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Ön kayıtlara
ilgi yoğun oldu

Ereğli KOMEK
sergisi büyüledi

‘2017 yatırım ve 
hizmet yılı oldu’

Hac görevini yerine getirmek 
isteyen vatandaşların heyecanla 
beklediği 2018 yılı Hac müraca-
atları başvurularının son günün-
de Hac ve Umre bürosunda 
yoğunluk yaşandı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları 
(KOMEK) Ereğli Şubesi’nde 
açılan “Arduino Programlama 
Geliştirme ve Uyum Eğitimi” 
kursuna katılan öğretmenlerin 
projelerinden oluşan sergi 
yoğun ilgi gördü. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Selçuklu İlçe Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Cuma bu-
luşmaları kapsamında Horozlu-
han Mahallesi’nde vatandaşlarla 
bir araya geldi. Başkan Altay 
2017 yılı yatırımlarını ve hizmet-
lerini değerlendirdi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

MAHALLİ SANATÇILAR
BİRER KÜLTÜR ELÇİSİDİR

Citroen, konforda gerçek bir marka

Konyalı Müzik Yapımcısı Hikmet Çetiner: 

Otomobilde konforun öncü markalarından biri olan Citroen, 
bu konfor konsepti ile rakiplerinden ayrışan bir özelliğe sa-
hip. Konforda gerçek bir marka olan Citroen, imzasını C3 
Aircross’a atmış.

Bir Konya aşığı olan Müzik Yapımcısı Hikmet Çetiner, “Ma-
halli sanatçılarımız Konya için hepsi ayrı değerdedir, bunla-
rın hepsi birer kültür elçisidir. Bu değerlerimize sahip çık-
mamız lazım” dedi.

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE
02 Büyükşehir’den engelli

gençlere dalış eğitimi 06 JÖH ve komandolar
teröre darbe vurdu 07 Konya Eczacı 

Odası’na yeni başkan! 

AK Parti Milletvekilleri Şehir Hastanesi çalışmalarını inceledi 

Yüzde 70’i tamamlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun ile AK Parti Konya Milletvekili Abdullah 
Ağralı beraberinde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç 
inşaatı hızla devam eden Şehir Hastanesi’nde incelemelerde 
bulundular. 

Şantiye yetkilileri ile birlikte 1250 yatak kapasitesi ile ülkemizin 
en büyük hastanelerinden birisi olacak olan Şehir Hastanesi’nin 
tüm alanlarını gezerek incelenirken, hastanenin kaba inşaatının 
yüzde 70’inin tamamlandığı belirtildi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Dijital ambargoya 
karşı yerli yazılım’

Türkiye’nin ilk insansı 
robot fabrikasını kurarak 
tamamı yerli robotların 
seri üretimine başlayan 
Akınsoft’un Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. 
Özgür Akın, “Dijital 
ambargo” karşısında 
yerli yazılım firmalarının 
tüm ihtiyaçları 
karşılayabileceğini 
söyledi.  n SAYFA 5’TE

Kargoda havalandık!
Hava Kargo Alanı’nın 
son durumu ile ilgili 

açıklamalarda bulunan 
KTO Başkanı Memiş 

Kütükcü, “Hava Kargo’da 
yurt içi gönderilerine 

başlandı. Yakın zamanda 
ise yurt dışı gönderimleri 

başlayacak” dedi

YURT İÇİ TAMAM 
YURT DIŞI DA YOLDA

Konya Sanayi Odası Başkanı, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Memiş Kütükçü, yurt içinde-
ki gönderilerini Konya Hava 
Kargo Alanından göndermeye 
başlayan sanayicilerin, kısa bir 
süre içerisinde dış hat ithalat 
ve ihracat hizmetlerinden de 
yararlanmaya başlayacaklarını 
müjdeledi.

KOS’A ANTREPO VE 
GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI 

Ayrıca Konya Organize Sana-
yi Bölgesi’nde sanayicilerin 
depolama ve lojistik ihtiyacını 
karşılamak amacıyla Antrepo 
ve Geçici Depolama Alanı inşa 
ettiklerini aktaran Kütükçü, bu-
radaki çalışmaların da hızla 
devam ettiğini ifade ederek bu 
hizmetin de 2018 yılında tamam-
lanacağını söyledi.  n SAYFA 2’DE

KONFORA İMZASINI ATAN 
ARAÇ YENİ C3 AİRCROSS
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Büyükşehir’den engelli
gençlere dalış eğitimi 

Ereğli KOMEK’te arduino 
kartı ile üretilenler sergilendi!

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Cumhurbaşkanlığının himayesiyle 
Türkiye Beyaz Ay Derneği Konya 
Şubesi ve Meram Fen Lisesi tara-
fından hayata geçirilen “Aşmak İçin 
Hareket Et” projesi kapsamında 
engelli gençlere dalış eğitimi veril-
di. Eğitimle gençlerin hem mesleği 
tanımaları hem de sosyalleşmeleri 
amaçlanıyor.  Cumhurbaşkanlığı 
himayesiyle Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, Türkiye Beyaz Ay Derneği 
Konya Şubesi ile Meram Fen Lisesi 
arasında imzalanan protokol kapsa-
mında engelli çocukların meslek ta-
nıması ve sosyalleşerek topluma ka-
zandırılması amacıyla “Aşmak İçin 

Hareket Et” projesi hayata geçirildi. 
İşitme engelli gençler, Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 
Sualtı Arama Kurtarma ekibi tara-
fından üç hafta süresince verilen te-
orik eğitimlerin ardından son olarak 
Büyükşehir Belediyesi Spor Komp-
leksi ve Yüzme Havuzunda sualtı 
dalış eğitimi aldı. Proje kapsamında 
Meram Fen Lisesi ve Adnan Akgül 
Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrenci-
lerine de dalış eğitimi verildi. Eği-
timlere katılan gençler çok mutlu 
olduklarını ifade ederek, Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve kendilerine imkan 
tanıyan herkese teşekkür etti. 
n İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) Ereğli Şubesi’nde açılan “Ar-
duino Programlama Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi” kursuna katılan öğ-
retmenlerin projelerinden oluşan 
sergi yoğun ilgi gördü.  KOMEK 
Ereğli Şubesi’nde açılan “Arduino 
Programlama Geliştirme ve Uyum 
Eğitimi” kursuna katılan öğretmen 
ve öğretmen adayları yaptıkları 
projelerle sergi açtı. Öğretmenler 
tarafından arduino kartı kullanılarak 
geliştirilen cihazların anlatıldığı ser-
ginin açılış kurdelesini kesen Kay-
makam Ömer Lütfi Yaran, “KOMEK 
tarafından verilen kursta öğretmen-
lerimiz öğrendiklerini pekiştirmek 
suretiyle çocuklarımıza da gerekli 
bilgileri vererek çok güzel çalışma-
lar yaptı. Umuyoruz ki bu sergi ço-
cuklarımızın ufkunun açılmasında 
büyük katkı sağlayacaktır. Hayırlı 
olmasını diliyor, emeği geçenleri 
tebrik ediyorum” dedi.

Kurdele kesiminin ardından 

protokol üyeleri sergiyi gezerek ya-
pılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Mikro işlemci kart olarak geçen, 
programlanan, hafızası yer alan, 
analog ve dijital pinleri olan elektro-
nik arduino kartının önemini anlat-
mayı amaçlayan sergi, Ereğli Park 
Site AVM’de gün boyunca yoğun 
ilgi gördü. Ereğli KOMEK’te aldıkları 
temel elektronik bilgisi ve kodlama 
bilgisi sonrası arduino kartı ile akıllı 
bebek bezi, kuluçka makinesi, park 
sensoru gibi birçok proje geliştiren 
öğretmenler, öğrencileri ile birlik-
te TÜBİTAK projeleri hazırlayacak. 
Açılış törenine, Ereğli Kaymakamı 
Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye 
Başkan Yardımcısı Lokman Gök-
taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet 
Genç, İlçe Spor Müdürü Cumali 
Özince, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Ereğli Sosyal Hizmetler 
Müdürü Osman Tezcan, KOMEK 
yöneticileri, öğretmenler ve öğren-
ciler katıldı.
n İHA

Konya Sanayi Odası Başkanı MemişKütükcü, Konya’da çalışmaları yürütülen Hava Kargo 
Alanı’nın son durumu ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Kütükcü, “ Hava Kargo’da yurt içi 

gönderilerine başlandı. Yakın zamanda ise yurt dışı gönderimleri başlayacak” dedi

Yurtiçi başladı, 
yurtdışı yolda!
Konya, hava kargo taşımacılığı-

na hazırlanıyor. Konyalı sanayicilerin 
önemli taleplerinden biri olan hava 
kargo taşımacılığında yurt içi gönde-
rileri başladı. Yakın zamanda ise yurt 
dışı gönderileri başlayacak.  Konya 
Organize Sanayi Bölgesi tarafından 
şehre kazandırılan Hava Kargo Ala-
nı’nda yurt içi hizmetler verilmeye 
başlandı. Konya Sanayi Odası Baş-
kanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Memiş Kütükçü, yurt içindeki gönde-
rilerini Konya Hava Kargo Alanından 
göndermeye başlayan sanayicilerin, 
kısa bir süre içerisinde dış hat ithalat 
ve ihracat hizmetlerinden de yarar-
lanmaya başlayacaklarını müjdeledi. 

YAKIN ZAMANDA YURT DIŞI VE 
İHRACAT İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK 

Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükçü, Konya’da çalışmaları 
yürütülen Hava Kargo Alanı’nın son 
durumu ile ilgili gazetemize özel açık-
lamalarda bulundu. Konya Organize 
Sanayi Bölgesi olarak Konya Hava-
alanı’nın eski VİP girişini Konya ve 
çevresinin yurt içi ve yurt dışı gönde-
rilerinde kullanabileceği Hava Kargo 
Alanı’na dönüştürdüklerini belirten 
Kütükçü, alanda şu anda yurt içi hiz-
metlerin verilmeye başlandığını, çok 
yakında dış hat ithalat ve ihracat iş-
lemlerinin de başlayacağını söyledi.   
Konya Hava Kargo Alanı’ndaki tüm 
fiziki yatırımların tamamlandığını ak-
taran Kütükçü, “Konya Organize Sa-
nayi Bölgesi olarak şehrimize bir hava 
kargo hizmeti kazandırmak için yap-
tığımız tüm yatırımları tamamladık. 4 
Aralık’ta faaliyetlerine ilk aşamada iç 
hat kargo işlemleri ile başlayan Hava 
Kargo Alanı’nda, Konya ve çevresin-
den gelen kargo gönderim talepleri 
karşılanmaya başlandı. İlk aşamada 
THY ile işbirliği geliştirildi, sürece di-
ğer hava yolu şirketleri ile de anlaşma 
yapılarak devam edeceğiz. Ayrıca it-
halat ve ihracat işlemleri için de Tasfi-
ye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
onayını bekliyoruz. Onay işlemlerinin 

tamamlanması akabinde Konya çı-
kışlı ihracat kargo işlemleri ve Konya 
varışlı ithalat kargoların kabulü yapı-
labilecek. Öte yandan ihracat işlemle-
rinin yapılabilmesi için başvuru yapan 
acenteler ile de görüşmelerimiz de-
vam ediyor” şeklinde konuştu. 

KOS’A ANTREPO VE GEÇİCİ 
DEPOLAMA ALANI KAZANDIRILIYOR 

Konya  Organize Sanayi Bölge-
si’nde ayrıca sanayicilerin depolama 
ve lojistik ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla Antrepo ve Geçici Depolama 
Alanı inşa ettiklerini aktaran Kütük-
çü, buradaki çalışmaların da hızla de-
vam ettiğini ifade ederek “Toplam 83 
bin metrekare büyüklükteki Antrepo 
ve Geçici Depolama Alanı’nda antre-
po binası, 80 tonluk kantar, tır ve araç 
parkı ile açık stok depo alanları bulu-
nuyor. İnşallah bu hizmeti de 2018 
yılında sanayicilerimizin kullanımına 
açacağız” dedi.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türk Telekom’dan girişimcilere PİLOT desteği
Türkiye’de girişimcilik ekosiste-

minin gelişimi için yoğun çaba har-
cayan Türk Telekom, Türkiye’nin 
özel sektör tarafından hayata geçi-
rilen ilk girişim hızlandırma prog-
ramı PİLOT’u, daha geniş girişimci 
potansiyeli ile buluşturmak üzere 
bir viral filmi hazırladı. Hazırlanan 
viral filmde, genç bir girişimcinin 
yatırımcısıyla görüşme sürecinde 
yaşadığı telaşlı ve eğlenceli süreç 
konu ediliyor.   

Türkiye’de girişimcilik ekosiste-
mini geliştirmeyi stratejik öncelikle-
ri arasına alan Türkiye’nin lider bilgi 
ve iletişim teknolojileri şirketi Türk 
Telekom, erken aşama girişimleri 
desteklemek amacıyla hayata ge-
çirdiği Türkiye’nin ilk kurumsal giri-
şim hızlandırma programı PİLOT’u 
daha geniş bir girişimci kitlesiyle 
buluşturmak amacıyla birviral film 

hazırladı.
HAYALLERİNİZİ PİLOT’LA 

GERÇEKLEŞTİRİN
PAT Medya tarafından hazırla-

nan eğlenceli filmde, orta sınıf bir 
ailenin 24 yaşındaki genç girişimci 
üyesi Kaan’ın yatırımcısıyla buluş-
madan önceki heyecanı, hazırlıkları 
ve yatırımcısıyla yaptığı telefon gö-
rüşmesi esnasında başından geçen 
eğlenceli süreç anlatılıyor. Filmin 
sonunda ise “Yenilikçi iş fikrinizle 
Türk Telekom PİLOT’a başvurun. 
Nakit desteğinden iş birliği fırsatla-
rına, mentorluktan yatırımcı ağına 
erişim imkanına kadar, girişimlerin 
tüm ihtiyaçlarını karşılayan PİLOT 
programı ile girişiminizi hayata ge-
çirin, hayallerinizi gerçekleştirin” 
mesajı veriliyor. 25 Aralık’ta yayı-
na giren viralfilmihttp://bit.ly/2DN-
g8hB linkinden izleyebilirsiniz. 

PİLOT PROGRAMI HAKKINDA
Türk Telekom’un 2013 yılından 

bu yana sürdürdüğü PİLOT Prog-
ramı’na bugüne kadar 2 bine yakın 
girişimci başvurdu. PİLOT mezunu 

girişimlerine toplam 2 milyon TL 
nakit desteği sağlandı. PİLOT Prog-
ramı’ndan bugüne kadar toplam 45 
girişimci mezun oldu.
n HABER MERKEZİ

KSO Başkanı Memiş Kütükcü
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Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 2018 yılı Hac 
müracaatları başvurularının son gününde Hac ve Umre Bürosu’nda yoğunluk yaşandı

Hac ön kayıtlarında son 
gün yoğunluğu yaşandı

Her yıl milyonlarca Müslüman’ın 
ziyaret için can attığı kutsal topraklara 
yolculuğun ilk adımı atılıyor. Diyanet 
İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü 2018 yılı 
hac müracaatları için 21 Aralık 2017 
Perşembe günü itibariyle başlayan ön 
kayıtlar dün itibariyle sona erdi. Kon-
ya’da hacca gitmek isteyen hacı aday-
ları kayıtların başladığı ilk günden son 
güne kadar yoğun ilgi gösterdi. 2018 
hac kuraları ise 25 Ocak’ta çekilecek. 
2017 yılında 85 bin civarında Türk 
hacı kutsal topraklara giderek hac 
vazifesini yerine getirmişti. Konya’da 
2018 hac ön kayıtları için 13 bin kişi 
ön kayıt yaptırdı. Bu rakam geçtiği-
miz senelerin rakamlarının eklenmesi 
ile 95 bin kişiye ulaşıyor. Geçtiğimiz 
yıl Konya’dan 3bin 500 kişi hacca 
gitmişti. Yeni kayıt yaptırmak ve ka-
yıtlarını yenilemek için Hac ve Umre 
Bürosu’na gelen vatandaşlar duygu-
sal anlar yaşadı. Hacı adayları heye-
canla 25 Ocak tarihini beklediklerini 
belirterek, kurada çıkabilmek için dua 
ve temennide bulundular. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘2017 yatırım ve hizmet yılı oldu’
Selçuklu İlçe Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşma-
ları kapsamında Horozluhan Mahal-
lesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi tarafından her 
hafta farklı bir mahallede gerçekleşti-
rilen Cuma buluşmaları devam edi-
yor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan 
ve vatandaşların Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ile gö-
rüşerek istek ve önerilerini ilettikleri 
buluşmalarının bu haftaki adresi Ho-
rozluhan Mahallesi oldu. Demirciler 
Sanayi Camisi’nde kılınan Cuma Na-
mazının ardından esnaf ve vatandaş-
larla bir araya gelen Başkan Altay, be-
lediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen 
istek ve önerileri dinledi.

Selçuklu’da Cuma Buluşmaları ile 
birlik ve beraberlik ruhunun en üst 
seviyeye çıktığını belirten Başkan Al-
tay, “Tüm belediye ekibimizle birlikte 
yıl boyunca Cuma Gününün bereketi-
ni her hafta farklı bir mahallede hem-
şehrilerimizle yaşadık. Bu buluşmalar 
yapılan hizmetlerin anlatılmasına, 
mahallelerimizin eksiklerinin yerinde 
tespit edilmesine ve sorunların çözü-
müne büyük katkı sağlıyor. Selçuk-
lu’da her fikre değer veriyor, her öne-
riyi dikkate alıyoruz. Allah bu birlik ve 
beraberliğimiz bozmasın” ifadelerini 
kullandı.

2017 yılı ile ilgili olarak değerlen-
dirmelerde bulunan Başkan Altay, 
“Selçuklu Belediyesi olarak yatırım ve 
hizmet dolu bir yılı geride bırakmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 2017 yılında 
altyapı, asfalt, temizlik, yeşil alanla-
rında rekorlar kırarak hedeflerimizi 
aştığımız bir yıl oldu. Yine Selçuklu’da 
eğitimden spora, sosyal yaşamdan 
sağlık alanına kadar ilçemizin farklı 
noktalarında yapımına başladığımız 
birçok tesisi tamamlanarak hemşeh-
rilerimizin hizmetine sunduk. Beledi-
yemizin prestijli yatırımlarından olan 
Selçuklu Kongre Merkezi, Sille Baraj 
Parkı ve Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Merkezi de yıl içinde faaliyete 

geçen önemli prestij eserler arasında 
yer aldı” dedi.

Selçuklu Belediyesi’nin 2017 yı-
lında da örnek gösterilen ve gündem 
olan belediye olmayı başardığını ifade 
eden Başkan Altay, “Bu yılda ilçeye 

değer katacak birçok başarılı projeyi 
ekiplerimizle birlikte hayata geçirdik. 
“Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşu-
yor”, “Selçuklu Torunları Osmanlının 
İzinde” ve “Güle Oynaya Camiye Gel 
Projesi” ile yıl içinde çok ses getiren 

önemli projeler arasında yer aldı. Sel-
çuklu Belediyesi olarak fiziki yatırım-
ların yanı sıra her yaştan hemşehrimi-
ze hitap eden sosyal, kültürel, sportif 
ve eğitim faaliyetleriyle de insanımıza 
hizmet ürettik. Yapılan bu hizmetler-
le Selçuklu’da yaşam kalitesine katkı 
sağladık. İnşallah 2018 yılında da 
Selçuklu’da vatandaşımızın memnu-
niyetini esas alan hizmet anlayışını 
sürdüreceğiz. Selçuklu’da vatandaş-
larımızın ihtiyaç ve beklentileri doğ-
rultusunda aynı azim ve kararlılıkla 
çalışmaya devam edeceğiz. Gelenek 
haline getirdiğimiz Cuma Buluşma-
ları başta olmak üzere her fırsatta 
hemşehrilerimizle iç içe olmaya gay-
ret edeceğiz. Bu vesile ile 2018 yılının 
başta ülkemiz olmak üzere, tüm İs-
lam Alemi ve dünya insanlığı için ha-
yırlar getirmesini temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Programda Başkan Altay’a, Ak 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi 
Başkan Yardımcıları, belediye meclis 
üyeleri, birim müdürleri eşlik etti.
n HABER MERKEZİ 

Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ile görüşerek istek ve önerilerini ilettikleri buluşmalarının 

bu haftaki adresi Horozluhan Mahallesi oldu.

‘Ereğli’ye yeni cadde 
ve sokaklar kazandırdık’

Ereğli Belediyesi İmar İşleri ve 
Fen İşleri Müdürlüğü şehrin muh-
telif yerlerinde imara açılan yeni 
yolların yanı sıra cadde ve sokaklar 
sıcak asfaltla döktü. Ereğli’ye yeni 
cadde ve sokaklar kazandırdıklarını 
belirten Belediye Başkan Özkan Öz-
güven, “Ereğli’mizin muhtelif yer-
lerinde açtığımız yeni yollar ile hem 
trafiği rahatlattık hem de şehrimize 
düzen getirdik. Otogar’dan Sana-
yi Yolu Go Petrol arkasına kadar, 
Doğu Çevre Yolu(TÜV-TÜRK’ten 
Yunuslu Caddesi arası), Batıelagöz 
Mahallesi’nden Topak Kız Kuran 
Kursu’na kadar ve Atakent Mahal-
lemizde yaklaşık 15 km bölünmüş 
yolu şehrimize kazandırdık. 3 buçuk 
yılda yaklaşık 520 kilometrelik sıcak 

ve soğuk asfaltla rekor sayıda asfaltı 
şehrimizle buluşturduk. Bu alanda 
kırılması zor bir rekora imza attık. 
Ötelenen ne kadar hizmet varsa bir 
bir gerçekleştirdik. Vatandaşlarımı-
zın beyanına ve takdirlerine daya-
narak otuz yıldır asfalt dökülmeyen 
yerleri sıcak asfaltta donattık. Tüm 
bunların yanında hemşehrilerimizin 
Allah razı olsun dilekleri bizim en 
büyük kazancımız. 

Hizmet aşkıyla çıktığımız yol-
da halkımızın da desteği ile birçok 
hizmeti Ereğli’mize kazandırdık. 
Bundan sonraki süreçte de aynı 
doğrultuda çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Bize destek veren ve gü-
venen vatandaşlarımıza teşekkür 
ederim” dedi.  n İHA 
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Alaaddin ALADAĞ ile

ŞEHİR
SOHBETLERİ

a laadd in_a ladag

HİKMET ÇETİNER KİMDİR?  
Hikmet Çetiner, 1967 yılı Konya Ereğli 
doğumlu. Aslen Antalya/Akseki Menteşbey 
köyü nüfusuna kayıtlı ama yıllardır sesli, 
görüntülü ve basılı yayıncılıkta Konya’ya 
hizmet eden bir kişi. Konya’nın kültürü, 
sanatı ve turizmi alanında bir nebze olsun 
katkı yapmaya çalışıyor.

Konya’nın yakından tanıdığı isimlerden biri de uzun 
yıllar müzik sektöründe bulunmuş olan Hikmet Çetiner. 37 
yıldır müzik sektörü içinde bulunan Çetiner, babadan gelen 
mesleği geliştirerek devam ettirdi. Müzik yapımcılığı yapan 
Çetiner, Konya’nın tanıtımına da büyük önem veriyor. Bu 
kapsamda Mevlana,  Mevlevilikle ilgili yapımlar ortaya 
koydu ve IŞIĞA GELENLER isimli çalışması da devam 
ediyor. Ayrıca Konya Geceleri ve Barana isimli çalışması, 
geleneksel kıyafet ve oyun kültürü ile de Konya’nın tanıtıl-
masına katkı sunuyor. Hikmet Çetiner ile müzik ekseninde 
Konya’yı ve Konya’nın değerlerini konuştuk. 

Uzun yıllar Konya’da müzik sektöründe yapımcı ola-
rak faaliyet gösterdiniz. Müzik sektörüne girişiniz nasıl 
olmuştu?

Müzik sektöründe 37 yıldır Konya ve İstanbul’da hiz-
met verdik, İstanbul Unkapanı’nda şubemiz vardı ama 
şirket merkezimiz Konya’ydı. Müzik sektörüne girişimiz, 
Türkiye Plakçılar Kralı olan Coşkun Plak Hilmi Coşkun 
dayım olur.  Dayımızdan esinlenerek babam bu sektörde 
perakendeci olarak başlamış ve zamanla yapımcılığa baş-
lamış bizde baba mesleği olarak bayrağı biz devraldık ve 
biraz daha geliştirerek devam ettik.

Şu anda da Mesleğimizin Türkiye’deki en önemli tem-
silcisi ve Birliği olan MÜYAP (Müzik Yapımcıları Birliği) 
üyesiyiz, Konya’yı orada da temsil ediyoruz.

Ayrıca yapımcılığını yaptığımız tüm albümlerimiz dijital 
olarak tüm dünyada İTUNES, Amazon, TTnet, Turkcellmü-
zik, Spotify, Deezer, Youtube  gibi yüzlerce dijital platform-
da 243 ülkede yayına açıktır.

Bugüne kadar hangi sanatçılarla çalıştınız?
Yerel ve Ulusal bazda birçok Sanatçı ve bu Albümlerde 

Türkiye’nin en önemli Müzisyenleri ile çalıştık. Yerel olarak, 
Rıza Konyalı, Mustafa Konyalı, Bestekâr Salihi, Ramazan 
Koyuncu, Mehmet Kayık, Mustafa Kazanova, Cafer Özde-
mir, Konya Kaşık Ekibi Hasan Kaya, Bozkır Yazdamı Ekibi, 
Mehmet Çavuş, Beder, Mehmet Kaya gibi...

Ulusal olarak; İsmail Coşar, Süleyman Yardım, Mithat 
Çömlekçi, Ahmet Özgül, Turay Dinleyen, Hasan Genç, 
Mustafa Güzel, Suat Orhan, Ali Toprak, ŞekipSayık, Cahit 
Nazlı, Uğur Demirci, Muzaffer Orhan, Halit Araboğlu, Ozan 
Nihat, Yusuf Kayya, Kaan Ulaş, Mehmet Uçak, Özgür Ya-
kınlar, Koray Ural, gibi...

Albümlerimizde çalıştığımız Müzisyenlerimiz; Kıvırcık 
Ali, Musa Eroğlu, Çetin Akdeniz, Okan Murat Öztürk, Er-
can Erol gibi TRT’nin Seçkin Saz Sanatçıları, Ercan Irmak, 
Mercan Dede, Tunus’luDorsafHamdani, Bülent Altınbaş, 
Halil Karaduman, Göksel Baktagir, Şenol Arkun, İsmail 
Soyberk, Ersin Ertay, Yaşar Akpençe, Cahit Çiftçi, Sait 
Büyükçınar, Yavuz Selim Ceylan, Mustafa Acar, Sadi Ce-
suroğlu, Cüneyt Sözmen, Ferhat Erdem, Hüseyin Yalçın, 
Salim Kabacı, Halil Çokyürekli, Deniz Göktaş, Can Kökrek, 
Suat Kuş, İrfan Gürdal, gibi...

Sinema ve Video Yapımcılığınız da var bu alanda 
ne gibi çalışmalar yaptınız.?

Görüntülü Yayıncılık alanında da Sinema ve Video 
Yapımcısı olarak; Mevlana ve Mevlevilik alanında dünyada 
tek eser olan ve Mevlâna Celaleddin-i Rumi adında Mev-
lâna Müzesi Gül Bahçesi’nde çekimleri yapılan bir DVD 
çalışmamız var, bu çalışmamızın başında Mevlana ve 
Mevlevilikle ilgili 15 dakikalık kısa metrajlı bir film ve deva-
mında Bayati Mevlevi Ayini Şerif-i eşliğinde aslına uygun 
olarak Şeb-i Arus Töreni yer almaktadır. Bu çalışmamız-
da Ayin esnasında Mevlâna Türbesinden özel çekimlerle 

Türbe içi kare kare gezdirilmektedir. Dünyada bir ilk olan 
bu eser Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, 
İspanyolca, Farsça, Japonca ve Rusça olarak 9 ayrı dilde 
yayınlanmıştır.

Ayrıca Farklı ülkelerde yaşayan insanların İslam’la 
ve Hz. Mevlâna ile nasıl tanıştıklarını, hayatlarında ne gibi 
değişiklikler olduğunu kendi anlatımlarıyla dile getirdikleri 
“IŞIĞA GELENLER” adında Belgesel çalışmamız vardır.

Görsel Çalışmalarımızdan Konya Folkloru üzerine 

şimdiye kadar ilk defa yapılmış olan Müzik, Kıyafet, Ye-
mek, Sosyal Yaşantı Kültürünün ve Konyalı sanatçıların bir 
arada toplanarak yapılan “Konya Geceleri ve Barana” isimli 
VCD çalışmamız var. Bunun yanı sıra  Konya kaşık ekibi 
olarak bilinen Bozkır yöresine ait folklor çalışmalarının yer 
aldığı geleneksel kıyafet ve oyun kültürünün aslına uygun 
olarak gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması amacı 
ile birer kaynak eser olarak müzik ve sinema sektörüne 
kazandırmış olduk.

Kaset, CD, DVD yapım ve satışı olarak müzik sek-
törünün neden bittiği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Son yıllarda bazı sektörlerde olduğu gibi müzik sek-
törü de dijital teknolojiye yenik düştü diyebiliriz. Bir müzik 
yapımcısı olarak artık yapım üretmez olduk bunun nedeni 
nedir derseniz, piyasaya çıkardığımız bir albüm internet 
ortamında yasal olmayan internet sayfalarında paylaşı-
larak dinleyiciler tarafından dinlenip hızlıca tüketilmesi ve 
biz yapımcılara bir getirisinin olmadığından dolayı yatırım 
yapamaz olduk.

Müzik sektörü son yıllarda biraz duraklama dönemi-
ne girmiştir, Bunun nedeni olarak dijital teknolojinin bazı 
sektörlere mesela fotoğraf sektörünü de bitirdiği gibi sıra-
da Gazetecilik sektörü var gibi görünüyor, Haber de dijital 
mecralarda daha hızlı ve anlık yayılıyor artık.

Yerel müzik yapımlarının yanı sıra Konya’da Mev-
lâna ve Mevlevilik kültürü ile ilgili çalışmalarınızın da 
olduğunu biliyoruz. Biraz da bu çalışmalardan bahse-
debilir misiniz?

Yerel Müzik yani Konya Folkloru alanında bir çok ese-
rimizin yanı sıra Sufi Müzik olarak bilinen enstrümantal 
tarzda bir çok eseri müzik sektörüne kazandırdık. Nedir 
bunlar derseniz Mevlana Türbesi’nde Türbe iç Müziği 
olarak yayınlanan Ney Taksimleri Albümü firmamız tara-
fından yayınlanan bir eserdir. Ayrıca Hz. Mevlâna’nın baş 
ucunda asılı olan Kandil’den esinlenerek yapmış olduğu-
muz, Ney ve Tanbur, Ney ve Ud, Ney ve Kanun, Ney ve Gi-
tar ve Ney ve Ritim olarak Kandil Düet Series adlı 5 albüm-
den oluşan bir set çalışmamız oldu. Tabi çalışmalarımız 
sadece bu albümlerle sınırlı değil, bu tarz bir çok albümü 
de yayınladık. Bu tarz albümlerimizde dünya müzik sek-
törüne ışık saçması amacı ile kullandığımız Kandil ismini 
son olarak yapmış olduğumuz Konya yemek sektöründeki 
işletmemizde, Konya yemek sektörüne ışık saçmak amacı 
ile kullanmaktayız.

Konya’nın mahalli sanatçıları hak ettikleri ilgiyi gö-
rüyorlar mı? Yoksa yaşlanınca bir köşede unutuluveri-
yorlar mı?

Mahalli sanatçılarımız Konya için hepsi ayrı değer-
dedir, bunların hepsi birer kültür elçisidir, ama ne yazık 
ki unutuluyor gibi görünse de aslında unutulmuyor, 
unutulmazlar da! Çünkü bu insanlar eser üretiyor ve bu 
eserler kayıt altına alınıyor. Bu Sanatçılarımızı unutmamak 
ve unutturmamakta gerekmektedir. Konya olarak kalıcı 
olarak yaşatabiliriz, Kültür Merkezleri, Yol, Cadde, Sokak 
ve Park gibi sosyal alanlarda bu sanatçılarımızın isimlerini 
yaşatmamız lazım. Son yıllarda Mustafa Kazanova, Cafer 
Özdemir ve Ahmet Özdemir’i kaybettik. Yakın zamanda 
da  Mustafa Konyalı’yı kaybettik, bakıma muhtaç bir du-
rumdayken sağolsun Konya Valimiz sahip çıktı, buradan 
kendisine teşekkür ediyorum. Ölenler unutuldu, unutma-
mamız lazım. Yaşayanları da pek arayan soranımız yok. Bu 
değerlerimize sahip çıkmamız lazım.

Son olarak yayınladığınız kitap çalışmalarından da 
biraz bahsedebilir misiniz? 

Konya’nın tanıtımı açısından turizm piyasasında ya-
yınlanan kapsamlı bir yayın yoktu, biz firma olarak Konya 
ve Mevlâna adında 108 sayfadan oluşan komple Konya 
merkez ve ilçelerdeki gezilecek görülecek Türbe, Cami, 
Müze, Han, Hamam, Göl, Ören Yeri gibi yerleri kendi Fo-
toğraflarımdan oluşan bir kitap hazırladık ve bunu Türkçe, 
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca ola-
rak yayınladık.

‘Mahalli sanatçılarımız 
değerdir, unutulmazlar’
Bir Konya aşığı olan Müzik Yapımcısı Hikmet Çetiner, “Mahalli sanatçılarımız Konya için hepsi ayrı değerdedir, bunların hepsi birer kültür 
elçisidir, ama ne yazık ki unutuluyor gibi görünse de aslında unutulmuyor, unutulmazlar da! Bu değerlerimize sahip çıkmamız lazım” dedi 
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‘Dijital ambargoya karşı yerli yazılım’
Türkiye’nin ilk insansı robot 

fabrikasını kurarak tamamı yerli 
robotların seri üretimine başlayan 
Akınsoft’un Yönetim Kurulu Başka-
nı Dr. Özgür Akın, “Dijital ambargo” 
karşısında yerli yazılım firmalarının 
tüm ihtiyaçları karşılayabileceğini 
söyledi. Dr. Özgür Akın yaptığı açık-
lamada, “Ülke olarak karşı karşıya 
kaldığımız dijital ambargoya ve peşi 
sıra çizilen kaotik senaryolara sessiz 
kalmamız mümkün değildir. Her 
şeyden önce; ambargo konusu de-
ğerlendirilirken; Türkiye’de de ken-
di teknolojisini üreten yerli yazılım 
firmalarının olduğu ve bu firmaların 
da tüm ihtiyaçlara yönelik yazılım 
geliştirebilecekleri gerçeği göz ardı 
edilmemelidir. Bilgiye ulaşmanın 
kolaylaşması ve üretimin dijitalleş-
mesi esasını taşıyan ‘Endüstri 4.0’ 
kavramını ortaya atan dış ülkelerin 

bir anda Türkiye ve diğer dünya ül-
kelerine yönelik dijital ambargo uy-
gulama kararını almış olması, tam 
anlamıyla çelişki içeren bir durum-
dur. Keza, bu mevcut tutumun da 
bir pazarlama stratejisi olduğu yö-
nündeki düşünceleri desteklemek-
tedir. Ülkemizde faaliyet gösteren 
yabancı yazılım firmalarının haki-
miyet alanı giderek genişlerken, bu 
tarz bir ambargonun uygulanması 
trajikomiktir” dedi.

“YERLİ YAZILIM TÜM 
İHTİYAÇLARA CEVAP VEREBİLİR”

Türkiye’deki yerli yazılım fir-
malarının tüm yazılım ihtiyaçları-
na cevap verebilecek potansiyelde 
olduğunu gönül rahatlığıyla dile 
getirebildiklerini ifade eden Özgür 
Akın, “Alınan ambargo kararının da, 
ülkemizde teknoloji üretmenin, dışa 
bağımlı kalmamak adına ne derece 

önemli bir husus olduğu gerçeğinin 
bir kez daha hatırlatıcısı olmasını 
temenni ederim. Her platformda 
önemle altını çizmiş olduğum gibi 
günümüzde toplumları yönetmek 
bilgiyi yönetmektir. Bilgiyi yönetmek 
de, ancak teknoloji ile mümkündür. 
Bir an evvel olası dijital ambargonun 
ülkemiz ekonomisinde oluşturacağı 
olumsuz yaptırımlar konusunda ge-
rekli tedbirler alınmalı ve işletmele-
rin iş süreçlerinin aksamasına fırsat 
verilmeden, yerinde müdahalelerle, 
bu tehditlerin önüne geçilmelidir. 
Ülkem için yapılması gereken ne 
varsa, elimi taşın altına koymaktan 
asla çekinmeyeceğimi tüm kamuo-
yunun bilgisine sunarım. Kanla ka-
zandığımız bu toprakları, teknoloji 
ile taçlandıracağız” şeklinde konuş-
tu.
n İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ile AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı 
Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Kaba inşaatının yüzde 70’inin bittiği belirtildi 

Şehir Hastanesi’nin 
yüzde 70’i tamamlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 
ile AK Parti Konya Milletvekili Abdul-
lah Ağralı beraberinde İl Sağlık Mü-
dürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Kamu 
Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Prof. 
Dr. Kadir Durgut ile birlikte inşaatı 
hızla devam eden Şehir Hastanesi’n-
de incelemelerde bulundular. 

Yetkililerden inşaat süreci ile ilgili 
olarak bilgiler alan Milletvekilleri ve 
beraberindekiler hastanenin planla-
nan tarihten daha önce açılabilmesi 
konusunda firma sorumlularından 
söz aldılar. Şantiye yetkilileri ile bir-
likte 1250 yatak kapasitesi ile ülke-
mizin en büyük hastanelerinden bi-
risi olacak olan Şehir Hastanesi’nin 
tüm alanlarını gezerek inceleyen 
Milletvekilleri ve beraberindeki he-
yet, betonarme kısmın yüzde 70’inin 
tamamlanmış olduğunun da bilgisini 
aldılar. 

Şehir Hastanesi inşaatının belli 
nedenlerden dolayı diğer şehirlere 
oranla daha geç başladığını belirten 
Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, 
“Şehir Hastanesi’nin inşaatı teknik 
nedenlerle gecikmeli başlamıştı. Fa-
kat gördük ki hastanemizin en kısa 
sürede tamamlanması için yüklenici 
firma, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve 
yetkililerimiz tüm gayretleriyle çalı-
şıyorlar. Bu mevsimde, hava şartla-
rının olumsuz olduğu dönemde dahi 
600 işçi inşaatta çalışıyor. İnşallah 
hastanemizi planlanan tarihten daha 
önce hizmete açacağız ”dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ab-
dullah Ağralı da şehir hastanesinin 
tamamlanması ile birlikte Konya’nın 
sağlık alanında büyük bir ivme ka-
zanacağını vurguladı. Şehir Hasta-

nesi’nin sadece Konyalı vatandaşla-
ra değil tüm bölge insanına hizmet 
sunacağını ifade eden Ağralı, “Sağlık 
turizmi açısından son derece iddialı 
olan şehrimizin eli şehir hastanesi ile 
birlikte daha da güçlenecektir. İleri 
seviye teşhis ve tedavi merkezleri 
sayesinde yurt dışından hastalar şeh-
rimize gelecekler” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç da Konya’nın Şehir Hasta-
nesi’nin de tamamlanması ile birlikte 
sağlıkta altın dönemini yaşayacağını 
söyledi. Şehir hastanesi inşaatından 
önce tüm hazırlıkları tamamlama 
gayreti gösterdiklerini belirten Prof. 
Dr. Koç, “Konya’da kaliteli eleman-
lardan oluşan bir sağlık altyapısı oluş-

turma gayreti gösteriyoruz.  Cum-
hurbaşkanımızın 2023 vizyonu ve 
hedefleri doğrultusunda emin adım-
larla ilerliyoruz. Şehir Hastanemiz 
de en nitelikli sağlık hizmetini nasıl 
sunabiliriz diyerek aşama aşama ha-
zırlıklarımızı sürdürüyoruz” diyerek 
sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

‘Karapınar tarım tekniklerini iyi uyguluyor’

Karapınar’da “Çiftçi Buluşmala-
rı” etkinliği düzenlendi. 

Yeni Belediye Düğün Salonu’n-
da düzenlenen programda konuşan 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komis-
yon Başkanı ve AK Parti Konya Mil-
letvekili Mehmet Babaoğlu, çiftçi 
sorunlarını yerinde tespit edip bu 
sorunları çözmek için Türkiye gene-
linde çiftçi buluşmaları etkinlikleri 
düzenleyeceklerini söyledi.

Karapınar’ın tarımda öncü oldu-
ğunu belirten Milletvekili Babaoğlu, 
şunları kaydetti:

“Karapınar tarımın çok önemli 
ve öncü olduğu yerdir. İlçemiz kapa-
lı sulama sistemine en yüksek oran-
da geçen, en iyi tarım tekniklerini 
uygulayan nadir yerlerden. Burası 
Türkiye’de örnek bir yerdir. 

O nedenle öncüler olarak sizlerin 
görüşlerini almak için bu programı 
düzenledik. Amacımız, Karapınar’da 
başlattığımız çiftçi buluşmalarını 
tüm ülke genelinde yaygınlaştıra-
rak, çiftçiyi yani sözün ilk sahibini 
dinlemek, görüş ve taleplerine göre 
yeni bir çalışma programı hazırla-

mak.”
Etkinlik, katılımcılara çiftçilerin 

yönelttiği soruların cevaplandırılma-
sı ile sona erdi.

Programa, 4’ncü DSİ Bölge Mü-
dürü Birol Çınar, Orman Bölge Mü-
dürü Muhammet Çolak, Konya İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Seyfettin Baydar, Karapınar Beledi-
ye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti 
İlçe Başkanı Nadi Tartan, MHP İlçe 
Başkanı Faruk Sonkaya, STK temsil-
cileri ve çiftçiler katıldı.
n AA

2012 yılının Aralık 
ayında başlayan Nu-
mune Hastanesi biraz 
sıkıntılı bir yapım süreci 
yaşadı

‘Yapıldı, yapılacak’, 
‘Firmalar fesh etti’ der-
ken sonunda otel konfo-
runda güzel bir hastane-
ye kavuştuk. Evet, yeni 
Numune Hastanesinin 
binası tamamlandı ve 13 
Aralık’ta poliklinikler hizmete girdi. 

15 Ocak itibariyle de  15 ameliyat-
hane, 40 adet birinci basamak yoğun 
bakım, 15 adet 2. basamak yoğun ba-
kım, 10 acil yoğun bakım olmak üze-
re yoğun bakım ünitelerini de devreye 
girmesi planlanıyor.

Önümüzdeki hafta acil hizmetle-
rin de faaliyete girmesi bekleniyor 

Ay sonu itibariyle de servis katları, 
ameliyathaneler ve diğer bölümlerle 
birlikte hasta kabulüne başlayacak. 
Hastanedeki yöneticiler gece geç sa-
atlere kadar çalıştılar. 

Eskiden kalan binalarda hastane-
nin ihtiyaç duyduğu destek hizmetle-
ri, kafeterya, bazı idari birimler, bazı 
poliklinik hizmetleri, nükleer tıpla ilgili 
bazı birimler olmak üzere yapılacak 
bir planlama ile değerlendirilecek.

Numune hastanesi de yeni yerine 
taşınacak. Oradaki işi aksatmadan bu-
radaki hizmeti yönetmek de kolay bir 
süreç değil

Hastane yeni binasının şehir mer-
kezinde olması insanların ve bizlerin 
aklına takılan diğer bir soru! Beşyol 
kavşağına yakın olan hastane acaba 

çevresinde ki trafiği kal-
dırabilecek mi? 

Yetkililer hastanede 
bulunan otoparkların 
sorun oluşturmayacağı-
nı söylüyor. 

Beşyol ile Nalçacı 
arasında ki eski numune 
hastanesini geçen yol 
kapandı ancak trafik ışık-
larındaki dönüşler açıldı

Bin 250 yatak ka-
pasitesi ile ülkemizin en büyük has-
tanelerinden biriside Şehir Hastanesi 
olacak.

Sağlık turizmi açısından son de-
rece iddialı olan şehrimizin eli şehir 
hastanesi ile birlikte daha da güçle-
necektir.

Geçtiğimiz günlerde Şehir Hasta-
nesi inşaatının belli nedenlerden dola-
yı diğer şehirlere oranla daha geç baş-
ladığını belirten AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Sorgun, “Şehir 
hastanesinin inşaatı teknik nedenlerle 
gecikmeli başlamıştı. Fakat gördük ki 
hastanemizin en kısa sürede tamam-
lanması için yüklenici firma, İl Sağlık 
Müdürlüğümüz ve yetkililerimiz tüm 
gayretleriyle çalışıyorlar. Bu mevsim-
de, hava şartlarının olumsuz olduğu 
dönemde dahi 600 işçi inşaatta çalı-
şıyor. İnşallah hastanemizi planlanan 
tarihten daha önce hizmete açacağız 
”demişti

Öncelikle yeni Numune Hasta-
nesinin şehrimize ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyor, inşallah şehir has-
tanesinin de biran önce yapılmasını 
bekliyoruz. 

YENİ NUMUNEYE KAVUŞUYORUZ!

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) İletişim Çalışmaları Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (AKA-
DEMEDYA) tarafından düzenlenen 
Ara Sıra Söyleşilerine bu kez Tüke-
ticiler Birliği Konya Şubesi Başkan 
Vekili Ayhan Tekin konuk oldu. 
Tekin öğrencilere tüketim bilinci ve 
mevcut düzenlemelerdeki hakları 
konusunda bilgiler verdi. 

İnsanların kredi kartıyla borcu 
öteleyeyim derken 5 yılını ipotek al-
tına aldığını söyleyen Tekin, kısa ve 
uzun süreli hedefler belirlemek ge-
rektiğini ifade etti. Bütçe yapmanın 
da önemine değinen Tekin: “Küçük 
harcamalarınız için bile aylık bir 
bütçe yapın. O küçük harcamaların 
bile ne kadar yekün teşkil ettiğinizi 
görürsünüz” dedi.

“İşten artmaz, dişten artar” ata 
sözünü hatırlatan Tekin çok para 
kazanan bireylerin bile tasarruf alış-
kanlığının olmaması halinde birikim 
yapamayacağını belirtti. Bütçede 
açık verildiğinde o açığın üzerine 
gitmekten korkulmamasını tavsiye 
eden Tekin: “Eğer açık verdiğinizi 

hissedip tedbir almazsanız büyür. 
O açığa birkaç gün içinde müdaha-
le etmeniz gerekir aksi halde bütçe 
açığı daha da büyüyüp içinden çıkıl-
maz bir hal alabilir.” dedi. 

Elimizdeki paranın en az yüz-
de 10’unu tasarrufa ayırmamızın 
önemli olduğunu kaydeden Ayhan 
Tekin, tüketici hakem heyetlerinin 
kaymakamlıklarda ve ticaret il mü-
dürlüklerinde olduğunu bir de tüke-
tici mahkemelerinin bulunduğunu 
ifade etti. “4 bin 580 liraya kadar 
olan uyuşmazlıklar için kaymakam-
lıklardaki tüketici hakem heyetine 
başvurabilirsiniz. 6 bin 860 lira ile 
4 bin 580 lira arasında ise ticaret il 
müdürlüğüne bağlı il hakem heyeti-
ne başvuru yapabilirsiniz. 6 bin 860 
liranın üstünde ise adliye sarayların-
da tüketici mahkemelerine başvuru 
yapabilirsiniz.” diyen Tekin tüketici 
hakem heyetlerinin herhangi bir üc-
ret almadığını ve uyuşmazlıklarda 
kolaylıkla başvuru yapılabileceğini 
söyledi. Program soru-cevap bölü-
münün ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

NEÜ öğrencileri tüketim 
konusunda bilinçlendirildi

haber@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE

Mehmet Babaoğlu

Akınsoft’un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, “Dijital ambargo” 
karşısında yerli yazılım firmalarının tüm ihtiyaçları karşılayabileceğini söyledi.

Yetkililerden inşaat süreci ile ilgili olarak bilgiler alan Milletvekilleri ve beraberindekiler hastanenin 
planlanan tarihten daha önce açılabilmesi konusunda firma sorumlularından söz aldılar.
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Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN
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Alkol aldıktan sonra yol kenarında 
aracını yakmak isteyen şahıs, kendi-
ni görüntüleyen basın mensuplarına 
“Ben sana haber yaptıracağım” di-
yerek otomobildeki malzeme çantası 
fırlatarak saldırdı.  Olay, saat 02.00 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Vehbi Ç. 42 FE 
946 plakalı otomobiliyle arkadaşlarını 
iş çıkışı alarak Selçuklu ilçesinde gez-
mek için yola çıktı.Sürücü Vehbi Ç. 
ile arkadaşları araçta seyir halindey-
ken alkol almaya devam etti. Bir süre 
Vehbi Ç. ve beraberindekiler otomo-
bili cadde üzerine park ederek alkolün 
etkisiyle otomobili yakmak istedi. Bu 
sırada yoldan geçen diğer sürücülerin 
ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 
polis ekibi sevk edildi. Olay yerine 
ulaşan ekipler alkollü şahıslara mü-

dahale ederek Vehbi Ç.’nin otomobili 
yakmaması için ikna etti. Bu sırada al-
kollü kişi kendini görüntüleyen basın 
mensuplarına “ Ne çekiyorsun senin 
görevin bu değil, iki saattir buradayız. 
Daha önce neredeydin. Madem göre-
vin bu niye geç geliyorsun, ben sana 
haber yaptıracağım” dedi. Daha son-
ra şahsın arkadaşı ise otomobildeki 
takım çantasını fırlattı.

Vehbi Ç.’nin daha önceden al-
kollü araç kullanmaktan ehliyetine el 
konulduğu öğrenildi. Tekrar alkollü 
olarak yakalanan kişiye ehliyetsiz, si-
gortasız ve muayenesiz araç kullan-
maktan 4 bin 700 lira idari para ceza-
sı kesildi. Araç ise otoparka çekilerek 
trafikten men edildi. Gözaltına alınan 
iki kişi daha sonra ifadesi alınmak 
üzere polis merkezine götürüldü. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma 
sürüyor. n HABER MERKEZİ

Tırnakçılık yöntemi 
ile 200 lira çaldı

Bir kadının, kömür alma baha-
nesiyle geldiği iş yerinde “tırnakçı-
lık” yöntemiyle dükkan sahibinin 
200 lirasını çalma anı güvenlik ka-
meralarınca görüntülendi. 

Gafur Konyalı’ya ait, merkez 
Meram ilçesi Öğretmenevleri Ma-
hallesindeki kömür ve gübre satışı 
yapılan iş yerine gelen kadın, bir tor-
ba kömür almak istediğini söyledi. 

Konyalı’ya 200 lira veren kadın, 
para üzeri olarak aldığı 180 liranın 
100 lirasını bozdurmak istediğini 
belirterek “tırnakçılık” yöntemiyle iş 
yeri sahibinin 200 lirasını çaldı. 

Davranışlarından şüphelenince 
kadını iş yerinden kovan Gafur Kon-

yalı, bir süre sonra paralarını saydı-
ğında 200 liranın eksik olduğunu 
anladı. 

Güvenlik kamerası görüntüle-
rini inceleyen iş yeri sahibi, kadının 
paraları eteğinin içine koyduğunu 
gördü. 

İhbar üzerine olay yerine gele-
rek Gafur Konyalı’nın ifadesini alan 
polis, şüphelinin yakalanması için 
çalışma başlattı. 

- Olay anı güvenlik kamerasında
Olay anı iş yerinin güvenlik ka-

meralarınca görüntülendi. Görün-
tülerde, kadın paraları önce elindeki 
cüzdanın arkasına saklıyor, ardın-
dan da eteğinin içine attıyor. n AA

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde, JÖH ve komando birliklerince düzenlenen hava destekli operasyon-
da, güvenlik güçlerinin “teslim ol” çağrısına ateşle karşılık veren bir terörist etkisiz hale getirildi

JÖH ve komandolar
teröre darbe vurdu

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde gü-
venlik güçlerinin “teslim ol” çağrısına 
ateşle karşılık veren bir teröristin etki-
siz hale getirildiği operasyon Anadolu 
Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl 
Jandarma Komutanlığına bağlı ko-
mando birlikleri ve jandarma özel ha-
rekat (JÖH) timlerinin Refahiye ilçesi 
Söğütlü köyü Koç mezrası kırsalında 
dün başlattığı operasyon sürüyor.

Helikopter ile savaş uçaklarının 
da destek verdiği operasyon, bölgede 
bulunan Erzincan İl Jandarma Komu-
tanı Albay Hasan Aksoylu tarafından 
yönetiliyor.

Mehmetçik’in karla kaplı, orman-
lık ve sarp bir arazide kararlılıkla yü-
rüttüğü operasyonun detayları da or-
taya çıkmaya başladı.

Operasyonda, helikopter ile böl-
geye inen birlikler, bir süre yürüyerek 
arazi arama taraması yaptı. Birlikler, 
bu sırada teröristlerce ormanlık alan-
da toprak kazılarak yapılan bir sığına-
ğı tespit etti.

Birlikleri yöneten albay Aksoylu, 
terörist bulunduğu anlaşılan sığına-
ğın etrafının askerlerce çevrilmesinin 
ardından içerideki teröriste, “Devle-
tin şefkatine sığının. Size namusum 
ve şerefim üzerine söz veriyorum, 
teslim olmanız halinde canınıza her-
hangi bir halel gelmeyecek.” şeklinde 
anons yaparak “teslim ol” çağrısında 
bulundu.

Güvenlik güçlerinin uyarı ateşi 
sonrası sığınaktan çıkıp güvenlik güç-
lerine ateş açan bir terörist, yaşanan 
çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Ça-
tışma sonrası, bölge bir savaş uçağı 
tarafından da bombalandı.

Çatışma sonrası gerekli tedbirle-
ri alarak sığınağa giren Mehmetçik, 
etkisiz hale getirilen teröriste ait bir 
kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda 
mutfak tüpü, çay, şeker, un gibi bir 
çok yaşam malzemesi ele geçirdi. Gü-
venlik güçlerinin bölgede teröristlere 
yönelik operasyonu devam ediyor.
n AA

Alkol aldıktan sonra aracını yakmak istedi

4 adrese eş zamanlı uyuşturucu
operasyonu yapıldı: 5 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturmasında
10’u asker 13 kişi yakalandı

Narkotim ekipleri tarafından uyuş-
turucu şebekesine yönelik operasyonda 
5 kişi gözaltına alınırken, bir evin bah-
çesinde duvardaki briket arasına sak-
lanmış satışa hazır 150 paket uyuşturu-
cu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye 
göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Nar-
kotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğü ekipleri, dün akşam merkez Karatay 
ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde uyuşturu-
cu ticareti yaptığı öne sürülen satıcıla-
ra yönelik operasyon düzenledi. Polis 
ekipleri daha önce belirlenen 4 adrese 
eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, bir evi 
didik didik aradı. Evin bahçesinde de 
arama yapan polis, bahçe duvarındaki 
briket arasına saklanan satışa hazır 150 
paket halinde 100 gram eroin ile 10 pa-
ket halinde 50 gram esrar buldu. Evde 
bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
n İHA

Konya merkezli iki ilde, Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY) soruştur-
ması kapsamında Türk Silahlı Kuv-
vetlerinde (TSK) yapılanan örgüt 
üyelerine mahrem imamlık yapan 
10’u muvazzaf asker 13 kişi yaka-
landı. Konya Cumhuriyet Başsavcı-

lığınca, TSK içerisinde yapılanan bir 
kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgü-
tü mensubu askeri personel ve bu 
personele mahrem imamlık yaptık-
ları öğrenilen şahıslara yönelik ça-
lışma başlatıldı. Bu kapsamda Hava 
Kuvvetleri Komutanlığında görevli 
10’u muvazzaf astsubay, 2’si öğ-

retmen 13 kişinin yakalanması için 
başlatılan çalışma çerçevesinde 
şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı 
ekiplerince yakalanarak gözaltına 
alındı. 

Şüphelilerin ifadeleri alınmak 
üzere İl Jandarma Komutanlığına 
götürüldüğü öğrenildi. n İHA

Helikopter ile savaş uçaklarının da destek verdiği operasyon, bölgede bulunan 
Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu tarafından yönetiliyor.
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Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, karla mücadele ve temizlenmesi konusunda 
muhtarlar ile biraraya geldi. Başkan Tutal, “Tedbirlerimizi önceden almak lazım” dedi

Ana arterler ve köy
yolları önceliğimiz

Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, karla mücadele ve temiz-
lenmesi konusunda kırsal mahalle 
muhtarları ile istişare toplantısı dü-
zenledi. 

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
karla mücadele konusunda bu yıl 
traktörleri muhtarların temin etmesi 
kaydıyla, kar kürüme bıçaklarını Sey-
dişehir Belediyesinin karşılayacağını, 
diğer masraflarının Konya Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından karşılanaca-
ğını kaydetti.

Seydişehir Belediyesi olarak top-
lumun her kesimiyle birlik ve be-
raberlik içerisinde istişare ederek 
ilçeye hizmet ettiklerini belirten Baş-
kan Tutal,”Hepimizin bildiği üzere 
geçtiğimiz yıl Seydişehir’de kar ka-
lınlığı 3,5 metreydi. Tüm imkanla-
rımızla vatandaşlarımızın herhangi 
bir olumsuzluk yaşamaması adına 
kontak kapatmadan çalıştık. Önceliği 
ana arterlere, köy yollarımıza verdik. 
Büyükşehir Belediyemizle birlikte 
koordineli olarak çalıştık. Ayrıca yine 
kırsal mahallerimizde muhtarlarımız 

imkanları ölçüsünde bizlere destek 
verdi. Karla mücadele siz muhtarla-
rımızı da bir mesai arkadaşımız gibi 
gördüğümüz için sizler de mahallele-
rinizde çalışmalarımızı yakından takip 
ettiniz. Bazı vatandaşlarımızda kendi 
traktörleri ile bize yardımcı oldu. Biz 
kendilerine teşekkür ediyoruz. Devle-
timizin gücü ve imkanı var. Ama ted-
birlerimizi önceden almak lazım, biz 

kendi imkanlarımız kullanarak sizlere 
destek olmaya çalıştık. Biz kendi ara-
mızda dayanışmayı sağlar, birbirimi-
ze destek olursak sorunları çözeriz. 
Aylık muhtarlarımızla toplantılarımızı 
düzenleyerek sorunlarımız birlikte 
çözelim” şeklinde konuştu.

Fen İşleri Dairesi 4.Bölge Müdürü 
Memiş Kunt ise, Seydişehir Beledi-
yesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi 

olarak koordineli bir şekilde çalışarak 
yaşanan sıkıntıların ve sorunların bir-
likte çözülebileceğini aktardı.

Toplantıda tek tek söz alan muh-
tarlar, Belediyemiz ve Konya Büyük-
şehir Belediyesi mücadele kapsa-
mında gerekenlerin yapıldığını, eksik 
kalan işlerinde talep edildiği takdirde 
karşılandığını kaydederken, Konya 
Büyükşehir ve Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal ve ekibine 
karla mücadele çalışmalarında gös-
termiş olduğu destek ve gayretlerin-
den dolayı teşekkür etti.

Muhtarlar toplantı sonunda Baş-
kan Tutal ve Fen İşleri Dairesi 4. Böl-
ge Müdürü Kunt’a istek ve taleplerini 
dile getirdi. Seydişehir Belediyesi Dü-
ğün Salonunda gerçekleştirilen top-
lantıya, Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Belediye Başkan Yar-
dımcıları Mevlüt Güray, Bilal Mernek-
li, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen 
İşleri Dairesi 4. Bölge Müdürü Memiş 
Kunt, dış mahallelerin muhtarları ile 
Belediye’nin bazı birim müdürleri ka-
tıldı. n İHA

‘Erdoğan’dan etkilendi, Kudüs şiirini yazdı’
Tapu ve Kadastro V. Bölge Mü-

dürü Kenan Çiftçi, KONSİAD Konya 
Şubesi’nde Dernek Başkanı Hasan 
Hüseyin Aydın ve Yönetim Kurulu 
üyeleri ile bir araya geldi. Kudüs ve 
Mescid-i Aksa eksenli sohbette KON-
SİAD’ın kısa bir süre önce gerçekleş-
tirdiği Kudüs ziyareti ve konuya olan 
duyarlılığına teşekkür eden Tapu ve 
Kadastro V. Bölge Müdürü Çiftçi, Ku-
düs ile ilgili yazdığı şiirin hikayesini 
ise şöyle anlattı: “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyfen-
di, tek kişinin oldu bittisine karşılık 
Müslümanlarla birlikte tüm dünyayı 
Kudüs duyarlılığında birleştirdi. Öyle 
ki, Birleşmiş Milletler (BM) bile ezici 
çoğunlukla aldığı kararda, ABD Baş-
kanı Trump’ın kararını kabul etmedi-
ğini ilan etti. Yaşananlar aslında Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya beş’ten 
büyüktür’ sözünün de ispatıdır. Bu 
süreç bana ilham oldu ve Kudüs şii-
rini yazdım.”

Ziyaretten duyduğu memnuni-

yeti dile getiren KONSİAD Konya 
Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın 
da, “15 Temmuz hain darbe girişimi 
sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan beyfendinin 
‘Dövizlerin TL’ye çevrilmesi’ çağrısı 
üzerine KONSİAD Konya Şubesi ola-
rak bir kampanya başlatmıştık. Sayın 
Çiftçi o kampanyamızda bizlere ilk 
destek veren isimlerden biridir. Şim-
di gündemde bir başka önemli konu 
var. Kudüs. Kısa bir süre önce KON-
SİAD olarak Kudüs’e yaptığımız ziya-
ret sonrasında sayın Çiftçi’nin desteği 
yine bizlerle. Kendilerine şahsım, yö-
netim kurulu ve üyelerimiz adına çok 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Meram Tapu Müdür Yardımcısı 
Ramazan Satıcı’nın da hazır bulundu-
ğu ziyaret sonunda KONSİAD Konya 
Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, 
Kudüs’e verdiği destek ve Kudüs ile 
ilgili yazdığı şiirden dolayı Çiftçi’ye 
hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

ABD’nin emlakçı 
başkanı Trump, BM’de 
gerçekleştirilecek oy-
lama öncesi “Bizden 
yüz milyonlarca hatta 
milyarlarca dolar para 
alıyorlar, daha sonra 
bize karşı oy kullanı-
yorlar. Bu oyları izliyo-
ruz. Bırakın bize karşı 
oy kullansınlar. Para-
mız bize kalır. Umuru-
muzda değil” diyerek açıkça tehdit 
etmişti. Emlakçı, tam bir tüccar fel-
sefesi içerisinde ülke yönettiği gibi 
dışarıda da kendisini kabadayı sanı-
yordu. Sanki o küçük dağları kendi 
yaratmışçasına! 

ABD’nin sözde “Kudüs kara-
rına” karşı çıkan ülkeleri kendince 
aşağılayan Trump, açıkça söyle-
mese de demek istediği “iradenizi 
dolara satın” demekti. Sanırım 
para verdiği ülkelerde düdüğü elin-
de hisseden Trump, o kadar tehdit 
dolu konuşuyordu ki yaptığı işin ne 
kadar usulsüz olduğunu biliyordu.

Tabi birde çanakçılar var. Petrol-
den kazandıklarını kuruşu kuruşuna 
ABD’nin kasasına yatıran çanakçılar. 
Biliyorsunuz S. Arabistan, Bahreyn 
ve BAE gibi ülkeler Amerika’dan 
yardım almıyordu. Yardım alınma-
dığına göre Trump’ın mantığından 
bakarsak söz sahibi olanları bu ül-
keler olması gerekiyordu. Ancak o 
kadar korkaktılar ki yine çanak tutan 
taraf olmayı tercih ettiler.

Bahreyn’in korkak Dışişleri 
Bakanı BM’de ki oylamaya az bir 
süre kala yırtık dondan çıkarcasına 

açıklama yaptı. “Faşist 
İslam Cumhuriyeti 
İran’la savaşımızda 
bize ABD yardım edi-
yor. Tali bir mesele 
için kavga çıkarmanın 
gereği yok” diyordu. 
Tali’den kastı BM’de 
Kudüs ile alakalı yapı-
lacak olan oylamaydı. 
Yani onlar için Ku-
düs’e sahip çıkmak 

önemsiz bir konuydu.
Tabi birde Birleşik Arap Emir-

likleri var. 8.2 Milyon nüfusa sahip 
olan. Ancak bunun yüzde 10’u Arap, 
yüzde 90’ı ise yabancı. Oradan da 
bir petrol şımarığı çıkıp Medine’yi 
İngiliz’e bırakmamak için 3 yıla ya-
kın canını ortaya koyan Osmanlı 
Paşasına alçakça iftira ediyor. 
Daha nicesi. 

İşte tüm alçaklıklar karşısında 
Türkiye, Trump’ın sözde “Kudüs 
kararını” BM’ye taşıyarak harika bir 
hamle yaptı. Sonucunda ABD, küre-
sel güç olma yolunda ağır bir yara 
aldı. Bu oylama ciddi anlamda bir 
milat oldu. Hem de tarihi sonuçları 
olan. 193 üye ülkeden 128’inin Türki-
ye’nin yanında yer alarak, Trump’a 
adeta “kırmızı kart” gösterdi. 

Artık şunu bazılarının anlama-
sında fayda var. Türkiye’yi yanına 
alamayan bölgede ve dünyada ka-
zanamaz. Kazanamadığı gibi çök-
meye, küçük düşmeye de devam 
eder. BM’de ki oylamada görüldüğü 
gibi ABD bir kez daha yalnız kaldı 
ve desteksiz bir şekilde dünyaya 
rezil oldu.  

EMLAKÇI TRUMP’A “KIRMIZI KART”! 

Selçuk Üniversitesi Büyük Doğu 
Fikir ve Düşünce Topluluğu ile Milli 
Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafın-
dan “Bir Sınav Kağıdı Kudüs” kon-
feransı Süleyman Demirel Kültür 
Merkezinde düzenlendi. Prof. Dr. 
Ahmet Şimşirgil’in “Bir Sınav Ka-
ğıdı Kudüs” konferansı Selçuk Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Okka, Prof. Dr. Necmettin 
Tarakçıoğlu, öğretim üyeleri ile bir-
çok öğrencinin katılımıyla gerçek-
leşti.

Bir davanın genci yoksa bu da-
vanın bir işlevinin olmadığını vur-
gulayan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 
“Kudüs-ü Şerif kıblemiz diyoruz, 
kim oradan miraca çıktı. Peygambe-
rimiz yoksa, o Kudüs benim için ne 
anlam ifade eder. O Kâbe ne anlam 

ifade eder. Peygamberimiz yoksa ve 
ben onu yok sayıyorsam şu dünya 
benim için ne anlam ifade eder. Be-
nim bu dünyada bulunuşum dahi 
onun hürmetinedir. La ilahe illallah 
diyeceğiz. Muhammedîn Resullul-
lah’ı bir kenara bırakacağız diyen bir 
zihniyet her şeye hakim oldu” şek-
linde konuştu.

Üç semavi dininde Kudüs açı-
sından kutsal olduğuna değinen 
Prof. Dr. Şimşirgil, Kudüs’ün bize 
Hz. Ömer’in yadigarı olduğunu ve 
Türkiye’nin de bundan ders alma-
sı gerektiğini belirterek” İlk defa 
Türkiye bağımsızlık savaşı veriyor. 
Kudüs’te bunun bir parçası, inşallah 
farkındalık olur. Beraber olursak bu 
savaş bizim olacak” diyerek sözleri-
ni noktaladı. n HABER MERKEZİ 

‘Bağımsızlık savaşı veriyoruz, 
Kudüs de bunun bir parçası’

Şehir Tiyatrosu’nun oyunlarına yoğun ilgi Konya Eczacı Odası’nda görev değişimi
Konya Büyükşehir Belediye-

si Şehir Tiyatrosu’nun “Bir Yunus 
Hikayesi - Kumdan Şehir” ismiyle 
sahnelediği oyun seyircilerden tam 
not aldı. Yunus Emre’nin hayatın-
dan kesitlerin anlatıldığı oyunu 4 
bin kişi izledi. Topluluk, 2 Ocak iti-
bariyle “Abdülhamid Ateş Çembe-
ri” isimli oyunu sahnelemeye başla-
yacak. Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu tarafından hazırla-
nan “Bir Yunus Hikayesi - Kumdan 
Şehir” isimli tiyatro sanatseverlerin 
beğenisini kazandı. 

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’nde 6 hafta boyunca 
sahnelenen oyun yüzde yüzlük bir 
doluluk oranına ulaştı. Taner Büyü-
karman tarafından yazılan, Mustafa 
Uzman’ın yönettiği ve Yunus Em-
re’nin nefsi ile yapmış olduğu mü-
cadeleyi konu alan oyunu 4 bin kişi 
seyretti.  Konya Şehir Tiyatrosu’nun 
merakla beklenen ikinci oyunu ise 

“Abdülhamid Ateş Çemberi” ola-
cak. Yazarlığını Eyüp Toru’nun, yö-
netmenliğini de Çağatay Çiftçi’nin 
yaptığı oyun; ihanetlerle ateş çem-
berine alınmış Sultan Abdülhamid 
Han’ın tahttan indirilmeden önce 
vermiş olduğu mücadeleyi konu 
alıyor. 

2 Ocak tarih Salı günü saat 

19.30’da ilk gösterimi yapılacak 
“Abdülhamid Ateş Çemberi” isimli 
oyun 10 hafta boyunca Salı günle-
ri Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezinde tiyatro severler-
le buluşacak. Rezervasyon sehirti-
yatrolari.konya.bel.tr adresi üzerin-
den yapılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Cemil Karakap’ın sağlık sorun-
ları sebebiyle almış olduğu başkan-
lık görevini bitirme kararına istina-
den Konya Eczacı Odası Yönetim 
Kurulu toplanarak başkanını belir-
ledi. Konya Eczacı Odası Başkanlı-
ğına Ecz. Âdem Açıkgöz getirildi.

Yönetim kurulu üyeliğine ise 
yedek listede yer alan Ülkü Toy ge-
tirildi.

5. Bölge Konya Eczacı Odası 
Başkanlığına getirilen Ecz. Âdem 
Açıkgöz, “Odamızda uzun süreler 
yöneticilik, saymanlık, genel sek-
reterlik ve son üç dönemde de baş-
kanlık yapan. Ecz. Cemil Karakap’ın 
sağlık sorunlarından dolayı göre-
vinden ayrılması bizleri derinden 
üzmüştür. Yıllarca Konya Eczacı 
Odası için fedakârca hizmet eden, 
gecesini gündüzünü eczacıların 
sorunlarını çözmek için, hatta çoğu 
zaman kendi işi ve ailesine zaman 

ayıramama pahasına da olsa çalı-
şan, Ecz. Cemil Karakap’a sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendi-
lerinin tecrübelerinden her zaman 
istifade edeceğiz. Bundan sonraki 
tüm hayatında kendilerine sağlık 
ve başarılar dileriz” dedi.

Konya Eczacı Odası’nda oluştu-

rulan yeni yönetim kurulunun isim-
leri ve görevleri şöyle; Adem Açık-
göz( Başkan), Ecz. Melek Karaman 
(II. Başkan ), Mustafa İlhan( Genel 
Sekreter),Ecz. A.Hakan Koru( Say-
man), Ecz. Dr. Ecz. Feyyaz Mıhoğ-
lugil (Veznedar ) Serdar Koçak (üye 
) Ülkü Toy(Üye). n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, karla mücadele ve temizlenmesi 
konusunda kırsal mahalle muhtarları ile istişare toplantısı düzenledi.



30 ARALIK 20178 İLAN

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
Selçuk Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Elektronik Haberleşme 
bölümünden almış olduğum 
öğrenci kimlik kartımı kaybettim 
hükümsüzdür.

Ömer Faruk DEMİRKAN

Z-300

ZAYİ
Seri A 6201- 6250 arası1 cilt 
irsaliyeli faturamı kaybettim 
hükümsüzdür.

Uğur KALAYCI
Selçuk V.D. T.C. 17750491408

Z-301

SARAYHAN ET LOKANTASI
Hazır Yemek Fabrikasında 

çalışmış iş deneyimli yemek 
dağıtımı yapacak 

ŞOFÖR 

aranıyor
Müracaatlar şahsen yapılacaktır

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

Tel:0537 899 35 45 

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 123 projeyi hizmete açtık'
Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

leşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 
yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı he-
deflerine ilişkin basın toplantısı dü-
zenledi.  Arslan, buradaki konuşma-
sında, son 15 yılda Bakanlık olarak 
380 milyar 200 milyon liralık yatırım 
yapıldığını, gelecek yıl ise 28 milyar 
800 milyon liralık yatırım yapılacağı-
nı ifade etti.

Bu yıl 15 milyar 900 milyon lira 
tutarındaki 123 projeyi hizmete aç-
tıklarını söyleyen Arslan, gelecek yıl 
tamamlanması planlanan 47 milyar 
700 milyon lira tutarındaki 126 pro-
jeyi de başlattıklarını bildirdi. Ars-
lan, karayollarına yapılan yatırımlar 
hakkında bilgi verirken, 2019 yılında 
tüm illeri bölünmüş yolla birbirine 
bağlamayı hedeflediklerini dile getir-
di. Toplam yol ağının yüzde 38,5’inin 
bölünmüş yol olduğunu belirten Ars-
lan, trafiğin yüzde 80’inin bölünmüş 
yollardan gerçekleştirildiğini aktardı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kına-
lı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı’da 
çalışmaların devam ettiğini anlatan 
Arslan, bunun 125 kilometrelik kesi-
minin 2018 yılı içinde, kalan kesimi-
nin ise 2019’da bitirilmesinin hedef-
lendiğini söyledi.

“GÜZERGAH 41 KİLOMETRE 
KISALTACAK”

Kuzey-Güney aksında yer alan 
bazı önemli tünelleri 2018’de hiz-
mete açacaklarını bildiren Arslan, bu 
tünellerden Rize-Erzurum yolu üze-
rindeki Ovit tüneli ile Kırık ve Dallıka-
vak tünellerinin de tamamlanmasıyla 
güzergahta 41 kilometrelik kısalma 
sağlanacağını, bu üç tünelin Karade-
niz limanlarını Doğu, Güneydoğu ve 
Akdeniz’e bağlayacağını ifade etti.

Bakan Arslan, 650 kilometrelik 
kesimin gürültü haritasının çıkarıldı-
ğını dile getirerek, “2 bin 611 metre 
uzunluğunda gürültü bariyeri projesi 
tamamlandık. 2 bin 660 metre uzun-
luğunda gürültü bariyeri projesinde 
çalışmalarımız bitmek üzere. Bu pro-
jeyi çok önemsiyoruz. Yeni dönemde 
gürültü bariyeriyle özellikle şehir ge-
çişlerinde insanların, trafik gürültü-

sünden rahatsız olmasını engellemiş 
olacağız.” diye konuştu. 

Karayollarında 15 yılda 50 milyon 
ağaç dikildiğini belirten Arslan, bu 
yıl 4,3 milyon ağaç dikimi yapıldığını 
söyledi.

Bu yıl 161 Tehlikeli Madde Gü-
venlik Danışmanlığı Kuruluşu yet-
kilendirildiğini anlatan Arslan, bu 
alanda 2018’de 15 bin kişiye istih-
dam sağlanmasını hedeflediklerini 
bildirdi.

Demiryollarını da önemsedikle-
rini ifade eden Arslan, Ankara-Sivas 
YHT hattında 2018 yılı sonuna doğru 
test sürüşlerine, 2019 yılının ilk yarı-
sında da yolcu taşımacılığına başla-
mayı planladıklarını aktardı. Arslan, 
Van Gölü’nde çalışacak 2 adet feri-
bottan birincisinin yıl başında, diğeri-
nin ise yıl ortasında işletmeye alına-
cağını söyledi. Marmaray’da bugüne 
kadar 238 milyon yolcu taşındığını 
belirten Arslan, gelecek yıl da toplam 
68 milyon yolcu taşınmasının plan-
landığını bildirdi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Merkezi tarafından kritik altyapıların 
anlık olarak izlenmesinin sağlandığı-
nı belirten Arslan, özellikle hizmetle-
rin engellenmesi anlamında yapılan 
siber saldırıların son bir yıl içinde 8 
kat arttığını söyledi.

Önleyici faaliyetlerin artırılması 
sonucu, son bir yıl içinde siber saldırı 
amacıyla kullanıldığını tespit edilen 
bağlantıların sayısının 400’den 7 bin 
500’e ulaştığını dile getiren Arslan, 
şunları kaydetti: “Bu bağlantılar İSS 
seviyesinde altyapıda BTK tarafından 
engelleniyor. Önleyici çalışmalar çer-
çevesinde 300’den fazla kurum kuru-
luşta arka kapı tespit edilerek kapat-
tırılması sağlandı. Zafiyet taraması ve 
tehdit tespiti kapsamında 1500’ün 
üzerinde açıklık belirlenmiş ve kapa-
tılması için aksiyon alındı.” 

Türkiye Kart projesinin 2018 yı-
lında hayata geçirileceğini belirten 
Arslan, PTT’nin 2018 yılında Kağıtsız 
Ofis projesinin de başlayacağını bil-
dirdi.  n AA
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Almanya’da trenin çarptığı Türk
kökenli çocuk hayatını kaybetti

Çumra’da lise öğrencileri Milli
Şair Mehmet Akif’i saygıyla andı

Almanya’nın Bonn 
şehrinde 13 yaşında-
ki Türk kökenli çocuk, 
trenin çarpması sonucu 
hayatını kaybetti.  Al-
manya’nın Bonn şehri 
yakınlarındaki Bad Go-
desberg kasabasında 
tren yolu üzerinden 
caddenin karşısına 
geçmeye çalışan 13 
yaşındaki Ozan Duran, 
trenin çarpması sonucu 
feci şekilde can verdi. 
Talihsiz kazada hayatı-
nı kaybeden Ozan Tu-
ran’ın cenazesi Adli Tıp 
Kurumuna kaldırıldı. 
Kaza sonrası tren yolu 
incelemeler için 3 saat 
boyunca kapalı kaldı. 
Yapılacak incelemele-
rin ardından Duran’ın 
cenazesi, memleketi 
Konya’nın Akşehir ilçe-
sinde toprağa verilecek.
n AA

Çumra Belediye-
si Kültür Programları 
kapsamında lise öğ-
rencileri tarafından 
“Milli Şairimiz İman 
ve Fikir Adamı Meh-
met Akif Ersoy”  ko-
nulu panel düzenlen-
di. Çumra Belediyesi 
Sultan Abdülhamid 
Han Bilgehanesin-
de gerçekleştirilen 
programda konuşan 
Çumra Belediye Baş-
kanı Mehmet Oğuz, 
panele konuşmacı 
olarak katılan öğren-
cilere teşekkür etti. 
Oğuz, şunları kaydetti: 
“Öğrencilerimiz milli 
şairimizi en iyi şekil-
de anlattılar. Çok işi 
araştırıp hazırlanmış-
lar.” Panel, konuşma-
cı öğrencilere plaket 
verilmesiyle sona erdi.
n AA

Yangında yaşamını yitiren Ali, Muhammet ve Celalettin Salır kardeşlerin okuldaki sıralarına arka-
daşları güller bıraktı. Öğrenciler, yangında hayatını kaybeden arkadaşları için gözyaşı döktü

Arkadaşlarını unutmadılar
sıralarına güller bıraktılar
Ilgın ilçesinde evde çıkan yangın-

da yaşamını yitiren Ali, Muhammet 
ve Celalettin Salır kardeşlerin okulda-
ki sıralarına arkadaşları güller bırak-
tı. Salır kardeşlerin sınıf arkadaşları, 
Şehit Ali Gümüş İmam Hatip Ortao-
kuluna ellerinde çiçeklerle geldi. Öğ-
renciler, yangında hayatını kaybeden 
arkadaşları için gözyaşı döktü. 

Yaşadığı şoku üzerinden atama-
yan bazı öğrencilerin üzüntüsü dikka-
ti çekti. Salır kardeşlerin sıraları gül-
lerle donatıldı.

Celalettin’in yaptığı resimler ile 
fotoğrafı, arkadaşları tarafından sınıf-
taki panoya asıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Kılınç, öğrencilerin sınıflarında yas tu-
tulduğunu söyledi.

Arkadaşlarının hayatını kaybet-
mesinin bütün öğrencileri hüzne 
boğduğunu belirten Kılıç, şöyle de-
vam etti: “Biz de eğitim camiası ola-
rak üç evladımızı kaybetmenin üzün-
tüsünü yaşıyoruz. Öğrencilerimiz 
anma programı tertip ettiler. Biz de 
kendilerini yalnız bırakmadık. Sınıf 
arkadaşlarından, hayatlarını kaybe-

den öğrencilerimizin ne kadar iyi, 
çalışkan olduklarını, çok sevildiklerini 
dinledik. Onların acılarını paylaşmak 
istedik. Oturdukları sıraları güllerle 
süsledik. Öğrencilerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyo-
rum.” İkiz kardeşler Ali ve Muham-

met Salır’ın sınıf arkadaşı Abdullah 
Aziz Demirtaş ise haberi aldığından 
beri büyük üzüntü yaşadığını dile 
getirerek “Ali ve Muhammet’i çok 
severdik. Onlar kardeşimiz gibiydiler. 
İkiz oldukları için bazen onları karış-
tırırdık. Çok iyi arkadaştık” diye ko-

nuştu. Ilgın ilçesinde, dün bir evde 
çıkan yangında baba ve 3 oğlu öl-
müş, dumandan etkilenen anne ile 5 
yaşındaki oğlu hastaneye kaldırılmış-
tı. Yangında hayatını kaybeden baba 
ve 3 oğlu gözyaşları arasında toprağa 
verilmişti.  n AA

TRT dizileri dünya 
ekranlarında

Türk dizilerine artan ilgi televiz-
yon yapımlarının satış rakamlarına 
da yansıyor. Türkiye Radyo Televiz-
yon (TRT) Kurumunun dizilerinin 
de aralarında olduğu programları-
nın satışından elde ettiği gelir geçen 
yıl 70 milyon lira oldu. 

Türkiye’nin hizmet ihracatında 
televizyon dizi ve yapımlarından 
elde edilen gelir dikkati çekerken, 
bu yapımlar kanallar için de önemli 
bir gelir kaynağı oluyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye 
göre, Türkiye’nin dizi ihracatı ilk 
olarak 1981’de Aşk-ı Memnu’nun 
Fransa’ya satışıyla başladı. 

O tarihten itibaren televizyon 
programlarının ihracatı hızla ivme 
kazanırken, bugün 100’den fazla ül-
kede TRT içerikli dizi ve programlar 
izlenir duruma geldi. 

Kanalın son yıllarda özellikle 
Diriliş Ertuğrul dizisi ilgiyle takip 
edilirken, dizilerin yanı sıra çocuk 
programları da ilgi odağı oldu. 

TRT’nin dizi ihracatı Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika bölgesiyle Balkan 
ülkelerinde yoğunlaşırken, söz ko-
nusu yapımlar Uzak Doğu ve Latin 
Amerika bölgelerinde de izlenir 
hale geldi. Kanalın dizi ve program-
larının satışından elde ettiği gelir ise 
2016’da 70 milyon liraya ulaştı. 

Özellikle son üç senede yapı-
lan satışlarla Türk dizi ihracatından 
elde edilen gelirin 750 milyon liraya 
ulaştığı tahmin ediliyor. 
“DÜNYADA İÇERİKLERİN YÜZDE 30’U 

TÜRK ÜRETİMİ”
TRT Genel Müdürü İbrahim 

Eren, Türk dizilerinin yurt dışında 
izlenirliğinin artmasından dolayı 
mutluluk duyduklarını dile getirdi. 

Kanalın programlarıyla daha 

fazla ülkeye ulaşmayı hedeflediğini 
belirten Eren, şöyle konuştu:

“Dizilerimizin yurt dışında izlen-
mesi, ekonomik getirinin ötesinde 
kültürel olarak o ülkelerde var ola-
bilme adına çok önemli. Bu konuda 
önceliğimiz daha fazla sayıda ülkeye 
ulaşarak o ülkelerde Türk kültürünü 
egemen kültürün bir parçası haline 
getirmek. Ülkemizin etkin coğraf-
yasını düşündüğümüzde Türk içe-
riklerinin, dizilerinin doğal olarak 
sevilmesi ve talep görmesi bu coğ-
rafyayı bizim için doğal pazar haline 
getirmekte. Ayrıca bunun dışında 
Latin Amerika, Güneydoğu Asya 
ve Afrika’nın bazı bölgelerinde Türk 
dizileri popülerliğini artırmakta ve 
takip edilmekte.” Eren, bu başarının 
sadece TRT’nin değil tüm Türki-
ye’nin gurur kaynağı olduğunu dile 
getirerek, kanal olarak sadece TRT 
dizilerinin değil bütün Türk dizileri-
nin uluslararası alanda izlenirliğinin 
artması, satışının yapılması, yayıl-
ması ve başarılı olması için sektö-
rü desteklemeye devam ettiklerini 
söyledi.  Gelecek dönemde Avrupa 
ve Kuzey Amerika’da da seyredile-
ceğini düşündükleri on bölüm, 45 
dakikalık diziler yapmayı planladık-
larını kaydeden Eren, “Eurodata’nın 
yaptığı son araştırmaya göre dünya 
genelinde tüketilen yabancı kaynak-
lı içeriğin yüzde 30’u Türk üretimi. 
Buradan da anlaşılacağı üzere üret-
tiğimiz içerik dünya ortalamasının 
üzerinde. Bu gerçekten çok büyük 
bir başarı. İnşallah bunun kıymetini 
bilir ve Türk televizyon sektörünün 
gelişmesi için hep beraber tüm ka-
nallarla ve tüm yayıncılarla birlikte 
bu sürece destek oluruz” dedi.
n AA Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğün-
ce Konya-Antalya arasındaki yüksek 
kesimlerde yoğun kar yağışı bekleni-
yor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 
Konya-Antalya arasındaki yüksek ke-

simlerde yoğun kar yağışı beklendiği 
bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan 
yazılı açıklamada, yapılan son değer-
lendirmelere göre, yarın öğle saatleri 
ile pazar günü sabah saatleri arasında 

Konya’yı Antalya’ya bağlayan karayo-
lu üzerinde bin 200 metre rakım üze-
rindeki yüksek kesimlerde (özellikle 
Alacabel mevki) yer yer yoğun kar 
yağışı (20 santim ve üzeri) beklendiği 

belirtildi.
Buzlanma ve ulaşımda aksamalar 

gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve 
tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
n AA
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Yoksulu istihdam teşviki 1 Ocak’ta başlıyor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-

lığınca, 1 Ocak’tan itibaren sosyal 
yardım alan kişileri istihdam eden 
işverenlere sigorta prim teşviki ve-
rilecek.

Sosyal yardım alan kişileri istih-
dam eden işverenlere Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığınca sigorta prim 
teşviki verilmesine yönelik uygula-
ma, 1 Ocak tarihi itibarıyla resmen 
başlayacak. 

Bakanlık tarafından hazırlanan 
“Sosyal Yardım Yararlanıcılarının 
İstihdamına İlişkin Yönetmelik”, 22 
Haziran’da Resmi Gazete’de yayım-
landı. Yönetmelikte uygulamanın 1 
Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlaya-
cağı düzenlenmişti. 

Sosyal yardımlardan yararla-
nan vatandaşların iş hayatına ka-
zandırılarak istihdam edilmelerini 
amaçlayan yönetmeliğin yürürlüğe 

girmesiyle Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarınca düzenli sos-
yal yardım sağlanan, gelir testi sonu-
cu gelirinin aylık brüt asgari ücretin 
üçte birinden az olduğu belirlenen, 
İŞKUR’a kayıtlı 18-55 yaş arasındaki 
işsizlerin özel işverenlerce istihdam 
edilmesi halinde, bu vatandaşların 
işveren sigorta primi 1 yıl süreyle 
Bakanlıkça karşılanacak. 

Bakanlıkça yapılan incelemelere 
göre, yönetmelikte belirlenen şart-
ları taşıyan, çalışabilir durumda 157 
bin yoksul bulunuyor. İşverenler için 
başlatılacak sigorta prim desteğinin 
ilk hedef kitlesini bu kişiler oluştura-
cak.

TEŞVİK MİKTARI
Bakanlık, Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki 
prim ve devlet katkısı oranları dik-
kate alınarak belirlenen prime esas 

kazanç alt sınırı üzerinden hesapla-
nan sigorta primlerinin, işveren his-
selerine ait tutarını karşılayacak. Bu 
kapsamda teşvik miktarının bir kişi 
için aylık 364 lira düzeyinde olması 
planlanıyor.

Üç kez iş kabul etmeyenin sosyal 
yardımı kesilecek 

Yönetmeliğe göre, mesleki eği-
timlerini, aktif iş gücü programlarını 
ya da İŞKUR tarafından teklif edilen 
işi haklı bir sebep olmaksızın üçün-
cü kez kabul etmeyenlerin nakdi 
düzenli sosyal yardımları, durumun 
İŞKUR sistemi üzerinden bütünle-
şik sisteme bildirilmesini takip eden 
aybaşından itibaren bir yıl süreyle 
kesilecek. 

“YERİNDE BİR UYGULAMA 
OLARAK GÖRÜYORUZ” 

Sosyal Hizmet Uzmanları Der-
neği (SHUDER) Genel Başkanı Rah-

miye Bozkurt, konuyla ilgili AA mu-
habirine yaptığı değerlendirmede, 
“SHUDER olarak sosyal yardımlarla 
istihdam ilişkisinin kurulmasını ye-
rinde bir uygulama olarak görüyo-
ruz.” dedi.

Yönetmelikle 3 iş önerisini kabul 
etmeyen kişinin bir yıl süreyle sosyal 
yardımının kesileceğine işaret eden 
Bozkurt, şunları kaydetti:

“Bu uygulamanın ön koşulu, 
bireyin şartlarına en uygun işin 
kendisine önerilmesi olmalıdır. Bu 
noktada sosyal hizmet uzmanları 
tarafından yapılacak detaylı sosyal 
inceleme çok önemlidir. Aksi du-
rumda yanlış ve eksik tespit ve yön-
lendirmeler sonucu önerilen işleri 
reddeden veya reddetmek zorunda 
kalan birey ve ailesi, sosyal yardım 
alamadığı için yoksulluğu katlanarak 
devam edecektir.” n AA

Müteahhitliğe standart geliyor
yeterlilik kriterleri belirlenecek

Vatandaşa yılbaşı alışverişleri 
için kredi kartı uyarısı

Müteahhitlik sektöründe uzun 
zamandır beklenen ve yeni bir dö-
nemin başlangıcı olacak Türk Stan-
dardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye 
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendika-
sı (İNTES) tarafından yapılan proto-
kol çerçevesinde yapım sektöründe-
ki müteahhitlerin yeterlilik kriterleri 
belirlenecek.

TSE ve İNTES, “Yapım Müteah-
hitlik İşletmelerinin Yeterlilik Kriter-
lerinin Belirlenmesi ve Belgelendi-
rilmesi” amacıyla iş birliği protokolü 
imzaladı. 

İNTES tarafından konusunda 
yetkin kişilerce kurulacak çalışma 
grubu, yapım müteahhitliğinin kri-
terlerini belirleyecek. Kriterlerin 
yayımlanması ile birlikte belgelen-
dirme süreci başlayacak. İNTES 
Başkanı Celal Koloğlu, belgelendir-
me sürecinin sıkı denetimlere tabi 
olacağını belirterek, “Müteahhitlik 
sektöründe TSE güvencesiyle şeffaf, 
güvenilir ve tarafsız bir sistem hayat 

bulacak” dedi. 
Celal Koloğlu, ülkede inşaat 

müteahhitliğinin kriterlerinin tam 
olarak tanımlanmamış olması, bu işi 
yapmak isteyenlerde yeterlilik ve li-
sans gibi belirleyici unsurların aran-
mamasının, sektörü, isteyen hemen 
herkesin girebileceği bir iş alanı ha-
line dönüştürdüğünü söyledi. 

Koloğlu, müteahhit sayısında 
net açıklanmış bir veri olmadığı-
nı ancak sayıları yüz binlerle ifade 
edilen müteahhit sıfatıyla iş ya-
pan firma bulunduğunu aktararak, 
“Sektöre girişte bir sınırlama olma-
ması, işini gerektirdiği şartlara göre 
yapmayan müteahhitlerin varlık 
göstermesine neden oldu. Oysa ki 
müteahhitlik bir mühendislik ala-
nıdır ve kutsal bir meslektir. Müte-
ahhitler, mühendislik ve mimarlık 
eseri olan yaşam alanlarını inşa 
eden hayatın önemli aktörleridir” 
diye konuştu.
n AA

Trafik cezaları 2018’de, yüzde 14,47 zamlı olacak. 2018’in en düşük ceza, “taşıma sınırı üstünde 
yolcu alan” sürücülere 85 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 17 bin 65 lira olacak

2018’de uygulanacak
trafik cezaları belli oldu

Trafik cezaları 2018’de, Maliye 
Bakanlığınca belirlenen yeniden de-
ğerleme oranına göre yüzde 14,47 
zamlı olacak. Resmi Gazete’de 11 Ka-
sım’da yayımlanan “Vergi Usul Kanu-
nu Genel Tebliği”nde Maliye Bakan-
lığınca yeniden değerleme oranının 
yüzde 14,47 olarak belirlenmesinin 
ardından 1 Ocak 2018’den itibaren 
uygulanacak trafik ceza miktarları da 
yeniden hesaplandı. 2018’in en dü-
şük ceza, “taşıma sınırı üstünde yolcu 
alan” sürücülere 85 lira olarak kesi-
lecek. En yüksek ceza 17 bin 65 lira 
ile “geçici tescil belgesini basmak ve 
araç sahibine vermek üzere yetkilen-
dirilen gerçek veya özel hukuk tüzel 
kişilerinden belirlenen usul ve esasla-
ra aykırı hareket edenler” için uygu-
lanacak. Ayrıca yetkisi olmadığı halde 
tescil plakası basanlar ve dağıtanlar 
11 bin 885 lira ile cezalandırılacak.

“Karayoluna, trafiği tehlikeye 
sokacak ve trafik işaretlerinin görül-
melerini engelleyecek şekilde bir şey 
atan, döken, bırakan, karayolunun 
yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik 
işaretlerine zarar verenlere, bunların 
yerlerini değiştirenlere veya ortadan 
kaldıranlara” 488 lira para cezası ke-
silecek.
SAHTE PLAKAYA 5 BİN 942 LİRA CEZA

Tescil edilen araçları trafik belgesi 
ve tescil plakası almadan karayoluna 
çıkaranlar, 2018’de bin 2 lira ceza 
ödeyecek.

Ruhsatsız araç kullananlar ile tes-
cil plakasını monte edilmesi gereken 
yerin dışında farklı bir yere takanlara 
108 lira, yönetmeliğe aykırı plaka ta-
kanlara 488 lira ceza verilecek.

Farklı okunmaya ya da okunama-
maya neden olacak şekilde tescil pla-
kasında değişiklik yapanlar 488 lira, 
tescilli aracı plakasız kullananlar 2 bin 
18 lira ceza ödeyecek. 

Aracına sahte plaka takan veya 
kullanan kişilere verilen 5 bin 191 
liralık para cezası, 5 bin 942 liraya 
yükselecek.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANAN 
2 BİN 18 LİRA CEZA ÖDEYECEK
Araçlarının muayene süresini ge-

çirenlere 108 lira ceza verilecek.
2018’de muayene istasyonları iş-

letme şartlarına uymaz ya da gerekti-
ği şekilde araçları muayene etmezse 
ilkinde 8 bin, ikincisinde 13 bin 344 
ve üçüncüsünde 26 bin 692 lira para 
cezası ödeyecek. Sürücü belgesiz araç 
kullanmanın cezası 2 bin 18 lira ola-
cak, kırmızı ışık kuralına uymayanlara 
235 lira ceza kesilecek.

Bulundurması zorunlu olduğu 
halde aracında emniyet kemeri bu-
lundurmayan veya kullanmayanlar 
ile motosiklet, motorlu bisiklet ve 
elektrikli bisikleti kasksız ve gözlük-
süz kullananlara 108’er lira ceza ve-
rilecek.

Trafik işaret ve levhalarına uyma-
yanlar 108 lira ile cezalandırılacak

Hususi otomobili 0,50, hususi 
olmayan otomobilleri 0,20 promil 
üzerinde alkollü olarak kullanan sü-
rücülere ilkinde bin 2 lira, ikincisinde 
bin 256 lira, üçüncüsünde ve daha 
fazlasında 2 bin 18 lira para cezası 
uygulanacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde 
alarak araç kullananlara 5 bin 167 lira 
ceza verilecek.

Uyuşturucu madde kullanıp kul-
lanmadığını veya alkolün kandaki 
miktarını tespit için gereken teknik 
cihazları kullanmayı reddeden sürü-
cülere 2 bin 869 lira para cezası ke-
silecek.

Yönetmelikte belirlenen hız sınır-
larını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar 

aşanlara 235 lira, yüzde 30’dan fazla 
aşanlara 488 lira, radarların yerini be-
lirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları 
araçlarında kullananlara 2 bin 18 lira-
dan 3 bin 42 liraya kadar para cezası 
verilecek.

Dönüş kurallarına uymayan ve 
önündeki aracı yeterli takip mesafe-
sinde izlemeyen sürücülere 108’er, 
yasak alanda sollama yapanlara 235 
lira ceza kesilecek.

ENGELLİ YERİNE PARK EDEN 
216 LİRA İLE CEZALANDIRILACAK
Engelli park yerlerine aracını park 

edenlere 216 lira ceza uygulanacak. 
Gerekli makamdan izin almadan ya-
rış ve koşu düzenleyen kişilere 488 
lira para cezası uygulanacak.

Kesilen para cezasını 15 gün içe-
risinde ödeyen kişilere yüzde 25 indi-
rim yapılacak.
n AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel Baş-
kanı Bendevi Palandöken, vatan-
daşları, yılbaşı alışverişlerinde kredi 
kartına yüklenmemeleri yönünde 
uyararak, “Vatandaşların hediye 
alması, sektörlerin ciro artışı olum-
lu şeyler fakat alışverişlerde kredi 
kartına yüklenilmemeli. ‘Ayağını 
yorganına göre uzat’ atasözümüz 
akıllardan çıkmamalı.” ifadesini kul-
landı.

Palandöken, yaptığı yazılı açık-
lamada, esnafın her geçen yıl daha 
fazla korunması ve desteklenmesi 
gerektiğini, bunun ne kadar önemli 
olduğunun 2018’de daha fazla anla-
şılacağını belirtti.

Yılbaşı için yapılacak alışveriş-
lere işaret eden Palandöken, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu:

“Yeni yıl arifesinde kampan-
yalarla birlikte perakende sektörü 
aralık ayı cirosu en az yüzde 20 artı-
yor. Kategori olarak bakıldığında bu 
oran yüzde 80’lere çıkıyor. Yaklaşık 
2 milyar liralık bir ekonomi oluşu-
yor. Vatandaşların hediye alması, 
sektörlerin ciro artışı olumlu şeyler 
fakat alışverişlerde kredi kartına 
yüklenilmemeli. ‘Ayağını yorganına 
göre uzat’ atasözümüz akıllardan 
çıkmamalı. Esnafımızda 5 liradan 
100 liraya her bütçeye uygun hedi-
ye var.”
n HABER MERKEZİ
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Çad Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı es Said Gamar Sileck, Çad 
gölünün tarım alanlarını sulamak için 
büyük bir potansiyel taşıdığını belirte-
rek, “Türkiye yardım ederse Çad gölü 
vasıtasıyla bütün Afrika’yı doyurabi-
liriz” dedi.  Sileck, iki ülkenin tarım 
ve hayvancılık konusunda imzaladığı 
iş birliği mutabakatı ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çad’ın 
başkenti Encemine’ye yaptığı ziyaret 
hakkında değerlendirmelerde bulun-
du. 

Avrupa ülkeleri arasında Türki-
ye’nin tarım alanındaki gücünün in-
kar edilemez olduğunu vurgulayan 
Sileck, “Erdoğan ve cumhurbaşkanı-
mızın dostluğu hafızalarda tazeliğini 
korurken zaman kaybetmeden Türki-
ye ile tarım alanında çalışmak istiyo-
ruz.” diye konuştu.

Bakan Sileck, tarım ve hayvancı-
lığın Çad’ın kaderini belirleyeceğini 
işaret ederek, “Benim bir rüyam var 
o da partnerimiz Türkiye ile tarımsal 
üretim alanında gerçek bir çalışma 
yapmak.” ifadesini kullandı.  Yaklaşık 
50 milyon hektarlık tarıma elverişli 
arazinin ülkede yatırımcıları bekle-

diğini belirten Sileck, Türkiye’den 
devlet destekli ya da özel şirketlerin 
ülkede rahat yatırım yapabileceğini 
ifade etti. Çad’ın Türkiye ile özellikle 

pamuk, susam, pirinç, mısır, fıstık, 
ve darı gibi önemli tarım ürünlerinde 
önemli bir ortalık içine girebileceği-
ne dikkati çeken Sileck, ülkesinin bu 

ürünlerin yetişebileceği tarım arazi-
lerini Türkiye’nin hizmetine verme-
ye hazır olduğunu aktardı. Çad Gö-
lü’nün değerlendirilmesi gerektiğini 
kaydeden Bakan Sileck, “Çad gölü, 
tarım alanlarını sulamak için büyük 
bir potansiyel taşıyor. Türkiye yardım 
ederse Çad gölü vasıtasıyla bütün Af-
rika’yı doyurabiliriz” diye konuştu. 

“Toprağın yapısını etüd edecek 
ve hangi tarım ürünlerinin nerede ve 
hangi şartlarda daha iyi yetişebilece-
ğini bilecek ve belirleyecek kapasite 
ve gücümüz yok.” diyen Sileck, Türk 
yatırımcıların tarım için kendisine 
geldiğinde zorluklarla karşılaşmaya-
caklarını vurguladı. 

Sileck, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın ziyaretinin tarihi nitelik taşıdı-
ğını ve ilk defa bir Türk cumhurbaş-
kanını Çad’da görmekten memnun 
olduğunu söyledi. Sileck, “Yeni Tür-
kiye büyük bir güç ve zayıf ülkelerin 
umudu haline geldi. ABD’nin Ku-
düs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine 
ilişkin meselede Türkiye’nin yanında-
yız ve aynı tarafta yer alıyoruz.” açık-
lamasını yaptı. 
n HABER MERKEZİ 

Kassam Tugayları’ndan ‘esir 
İsrail askeri Şaul’ afişi

Filistinli küçük ‘Melek’ 
serbest bırakıldı

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin 
el-Kassam Tugayları, Gazze’deki bir 
reklam panosuna 2014’te esir aldı-
ğını duyurduğu İsrail askeri Oron 
Şaul’un demir parmaklıklar ardında 
yer alan fotoğrafının bulunduğu dev 
bir afiş astı. 

Gazze’deki Seraya kavşağında 
bulunan reklam panosuna asılan 
afişte, Şaul’un demir parmaklık-
lar ardındaki fotoğrafının yanı sıra 
Arapça ve İbranice “Bizim kahra-
manlarımız özgürlüğüne kavuşma-
dıkça ve gün yüzü görmedikçe, bu 
esir de asla özgürlüğüne kavuşama-
yacak.” ifadesine yer verildi. Afişin 
sağ köşesinde ise Şaul’un askerlik 
numarasının bulunduğu bir kün-
ye yer aldı.  Filistinli aktivistler, söz 
konusu afişin Şaul’un doğum günü 
nedeniyle asıldığını belirtti. Kas-
sam Tugayları, 31 Aralık 2016’da 
da Şaul’un doğum günü ve yeni 
yıl dolayısıyla iki video yayınlamış-

tı.  Hamas’ın silahlı kanadı İzzed-
din el-Kassam Tugayları, İsrail’in 
2014’te Gazze’ye düzenlediği saldı-
rılar sırasında 2’si asker 4 İsraillinin 
esir alındığını açıklamıştı. Kassam 
Tugayları, bu kişilerin durumu hak-
kında ise herhangi bir bilgi verme-
mişti.  İsrail tarafı ise Oron Şaul ve 
Hadar Goldin isimli askerlerinin sa-
vaşta öldüklerini ancak cesetlerinin 
alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı 
diğeri Arap olmak üzere 2 vatan-
daşının da Gazze’de olduğunu ileri 
sürmüştü. İsrail Savunma Bakan-
lığı, daha sonra Gazze savaşında 
öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul 
isimli askerlerin durumunu “kayıp 
ve esir” olarak değiştirmişti. 

Hamas ile İsrail arasında 18 
Ekim 2011’de yapılan takas anlaş-
masıyla 2006’da esir alınan İsrail 
askeri Gilad Şalit’e karşılık bin 27 
Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.
n AA

İsrail makamları, Filistin’in en 
küçük tutuklusu 14 yaşındaki Melek 
el-Galiz’i yaklaşık 7 ay süren hapis 
cezasının ardından serbest bıraktı.

Serbest bırakılmasının ardından 
Tulkerim yakınlarındaki Cabba-
ra askeri kontrol noktasında basın 
mensuplarına açıklamalarda bu-
lunan 14 yaşındaki Galiz, tutuklu 
kaldığı HaSharon hapishanesinde, 
aralarında küçük çocukların da bu-
lunduğu çok sayıda Filistinli kadının 
arkada kaldığını ifade etti. ‘Melek’, 
hapishane şartlarının çok zor oldu-
ğuna vurgu yaparak, İsrailli yetkili-
lerin Filistinli kadın tutuklulara yö-
nelik uygulamalarının kötü ve sert 

olduğuna dikkati çekti.
Filistin Kurtuluş Örgütü’ne 

(FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heye-
ti’ne göre 14 yaşındaki Melek, İsrail 
hapishanelerinde tutuklu olan en 
küçük Filistinli olarak kayıtlara geçti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ra-
mallah kentinde bulunan Celezon 
Filistin mülteci kampı sakini olan 
‘Melek’, 26 Mayıs 2017’de Kudüs 
ile Ramallah arasındaki Kalendiya 
askeri kontrol noktasında bıçaklı 
saldırı girişiminde bulunduğu iddia-
sıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı 
mahkemede tutuklanmıştı. İsrail 
hapishanelerinde 300’ü çocuk yak-
laşık 7 bin Filistinli bulunuyor. n AA

Avusturya’da yaşayan 700 binin üzerinde Müslüman, hükümet programında yer alan “Siyasal İs-
lam” yaftasıyla dini özgürlüklerinin kısıtlanacağı ve yaşam alanlarının daraltılacağı endişesini taşıyor

Siyasal İslam yaftasıyla 
Müslümanlara baskı

Avusturya’da yaşayan Müslü-
manlar, aşırı sağcı hükümetin prog-
ramında yer alan, ancak tanımı açık 
bir şekilde yapılmamış “siyasal İs-
lam” ibaresinin, dini özgürlüklerin 
ve yaşam alanlarının daraltılmasına 
neden olacak uygulamalar için bir 
kılıf olarak kullanılmasından endişe 
duyuyor.

Avusturya’da 18 Aralık’ta göreve 
başlayan merkez sağ Avusturya Halk 
Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük 
Partisinin (FPÖ) kurduğu koalisyon 
hükümeti, ana gövdesini yabancı, 
sığınmacı ve İslam karşıtlığının oluş-
turduğu programı ve bakanlar kuru-
luyla dikkat çekiyor.

Hükümetin 180 sayfalık prog-
ramında, İslam kelimesinin “terör” 
gibi olumsuz ifadelerle birlikte 21 
kez anılmasının yanı sıra, hem koa-
lisyon görüşmeleri esnasında hem 
de hükümet programında değinilen 
“siyasal İslam” ifadesi ile hükümetin 
tam olarak neyi kastettiğinin anlaşıl-
maması, ülkede yaşayan Müslüman-
larda endişelere yol açıyor.

Özellikle tanımı yapılmamış, ucu 
açık “siyasal İslam” ibaresinin hü-
kümet programının birçok yerinde 
vurgulanıyor olmasına dikkat çeken 
sivil toplum kuruluşları, aşırı sağ-
cı koalisyonun, bu belirsiz ifadeyle 
Müslümanların dini özgürlüklerini 
kısıtlayıcı baskı ve yaptırımları hayata 
geçirmesinden kaygı duyuyor.

İslam ve Müslümanlar dışında 
başka bir din veya gruba yer verilme-
yen hükümet programında, Avus-
turya’da resmen kabul edilmiş bir 
dinin mensuplarının güvenlik sorunu 
olarak tanımlanması ve bu nedenle 
denetimlerin arttırılmak istenmesi 
birçok uzman ve kanaat önderi tara-
fından, belirli bir grubun bilinçli bir 

şekilde ötekileştirilmesi olarak yo-
rumlanıyor. 

Özellikle 2015 yılında yürürlüğe 
giren yeni İslam yasasına dikkat çeki-
len hükümet programında, söz konu-
su yasa kapsamında Müslümanlara 
ait eğitim kurumların yanı sıra, der-
nek ve vakıflara yönelik kontrollerin 
artırılması, yasaya aykırı olduğu ileri 
sürülenlerin kapatılması planlanıyor.

Müslümanlara ait cami ve din 
eğitimi verilen kurumlarda da dış 
etkilerin azaltılması için yoğun kont-
rollerin yapılacağı vurgulanan prog-
ramda, standart bir Kur’an-ı Kerim 
tercümesinin kullanılması öngörülü-
yor.

“ÇEŞİTLİ KAVRAMLARIN 
MASKESİ ALTINDA İSLAM 
DÜŞMANLIĞI YAPILIYOR”

Avusturya’da Müslümanları tem-

sil eden, başbakanlığa bağlı Avustur-
ya İslam Cemaatinin (İGGÖ) Başkanı 
İbrahim Olgun, İslam dini hakkında 
bilgisi olmayan siyasiler ve sözde 
uzmanların kavram kargaşası yapa-
rak, Müslümanlara yönelik toplumda 
olumsuz yaklaşımların oluşmasına 
neden olduklarını söyledi.

Olgun, İslam dinini ilgilendiren 
her konunun resmi muhatabının 
İslam Cemaati olduğunun altını çi-
zerek, “Son zamanlarda, çeşitli kav-
ramlarla İslam düşmanlığı yapılmak 
isteniyor.” dedi.

Tarihte birçok din adına suisti-
mallerin yapıldığını belirten Olgun, 
bu durumu İslam’a mal etmenin 
yanlış olacağını, siyasal Hristiyanlık 
ya da Musevilik gibi ifadeler kulla-
nılmazken, İslam’a yönelik böyle bir 
yaklaşımın kabul edilemez olduğunu 

dile getirdi.
Georgetown Üniversitesi Siyaset 

Bilimi Öğretim Görevlisi Farid Hafez 
da merkez sağ ve aşırı sağ partilerin 
oluşturduğu yeni hükümeti, “aşırı 
sağcı politikaları hayata geçirmek 
isteyen, toplumun gelir seviyesi 
yüksek kesimini gözeten, ekonomik 
durumu düşük vatandaşları göz ardı 
eden ve Müslüman, göçmen ve ya-
bancı karşıtı” olarak tanımladı.

Hafez, “Hükümet programında 
kullanılan siyasal İslam ifadesi çok 
elastik, kesin bir şekilde tanımlan-
mamış ve tamamen yönetimin yoru-
muna bırakılmış bir terim. Burada en 
tehlikeli husus, bunun bir nevi siyasi 
silah olarak kullanılacak olması. Buna 
müsaade edilmemesi ve karşı tutum 
sergilenmesi gerekiyor.” değerlen-
dirmesinde bulundu. n AA

‘Türkiye yardım ederse Afrika’yı doyurabiliriz’

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne savaş uçağı ve 
tankla saldırı düzenledi. İsrail ordusundan 
yapılan açıklamada, orduya ait bir savaş 
uçağı ve tankın Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 
Hamas’a ait iki hedefi vurduğu belirtildi. 
Açıklamada, saldırının gün içinde Gazze’den 
İsrail’e atıldığı iddia edilen ve İsrail hava 
savunma sistemi Demir Kubbe tarafından 
havada vurulan iki rokete karşılık olduğu 
kaydedildi. İsrail’in gerekçe olarak gösterdiği 
roket saldırısını ise Gazze Şeridi’ndeki Filis-
tinli gruplardan üstlenen olmadı
n AA

Nijerya’da pazar yerine düzenlenen intihar 
saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. Yerel 
basındaki haberlere göre, ülkenin kuzey-
doğusundaki Borno eyaletinin Amarwa 
bölgesinde intihar saldırganının üzerindeki 
bombayı patlatması sonucu 5 sivil yaşamını 
yitirdi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. 
Saldırganın terör örgütü Boko Haram üyesi 
olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 
Amarwa bölgesi son 8 yılda Boko Haram’ın 
birçok saldırısına maruz kaldı.
n AA

İsrail ordusu
Gazze’ye saldırdı

Nijerya’da intihar 
saldırısı: 5 ölü

ABD’nin Chicago kentinde devam eden 16. Müslüman 
Amerikan Cemiyeti (MAS) – Kuzey Amerika İslam Camiası 
(ICNA) Kongresi’nde stant açan Ortodoks Yahudi cemaati 
“Neturei Karta”ya mensup bir grup, İsrail devleti ve Kudüs’ü 
“İsrail’in başkenti” olarak tanıyan ABD’ye tepki gösterdi. 
Kuzey Amerika’nın en büyük kongre ve fuar merkezi Mc-
Cormick Place’deki kongreye geleneksel kıyafetleriyle gelen 
siyonizm karşıtı Yahudi grubun standı kongreye gelen Müs-
lümanlar tarafından yoğun ilgi gördü. Grup adına açıklama-
larda bulunan Rabbi Dovid Feldman, “Müslüman toplumuna 

Siyonizm ile Yahudilik arasındaki farkı ve İsrail devletinin 
tüm Yahudileri temsil etmediğini anlatmak için buradayız” 
dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in baş-
kenti” olarak tanımasının Yahudi inancına göre “kabul edi-
lemez” olduğunu vurgulayan Feldman, “Sadece Kudüs ko-
nusu değil, tüm Filistin sorunu bize göre kabul edilemez bir 
durumdur. Dünya üzerinde çok büyük bir Yahudi topluluğu 
bizimle aynı inançtadır” diye konuştu. 
n AA

Yahudilerden ABD’nin Kudüs kararına tepki



Citroen C3 Aircross, güç, orijinal-
lik ve tazelik dolu tutumuyla kompakt 
SUV dünyasında farkını gösteriyor. 
Aracın stili, büyük tekerlekleri ve 
LED’li aydınlatma sisteminin enteg-
re edildiği krom logoyla vurgulanan 
yüksek kaput sayesinde sağlamlık ve 
korumayı birleştiriyor. Bu yeni nesil 
SUV’un kabininde, benzersiz şekilde 
yüksek bir sürüş konumunu benim-
setiyor. 

KATEGORİSİNİN EN GENİŞ OTURMA 
KAPASİTESİ VE MODÜLER 

YAPISINA SAHİP SUV
Geniş ve dilediğinizce modüler 

Citroen C3 Aircross, kategorisinin en 
geniş alanıyla öne çıkan rakipsiz kabi-
niyle eşsiz bir öneri sunuyor. Bagajın 
410 litrelik olağanüstü hacmi, üçte bir 
ve üçte iki olarak iki bölüme ayrılabi-
len sürgülü arka koltuk sırası sayesin-
de 520 litreye kadar genişletilebiliyor. 
Tam modülerlik için ön yolcu koltuğu 
katlanarak, hacimli veya uzun eşyala-
rın taşınmasına olanak tanıyor. 

Citroen C3 Aircross, dışarıdaki 
kompakt yapıyı gerçek bir iç mekanla 
buluşturmayı başarıyor. Her yolcu-
luk keyifli bir deneyim ve paylaşıma 
dönüşüyor. Geniş yan cam yüzey ve 
panoramik açılır cam tavan sayesinde 
kabinde aydınlığa özel ilgi gösterildi. 
Yaşanası ve çevik araç olan Citroen 
C3 Aircross hem şehirde hem otoyol-
da büyük keyif veriyor. 

Citroen C3 Aircross’un iç tasarı-
mından seyahat, moda ve mobilya 
dünyalarından esinlenilmiş. Seçenek 
olarak birbirinden fark 5 kabin or-
tamı sunuluyor. Standart ambiyans 
sarı dikişlerle güçlendirilen sade bir 
tasarım sunmuş. Dokulu gri ön göğüs 
süslemesi, kaplamalarıyla uyum gös-
teriyor. 

Citroen, araçta yer alan her kişiye 
yepyeni, küresel bir konfor sağlamaya 
yönelik kusursuz bir girişimde bulun-
muş. Bu girişim, beden ve ruh sağlığı 
için de teknolojik ve akıllı çözümler 
sunmuş. 

Cesur ve öncü yaklaşımıyla Citro-
en, araç içi konforda beklentileri dik-
kate alarak hareket etmiş. Bu huzur 
ve rahatlık mühendisliğini dört büyük 
strateji yönlendirmiş; dokunuşların 
ve akustiğin yumuşaklığı, her koşul 
altında iç mekanının pratikliği, huzur 
verici bir ortama dayalı zihin dingin-
liği ve son olarak, faydalı bir sezgisel 
teknolojiye sahip olması…

DIŞARIDAN BAKINCA KOMPAKT, 
İÇİNDEN BAKINCA GENİŞ VE FERAH

Yüksek ve ustalıklı tasarımı saye-
sinde, Citroen C3 Aircross, iki temel 
özelliği birleştirmiş. Dışarıdan gerçek 
kompaktlık ve içeride gerçek bir fay-
dalı alan kategorisinin en mükemmel 
oturma kapasitesini ve sıra dışı bir 
konfor sunmasını sağlıyor. Aracın 5 
koltuğunda olağanüstü bir baş mesa-
fesi ve geniş diz mesafesi sunuyor. 

Citroen C3 Aircross iki bağımsız 
parça halinde sürgülü arka koltuk 
sırası ve katlanır ön yolcu koltuğu 
sayesinde emsalsiz bir modüler yapı-
dan faydalanıyor. Kolay kullanım ile 2 
metre 40 santimlik bir yükleme uzun-
luğuna ulaşmasına olanak tanıyor.

PANORAMİK CAM TAVANIYLA 
KEYFİNİZE KEYİF KATIYOR

Büyük cam yüzeyi ve geniş açıl-
ma özelliği, sürücü ve yolculara tavan 
açıkken de kapalıyken de olağanüstü 
bir aydınlık ve muhteşem bir keyif 
hissi sunuyor. İki elektrikli kumanda 
açılır tavanın açılma işlevinin yanı sıra 
gölgeliğin konumunun sezgisel ola-
rak yönetilmesine olanak tanıyor. Bu, 
SUV kategorisinde görülmemiş bir 
donanım olarak öne çıkıyor. 

FAYDALI TEKNOLOJİLERLE 
DONATILMIŞ

Yeni Citroen C3 Aircross, güven-
lik ve dinginliğe hizmet eden yeni ne-
sil teknolojilerle dolu bir araç. 

Mesela yokuş iniş destekli ‘Grip 
Control’ sistemi…

Grip Control, aracın ön tekerlekle-
rinin çekişini karşılaşılan araziye göre 
uyarlıyor. Standart modda grip cont-
rolün otomatik olarak etkinleşmesini 
sağlamak ya da standart, kar, çamur, 
kum, esp off olmak üzere beş sürüş 
modundan birini seçmek mümkün. 
Bu sistem sayesinde Citroen C3 Airc-
ross, koşullar ne olursa olsun her türlü 
yolda maceraya atılabiliyor.

Grip Control adı verilen sistem ile 
birleştirilen yokuş iniş desteğinin işle-
vi, aracı düşük hızda tutarak dik iniş-
lerde bile kontrol ve güvenlik sağlıyor. 
Bu işlev, hem ileri hem geri viteste 
aracın inişte kayma ya da kontrolden 
çıkma riskini azaltıyor. Orta konsolda 
bulunan özel bir buton yardımıyla bu 
sistemi harekete geçirebiliyorsunuz.

Aynı şekilde yokuş kalkış desteği 
ile de güvenliğe katkı sağlıyor. Sistem, 
yokuşta fren pedalı bırakıldığında ara-
cın istenmeyen şekilde hareket etme-
sini önlüyor. Yokuşta kalkış yardım 
sistemi yüzde 3’ten daha dik yokuş-
larda devreye girerek aracı yaklaşık 
iki saniye hareketsiz tutuyor. Sürücü 
böylece fren pedalından gaz pedalına 
rahatlıkla geçiş yapabiliyor. 

ARACINIZLA DOĞRUDAN 
BAĞLANTI KURUN

Citroen C3 Aircross, sezgisel ve 
yenilikçi bağlantı olanağı sunuyor. 
Mirror Screen teknolojisiyle akıllı te-
lefonunuzu bağlayabiliyor ve sürüş 
uyumlu uygulamaları dokunmatik ek-
randan yönetebiliyorsunuz. Yeni nesil 
7 inç dokunmatik ekran ayrıca aracın 
tüm işlevleri, sürüş yardım sistemleri, 
klima ve radyoya da kumanda ediyor.

Kaza yapma riskini en aza indir-
gemek, sizin ve trafikteki diğerlerinin 
güvenliğini sağlamak için Citroen, 
küçük ama önemli uyarı sistemleri ile 
sizi uyarıyor. Bunlardan bir tanesi de 
kahve molası uyarısı…

Sistem, 65 kilometre hızın üstün-
de iki saatlik sürüşten sonra sürücüye 
mola zamanının geldiğini haber veri-
yor.

Aracın benzinli motora sahip ver-
siyonunda turbo kompresörlü Pure-
Tech 110 beygir motor yer alıyor. Bu 
verimli motor yelpazesi, yakıt tüketi-
mini ve karbonmonoksit emisyonunu 
azaltırken, önceki nesle göre daha 
canlı bir performans sergiliyor. 

Dizel versiyonunda ise BluHDi 
100 motor kirletici emisyonları sürek-
li şekilde temizleyen bir teknolojiden 
faydalanarak, Euro 6.1 standartlarına 
uyum gösteriyor.
n FAHRİ ALTINOK-RASİM ATALAY 
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Otomobilde konforun öncü markalarından biri olan Citroen, bu konfor konsepti ile rakiplerinden 
ayrışan bir özelliğe sahip. Konforda gerçek bir marka olan Citroen, imzasını C3 Aircross’a atmış

Konfora imzasını atan 
araç yeni C3 Aircross

Citroen C3 Aircross, dışarıdaki kompakt yapıyı gerçek bir iç mekanla buluşturmayı 
başarıyor. Her yolculuk keyifli bir deneyim ve paylaşıma dönüşüyor.
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Gümüşdağ: Şampiyon 
olamazsak ‘başarılıyız’ diyemem

stanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı 
Göksel Gümüşdağ, Süper Lig’de bu sezon şam-
piyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi. 
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 
özel bir programa katılan Gümüşdağ ile kulübün 
idari direktörü Mustafa Eröğüt, soruları yanıtladı. 
Medipol Başakşehir’in 3 yıldır üzerine koyarak 
yol aldığını anlatan Gümüşdağ, “Belki ligi ikinci, 
üçüncü bitirsek futbol camiası tarafından başarılı 
bulunabiliriz ama ben şampiyon olamazsak ‘Ba-
şarılıyız.’ diyemem. Şampiyonluğun en büyük 
adayı biziz diyebilirim.” ifadesini kullandı.

Şampiyonluk yarışında bu sezon fazla takı-
mın olmasının kendisini sevindirdiğini belirten 

Gümüşdağ, “Biz istikrarlı şekilde büyüyen bir 
takımız. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Bizi 
zorlayacak takımlar belli, Fenerbahçe, Galata-
saray, Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. 
Bence 3-4 takım arasında son ana kadar bir yarış 
olacak.”

“GALATASARAY’IN TERİM TERCİHİ DOĞRU”
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk yolundaki 

rakiplerinden Galatasaray’ın teknik direktörlüğe 
Fatih Terim’i getirmesinin doğru bir tercih oldu-
ğunu dile getirdi.

Terim’in çok başarılı bir teknik adam oldu-
ğunu vurgulayan Gümüşdağ, “Fatih hoca yakın 
dostumdur. Galatasaray’da da önemli ilklere, 

başarılara imza attı. Galatasaray’ın Fatih Terim 
tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Bir futbol adamı olarak yerli teknik direktör-
den yana olduğunu belirten Gümüşdağ, “Türkiye 
Futbol Federasyonunda ikinci başkanlık görevi 
yaptığımda da o dönem milli takımda Hiddink 
vardı. Abdullah Avcı’nın gelmesi konusunda oy 
kullanmıştım. Yerli teknik adamı destekleyen 
ve çalışmayı tercih eden biriyim. Başarılı olan 
yabancı hocalar da var. Takımlarımız yabancı 
hocaları da denedi ama sonra yeniden yerliye 
döndüler.” şeklinde görüşlerini aktardı.
n AA

Galatasaray’da en 
kötü ikinci performans

Cenk Tosun 
3’lü ile veda etti

Bursaspor’da kamp
programı belli oldu

Galatasaray, 2010-2011 sezonunun ilk yarısında aldığı 8 
mağlubiyetin ardından en kötü ikinci ilk yarı performansını bu 
sezon sergiledi. Aslan, ligin ilk devresini 4 yenilgiyle tamamla-
dı. Süper Lig’de şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray, 
2017-2018 sezonunun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı. Se-
zonu Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor ile başlayıp, ilk yarıyı Teknik 
Direktör Fatih Terim ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, toplam 
35 puan topladı. Ligde ilk 9 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen 
Galatasaray, ilk yenilgisini Trabzonspor deplasmanında aldı. 
Toplamda 4 kez sahadan boynu bükük ayrılan sarı-kırmızılılar, 
Trabzon’un dışında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Evkur 
Yeni Malatyaspor’a yenildi. Aslan, Malatyaspor’a kaybetme-
sinin ardından da hoca değişikliğine gitti. Galatasaray, kötü 
geçirdiği 2010-2011 sezonun ilk yarısında toplam 8 mağlu-
biyet almıştı. Bu sezondan sonra Aslan, en fazla yenilgiyi de 
bulunduğumuz sezonunda içerisinde aldı. Sarı-kırmızılılar, 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında 2, 2014-
2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise 3 kez taraf-
tarını üzdü.   n İHA

Beşiktaş’ın golcü yıldızı Cenk Tosun, Osmanlıspor kar-
şılaşması sonrasında taraftara 3’lü çektiren isim oldu. Ever-
ton’a transfer olan Cenk’in bu 3’lüsü için veda yorumları ya-
pıldı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de bu sezon gösterdiği 
performansla birçok Avrupa takımının dikkatini çeken Cenk 
Tosun için Premier Lig ekiplerinden Everton devreye girmiş ve 
Beşiktaş’a 20 milyon Pound teklif ettiği iddia edilmişti. Zira-
at Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta 
maça ilk 11’de başlayan yıldız futbolcu, 58. dakikada yerini Or-
kan’a bırakmıştı. Maç sonunda siyah-beyazlı taraftarlar takımı 
soyunma odasından çağırırken Cenk Tosun’u da ortaya davet 
etti. Taraftarların tezahüratlarını kırmayan golcü oyuncu, ilk 
yarının son 3’lüsünü çektiren isim oldu. Cenk’in bu hareketine 
sosyal medyada ve taraftarlar arasında veda yorumları yapıldı.
n İHA

4-12 Ocak 2018 tarihleri arasında devre arası hazırlıkları 
için Antalya’da kampa girecek olan Bursaspor, 3 hazırlık maçı 
oynayacak. Belek’teki bir otelde gerçekleşecek olan kamp 9 
gün sürecek. Bu süreçte yeşil-beyazlılar 3 hazırlık maçı oyna-
yacak. Oynanacak hazırlık maçlarının programı ise şöyle: 6 
Ocak 2018 Cumartesi: Bursaspor – Altınordu, 8 Ocak 2018 Pa-
zartesi: Bursaspor - KF Skenderbeu, 10 Ocak 2018 Çarşamba: 
Bursaspor - FK Kukesi.  n İHA

Malatyaspor, transferde sabırlı davranıyor
Süper Lig ekibi Evkur Yeni 

Malatyaspor’da devre arası trans-
fer çalışmaları sürerken, Başkan 
Adil Gevrek, “Mevcut takıma di-
rekt monte edebileceğimiz birkaç 
oyuncuyu renklerimize bağlaya-
cağız. Zaten hali hazırda iyi bir 
takımımız var. Transferde sabırlı 
olacağız, belki geç olur ama iyisi 
olur” dedi. 

İHA muhabirine yaptığı açık-
lamada, transferde yurt içi ve yurt 
dışından bazı isimlerle görüşme 
halinde olduklarını belirten Gev-
rek, “Transfer çalışmalarımız 
sürüyor. Tabi devre arası transfer 
dönemi sezon başı transferine 

göre nispeten daha zordur. Çünkü 
genelde iyi futbolcular kulüplerin-
de devam ederler. Bizim hoca-
mızın verdiği liste doğrultusunda 
izlediğimiz bir transfer politikası 
var. Bu listeden 3 ismi alabilirsek 
takım adına iyi bir iş başarmış 
oluruz. Listede yurt dışından da 
isim var, yurt içinde de. Amacımız 
mevcut takıma direkt monte ede-
bileceğimiz birkaç oyuncuyu renk-
lerimize bağlayabilmek. Zaten 
hali hazırda iyi bir takımımız var. 
O takımın da yakalamış olduğu bir 
uyum söz konusu. Takım üzerinde 
fazla oynamak olumsuz neticeler 
doğurabilir” diye konuştu.

“TRANSFERDE 
SABIRLI OLACAĞIZ”

Gevrek, ligin ikinci yarısının 
daha zorlu geçeceğini de ifade 
ederek, şunları söyledi:

“İlk yarı için hedeflediğimiz 
puanı tutturduk diyebilirim. Ancak 
ikinci yarı böyle kolay geçmeye-
cektir. Her takım maçlarına can 
derdinde çıkacaktır. Biz de bu 
bilinçle kadromuzu daha da güç-
lendirmek istiyoruz. Taraftarımıza 
her transfer döneminde verdiğim 
mesajı bu dönem için de vermek 
istiyorum. Transferde sabırlı ola-
cağız, belki geç olur ama iyisi 
olur.” n İHA

‘Krizi biliyorduk’
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde söyleşiye katılan Trabzonspor Teknik 

Direktörü Rıza Çalımbay, “Trabzon’daki en büyük çıkışımız Galatasaray maçıyla oldu. Galatasaray maçını 
kazandığımızda herkese güven geldi” dedi. Çalımbay, Trabzonspor’a gelirken kriz olduğunu bildiklerini ifade etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalım-
bay 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde söyleşiye 
katıldı. Söyleşide öğrencilerle bir araya gelen 
Çalımbay futbolu sadece Beşiktaş’ta oynadı-
ğını ifade ederek, “Futbolu bıraktıktan sonra 
Milli Takım’da Mustafa Denizli ile birlikte gö-
reve başladım. Gittiğimiz yer her zaman bize 
gül bahçesi gibi gelmedi ve dikenli bahçeler 
de vardı. Trabzonspor’a giderken kriz olduğu-
nu biliyorduk. Trabzon’un kadrosu dışarıdan 
çok iyi ama içine girdiğinizde sıkıntılar oldu-
ğunu görüyorsunuz ve bu sıkıntılar sahaya da 
yansıyor. Biz zamanla bu sıkıntıları oyuncu 
arkadaşlarla tanışıp aşıyoruz. Antrenman 
tekniklerini değiştirip başarıyı getiriyoruz. 
Trabzon’un muhteşem bir taraftarı var ve bun-
ların desteği ile yönetimin desteği birleşince 
oyuncular da oynamak istiyor. Trabzon’daki 
en büyük çıkışımız Galatasaray maçıyla oldu. 

Galatasaray maçının bizim için bir çıkış maçı 
olacağını ve bununla moral bulacağımızı ben 
oyunculara söyledim. Galatasaray maçını ka-
zandığımızda taraftara ve oyunculara güven 
geldi. Bu galibiyetten sonra da belli bir seri 
yakaladık. Devre arasında gereken takviyele-
ri yapıp Trabzon’u daha iyi yerlere taşıyaca-
ğız” diye konuştu.

“BONGONDA’DAN FAYDALANAMADIK”
Bongonda’dan bir türlü faydalanamadık-

larını anlatan Çalımbay, “Oyun anlayışı bize 
biraz ters geldi. Kendisi gayet mükemmel bir 
oyuncu ama top sadece oyuncunun ayağın-
dayken oynanmıyor. Futbol iki yönlü bir oyun 
hem defansif oynaman hem de gol atman 
lazım. Bizim en büyük yaşadığımız sıkıntı 
çok futbolcumuz olması aynı mevkilerde ve 
bu yüzden bazı arkadaşlar forma giyemiyor. 
Biz de bu yüzden Bongonda’ya izin verdik 
takımdan ayrılması için. Büyük bir ihtimalle 

Bongonda takımdan ayrılacak” ifadelerini 
kullandı.

“YABANCI SAYISI FAZLA”
Yabancı sayısının fazla olduğunu ifa-

de eden Çalımbay, “Geçtiğimiz günlerde 
Galatasaray 11 yabancı oyuncu ile sahaya 
çıktı ve antrenörde yabancı. Bence gelecek 
yabancılar için bir kriter konulmalı. Örneğin 
İngiltere’de belli bir sayıda Milli Takımda 
oynayamıyorsan İngiltere liglerinde forma 
giyemiyorsun. Böyle kriterler olursa Milli Ta-
kımımız zarar görmez” diye konuştu.

“TRABZON’DA ÇALIŞMAKTAN 
MUTLUYUM”

Trabzon’da çalışmaktan dolayı çok mut-
lu olduğunu belirten Çalımbay, “Biz bir yere 
gitmeden önce ekibimizle görüşüyoruz ve 
ona göre karar alıyoruz. Trabzon’a gitmek 
için tereddüt etmedik. Gönül isterdi ki sezon 
başında Trabzon’da olup kendi takımımızı 

kurup yolumuza devam etmek. Ama olmadı. 
Şimdi de kaybolmuş hiçbir şey yok. Konya, 
Fenerbahçe ve Göztepe maçlarını çok iyi şe-
kilde bitirirsek iyi şeyler başarmış olacağız” 
şeklinde konuştu.

“MAS TAKIMDAN AYRILACAK”
Emmanuel Mas’ın takımdan ayrılmak is-

tediğini açıklayan Çalımbay, “Ailesiyle Arjan-
tin’de yaşamak ve Milli Takım’da oynamak 
için takımdan ayrılmak istiyor. Biz de izin ver-
dik, arkadaş gitmek istiyorsa bırakalım diye. 
Büyük ihtimalle ayrılacak” dedi.

“VİDEO HAKEM SİSTEMİ’Nİ 
DENEMEK LAZIM”

Video Hakem Sistemi’nin denenmesi ge-
rektiğini dile getiren Çalımbay, “İleride dene-
medik pişman olmayalım diye uygulamamız 
lazım. Video Hakem’de hata yapabilir çünkü 
orada da hakemler karar

verecek” açıklamasını yaptı.  n İHA
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Yavru Kartal’da kamp programı belli oldu Sınav Koleji finale yükseldi

2017-2018 Futbol sezonu ikinci 
devresi için hazırlıklarını Karatay Bele-
diyesi Tatlıcak Tesisleri’nde sürdüren 
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 
Selcukspor, 14 Ocak 2018 tarihinde 
Antalya Kampında Van Büyükşehir 
Belediyespor ile bir hazırlık maçı oy-
nayacak.

25 Aralık’ta başlayan ikinci devre 
hazırlık çalışmalarını 31 Aralık Pazar 

gününe kadar sürdürecek futbolcular 2 
günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü 
yeniden bir araya gelecekler. Karatay 
Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde  ya-
pılacak antrenmanlar ile sürecek ikin-
ci yarı hazırlıkları 8 Ocak 2017 günü 
yapılacak bir günlük izinin ardından 9 
Ocak’tan itibaren Antalya kampında 
sürecek. 

Yeşil beyazlılar 10 gün sürmesi 

planlanan Antalya kampında oynaya-
cağı hazırlık maçında 14 Ocak 2018 
günü TFF 3. Lig ekiplerinden Van Bü-
yükşehir Belediyespor ile karşılaşa-
cak. İkinci yarının ilk haftasında Pen-
dikspor ile İstanbul’da 20 Ocak 2018 
Cumartesi günü saat 13.30’da oyna-
nacak karşılaşma için Konya Anadolu 
Selçukspor bir gün önce Antalya’dan 
İstanbul’a geçecek.  n SPOR SERVİSİ

Okullararası basketbol turnuvala-
rında elde ettiği başarılar ile adından 
sıkça söz ettiren Sınav Koleji bir başa-
rıya daha imza attı. Bu sezon düzen-
lenen Konya Okullararası Basketbol 
Şampiyonası Genç Erkekler A Gru-
bu’nda rakiplerini tek tek eleyen Sınav 
Koleji adını finale yazdırdı. Akşehir’i 

108-48 gibi farklı bir skorla mağlup 
eden genç basketbolcular, final maç-
ları da kazanarak kupanın sahibi ol-
mak istiyor. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Sınav Koleji Müdürü Muhammed 
Yavuz Gürbüzer, “Bugün burada ilko-
kulda eğitim gören öğrencilerimiz de 

vardı. Onlar da burada ağabeylerini 
izleme imkanı buldu. Sporu küçük 
yaştan itibaren çocuklarımıza aşıla-
maya çalışıyoruz. Ayrıca, bugün finale 
yükselene takımımızı ve emeği olan 
herkesi tebrik ediyor, başarılarının de-
vamını diliyorum” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Ereğlispor’da 
Demirel dönemi

Sarayönü Belediye’de 3 
oyuncu ile yollar ayrıldı

Üniversitenin sahası 
Anadolu’ya hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz 
Ereğlispor, yeni teknik direktörünü buldu. 

Ligde ilk yarının bitmesiyle görevinden ayrılan Ertuğrul 
Sanlav’ın yerine yeşil beyazlı kulüp Erkan Demirel ile anlaş-
ma sağladı. Erkan Demirel, geçtiğimiz günlerde ilçeye gele-
rek resmi sözleşmeye imza attı. Ereğlispor, geçtiğimiz hafta 
teknik direktör Ekrem Aydoğdu ile görüşmüş ancak anlaşma 
sağlanamamıştı. Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz transfer 
sürecini iyi yöneterek ligde üst sıralara yükselmek istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta mücadele eden yeşil si-
yahlı temsilcimiz Sarayönü Belediyespor’da devre arası trans-
fer çalışmaları devam ediyor. Ligde ilk yarının son haftaların-
da istediği sonuçları alamayan Konya ekibinde 3 oyuncu ile 
yollar ayrıldı. Yeşil siyahlılarda Abdurrahman Şahan, Kubilay 
Özer ve Serkan Kaya geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmele-
rin ardından takımdan gönderildi. 

Sarayönü Belediyespor’un en kısa sürede eksik olan böl-
gelere transfer yaparak kadroyu güçlendirmesi bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un 
maçlarını oynadığı Konya Atatürk Spor Tesisleri’nde yıkım 
kararı alınmasının ardından yeşil beyazlı takım yöneticilerini 
karşılaşmaların Selçuk Üniversitesi’nin sahasında oynamak 
için üniversite yönetimi ile bir protokol imzalamıştı. Ancak 
maçların oynanması için sahasının TFF standartlarına uygun 
hale getirilmesi gerekiyor. Bunun için Selçuk Üniversitesi sa-
hasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Konya Anadolu 
Selçukspor’un önümüzdeki yıldan itibaren maçlarını bu saha-
da oynaması bekleniyor.  n SPOR SERVİSİ

Konya okullar kros il birinciliği yapıldı
2017-2018 Öğrenim Yılı Okul Sporları 

faaliyet takviminde yer alan Okullararası Yıl-
dızlar ve Gençler Kros İl Birinciliği yarışları 
yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesisleri’nde ya-
pılan yarışmalar sonucunda dereceye giren 
isimler şu şekilde oluştu;

3000 metre genç kızlar A grubunda; 
1.Yonca Kutluk (Meram Atatürk MTAL), 2.Di-
lara Yeni (Meram Atatürk MTAL), 3.Sevilay 
Ünaler (Ereğli Cumhuriyet Anadolu Lisesi)

3000 metre genç kızlar B grubunda; 
1.Aysun Ünaler (Ereğli İpekyolu MTAL), 
2.Sultan Çoşkun (Akşehir Şehit Özden Çınar 
MTAL), Gülten Toru (Ereğli İpekyolu MTAL),

2000 metre yıldız kızlarda; 1.Havvanur 
Hükerek (Saraçoğlu İmam Hatip O.O), 2.Se-

fanur Cingöz (Karatay Namık Kemal O.O), 
3.Gülhan Kurum (Meram Harmancık Toki 
Ziyanur Aksun O.O)

5000 metre Genç Erkekler A grubunda; 
1.Vedat Demir (Konya MTAL), 2.Sezen Çiğ-
dem (Konya MTAL), 3.Celalettin Karaaslan 
(Konya MTAL)

5000 metre Genç Erkekler B grubunda; 
1.Yücel Kutluk (Kılıçarslan İMKB MTAL), 
2.Furkan Bakdemir (Mehmet Zahit Kotku 
AİHL), 3.Hüseyin Tekocak (Mehmet Zahit 
Kotku AİHL)

3000 metre yıldız erkeklerde; 1.M.Yaşar 
Direk (Karatay Mevlana İHOO), 2.Muham-
met Yalçın (Saraçoğlu İmam Hatip O.O), 
3.Fırat Söyler (Saraçoğlu İmam Hatip O.O).
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediye 
3’te 3 yapmak istiyor
Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Belediyespor,  ligin 16.hafta maçında Bandırma Kırmızı’yı 

konuk edecek. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 
16.00’da başlayacak. Selçuklu, bu maçı da kazanarak 12.galibiyetini elde etmek istiyor

Selçuklu Belediyesi Basketbol, Türkiye 
Basketbol Ligi 16.hafta mücadelesinde sa-
hasında Bandırma Kırmızı’yı konuk edecek. 
Bugün Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 
16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı İbrahim 
Altıntaş, Kerem Yılmaz ve Murat Danışan ha-
kem üçlüsü yönetecek. Sezonun ilk yarısında 
evindeki son maçına çıkacak olan Mavi-Be-
yazlılar ligde oynadığı son iki maçta önce TED 
Ankara Kolejini ardından deplasmanda İstan-
bulspor Beylikdüzü’nü farklı mağlup ederek 
galibiyet serisi yakalamıştı. Temsilcimiz bu 
hafta konuk edeceği Bandırma Kırmızı’yı da 
mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini 
almak istiyor. Selçuklu Belediyesi’nde sakat-
lığı bulunan Hırvat oyuncu Fran Plepic’in dı-
şında eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde geride 
kalan 15 haftada 11 galibiyet 4 mağlubiyet 
alan Selçuklu Kartalları ligde 26 puanla Türk 
Telekom ve Afyon Belediyesi’nin ardından 
3.sırada bulunuyor. Konuk ekip Bandırma 
Kırmızı ise 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 24 
puanla ligde 7.sırada yer alıyor.

SELÇUKLU’DA TEK EKSİK VAR
Mavi beyazlı temsilcimiz Selçuklu Be-

lediyespor’da geçtiğimiz haftalarda elinden 
sakatlanan Hırvat oyuncu Fran Pilepic, bugün 
oynanacak karşılaşmada sahada yer ala-
mayacak. İki haftadır takımından uzak kalan 
oyuncunun, ligin son haftasındaki Petkim 
maçında oynaması bekleniyor. Selçuklu Be-
lediyespor’da bunun dışında bir eksik bulun-
muyor. Selçuklu Belediyespor, önceki hafta-
larda etkili oyunu ile takımına katkı sağlayan 
Fran Pilepic’in yokluğunda çıktığı iki maçı da 
kazanmıştı.

TARAFTAR DESTEĞİ BEKLİYOR
Selçuklu Belediyespor’un Bandırma Kır-

mızı ile oynayacağı karşılaşmada en önemli 
gücü taraftarı olacak. Önceki haftalarda sa-
lona gelerek mavi beyazlı basketbolseverle-
rin bugün de salonu doldurması bekleniyor. 
Basketbol temsilcimiz taraftarının desteği ile 
ilk yarıda iç sahada oynanacak olan son maçı 
kazanmak istiyor. Selçuklu Belediyespor, 
2017 yılındaki son resmi maçına çıkmış ola-
cak. 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



RPS

İstatistiklere Mehdi damgası
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 

ligin ilk yarısında en fazla hava topu alan isim Meh-
di Bourabia oldu. Konyasporlu taraftarların beğeni-
sini kazanan orta saha oyuncusu Opta verilerine 
göre toplamda 47 hava topu aldı. Mehdi’yi 22 hava 
topu ile Ali Çamdalı ve Ferhat Öztorun oldu. Yeşil 
beyazlı takımda Ali Turan 21, Nejc Skubic 18 hava 
topu aldı.

Geçen sezon temsilcimiz Konyaspor’un da 
çalışmaya başladığı ünlü istatistik firması Opta, 
sosyal medya hesabında futbolseverlerin sorduğu 
sorulara cevap verdi.

Süper Lig’in ilk yarısında en fazla şut çeken 
ancak gol atamayan isim ise yeşil beyazlı takımın 
orta alandaki dinamolarından Mehdi oldu. Süper 
Lig’in 17 haftalık ilk yarısında temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da en dikkat çeken isimlerden bir tanesi 
olan Mehdi çektiği 34 şuta karşın hiç gol atamadı. 
Uzaktan şutları ile etkili olmaya çalışan yetenekli 
oyuncu, sadece Avrupa Ligi’nde uzaktan çektiği 
şutta bir gol atmayı başardı. n SPOR SERVİSİ

En faydasızı Konyaspor’un forvetleri

Bu sezon Süper Lig’de forvetleri en az gol atan 
takımı Atiker Konyaspor oldu. Yeşil beyazlıların 
forvet oyuncuları ilk yarı boyunca sadece 3 gole 
imza attı. Bu alanda en az katkıyı sağlayanlar Kon-
yaspor’un forvet oyuncuları oldu. En az katkı alan 
ikinci takım ise alt sıralarda bulunan Osmanlıspor 
oldu. Osmanlıspor’un ileri uç oyuncuları 5 gol ata-
bildi. Forvet oyuncuları 17 gol atan Göztepe ile 16 
gol atan Trabzonspor, bu istatistikte öne çıkan ta-

kımlar oldu.  
DURAN TOPTAN AZ GOL YEDİ

Süper Lig’in ilk yarısında temsilcimiz Atiker 
Konyaspor, kalesinde 23 gol gördü. Yeşil beyaz-
lılar duran toplardan 3 gol yedi. İstatistik şirketi 
Opta’nın verilerine göre geriden kalan 17 haftada 
duran toptan en az gol yine takım Atiker Konyaspor 
oldu. Konyaspor’u 4’er gol ile Gençlerbirliği ve An-
talyaspor takip etti. n SPOR SERVİSİ

Mehmet Özdilek:
Yukarılara çıkacağız
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ilk yarıyı değerlendirdi. 

İlk yarıda oyun anlamındaki yükselişlerini sonuca yansıtamadıklarını 
söyleyen Özdilek ikinci yarı yükselişe geçeceklerini söyledi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 
Mehmet Özdilek ilk yarıyı değerlendir-
di. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, 
2017-2018 İlhan Cavcav Sezonunun ilk 
yarısını değerlendirirken oyunsal an-
lamda yakalanan çıkışı sonuca yansı-
tamadıklarını ve bu nedenle hak etme-
dikleri bir yerde olduklarını ifade etti ve 
ikinci yarıda alacakları sonuçlarla bunu 
telafi edeceklerinden şüphesinin olma-
dığını söyledi.

 ÜST TURA ÇIKABİLİRDİK
Değerlendirmesine “Son Fener-

bahçe maçından alınan sonucu da göz 
önünde bulundurduğumuzda aslında ilk 
yarıyı sağlıklı bir şekilde kapattığımızı 
düşünebiliriz” sözleriyle başlayan Tek-
nik Direktör Mehmet Özdilek, “Özellikle 
geldiğim süreç itibariyle oynadığımız 
maçlarda hem Süper Lig, hem UEFA 
Avrupa Ligi hem de Türkiye Kupası ile 
birlikte yoğun bir süreç yaşadık. UEFA 
Avrupa Ligi’nde bir üst tura çıkabilir 
miydik? Evet çıkabilirdik. Ama oyna-
dığımız son 3 maçtaki pozitif saha per-
formansı, bakıldığında 2 deplasman 
1 iç saha maçında alınan sonuçlarla 
grubunu 6 puanda kapatan bir Atiker 
Konyaspor vardı. Geçen seneye bakıl-
dığında 1 puanla kapatan ve tecrübe 
edinen takım bu sezon 6 puanla gru-
bunu tamamladı ki son maça kadar da 
gruptan çıkma iddiasını devam ettiren 
bir takım görüntüsü verdi. Bu maçlar-
dan çok büyük bir tecrübe edindiğimizi 

düşünüyorum” derken, açıklamasını 
şöyle sürdürdü:

“Hem UEFA Avrupa Ligi’nde hem 
de Süper Lig’de beraber mücadele 
etmenin sıkıntılarını zaman zaman ya-
şadık. Buna bir de Türkiye Kupası’nı ek-
lerseniz oyuncu değişimi ve potansiyeli 
anlamında zaman zaman ciddi olarak 
zorlandığımız anlar oldu. Ama her kul-
varda da Atiker Konyaspor’un oyunsal 
anlamda ortaya koyduğu performansı 
alkışlayan bir seyirci grubu oldu. Ama 
bu pozitif yanımızı skorla bağdaştırama-
dığımız çok maçlar oldu. Zaman zaman 
çok bireysel hatalar yaptık. Ama ben 
oyuncularımın özellikle son 8 maçlık 
periyotta ortaya koyduğu performans-
tan son derece memnunum…”

 EKSİKLERİMİZ VAR
Transfer çalışmaları ile ilgili de 

bilgi veren Mehmet Özdilek, “Tabiki 
eksiklerimiz var. Bunların giderilmesi 
anlamında yoğun bir şekilde çalışıyo-
ruz. İkinci yarı öncesinde eksiklerimizi 
giderme adına muhakkak ki takımı-
mıza takviyeler yapacağız. Özellikle 
transferlerimiz ön tarafa olacak.  Bizim 
yaşadığımız süreçte özellikle üretme 
anlamında fazla sıkıntıyı çekmeyen 
ama bunları bitirme anlamında sıkıntı 
çeken ve bunu birçok maçta hisseden 
bir takım görüntümüz vardı. Dolayısıyla 
bu eksikliğimizi devre arasında yapaca-
ğımız takviyelerle gidereceğiz” şeklin-
de görüş belirtti.

 İKİNCİ YARI 
YUKARILARA ÇIKACAĞIZ

“Bu sene lig oldukça 
enteresan bir lig oldu. Her 
takımın her takımı yenebile-
ceği ligde kalitenin bu sezon 
biraz daha yükseldiğini ifade 
edebilirim” diyen Mehmet 
Özdilek şunları söyledi: 
“Atiker Konyaspor mevcut 
bulunduğu konumunu çok 
benimseyen bir takım değil ki 
daha da yukarılarda olmalıyız ki 
bunun sinyallerini son haftalarda 
oynadığımız oyunla verdik. Ve bu 
anlamda da bundan sonra çok geri 
adım atmadan daha da yukarılarda 
olacağımıza olan inancımı tüm ca-
miaya belirtmek isterim. Bu takım bu 
sezonu muhakkak ki ilk 10 takım ara-
sında bitirecek. Bundan kimsenin şüp-
hesi olmasın. Tabiki sezon başlangıcıy-
la ilk yarının bitişi arasındaki 17 haftalık 
süreçte değişimler kolay olmuyor. İlk 
8 haftada başka hocayla başlanılan ve 
daha sonrasında bizimle devam edilen 
bir süreç. Ama ben bu birleşimin çok 
sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hem 
oyuncu grubu, hem camia hem de 
çalışan ekip olarak iyi bir birliktelik ve 
iyi bir enerji yakaladığımızı düşünüyo-
rum. Bunun ikinci yarı itibariyle daha 
da yukarılara çıkacağından hiç şüphem 
yok…” 

 Mehmet Özdilek, “6 günlük izin 

sonrasında devre 
arası çalışmalarımıza 
3 Ocak’tan itibaren Antalya’da 
Regnum Hotelde yapacağımız kamp 
ile başlayacağız. Umarım o tarihe ka-
dar her şey özellikle de transferle ilgili 
çok sağlıklı bir şekilde gider” derken, 
açıklamasını “tüm Türk halkının 2017 
yılı biterken 2018 yılına ülke olarak, ca-
mia olarak daha sağlıklı, daha huzurlu, 
daha güvenli, daha başarılı bir şekilde 
girmemizi temenni ediyorum” sözleriy-
le tamamladı. n SPOR SERVİSİ


