistemi hayata geçiriyorsunuz. 
Örneğin, Otomatik Park Sistemi, Geri 
Görüş Kamerası, Otomatik Yanan 
Farlar, Araç İçi Multimedya Sistem-
leri… Yeni Fiesta, her koşulda sizi ve 
sevdiklerinizi korumak için tasarlanan 
bir dizi gelişmiş teknolojiye sahip. Acil 
Durum Yardımlı SYNC 3 bunlardan 
sadece biri.

Sizin ve sevdiklerinizin zaman ge-
çirmekten, birlikte yolculuk yapmak-
tan keyif alacağı bir otomobil olarak 
tasarlanan Yeni Fiesta’nın iç tasarımı, 

şık görünümü, rahatlatıcı iç ortamı ve 
akıllı tasarımı bir arada sunuyor. 8 inç 
dokunmatik ekran, yaşam tarzınıza 
uygun kişiselleştirilebilirdöşeme se-
çenekleri, ambiyans aydınlatma özel-
likleri ile dikkat çekiyor.

DİREKSİYONU BIRAKIN O KENDİSİNİ 
PARK ETSİN

Yeni Fiesta ile park sensörlerine 

ek olarak sunulan Paralel ve Dikey 
Park edebilme özellikli Otomatik Park 
Sistemi park seçiminize göre uygun 
park yerini buluyor ve park etmeniz 
için tüm direksiyon manevralarını 
kendisi yapıyor. Siz ise ekranda belir-
tilen şekilde vites geçişlerini yapıyor, 
gaz ve pedalı kontrol ediyorsunuz. 
Ayrıca park sensörlerine ek olarak 
otomobilinizin yan tarafında herhangi 
bir engel varsa, Yan Park Yardımı da 
sizi uyararak kolay park etmenize yar-
dımcı oluyor.

DAHA HIZLI, DAHA KISA MESAFELİ 
ACİL DURUŞLAR

Aracın acil fren yapma olasılığını 
algılaması durumunda, Elektronik 
Denge Programı (ESP) fren sistemini 
önceden doldurarak, fren pedalı ile 
fren diskleri arasındaki açıklığı kapa-
tıyor. Elektronik Ön Fren Hazırlığı adı 
ile bilinen bu teknoloji, aracın fren 

mesafesini azaltıyor. Yeni Ford Fies-
ta’nızı durdurduktan sonra siz fren 
pedalından ayağınızı çekseniz dahi 
2,5 saniye süreyle fren sistemi dev-
rede kalıyor. Bu da özellikle yokuşlu 
alanlarda pedallar arasında geçiş ya-
parken aracınızın geriye doğru kaç-
masını engelliyor. Yokuş kalkış destek 
sistemi ayağınızı fren pedalından gaz 
pedalına geçirirken size daha fazla 
süre ve kontrol sağlıyor. 

Aracınızı ilk çalıştırdığınızda ise 
gündüz yanan farlar açılıyor ve oto-

matik yanan farlar modu seçiliyor. 
Sistem, ortamın aydınlığına göre oto-
matik olarak aydınlatma modunun 
aktif olmasını sağlıyor.

Araç güvenliğini maksimum sevi-
yelere taşıyan, bunun yanında sürüş 
konforunu da beraberinde getiren 
bir diğer özellik ise geri görüş kame-
rası… bariyerler, bisikletler, kaldırım 

taşları, dar alanlar, alçak duvarlar… 
Geri görüş kamerası, aracınızın arka-
sında duran her şeyi orta konsola yer-
leşik ekranda gösteriyor. Sistem, geri 
vitese geçtiğiniz anda otomatik olarak 
devreye giriyor, en dar alanlara bile 
park etmenize yardımcı olmak için 
sanal çizgilerle sizi yönlendiriyor.

SİZİN İÇİN İLK YARDIMA 
DAHİ KOŞUYOR

Yeni Ford Fiesta, güvenlikte sınır-
ları zorlayan ve hayat kurtaran pek 
çok donanımı üzerinde bulunduruyor. 

Bunlardan biri de Ford SYNC ve acil 
yardım özelliği. Beklenmedik bir kaza 
yaşanmasıyla birlikte hava yastığının 
açılması ya da yakıt pompasının devre 
dışı kalması durumunda bu teknoloji 
sizin için otomatik olarak acil yardım 
birimlerini arayabilir. Dilerseniz ara-
mayı durdurabiliyor ya da ihtiyacınız 
durumunda bu servisle görüşebiliyor-

sunuz. Siz konuşamayacak durumda 
olsanız bile sistem, GPS koordinat-
larınız gibi yaşamsal önem taşıyan 
bilgileri 112 acil yardım birimlerine 
iletiyor.

ZAHMETSİZ  MANEVRA VE 
SÜRÜŞ KEYFİ

Elektrik servo direksiyon (EPAS), 
dar alanlara park ederken yönetimi 
daha kolay, daha hafif bir direksiyon, 
otoyolda giderken ise daha fazla kont-
rol tanıyan daha güçlü bir direksiyon 
olacak şekilde kendini otomatik olarak 

ayarlıyor.
Yeni Fiesta otomobil kullanım 

alışkanlıklarınız ve hayat tarzınıza uy-
gun benzinli motor seçenekleri sunu-
yor. Bizim testini gerçekleştirdiğimiz, 
beş yıl üstüste Yılın Uluslararası Mo-
toru ödülünü alan ve yakıt tasarrufu-
nu bir üst seviyeye çıkaran 1.0 litrelik 
Ford EcoBoost benzinli motor otoma-

tik şanzıman seçeneği ile 100 PS 
güç ve 170 Nm Tork üretiyor.

Çok aranan bir özellik olma-
makla birlikte yakıt tasarrufu açı-
sından önemli bir madde de oto-
matik başlat ve durdur seçeneğinin 
olması. Fiesta’nız bu teknoloji ile 
trafik ışıklarında veya yoğun trafik-
te durduğunda, otomobilinizin mo-
toru otomatik olarak kapatılmasına 
rağmen klima, radyo ve Ford SYNC 
3 gibi temel birimlere enerji sağlan-
maya devam ederek yakıt tasarrufu 
sağlıyor. Hareket etmeye hazır ol-
duğunuzda ise gaz pedalına basa-
rak, otomobiliniz sistem tarafından 
yeniden çalıştırılmasını sağlayabi-
liyorsunuz. Bu da keyfi sürerken, 
verimliliği de beraberinde getiriyor. 

Yeni Fiesta’nın dahiyane verim-
lilik özelliklerinden biri de EcoMo-
de. Bu sistem ile örneğin ivme hızı, 
rölanti hızı ve klimanın pervane hızı 
düşürülerek yakıttan tasarruf etme-
niz için gerekli ayarlar yapılıyor.

Akıllı teknolojiler hayatınızda 
nasıl kolaylıkla çalışıyorsa, araba-
nızda da aynı şekilde çalışmalı. İşte 
bu nedenle, hayatınızı kolaylaştır-
mak için SYNC 3, yolculuklarınızı 
daha eğlenceli kılmak için B&O 
PLAY ve her sürüşü daha keyifli 
hale getirmek için Açılabilir Pano-
ramik Cam Tavan Yeni Fiesta’da 
sizinle buluşuyor.

GELİŞMİŞ MÜZİK SİSTEMİ: 
B&O PLAY

B&O PLAY ile Premium se-
viyedeki 675 watt’lık ses sistemi, 
alçak frekans hoparlörü ve derin 

bas hoparlörünü içeren 10 hoparlörlü, 
sistem sayesinde zengin ve güçlü bir 
ses deneyimini Yeni Fiesta’da yaşaya-
bilirsiniz. Bu gelişmiş teknoloji, B&O 
PLAY’in akustik uzmanları tarafından 
Yeni Fiesta için özel olarak tasarlan-
dı, geliştirildi. Otomobilinizde adeta 
bir konser alanında gibi en sevdiğiniz 
grupları ve şarkıları dinleyebilirsiniz.

Tüm bunları ve yeni Ford Fiesta 
ile ilgili daha fazla ayrıntıyı test etmek 
için Otokoç Konya’yı ziyaret edebilir-
siniz.  n FAHRİ ALTINOK-RASİM ATALAY 

 Yeni Ford Fiesta, akıllı tasarımla harmanlanmış teknik donanımları göz önünde bulundurulduğunda 
sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. 



Meksika’da düzenlenen Bedensel 
Engelliler Dünya Gençler Halter Şam-
piyonası’nda altın ve bronz madalya 
kazanan milli sporcular Faruk Öztürk ile 
Soner Coşkun, 2018 Avrupa Şampiyo-
nası’nda altın madalya kazanmak için 
çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. 
Başkent Mexico City’de 29 Kasım-4 Ara-
lık’ta düzenlenen Dünya Gençler Halter 
Şampiyonası’na katılan Antalya Denge 
Gençlik ve Spor Kulübünün engelli spor-
cuları Faruk Öztürk ile Soner Coşkun, 
Türkiye’ye büyük gurur yaşattı. Şampi-
yonada 107 kiloda mücadele eden Faruk 
Öztürk, kaldırdığı 180 kiloyla rekor kırıp 
şampiyon oldu, 49 kiloda yarışan Soner 
Coşkun da 92 kiloyla dünya üçüncülüğü-
nü elde etti. Madalyalı sporcular, 2018 
Avrupa Şampiyonası’na antrenörleri Ek-
rem Celil ve Mustafa Otun yönetiminde 
hazırlanıyor.

ÖZTÜRK: ARTIK BÜYÜKLERDE 
YARIŞACAĞIM

Milli sporcu Faruk Öztürk, yaptığı 
açıklamada, lise birinci sınıftayken te-
neffüste kendisini gören antrenör Ekrem 
Celil’in yönlendirmesiyle haltere başla-
dığını söyledi. İlk başlarda okuldaki sığı-

nakta ders sıraları üzerinde antrenman 
yaptığını anlatan Öztürk, daha sonra 
antrenörünün aldığı halter sehpasıyla 
hazırlandığı Türkiye Şampiyonası’nda 
yaşının küçük olmasına rağmen büyük-
ler kategorisinde dördüncü olduğunu bil-
dirdi. Faruk Öztürk, elde ettiği başarının 
ardından milli takım kampına seçildiği-
ni, ilk katıldığı Gençler Avrupa Şampi-
yonası’nda ikinci olduğunu belirterek, 
şöyle devam etti: “Avrupa Şampiyona-

sı’ndan sonra 1,5 sene sürekli antren-
man yaptık. Geçen sene Türkiye Şampi-
yonası’nda birinci olduktan sonra Dünya 
Şampiyonası için milli takıma seçildim. 
Dünya Şampiyonası öncesi 4,5-5 aylık 
çalışmayla şampiyon oldum. Hede-
fim 2018 Avrupa Şampiyonası. Avrupa 
Şampiyonası’nda artık büyüklerde ya-
rışacağım. Avrupa Şampiyonası’ndan 
da Türkiye’ye inşallah altın madalyayla 
döneceğim.”  n AA

29 ARALIK 201718 SPOR 3

Zahir Renklibay’dan 
destekçilerine teşekkür

Engelli haltercilerin gözü 
Avrupa Şampiyonası’nda

Konya Süper Amatör Lig ekiplerinden 
Selçukspor’da Başkan Zahir Renklibay, 
yaptığı yazılı açıklama ile kulübe maddi 
destekte bulunan işadamı Havzan Petrolleri 
Sahibi İsmail ve Osman Başpınar’a teşek-
kür etti. Renklibay yaptığı yazılı açıklama-
da, “Konya’nın en eski ve Süper Amatör 
Lig’in tek gençlik takımı Selçukspor’dur. 
Bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak 
bizlere desteğini esirgemeyen Havzan Pet-
rolleri sahibi işadamı İsmail ve Osman Baş-
pınar’a teşekkür ediyorum. Kendilerinden 
Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Görkem Dalmaz 
Kemerspor’a gitti

Anadolu Selçukspor 
laktat testinden geçti

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da 1997 
doğumlu futbolcu Görkem Dalmaz, Kemerspor’a kiralık ola-
rak gönderildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzle 
31.05.2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan futbolcumuz 
Görkem Dalmaz sezon sonuna kadar Kemerspor 2003’e kira-
lanmıştır. Futbolcumuza başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı. Bu 
sezon ligde sadece 1 kez forma şansı bulan Görkem, Nazilli 
Belediyespor maçında 4 dakika sahada kalmıştı. Ziraat Tür-
kiye Kupası maçında iki kez sahaya çıkan Görkem Dalmaz, 
Anadolu Bağcılar maçında 90 dakika, Boluspor maçında da 10 
dakika oynadı. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Konyaspor U21 
takımı kadrosunda yer alıyordu.  n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal, Konya Anadolu Selçukspor’da ikinci yarı ha-
zırlıkları devam ediyor. Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını 
sürdüren yeşil beyazlılarda oyuncuların performans ve kan lak-
tat testleri yapıldı. Futbolcular gruplar halinde, yardımcı antre-
nörler ile sağlık ekibi tarafından testlerden geçirildi. Öte yan-
dan Yavru Kartal’da çalışmalar devam ediyor. Teknik Direktör 
Mustafa Alper Avcı, UEFA Pro Lisans Kursu’nda yer alırken, 
antrenmanlar yardımcı antrenörler gözeriminde yapılıyor. 
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesi
galibiyete kilitlendi

Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, ligin 16.hafta maçında yarın 
Bandırma Kırmızı’yı konuk edecek. Mavi beyazlılarda bu maçın hazırlıkları sürüyor. Konya 

ekibi bugün yapacağı çalışma ile maçı beklemeye başlayacak. Selçuklu’da tek hedef galibiyet
Basketbol 1. Lig’in 15.hafta maçında 

İstanbulspor Beylikdüzü ile deplasman-
da karşılaşan ve rahat bir galibiyet alan 
Selçuklu Belediyespor, ligde ilk devrenin 
bitmesine iki hafta kala yarın Bandırma 
Kırmızı ile iç sahada karşı karşıya gele-
cek. Mavi beyazlılar, bu zorlu maçı taraf-
tarının da desteği ile kazanmak istiyor. 
Selçuklu Belediyespor’un 16.hafta ma-
çında ülkesinden dönen William Daniels 
oynayabilecek. Elinden bir sakatlık ya-
şayan Hırvat oyuncu Fran Pilebic ise bu 
karşılaşmada forma giyemeyecek.

BANDIRMA’NIN 9 GALİBİYET VAR
Selçuklu Belediyespor, yarın ligdeki 

iki Balıkesir ekibinden Bandırma Kırmızı 
ile karşılaşacak. Mavi beyazlılar bu maçı 
kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 12’ye 
yükseltmek istiyor. Oynanan 15 maçta 
11 kez kazanan temsilcimiz 26 puanla 
3.sırada yer alıyor. Temsilcimizin rakibi 
Bandırma Kırmızı’nın ise ligde 9 galibi-
yet var. 6 kez yenilen kırmızı beyazlılar 
ligin 7.sırasında bulunuyor. Bandırma 
Kırmızı, ligin 15.hafta maçında Bahçeşe-
hir Koleji’ne 63-69 mağlup olarak 6.kez 
yenilmişti.

SELÇUKLU TARAFTARININ 
DESTEĞİNİ BEKLİYOR

Selçuklu Belediyespor yarın oynaya-
cağı mücadele ile 2017 yılının son maçı-
na çıkmış olacak. Basketbol temsilcimiz 
yeni yıl öncesi evinde kazanarak 2017’yi 
galibiyet ile kapatmak istiyor. Bu maçta 
mavi beyazlı takımın en büyük kozların-
dan bir tanesi taraftarı olacak. İç sahada 
oynanan maçlarda verdiği destek ile takı-
ma moral kaynağı olan basketbolsever-
ler bu maçta da en büyük itici güç olacak. 
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y Puan
1 TÜRK TELEKOM 15 14 1 1254 1072 29
2 AFYON BELEDİYESİ 15 13 2 1262 1144 28
3 SELÇUKLU BELEDİYESİ 15 11 4 1198 1156 26
4 BURSASPOR 15 10 5 1242 1136 25
5 ANTALYASPOR 15 10 5 1187 1149 25
6 KARESİ SPOR 15 9 6 1204 1175 24
7 BANDIRMA KIRMIZI 15 9 6 1196 1210 24
8 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 15 8 7 1191 1209 23
9 BAKIRKÖY BASKET 15 7 8 1154 1168 22
10 DÜZCE BELEDİYE 15 7 8 1153 1172 22
11 AKHİSAR BELEDİYE 15 7 8 1130 1157 22
12 OGM ORMANSPOR 15 6 9 1086 1099 21
13 İSTANBULSPOR 15 6 9 1184 1221 21
14 TED ANKARA KOLEJLİLER 15 5 10 1096 1133 20
15 SAMSUN BŞB. 15 4 11 1158 1237 19
16 ANKARA DSİ 15 4 11 1065 1158 19
17 PETKİM SPOR 15 3 12 1085 1167 18
18 YALOVA BELEDİYE 15 2 13 1181 1263 17
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Konyaspor’da Orkan hamlesi
Süper Lig’in ilk yarısında istediği 

sonuçları elde edemeyen ve düşme 
hattında bulunan Atiker Konyaspor, 
devre arası transfer çalışmalarını sür-
dürüyor. 2 santrafor, kanat ve stoper 
takviyesi yapacak olan Anadolu Karta-
lı, gözünü Beşiktaş’ın genç oyuncusu 
Orkan Çınar’a çevirdi. Siyah beyazlı 
ekipte forma şansı bulmakta zorlanan 
21 yaşındaki kanat oyuncusu için ha-
rekete geçen yeşil beyazlılar, Orkan’ı 
kiralamak için Beşiktaş’ın kapısını 
çalacak. 

LEİPZİG MAÇINDA OYNADI
Sezon başında Gaziantepspor’dan 

transfer edilen Orkan Çınar, ligin ilk ya-
rısında Türkiye Kupası ve Şampiyonlar 
Ligi’nde 3 maçta forma giydi. Bu maç-
larda 1 gol 3 asistlik performans ser-
gileyen 1996 doğumlu Orkan, özellikle 
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Leipzig 
maçında ortaya koyduğu performans-
la dikkatleri üzerine çekmişti.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Süper Lig temsilcimiz 
Atiker Konyaspor’un trans-
fer listesinde bulunan 
Galatasaraylı oyuncular 
Sinan Gümüş ve Eren Der-
diyok için son kararı sarı 
kırmızılı ekibin yeni hocası 
Fatih Terim verecekti. An-
cak Terim iki oyuncu için 
de onay vermedi. Fatih 
Terim iki oyuncuyu da li-
gin ikinci yarısında değer-
lendireceğini belirterek 
şimdilik bu transferlere 
izninin olmadığını belirtti. 
Bu kararın üzerinde yeşil 
beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’un yeni isimle-
re yönelmesi bekleniyor. 

Anadolu Kartalı, devre 
arasında transfer dönemin 
5 oyuncuyu kadrosuna 
katmayı planlıyor.  
n SPOR SERVİSİ

Sinan ve Eren’e onay çıkmadı

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

Ligin en çok kurtarış 
yapanı Serkan Kırıntılı

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav 
Sezonu’nda, son yılların en çekişmeli 
ilk yarısı geride kaldı. Ligin ilk yarısını 
36 puanla Başakşehir lider olarak ta-
mamladı. 37 golle Galatasaray ilk yarı-
nın en golcü takımı olurken, kalesinde 
16 gol gören Beşiktaş ligin en az gol 
yiyen takımı oldu. Kalesinde 34 gol gö-
ren Osmanlıspor, ilk yarının en çok gol 
yiyen takımı olarak kayıtlara geçti. Se-
zonun ilk yarısında konuk olduğu takım-
lara en fazla gol alan takım ise Aytemiz 
Alanyaspor oldu. Deplasmanda rakip 
fileleri 17 kez havalandıran Alanyaspor, 
bu alanda en çok gole sahip olan takım 
unvanını kazandı. Ligin en çok isabetli 
orta yapan futbolcusu 59 isabetli ortayla 
Ricardo Quaresma olurken, Serkan Kı-
rıntılı 69 kurtarışla ligin en çok kurtarış 
yapan kalecisi oldu.
n İHA

Moryke Fofana: Turu 
geçmeyi hedefliyoruz

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 
ilk karşılaşmasında Trabzonspor’u 
1-0 mağlup eden Atiker Kon-
yaspor’da Moryke Fofana maç son-
rasında yaptığı açıklamada, “Turu 
geçmeyi hedefliyoruz” dedi. Fofana, 
“Biliyorsunuz ki sezona iyi başlama-
dık. Ligde de hak ettiğimiz pozisyon-
da değiliz. Tek temennim ve isteğim 
bir an önce bulunduğumuz noktadan 
daha yukarılara tırmanmak, ikinci 
yarıda güzel sonuçlar almak. Bu 
maçtan 1-0 gibi avantajlı bir skor al-
dık. İkinci maçta bizi bekleyen zorlu 
bir deplasman var. Oradan da avan-
tajlı bir skor almak istiyoruz en azın-
dan iyi mücadele edip fırsatları de-
ğerlendirmek ve tabii ki  gol yemek 
istemiyoruz. Bu şekilde turu geçmeyi 
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da kamp 
3 Ocak’ta başlayacak

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da futbolculara 
Trabzonspor ile oynanan ve 1-0 galip gelinen Ziraat Türkiye 
Kupası son 16 turu birinci maçının ardından 6 gün izin verildi. 
Atiker Konyaspor’da oyuncular 3 Ocak’ta Antalya’da Regnum 
Hotelde bir araya gelerek devre arası kamp çalışmalarına 
başlayacak. Kamp bitiş tarihi Trabzonspor ile oynanacak 
rövanş maçının tarihi açıklandıktan sonra netleşecek. Yeşil 
beyazlı takımda futbolcular Trabzonspor maçının ardından 
memleketlerine giderek dinlenmeye çekildi.
n SPOR SERVİSİ

Kartal’da yerliler 
7935 dakika oynadı

Süper Lig’in geride kalan ilk yarısında Türk futbolcuların en fazla süre bulduğu takım, 
Teleset Mobilya Akhisarspor oldu. Yeşil beyazlı temsilcimiz 11 Türk futbolcu ile 4.sırada 

yer aldı. Konyaspor’da en çok süre alan yerli futbolcu Serkan Kırıntılı oldu
Atiker Konyaspor, en fazla en oyuncu oynatan takım-

lar arasında 4.sırada yer aldı. Toplamda 11 yerli futbolcu 
oynatan yeşil beyazlı takımın kadrosunda 14 yerli oyuncu 
bulunuyor. Konyaspor 11 yerli oyuncu ligde toplam 7935 
dakika süre aldı. Anadolu Kartalı’nda Abdülaziz Demircan, 
İsmail Güven ve Savaş Polat henüz lig maçlarında oyna-
ma şansı bulamadı.

Ligin 17 haftalık bölümünde Teleset Mobilya Akhi-
sarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, 12 farklı Türk futbol-
cuyu sahaya sürdü. Bu futbolcular, toplamda 8 bin 546 da-
kika sahada kaldı. Ege temsilcisinde toplam sürenin yüzde 
50,77’sini yerli futbolcular değerlendirdi. Akhisarspor’u 8 
bin 425 dakika sahada kalan Trabzonspor’un 11 Türk 
futbolcusu takip etti. Bordo-mavili ekipte toplam sürenin 
yüzde 50,05’ini Türk futbolcular kullandı. Teleset Mobilya 
Akhisarspor ve Trabzonspor’un haricinde başka hiçbir ta-
kım yüzde 50’nin üstünde yerli futbolcuya süre tanımadı. 
İki takımın ardından en fazla Türk futbolcunun görev aldığı 
ekip, tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Evkur 
Yeni Malatyaspor oldu. Doğu Anadolu temsilcisinde 11 
farklı Türk futbolcu, toplamda 7 bin 939 dakika süre buldu.

EN AZ SÜRE KASIMPAŞA’NIN YERLİLERİNDE
Süper Lig’de geride kalan 17 haftada en az Türk fut-

bolcuya Kasımpaşa şans verdi. Sezonun ilk yarısında laci-
vert-beyazlı formayı 6 Türk futbolcu terletti. Bu oyuncular, 
toplamda 2 bin 938 dakika sahada kaldı. Kasımpaşa’nın 
ardından yerli futbolcuya az süre veren ekip, Galatasa-
ray oldu. Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Atiker 
Konyaspor ile yapılan maça 11 yabancı oyuncu ile çıkarak 
bir ilki gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk 
yarısında 8 Türk futbolcu toplamda 3 bin 70 dakika forma 
giydi.Türk futbolunda “4 Büyükler” olarak adlandırılan ta-
kımlardan Fenerbahçe, 5 bin 438 dakika ile 12, Beşiktaş 
ise 4 bin 868 dakika ile 15. sırada yer aldı.

EN İSTİKRARLI TÜRK FUTBOLCULAR
Süper Lig’in ilk yarısında sadece 3 Türk futbolcu ta-

kımlarının yaptığı tüm maçlarda 90’ar dakika görev aldı. 
Medipol Başakşehir’in milli kalecisi Volkan Babacan, Ati-
ker Konyaspor’un milli file bekçisi Serkan Kırıntılı ile Ka-
sımpaşa’nın deneyimli kalecisi Ramazan Köse, takımları-
nın ilk yarıda yaptığı 17 maçın tamamında da forma giydi.
n AA




