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‘Konya adına
proje üretmeliyiz’

Sekizli Vinç 
gururlandırıyor

Alışverişler 
artık hijyenik

ASKON Konya Şube Yönetimi, 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı’yı ziyaret etti. Ziyarette Kon-
ya için ortak projeler üretilmesi 
gerektiğine vurgu yapıldı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Sekizli Vinç, çeşitli tiplerde 
yük kaldırma makinesi ve vinç 
üreterek 42 ülkeye ihracat ya-
pıyor. Alanında Türkiye’de ilk 3 
içerisinde yer alan Sekizli Vinç, 
toplam 10 bin metrekare kapalı 
alana sahip 4 fabrikada 200 işçiyi 
istihdam ediyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay Belediyesi, hizmete 
sunduğu kapalı pazar yerleri 
ile gerek pazarcı esnafını ve 
gerekse alış-veriş yapan vatan-
daşları kışın yağmur ve çamur-
dan, yazın da toz ve rüzgardan 
kurtararak sağlıklı ortamlarda, 
hijyenik kurallara uygun alışveriş 
imkanı sunuyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ
ÜYE SAYISINI ARTIRMAK

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA
YOLLARIN ‘SULTAN’I!

Başkan Adayı Mehmet Ünlügül hedefini anlattı

Otokar Sultan, başarısı ile adından söz ettiriyor

Sıhhi Tesisat, Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Baş-
kan Adayı Mehmet Ünlügül ile Oda eski Başkanı Yaşar Do-
ğan, gazetemize ziyarette bulunarak hedeflerinin öncelikle 
üye sayısını artırmak olduğunu belirtti. Ünlügül, “Üyelerimi-
zi fuarlara da götüreceğiz” dedi.

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında pazarın lide-
ri olan ve liderlikteki yerini korumak için her yıl kendisini 
daha çok geliştiren Otokar Sultan, güvenlik, konfor ve yakıt 
ekonomisindeki başarısı ile Türkiye’nin alanında lideri ko-
numunda.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 17’DE
04 Dr. Güçlü, yeniden

aday olmayacak 06 2017’de PKK’nın
inlerine girdik! 11 NEÜ’den İslam

İktisadı hamlesi!

Ortak Akıl Adayı Celil Çalış
Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Celil Çalış, 
Ocak ayında yapılacak Genel Kurul’da yeniden aday olduğunu 
açıkladı. Ortak Akıl Aday Listesi ile genel kurul seçimine 
gittiklerini belirten Çalış, “Bizi başarıya ulaştıracak esas güç, 
birlik olmamızdır” dedi.

Konya’nın su sorununu hatırlatan Çalış, “Konya’mıza havza 
dışı su transferinin gündemde tutulması, hazırlanan ‘Su 
Kanun Tasarısı’nda Havza Bazlı Su yönetimi, ancak; Ulusal Su 
Planlaması konusunda Konya olarak kamuoyu oluşturmalıyız” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Aladağ Projesi 
hayata geçiyor

Derbent Aladağ’ın “Turizm Merkezi” ilan edilmesinin 
ardından kış sporlarının profesyonelce yapılabilmesi için 

yakın zamanda birinci etapta mekanik tesisler ile günü birlik 
tesislerin temelinin atılması planlanıyor.  n SAYFA 14’TE

Netice alamayacaklar!
Türkiye’nin 

istikrarsızlaştırma çabasına 
Türk Milleti’nin fırsat 

vermeyeceğini belirten AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı, 

İyi Parti Genel Başkanı Meral 
Akşenir’in Tokat ve Konya’da 
silahlı kamplar var iddialarını, 

“Akla mantığa sığmayacak 
sözler” olarak ifade etti

‘2019 SEÇİMLERİ YENİ
BİR BAŞLANGIÇ OLACAK’

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 2019 
seçimlerinin önemli olduğunu, tüm 
teşkilatlarla bu önemi bilerek çalış-
malar yürüteceklerini söyledi. Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
yeni bir başlangıç yapılacağını be-
lirten Angı, “Türkiye’de istikrarla bir-
likte son 15 yılda bir bereket var. Sal-
dırılar bu yüzden. Ama milletimiz bu 
saldırılara fırsat vermeyecek” dedi. 

‘AKŞENER’İN SÖZLERİ 
ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ’

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner’in “Tokat ve Konya’da silahlı eği-
tim kampları bulunduğunu duyuyo-
ruz, bu iddialar söyleniyor” sözlerine 
tepki gösteren Angı, “Akla mantığa 
sığmayacak sözler. Bunlar çaresiz-
liğin göstergesidir. Yani karşı taraf, 
hangi adayı çıkarırsa çıkarsın netice 
alamayacaklarının telaşındadır” ifa-
delerini kullandı.  n SAYFA 3’TE

Meraklıları Bilim 
Merkezi’ne koştu! 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’ya kazandırdığı Türkiye’nin TÜBİTAK 
destekli ilk Bilim Merkezi, 2017 yılında 305 bin ziyaretçiyi ağırlarken açıldığı 

günden bu yana 915 bin bilim meraklısına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Öğrencilerimiz, bilimsel etkinliklerle iç içe, 

verimli bir yaz tatili geçirdi” dedi. n HABERİ SAYFA 5’TE

İhracatta tarihi 
bir rekor kırdık

Konya ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 2017’de yüzde 17,40 
artışla 1,564 milyar dolar ihracat yapan Konya, Aralık ayında da yüzde 

27,42 artışla 147.3 milyon dolar ihracat yaparak tarihinin en yüksek aylık 
ihracatını gerçekleştirdi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 2018’de Konya’nın 

yeni rekorlara imza atacağını söyledi. n HABERİ SAYFA 12’DE

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti



Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 
Konya Şubesi Başkanı Celil Çalış, 
2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 
yılı beklentilerini içeren bir basın 
açıklaması yaptı. ZMO Konya Şube-
si Toplantı Salonu’nda yapılan basın 
açıklamasına ZMO Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. 
Başkan Çalış, Türkiye’nin tarım poli-
tikasını ve tarımdaki durumla alakalı 
değerlendirme yaptı. Türkiye’nin 
dünyada tarım konusunda önemli bir 
ülke olduğunu hatırlatan Çalış, 2006 
yılında çıkan Tarım Kanununun  bir-
çok yeniliği beraberinde getirdiğini 
söyledi.. 1 Ocak 2018 itibari ile de 
uygulamaya konulan Milli Tarım 
Projesi’nin fırsata çevrilmesi gerek-
tiğinin altını çizen Çalış, “Tarımda; 
planlama, verim, kalite, destekleme, 
pazarlama, istihdam konularında 
ilerleme sağlamalıyız. Ülke genelin-
de oluşturulan 250 büyük ovanın 
Tarımsal Sit Alanı ilan edilerek tarım 
arazilerinin amaç dışı kullanımının 
engellenmesi projesini; kişi, kurum 
olarak desteklemeliyiz” dedi. 

KONYA’YA SU ŞART!
Çalış, sık sık gündeme getirdi-

ği Konya’nın su sorununu yeniden 
hatırlattı. Hayatın kaynağının su ve 
tarım olduğunu ifade eden Çalış, 
“Konya’mıza havza dışı su transfe-
rinin gündemde tutulması, hazırla-
nan ‘Su Kanun Tasarısı’nda Havza 
Bazlı Su yönetimi, ancak; Ulusal Su 
Planlaması konusunda Konya olarak 
kamuoyu oluşturmalıyız” diyerek 
Konya’ya biran önce dış havzalardan 
ihtiyaç duyulan suyun getirilmesi ge-
rektiğine dikkat çekti. 

2017 OLDUKÇA İYİ GEÇTİ
2017 yılı tarım sezonunu değer-

lendiren Çalış, 2016/17 yılı sonbaha-
rının olumsuz geçtiğini hatırlattı. An-
cak kış ve ilkbahar yağışlarının miktar 
ve dağılımı tarımsal açıdan oldukça 
verimli geçtiğini bu durumunda ta-
rımsal üretime yansıdığını söyleyen 
Çalış, şöyle devam etti, “2017 yılında 
birim alandan alınan ürün uzun yıllar 
ortalamasına göre daha iyi bir önceki 
yıla göre kıraç alanlarda yüzde 50 ve-
rim artışı sağlanmıştır. Buğday ekim 
alanları azalmış, verim bir önceki yıla 
göre kıraç alanlarda yüzde 50, sulu 
alanlarda yüzde 10 artış sağlamış-
tır. Arpa ve yulaf ekim alanlarında 
ciddi bir artış vardır. Mısır, ayçiçeği, 
şekerpancarı ekim alanlarında göz-
le görülür bir artış sağlanmış, ekim 
alanları ile birlikte verim ve kalite 
hatta bekleneninin üzerinde bir fiyat 
oluşmuştur. Mısır, şekerpancarı ve 
ayçiçeğinde memnun eden ürün fi-
yatları Konya’mızın can damarı olan 
tahıllarda gümrük vergilerinin düşü-
rülmesi üreticiyi memnun etmemiş-

tir. Dünya’ya entegre olmuş bir tarım 
ülkesi olan Türkiye’nin, ithalat ve ih-
racat değerlemesinde politikalar be-
lirlememiz normal olmakla birlikte, 
özellikle bölgemiz hasat döneminde 
yapılan ithalatta gümrük vergileri-
nin azaltılması gerçek değerde etki-
si olmayan ancak spekülasyonlarla 
üreticinin menfaatine olmamıştır. 
Buradan bir defa daha altını çizmek 
gerekirse 110 yıllık tecrübesi ve güç-
lü yapısıyla Konya Ticaret Borsası al-
dığı önlemlerle ürün değerlemesinde 
beklenen olumsuz etkiyi dağıtmış, 
üreticinin karamsarlığını gidermiş-
tir.  2017 yılında hububat, bakliyat, 
canlı hayvan ve karkas et gümrük 
vergilerinin azaltılması veya sıfırlan-
ması uygulamalarına şahit olduk. İç 
piyasanın regülesi amacıyla alındığı 
söylenen bu kararların ürün hasat 
döneminde değil de ürünün en az 
olduğu zamanda yapılması gerekir. 

Tarım camiası olarak çözümün Milli 
ve yerli üretimde olduğunu bir defa 
daha vurgulamak istiyoruz.”

BUĞDAY ÜRETİMİ İÇİN ÖNERİ!
Başkan Çalış, buğdayın dünyada 

stratejik bir ürün olmasına karşın 
Türkiye’de son yıllarda buğday ekim 
alanlarındaki düşüşün ciddi boyut-
lara ulaştığını söyledi. Bu konuda 
kendilerinin çalışmalar yürüttükleri-
ni ve hazırlanan raporları yetkililere 
bildirdiklerini anlatan Çalış, buğday 
ekim alanlarını artırmak için öneride 
bulundu. Çalış, “Havza bazlı ürün 
desteklemesi modelini fırsata çevir-
meliyiz. Yağış ortalaması 400 mm 
altında olan ve hububat ekilmesi zo-
runda olan bölgelerde desteklemeler 
farklı olmalı. Böyle bir uygulama baş-
latılırsa, buğdayda kendi kendimize 
yetecek üretimi sağlarız. Milli Tarım 
Projesi’ni doğru okuyup, doğru uy-
gulamalıyız” görüşünü savundu. 

SONBAHAR OLUMLU GEÇTİ
Yeni dönem ürünlerinin son 

durumunu da değerlendiren Çalış, 
“Sonbahar yağış açısından olumlu 
geçti. Uzun yıllar ortalamasının 2 katı 

yağış aldık. Bir de üstüne kar yağarsa 
oldukça güzel olacak. Sonbahar iste-
diğimiz şekilde. Kış ve İlkbahar da 
geçen yıla yakın bir yağış olursa, iyi 
bir hasat dönemi gelecektir” bilgisini 
verdi. 

‘ÇALIŞMALARIMIZA 
DEVAM EDECEĞİZ’

Çalış, 21-22 Ocak’ta Ziraat Mü-
hendisleri Odası Konya Şubesi olarak 
Genel Kurul yapacaklarının bilgisini 
verdi. ZMO’nun kurulduğu günden 
bu yana Türk tarımı için çalışma-
lar yürüttüğünü söyledi. Buna bağlı 
olarak, ZMO Konya Şubesi’nin de 
aynı çaba ve anlayışla dünden bu-
güne önemli hizmetler sunduğunu 
belirten Çalış, “Bu konuda dünden 
bugüne bugünden yarına değer-
li üyelerimizden aldığımız güç ve 
enerjiyle çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Bizim hizmet anlayışımız-
da istişare ve ortak akıl hep merkez-
de oldu. “İstişare sünnettir” öğüdüne 
hep bağlı kaldık. Gönülleri ve akılları 
farklı seslere farklı düşüncelere açtık. 
Böylece, bir olduk, iri olduk, diri ol-
duk. Sesimiz daha gür çıktı. Biz, bir 
oldukça önümüzdeki engelleri aştık, 
yeni yollara çıktık. Hep birlikte çalış-
tık, hep birlikte başardık. ‘Baş başa, 
el ele vermeyince taş yerinden kalk-
maz’ derler. 

Elde ettiğimiz başarının tamamı 
ekip çalışmamızın sonucudur. Sektö-
ründe söz sahibi meslektaşlarımız bu 
çatı altında üzerlerine düşeni hakkıy-
la yerine getirdiler.  Görevlerini dev-
reden veya kendi isteğiyle yeniden 
aday olmayan arkadaşlarımız oldu. 
Kendileriyle birlikte çalışmaktan, 
mesai arkadaşım olmalarından bü-
yük onur duydum. Allah hepsinden 
razı olsun. Mesleğinde öncü, yenilik-
çi ve sorunları bilen arkadaşlarımızla 
yeni dönemde birlikte uyum içinde 
çalışacağız. Bizi başarıya ulaştıracak 
esas güç, birlik olmamızdır” diyerek 
ZMO Konya Şubesi’ne yeniden aday 
olduğunu söyledi. 
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Sıhhi Tesisat, Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Mehmet Ünlügül ile Oda eski Başkanı Yaşar Doğan, gazetemize 
ziyarette bulunarak hedeflerinin öncelikle üye sayısını artırmak olduğunu belirtti. Ünlüğül, “Üyelerimizi fuarlara da götüreceğiz” dedi 

‘Öncelikli hedefimiz üye sayısını artırmak’
Sıhhi Tesisat, Kaloriferciler Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Meh-
met Ünlügül ile Oda eski Başkanı Yaşar 
Doğan, Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti. 
Başkan Adayı Mehmet Ünlügül, yapa-
cakları çalışmalar, projeler hakkında bilgi 
verdi. Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Es-
naf ve Sanatkârlar Odası’nın üye sayısı-
nın az olduğunu belirten Başkan Adayı 
Ünlügül, “Üye sayısı az olduğu için aktif 
olarak bir şeyler yapılamıyor. Öncelikle 
hedefimiz üye sayımızı yükseltmek ola-
cak. Kayıt dışı olan birçok kişi var bun-
ları kayıt altına alabilmek için mücadele 
ederek çalışmalar yapacağız. Onları kayıt 
altına aldığımız takdirde zorunlu olarak 
odaya kayıt olacaklar” dedi.  

FUARLARA TURLAR 
DÜZENLEYECEĞİZ

Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Meh-
met Ünlügül odaya başkan oldukları tak-
dirde yapacakları faaliyetlerden bahsede-
rek, “30 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 
Firmamın ismi Göksu Tesisat. VitraAr-
tema yetkili servisiyim. Konya Sıhhi Te-
sisat ve Kaloriferciler odası başkanlığına 
adayım. Öncelikle odamızdaki üye sayı-
sının çok az olduğunu görmekteyiz. 329 

tane üyemiz var. Üye sayısı az olduğu için 
aktif olarak bir şeyler yapılamıyor. Önce-
likle hedefimiz üye sayımızı yükseltmek 
olacak. Kayıt dışı olan birçok kişi var bun-
ları kayıt altına alabilmek için mücadele 
ederek çalışmalar yapacağız. Onları kayıt 
altına aldığımız takdirde zorunlu olarak 
odaya kayıt olacaklar. Odamızı güzel şık 
bir ortam haline getirerek üyelerimize 
daha güzel hizmetler vereceğiz. İşyerleri-
ne ziyaretler gerçekleştirerek onlara kü-

çük hediyelerimiz olacak. Bildiğiniz üzere 
yılbaşında İstanbul’da fuarlarımız oluyor. 
Bu fuarlara turlar düzenleyip üyelerimizi 
oralara götüreceğiz. Özel hastanelerde 
üyelerimize özel indirimler uygulayaca-
ğız. Esnaf ve sanatkârlar odasında ala-
cağımız fiyat listelerini güncelleyip, üye-
lerin işyerlerine astırmayı düşünüyoruz. 
Mesleki eğitimde yeterlilik faaliyetleri, 
Meslekte sağlık eğitim faaliyetleri gibi 
seminerlerimiz de olacak” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Sıhhi Tesisat, Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Mehmet 
Ünlügül, “329 tane üyemiz var. Üye sayısı az olduğu için aktif olarak bir şeyler 

yapılamıyor. Öncelikle hedefimiz üye sayımızı yükseltmek olacak” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Celil Çalış, Ocak ayında yapılacak Genel Kurul’da yeniden aday olduğunu açıkladı. 
Ortak Akıl Aday Listesi ile genel kurul seçimine gittiklerini belirten Çalış, “Bizi başarıya ulaştıracak esas güç, birlik olmamızdır” dedi

‘Esas güç, birlik olmamız’

ZMO Konya Şubesi Başkanı Celil Çalış

ORTAK AKIL ADAY LİSTESİ
Celil Çalış (ZMO Konya Şube 

Başkanı-DSİ 4. Bölge Müdürlüğü)
Prof. Dr. Süleyman Soylu (SÜ Zi-

raat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Fuat Kunduracı (Sektör Tarım Yö-

netim Kurulu Başkanı)
Dilek Tunalı (GTHB Konya İl Mü-

dürlüğü)
Mehmet Ünlü (Konya Şeker Zirai 

Üretim Direktörü)
Dilek Şen Özdemir (Çumra Şen 

Tarım)
Süleyman Yavuz İlgün (Alp Tarım 

Üretim Müdürü)
Mustafa Ümit Yorgancılar (KOP 

Bölge Kalkınma İdaresi Müdürlüğü)
Yardımcı Doç. Dr. Mithat Direk 

(SÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Eyüp Başer (Bahri Dağdaş Ulus-

lararası Tarımsal Araştırma Enstitü-
sü)

İsmail Doğan (Tarım Kredi Koo-
peratifleri Bölge Müdürü)

Hüseyin Köse (Çumra Pancar 
Ekicileri Kooperatifi)

Nuri Şimşek (Çöğenler Yem Üre-
tim Müdürü)

Mustafa Kılınç (Biyonik Tarım)
ZMO KONYA ŞUBESİ 12. DÖNEM 
GENEL MERKEZ DELEGE LİSTESİ

Celil Çalış (ZMO Konya Şube 
Başkanı)

Prof. Dr. Süleyman Soylu (SÜ Zi-
raat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Fuat Kunduracı (Sektör Tarım Yö-
netim Kurulu Başkanı)

Özkan Taşpınar (Taşpınar Tarım 
Yönetim kurulu Başkanı-UHK Başka-
nı)

Fırat Akbulut (Türk Ziraat Yüksek 
mühendisleri Birliği Konya Şube Baş-
kanı)

Prof. Dr. Nuh Poyraz (SÜ Ziraat 
Fakültesi bitki Koruma Bölüm Baş-
kanı)

Kadir Alıcı (GTHB Konya İl Mü-
dürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağ-
lığı Şube Müdürü)

Tamer Değer (Konya Şeker Sey-
dişehir Bölge Ziraat Müdürü)

Ali Fuat Hamurcu (Tarım Kredi 
Kooperatifleri Bölge Birliği)

Yılmaz Ayaslı (Atelsan tohumcu-
luk)

Hakan Çalışkan (Anız Tarım)
Yusuf Zengin (Karapınar Zengin 

Tarım)
Ali Özen (Biyotek Tohumculuk 

,Yönetim Kurulu Başkanı)
Cemil Şahin (Akşehir-Ilgın Pan-

car Ekicileri Kooperatifi Bölge Müdü-
rü)

Talha Uzer (Ereğli Talha Tarım)
Faruk Acar (Çatalhöyük N. Lütfi 

Onat İlkokulu)  
n ABDULLAH AKİF SOLAK



AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Ahmet Sorgun Meral Akşe-
ner’in Konya’da silahlı kamplar var 
iddiasının yalan ve iftira olduğunu 
söyledi.  Bu ülkede bakanlık yapmış, 
milletvekilliği yapmış bir şahsın bu 
derece sorumsuzca açıklama yap-
masının kabul edilebilir bir durum 
olmadığının altını çizen Genel Baş-
kan yardımcısı Sorgun, “İddia sa-
hibi iddiasını ispat etmediği sürece 
müfteridir, iftiracıdır.  Huzur şehri 
Konya üzerinden böyle bir iddianın 
gündeme getirilmesi ile amaçlanan 
nedir. Ülkemizin ve milletimizin 
hassasiyetlerine dokunarak, kaos ve 
kargaşa mı çıkarılmak istenmekte-
dir. Milletin teveccühüyle  16  Yıldır 
İktidarda olan AK Parti’yi  seçim-
lerde alt edemeyenler, ülkemizin 
huzurunu bozmak pahasına böyle  
dengesiz açıklamalar yapıp,  gerçek 
dışı iddiaları ortaya atıyorlar. Bunlar 
siyasi olarak milletimize söyleyecek 
sözü olmayanların, kifayetsiz muh-
terislerin hezeyanlarıdır. Halkımız 
olup biteni görmektedir. Milletimize 

hizmet adına  ortaya bir şey koya-
mayan Meral Akşener, Ülkemizin 
huzur ve sükûnetini politika mal-
zemesi yaparak gündeme gelme  
çabasındadır. Akşener bu tür mes-
netsiz iddialarından vazgeçip derhâl 
Konya’dan, Tokat’tan ve tüm Türki-
ye’den özür dilemelidir.”
n HABER MERKEZİ 
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Türkiye’nin istikrarsızlaştırma çabasına Türk Milleti’nin fırsat vermeyeceğini belirten AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, İyi Parti Genel 
Başkanı Meral Akşenir’in Tokat ve Konya’da silahlı kamplar var iddialarını, “Akla mantığa sığmayacak sözler” olarak ifade etti  

‘Milletimiz fırsat vermez’
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 

Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti. Baş-
kan Angı’ya Tanıtım ve Medya’dan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet 
Fatih Özboyacı, İl Yönetim Kurulu 
Üyeleri İsmail Özdemir ve Mehmet 
Yüzbaşıgil de eşlik etti. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan, AK Parti Ku-
rucu İl Başkanı olarak yeniden İl Baş-
kanlığı görevini üstlenmesi nedeniyle 
Başkan Hasan Angı’ya görevinde ba-
şarılar diledi. Arslan, “Zatıâliniz hem 
iş hayatınızda hem siyasi hayatınızda 
başarılarınızla ön plana çıktınız. Zor 
dönemde, kilit bir şehirde görev üst-
lendiniz. Allah sizleri mahcup etme-
sin, Allah yar ve yardımcınız olsun” 
dedi. Başkan Angı da omuzlarındaki 
yükün farkında olduklarını ve tüm 
teşkilatlarla ellerinden gelen gayreti 
sarf ederek şehir ve partileri adına ça-
lışmalar yürüteceklerini söyledi. 

‘ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ ÇOK ÖNEMLİ’
Angı gündeme dair de önemli de-

ğerlendirmelerde bulundu. AK Parti 
Konya İl Başkanlığı olarak, bundan 
sonra yapacakları çalışmaları değer-
lendiren Angı, “AK Parti 2001’de 
kuruluşundan bugüne kadar şehir 
partiye sahip çıktı. Tüm hemşehrile-
rimize ne kadar teşekkür etsek az. O 
günden bugüne kadar pek çok kar-
deşimiz aktif görevde bulundu. Pek 
çok bu işe gönül vermiş resmiyette 
adı olmayan ama AK Parti için gece-
sini gündüzüne katmış gönüllülerimiz 
var Allah hepsinden razı olsun. 23 
Ekim’de görev bize tevdi edildikten 
sonra yeni bir dönem başladı. Kongre 
süreci tamamlandı. Yönetimlerde de-
ğişiklikler oldu. İl Kongresi ile de bu 
dönem tamamen bitmiş olacak. Önü-
müzde seçim var. Her seçimin kendi-
ne göre önemi ve zorlukları var ancak 
önümüzdeki süreç Türkiye adına ol-
dukça önemli. Çünkü yeni hükümet 
sistemi yürürlüğe girecek. Türkiye’de 
son döneme bakacak olursak, istikra-
rın getirdiği bir bereket söz konusu. 

Bir zamanlar tasarruf tedbirleri deyip 
kamu kurumları yatırım yapamayıp 
toplanan verginin yüzde 80’lerinin 
faizlere gittiği dönemler yaşadık. Bir 
çok proje 15-20 yıl sürer başlaması 
ile bitmesi arasındaki zaman nede-
niyle o tesisler ihtiyaç dışı bile kaldığı 
oldu. Yapım süreci teknik ömrünün 
yarılanma süreçlerine giriyordu. Ama 
son 15 yıla baktığımızda faize giden 
paranın sürekli düştüğünü görüyo-
ruz. Bu süreç daha iyiye gidecekken 
sürekli engeller çıkarılmaya çalışıldı. 
Gezi olayları gibi olaylarla dışarıda-
ki düşmanlar ve içerideki uzantıları 
Türkiye’yi durdurmak için ellerinden 
geleni yaptılar. Çok masumane görü-
nen olayların Türkiye’nin nasıl kaosa 
sürüklemek istendiğini Türkiye Gezi 
olayları ile yaşadı. Bu acıyı Ukrayna 
yaşadı şimdi de İran üzerinde aynı 
tezgah sahneleniyor. Varolan sorun-
ları çözmek yerine ülkelerin içinden 
çıkılmaz ve geri dönülmez yangınlara 
sebep olacak olaylara neden oluyor-
lar. Türkiye hamd olsun bu olayları az 
hasarla atlattı ama mali olarak ülkeyi 
zora soktu. O olaylar yaşanmasaydı 
ben inanıyorum ki Türkiye’deki bü-
yüme olduğundan bir kat daha fazla 
olacaktı. 

Yani milli gelirimiz en az 20 bin 
dolar olurdu, kamu yatırımlarında 
devam eden projeler bitmiş yeni pro-
jelere de hızla başlamış olurduk” ifa-
delerini kullandı. 

‘TBMM DAHA BAĞIMSIZ 
BİR YAPIYA BÜRÜNECEK’

2019 seçimlerinin yeni bir döne-
min habercisi olduğunu dile getiren 
Angı, yeni hükümet sisteminin neler 
getireceği hakkında bilgi verdi. Angı 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Cumhur-
başkanının icranın başı olarak daha 
aktif rol aldığı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin de daha bağımsız bir ya-
pıya büründüğü bir durum söz ko-
nusu olacak. Bazen milli irade ipotek 
altına alınıyor gibi yorumlar yapılıyor 

bu yeni dönemle ilgili ama böyle değil 
tam tersine Meclis yasama ve deneti-
mi daha güçlü yapacak. Yürütme ise 
hem millete hem de Meclis’e hesap 
verir bir hale dönüşecek. Bu değişim 
öncesindeki halde ne oluyordu? Mil-
letin seçtiği Meclis2in içerisinden çı-
kan bir hükümet, iktidar partisiyseniz 
hem hükümettesiniz hem de Meclis 
çoğunluğuna sahipsiniz. Hangi dene-
timi yapabilirsiniz? Geçmişte parçalı 
iktidarların, koalisyonların Türkiye’ye 
maliyetini hep birlikte yaşadık. IMF’ye 

muhtaç olduk. Bu sorunu da çözmek 
yine AK Parti’ye nasip oluyor. Ar-
tık Türkiye IMF’ye muhtaç olmadan 
ayakta durmalı. Kendi kararını kendi 
vermeli. Yıllarca IMF’ye muhtaç ol-
duk ve krediyi veren diyordu ki sen 
tarımı destekleme, ürünü koyacağın 
depolar yap. Niye? Uygun şekilde 
depolanmış ürün ona lazım. Üretimi 
teşvik etme diye bir şey yok. Bunları 
yaşadık. Sanayileşmeyle ilgili sınırla-
malar getirildi. Satacağın ülkeyi bile o 
belirler hale getirilmişti. Ama şu anda 
böyle bir durum söz konusu değil.  
Şu anda bir çok ülkeyle ilişkilerimizi 
geliştirdik geliştirmeye devam ediyo-
ruz. Bundan bile rahatsız olanlar var. 
Çünkü istediğimiz malı istediğimiz fi-
yatta satacağız. Bu da rahatsız ediyor. 
Türkiye ile bu yüzden uğraşıyorlar. 
Milletimiz bunları görüyor ve bunlara 
yeniden fırsat vermeyecektir. Biz de 
2019 seçimlerini yürütürken teşkilat-
lar olarak bu hassasiyetleri düşünerek 
süreci yürüteceğiz, şehrin bütünlüğü 
içerisinde yerel yönetimlerle, merke-
zi hükümetin kurumlarıyla bu süreci 
yönetmek durumundayız. Bu inançla 
yola koyulduk. Allah bu yolda inşallah 
yardımlarını bizden esirgemez.”
‘KILIÇDAROĞLU ADAYIM DİYEMİYOR!’

Başkan Angı, AK Parti’nin 2019 
Cumhurbaşkanı seçiminde adayının 
belli olduğunu ancak muhalefetin bu 
konuda farklı arayışlar peşinde oldu-
ğuna dikkat çekti. “AK Parti’nin ada-

yı belli. Mevcut Cumhurbaşkanımız 
inşallah Cumhurbaşkanı adayı olarak 
bu sahada yarışacak” diyen Angı, söz-
lerine şöyle devam etti, “Şimdi diğer 
partilere soruyorum adayınız kim? 
Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur 
İttifakı diyerek pozisyonunu belirle-
di. Allah onlardan razı olsun. Çünkü 
memleketin hayrına, memleketin 
geleceğinin söz konusu olduğunu gö-
rüp ona göre pozisyon aldılar. Diğer 
partilere baktığımız zaman, ana mu-
halefetin başı çıkıp da ben 2019’da 
adayım diyebiliyor mu? Diyemiyor. 
Keşke dese de çalışmalarını yürütse. 
Ekmeleddin İhsanoğlu ile daha önce 
dışardan bir aday ile denediler. Şimdi 
yine aynı şeyi yapma peşindeler. Şim-
di kendi içimizden de birilerini kendi-
lerini çekme peşindeler.”

MERAL AKŞENER’E SERT ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde bir açıkla-

masında “Tokat ve Konya’da silahlı 
eğitim kampları bulunduğunu duyu-
yoruz, bu iddialar söyleniyor” ifade-
leriyle Konya’nın tepkisini çeken İyi 
Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e 
de cevap veren Başkan Angı, “Birileri 
bir partiyi ele geçirmek için olmadık 
çaba gösterdi. Olmadık senaryolar 
üzerinden karalamalara girdi bu yet-
medi yeni bir parti kurulursa şöyle 
uçarız şöyle kaçarız dedi ama millet 
ne olduğunu gördü. 

Şimdi de kendini gündemde tuta-
bilmek için Konya’ya bile laf eder hale 
geldi o hanımefendi. Konya onun bil-
diği gibi bir yer değil. Yıllarca Konya’yı 
öğrenemediyse bundan sonra hiç 
öğrenemez. Yıllardır siyaset içerisin-
de, devletin kademelerinde de görev 
yapmış bir hanımefendi.  O tecrübe 
Konya’ya karşı daha dikkatli davran-
ması gerektiğini gösterir. Konya’da 
birtakım silahlı eğitimler, örgütler 
kurulduğuna dair iddia akla mantığa 
sığmayacak sözler. Bunlar çaresizliğin 
göstergesidir. Yani karşı taraf, hangi 
adayı çıkarırsa çıkarsın netice alama-
yacaklarının telaşındadır” diye konuş-
tu. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Hasan Angı

‘Akşener, tüm Türkiye’den
derhal özür dilemelidir’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun Meral Akşener

‘Elele verip Konya için çalışmalıyız’
ASKON Konya Şube Yönetimi, 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan An-
gı’yı ziyaret etti. Ziyarette Konya için 
ortak projeler üretilmesi gerektiği-
ne vurgu yapıldı. Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği(ASKON) Konya 
Şube Yönetimi AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı’yı ziyaret etti. 

ASKON Konya Şube Başkanı Ya-
kup Yıldırım, Başkan Vekili Ali Umur, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Sinacı, 
İsmail Çiçek, Halil Aytemir, Zeliha 
Üzümcü, Bilgehan Beyhan, Emrullah 
Sürücü’den oluşan heyet, Başkan An-
gı’ya yeni dönemde başarılar diledi.

Yeni dönemde ASKON’un ya-
pacağı çalışmalar hakkında Başkan 
Angı’ya bilgiler veren ASKON Konya 
Şube Başkanı Yakup Yıldırım, “Ön-
celikle il başkanlığı görevinizin ha-
yırlı olmasını temenni ediyoruz. Sizin 
gibi tecrübeli bir ismin bu koltukta 
oturması bizleri mutlu etti. Özellikle 
sanayici kimliği olan bir isim olma-
nız ayrıca bir sevindirdi. Bizler de 
ASKON olarak şehrimiz ve ülkemiz 
adına yapacağınız her türlü çalışmada 
yanınızdayız. Bu noktada 2018 yılını 
iyi değerlendirmeliyiz. Genelde hü-

kümetimiz özelde biz ülke ekonomisi 
adına projeler geliştirmeliyiz” dedi. 

Başkan Yıldırım, hafta sonu Konya’da 
yapılacak olan ASKON Genel Merkez 

10. Divan Toplantısı’na Hasan Angı  
ve yönetimini davet etti.

Ziyaretten memnun kaldığını ifa-
de eden AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı da, “ASKON’un çalışma-
larını yakından takip ediyor takdir edi-
yoruz. Konya ekonomisi adına yapı-
lan her türlü çalışmayı destekliyoruz. 
ASKON olarak sizin yapacağınız her 
türlü çalışmada da üzerimize düşeni 
yapmak için hazırız. 

Ziyaretiniz için de ayrıca teşekkür 
ediyorum” diyerek ASKON Konya 
Şube Başkanı Yakup Yıldırım ve bera-
berindeki heyete çalışmalarında başa-
rılar diledi.  n HABER MERKEZİ 

AK Parti İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti.
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‘2018 Selçuklu’da hizmet yılı olacak’
Selçuklu Belediyesi 2018 yılının 

ilk meclis toplantısını, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
başkanlığında gerçekleştirdi. Toplan-
tıda Ocak ayının gündem maddeleri 
görüşülüp karara bağlanırken dene-
tim komisyonu üyelikleri için seçim 
yapıldı. 

Yılın ilk toplantısında meclis üye-
lerine hitap eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2017 
yılı ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu. 2018 yılında da Selçuklu’ya 
birçok hizmet sunacaklarını ifade 
eden  Başkan Altay, Meclis Üyeleri’ne 
katkılarından dolayı teşekkür etti. 

2017 yılının Selçuklu Belediyesi 
adına başarıyla tamamlanan bir yıl 
olarak geride kaldığını ifade eden  
Başkan Altay, “2017’ye ocak ayında 
Sayın Cumhurbaşkanımıza Anadolu 
Selçuklu Çağı Mirası kitabının tanı-
tımıyla başlamıştık. Yine orada ken-
disinin de bir belgesel için çekimi de 
oldu ve kitapları kendisine arz ettik. 

Yine Onun talimatıyla kitaplarımızı 
şuan da Arapçaya çeviriyoruz. İnşal-
lah yeni baskıda 5 cilt olarak Türkçe- 
Arapçası da yayınlanmış olacak. Böy-
lece Selçuklu Medeniyeti’ne ait hem 
mimari hem de müze eserlerinin ta-

mamı bir literatür altına alınmış oldu. 
Yılın son programında da Kudüs ile 
ilgili büyük bir organizasyon yaparak 
yılı tamamlamış olduk. Böylece başa-
rılı geçen yılımızı iki simge işle, başla-
mış ve  tamamlamış olduk” dedi.

Selçuklu’da 2017 yılında üze-
rinde uzun süredir emek verdikleri 
işleri tamamlandıklarını söyleyen 
Başkan Altay, “Kongre Merkezimi-
zin Sayın Cumhurbaşkanımız tara-
fından açılışına şahitlik ettik. Konya 

çok önemli bir eser kazanmış oldu 
ve belediyeler adına da Konya Stad-
yumu’ndan sonra  en büyük bütçe 
ile yapılan işi yapmak bizlere nasip 
oldu. Yine Sille Barajı faaliyete geçti. 
Şuanda insanlarımız kullanıyor. İn-

şallah Hıdırellez’de de resmi açılışını 
gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte 
birçok projenin yapım işine başladık.  
Mahalle Konaklarımız, okullar, ana 
okulları ve parkların inşaatı da de-
vam ediyor. Bunlar da inşallah 2018 
yılında tamamlanacak ve vatandaş-
larımızın hizmetine sunulacak” dedi.

Konuşmasının son bölümünde 
2018 yılı için dilek ve temennilerde 
bulunan Başkan Altay, “2018 yılının 
da 2017 yılı gibi başarılı bir yıl olarak 
geçmesini temenni ediyorum. Bu 
hizmetler hep birlikte, bir aile ve ekip 
ruhuyla yürütülüyor. Meclisimiz de 
bugüne kadar her konuda bize destek 
oldu. Selçuklu halkı adına hepinize 
ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı 
sunuyorum. İnşallah bu birlik, bera-
berliğimiz ve uyumumuz Selçuklu’ya 
hizmet olarak 2018 yılında da birçok 
hizmete vesile olacaktır. Katkılarınız-
dan, desteğinizden ve emeğinizden 
dolayı hepinize teşekkür ediyorum” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “2017 yılını başarıyla tamamladık, 2018 yılı da  Selçuklu’da hizmet yılı olacak” dedi.

Sekizli Vinç, çeşitli tiplerde yük kaldırma makinesi ve vinç üretiyor. Firma, toplam 
10 bin metrekare kapalı alana sahip 4 fabrikada 200 işçiyi istihdam ediyor

Vinçte ilk 3’te!
Vinç imalatı yapan bir firma, 

ürettiği 500 kilogram ila 300 ton kal-
dırma kapasiteli vinçleri ABD başta 
olmak üzere 42 ülkeye satıyor. Mer-
kez Karatay ilçesindeki Büsan Özel 
Organize Sanayi Sitesi’nde faaliyet 
gösteren Sekizli Vinç, çeşitli tiplerde 
yük kaldırma makinesi ve vinç üreti-
yor. Firma, toplam 10 bin metrekare 
kapalı alana sahip 4 fabrikada 200 iş-
çiyi istihdam ediyor.

Sekizli Vinç İhracat Müdürü Ruhi 
Yazar, açıklamada, 1987’de sektörde 
faaliyete başlayan firmanın 500 ki-
logramdan 300 ton kapasiteye kadar 
çeşitli tiplerde yük kaldırma makinesi 
ve vinç üretimi yaptığını söyledi. Her 
geçen gün gelişerek sektöre öncülük 
etmeye devam ettiklerini vurgulayan 
Yazar, elektrikli vinç üretiminin yanı 
sıra araç üstü katlanır bomlu hidrolik 
vinç imalatı yaptıklarını aktardı.

“TÜRKİYE’DE VİNÇ SEKTÖRÜNDE 
İLK ÜÇTE YER ALIYORUZ”

Yazar, 4 fabrikada portal kaldır-
ma ekipmanları, tavan vinci (fabrika 
içi vinç) ve diğer vinçlerin üretimini 
yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Şu anda 42 ülkeye ihracatımız 
var. 15 ülkede yoğun ticaretimiz 
var. Ortadoğu, körfez ülkeleri, kuzey 
ve güney Afrika ülkeleri ile ABD’ye 
vinç satıyoruz. Pazarda sınırlamamız 
yok. 500 kilogramın üzerinde yükü 
olan her firmanın vince ihtiyacı var-
dır. 300 ton kaldırma kapasiteli ayaklı 
portal vinçler limanlarda kullanılıyor. 
İstanbul metrosunda kullanılan vinç-
ler imalatımız olan ürünlerdir. Tür-
kiye’de vinç sektöründe ilk üçte yer 

alıyoruz. Üretim kapasitesi olarak da 
ilk sıradayız. Haftada 50 arabalı vinç 
üretimi yapıyoruz. Türkiye’de bu 
alanda en yüksek kapasite bize ait.”

Üretimlerinin yüzde 30’unu yurt 
dışına gönderdiklerini aktaran Yazar, 
“Konya firmasıyız. Montaj servisi ya-
pıyoruz. Şirketimizde 200 işçi istih-
dam ediyoruz. Gerek ihracatta ge-
rekse yurt içi pazardaki etkinliğimizle 
ülke ekonomisine katkı sağlamaktan 
mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kul-
landı. 
n AA

Aralık’ta fiyatı en çok 
artan ürün nar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı 
Aralık ayına Konya ve Karaman’ın 
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 
değişim oranları hakkında bilgi ver-
di. TÜİK Bölge Müdürü İsmail Ça-
poğlu tarafından yapılan açıklamaya 
göre Tüketici Fiyatları Endeksinde 
(TÜFE) aylık değişim oranı Konya, 
Karaman bölgesinde yüzde 0,77 
olarak gerçekleşti. “2017 yılı Aralık 
ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıfla-
ması (İBBS) TR52 Konya, Karaman 
Bölgesinde 2003=100 Temel yıllı 
Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel En-
deksi’nde bir önceki aya göre yüzde 
0,77, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 13,18, bir önceki yılın 
aynı ayına göre (yıllık) yüzde 13,18 
ve on iki aylık ortalamalara göre 
yüzde 12,14 oranında artış gerçek-
leşmiştir” diyen Çapoğlu, şu bilgi-
leri verdi: “Aynı dönemde Türkiye 
geneli için, TÜFE’de (2003=100) 
2017 yılı Aralık ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
11,92 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti. 
Konya, Karaman Bölgesinde aylık 
bazda en yüksek artış “Ulaştırma” 
ana harcama grubunda gerçekleşti. 
2003 Temel Yıllı TÜFE’de 2017 yılı 
Aralık ayında Ana harcama grup-
larına göre; TR52 Konya, Karaman 
İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en 
yüksek artış yüzde 1,92 ile Ulaştır-
ma grubunda gerçekleşmiş olup, 
bunu yüzde 1,43 ile Konut, su, 
elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubu 
ve yüzde 1,25 ile Mobilya, ev alet-
leri ve ev bakım hizmetleri grubu 

izlemiştir. Aylık olarak en çok dü-
şüş gösteren grup ise yüzde 1,69 ile 
Giyim ve ayakkabı grubu olmuştur. 
Aynı dönemde Türkiye genelinde 
bir önceki aya göre en yüksek artış 
yüzde 1,69 ile Ulaştırma grubunda 
gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 1,52 
ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu 
ve yüzde 1,18 ile Mobilya, ev alet-
leri ve ev bakım hizmetleri grubu 
izlemiştir. Ana harcamalar grupları 
itibariyle 2017 yılı Aralık ayında en-
dekste yer alan gruplardan en çok 
düşüş yüzde 2,39 oranıyla Giyim ve 
ayakkabı  ana harcama grubunda 
gerçekleşmiştir.”

Konya, Karaman bölgesinde fi-
yatı en çok artan ürünün nar oldu-
ğunu da aktaran Çapoğlu, “TR52 
Konya, Karaman İstatistiki Bölge-
sinde 2017 yılı Aralık ayında fiyatı 
en çok artan ürünler; Nar (yüzde 
29,15), Patlıcan (yüzde 25,11) ile 
Domates  (yüzde 14,24) olup, fiyatı 
en çok düşüş gösteren ürünler; Por-
takal (yüzde 28,19), Ispanak (yüzde 
27,58) ve Kaban (Kadın için) (yüzde 
9,73) olmuştur. TÜFE’de Türkiye 
geneline bakıldığında 2017 yılı Ara-
lık ayında fiyatı en çok artan ürünler 
Patlıcan  (yüzde 23,10), Nar (yüzde 
20,62) ve Salatalık (yüzde 15,15) 
olup, fiyatı en çok düşüş gösteren 
ürünler; Portakal (yüzde 17,03), Is-
panak (yüzde 16,27) ve Pırasa (yüz-
de 10,06) olmuştur. Aralık 2017’de 
endekste kapsanan 414 maddeden; 
48 maddenin ortalama fiyatlarında 
değişim olmazken, 242 madde-
nin ortalama fiyatlarında artış, 124 
maddenin ortalama fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti” ifadelerini kul-
landı.   n EMİNE ÖZDEMİR

Dr. Güçlü, yeniden aday olmayacak
Konya Aydınlar Ocağı Genel Baş-

kanı Dr. Mustafa Güçlü, sağlık sebep-
lerinden dolayı bu seneki genel kurul-
da yönetim kurulu başkanlığına aday 
olmayacağını söyledi.

Konya Aydınlar Ocağı Genel Baş-
kanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güçlü, 
yeni yıla girdiğimiz ilk Selçuklu Salı 
Sohbetleri’nde, yeni yılda yapılacak 
genel kurulda başkanlığa aday olma-
yacağını söyledi. Dr. Mustafa Güçlü, 
geçen sene bir Salı Sohbeti sırasında 

kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye 
gittiğini hatırlatarak “Altı saat süren 
ciddi bir açık kalp ameliyatı geçirdim. 
Sağlık ve sıhhatim gittikçe iyileşiyor. 
Ben bunu bir uyarı olarak alıyor, bu yıl 
yapılacak olan genel kurulda adaylığı-
mı koymayacağımı ifade ediyorum. 
Yerimi Mustafa Sinan Ümit gibi bu işi 
yürütebilecek yeni genç arkadaşlara 
bırakmak istiyorum. Benden bu ka-
dar” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı 
Genel Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güçlü

Sekizli Vinç İhracat Müdürü 
Ruhi Yazar



4 OCAK 2018 5HABER

Maria Montessori 20. yy’ın ba-
şında İtalya Roma’da zorunlu eğitim 
sonrası ilk kez çocuğa hak ettiği de-
ğeri geri vererek, -itaatkâr askerler, 
işçiler, memurlar, düşünmeyen 
insanlar yetiştirmek için yapılandırı-
lan- zorunlu eğitim sistemine alter-
natif getirerek kendi zamanında çığır 
açmıştır. 

Doktor Montessori’nin çocuk 
gözlemlerinin sonuçları ve o döne-
min çocukları için geliştirdiği eğitim 
sistemi çok değerlidir. Montessori, 
Reggio Emilia da dâhil diğer alter-
natif yaklaşımlara da ilham olmuş 
ve eğitim felsefesinin çağ değiştikçe 
daha da gelişmesine çok önemli bir 
katkı sağlamıştır. Bir sonraki yazım-
da Reggio Emilia eğitim anlayışını 

ele alacağımı da belirteyim.
* Montessori belli kuralları, 

sınırları olduğu için anlaması ko-
laydır. Öğretmenler Montessori 
kurallarının anlatıldığı bir eğitimden 
geçerek Montessori öğretmeni ola-
bilirler. Montessori’nin sertifikası 
vardır. Öğretmen kendini geliştirme-
ye devam eder.

* Montessori belli başlı kuralları 
ve metodu olan bir sistemdir. Tüm 
dünyada aynı kurallar geçerlidir. 
Uyarlama mümkün değildir. Mon-
tessori Roma’da ebeveynler için, tıp 
doktoru Maria Montessori tarafın-
dan kurulmuştur.

* Montessori okulları belli Mon-
tessori materyalleri ile dünyanın her 
yerinde aynı şekilde mevcuttur.

* Montessori ço-
cuğu evrensel bir birey 
olarak kabul eder. Dün-
yanın her yerindeki ço-
cuk aynı doğrultuda ve 
belli evrelerle öğrenir, 
der.

* Montessori’de 
ebeveyn katılımına çok 
sık rastlanılmaz.

* Montessori bi-
reysel gelişime önem 
verir. Bağımsızlık üzerine odaklanır, 
çocukların kendi başlarına elde ede-
bilecekleri başarılar üzerinde durur. 
Çocuğun kendi başına ayakta dura-

bilmesi önemlidir.
* Montessori’de ço-

cuğun bireysel özgürlü-
ğü, kişisel hakları ve ba-
ğımsızlığı ön plandadır.

* Montessori’de bi-
reysel deneyimler kişili-
ğin oluşmasında birincil 
öneme sahiptir.

* Montessori çocu-
ğa öğrenilmesi gerekti-
ğini düşündüğü her şeyi 

öğretir, gösterir. Öğretmen hipotez-
ler kurar.

* Montessori’de öğretmen ço-
cuğa günlük yaşam becerilerini ve 

materyal kullanımını “doğru bir 
şekilde” öğreten konumundadır. 
Çocuk ise öğrenen konumundadır. 
* Montessori’de belli bir müfredat 

vardır ve o takip edilir.
* Montessori’de çocuk çok belli 

gelişim dönemleri çizgisinde ilerler. 
Her çocuk bu dönemleri kendine 
göre bir hızda geçirir, çocuk bir son-
raki adım için zorlanmaz.

* Montessori’de sonuç önemli-
dir. Montessori’nin didaktik olması 
bunun en açık göstergesidir. Mon-
tessori’de belli doğrular, kalıplar, 
sınırlar vardır. Çocuklar bunları öğ-
renmek durumundadır.

* Montessori’de öğrenme sü-
reci öğretmenden çocuğa verilen 
bilgilerle başlar ve devam eder. Yani 

didaktiktir.
* Montessori’de çevre Montes-

sori materyalleri ile dünyanın her 
yerinde aynı şekilde hazırlanır.

* Montessori’de klasik sınıf kar-
şımıza çıkar. Sınıfta bireysel çalış-
malar olduğu için çocuklar sessizlik 
içinde işlerine odaklanmış olarak 
görülürler. Ortamda bir dinginlik ve 
huzur hâkimdir.

* Montessori’de çocuğun dilleri 
anlayışı bulunmamakla beraber sa-
nat da çok ön planda değildir.

* Montessori’de Maria Montes-
sori’nin çocuklar için hazırladığı belli 
oyun materyalleri vardır.

* Montessori’de gözlem yoluyla 
çocuğun gelişim evreleri takip edilir 
ve yorumlanır.

MONTESSORİ EĞİTİM SİSTEMİNE BİR GÖZ ATALIM

haber@konyayenigun.com

EĞİTİMCİ - YAZAR
MUHAMMED GÜRBÜZER

Konya Bilim Merkezi, açıldığı günden bu yana 915 bin bilim meraklısına ev sahipliği yaptı

3,5 yılda 915 bin bilim 
meraklısını ağırladı

 Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Konya’ya  kazandırdığı  Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi, 
2017’de adeta ziyaretçi akınına uğra-
dı. Konya Bilim Merkezi, 2017 yılında 
305 bin ziyaretçiyi ağırlarken açıldığı 
günden bu yana 915 bin bilim me-
raklısına ev sahipliği yaptı.
Türkiye’nin  yüksek  standartlı  ilk 

bilim merkezi olan Konya Bilim Mer-
kezi, 2017’de Türkiye’nin farklı şehir-
lerinden  yüzbinlerce  ziyaretçiye  ev 
sahipliği yaptı. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek, Türkiye’nin TÜ-
BİTAK destekli ilk bilim merkezi olma 
özelliği  taşıyan Konya Bilim Merke-
zi’nin  planetaryumu,  bilimsel  sergi-
leri, astronomi günleri, etkinlikleri ve 
toplantı  salonları  ile  Konya’nın  yeni 
cazibe merkezlerinden ve yeni sem-
bollerinden biri olduğunu söyledi. 
Tarihte hem bir başkent hem de 

bilimin,  ticaretin,  sanayinin merkezi 
konumunda  olan  Konya’nın  bu  ko-
numuna adım adım erişme yolculu-
ğunda olduğunu vurgulayan Başkan 
Akyürek,  Konya  Bilim  Merkezi’nin 
Konya’nın bilim merkezi olma vasfına 
katkı yaptığını dile getirdi. 
Bilim  Merkezi’nin,  diğer  bilim 

merkezlerinde  çalışacak  personele 
eğitim vererek bu konuda da öncülük 
yaptığını kaydeden Başkan Akyürek, 
Milli  Eğitim Bakanlığı  ile  imzalanan 
protokol  çerçevesinde  81  ildeki  fen 

lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin de 
Konya  Bilim  Merkezi’nde  bilim  ve 
teknolojiyle buluştuğunun altını çizdi. 
Konya  Bilim Merkezi’nin  öğren-

cilerin  bilimsel  deneyler  yapmasına, 
doğayı  keşfetmesine,  teknolojiyi  ta-
nımasına, bilimsel etkinliklerle iç içe, 
verimli tatiller geçirmesine de çeşitli 
projelerle katkı sağladığını kaydeden 
Başkan Akyürek, “Bu yıl ilk kez atöl-
ye ve laboratuvar alanında yaz kampı 
düzenledik. Haftanın belirli günlerin-
de Bilim Merkezi’nde kampa alınan 

ilkokul, ortaokul ve fen lisesi öğren-
cilerimiz, bilimsel etkinliklerle iç içe, 
verimli bir yaz tatili geçirdi” dedi. 

2017’DE 305 BİN ZİYARETÇİ 
Planetaryumu,  astronomi  gün-

leri,  bilimsel  sergileri,  etkinlikleri  ve 
toplantı  salonları  ile  Konya’nın  yeni 
cazibe merkezlerinden ve yeni sem-
bollerinden  biri  haline  gelen  Bilim 
Merkezi’ni 2017 yılında 305 bin bilim 
meraklısı  ziyaret  ederken,  hizmete 
açıldığı  2014  yılı  Nisan  ayından  bu 
yana ziyaret edenlerin sayısı 915 bin 

556 kişiye ulaştı. 
Konya Bilim Merkezi 2017 yılında 

Konya Bilim Festivali, Türkiye Bilim 
ve  Teknoloji Merkezleri  Konferansı, 
Bilim Tarihi Yaz Okulu, STEM & MA-
KERS gibi önemli organizasyonların 
yanı  sıra;  söyleşiler,  atölye  çalışma-
ları, gezici bilim tırı, “Sosyal Bilimler 
Makale  Yarışması’’  ve  “5 Dakikada 
Bilim’’ adlı video yarışmaları, su roke-
ti yarışması, Türkiye Fen Liseleri Fizik 
Zümre Başkanları Kampı gibi birçok 
etkinliğe imza attı.  n HABER MERKEZİ 

Karatay’da pazar alışverişi 
kapalı mekanlara taşındı

Karatay  Belediyesi,  hizmete 
sunduğu  kapalı  pazar  yerleri  ile 
gerek  pazarcı  esnafını  ve  gerekse 
alış-veriş  yapan  vatandaşları  kışın 
yağmur ve çamurdan, yazın da toz 
ve rüzgardan kurtararak sağlıklı or-
tamlarda, hijyenik kurallara uygun 
alışveriş imkanı sunuyor
Karatay  Belediyesi’nin  kapalı 

pazaryeri  projeleri  kesintisiz  de-
vam ediyor. Karatay Belediyesi ta-
rafından  ilçeye  kazandırılan  kapalı 
pazar marketlere bir yenisini daha 
eklediği Erler Pazar Marketin inşaat 
çalışmaları hızla yükseliyor. Konuy-
la ilgili bir açıklama yapan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li,  ilçe genelindeki pazar yerlerinin 
üzeri  kapatılarak  hem  estetik  bir 
görünüme  kavuştuğunu  hem  de 
vatandaşın daha rahat alışveriş yap-
masına imkan sağlandığını söyledi.

 SOKAKLAR PAZAR 
OLMAKTAN KURTARILIYOR
Başkan  Hançerli,  Erler  Mahal-

lesine  kazandırılacak  olan  pazar 
marketin büyük bir hızla tamamla-
nabilmesi için çalışmaların hummalı 
bir şekilde devam ettiğini vurguladı. 
Karatay’da pazar yerlerini cadde ve 
sokaklarda kurulmaktan kurtardık-
larını belirten Başkan Hançerli; ya-
pımı hızla devam eden Erler Pazar 
Market’in  yaklaşık  1.250.000,00 
TL’ye mal  olacağını  ve  3.843 m2 
arsa üzerine toplam 1.867 m2 ka-
palı alanda yer alacağını söyledi.

 AKŞEHİR’E DE PAZAR
 MARKET YAPILIYOR

Başkan  Hançerli  Erler  Pazar 
Marketin çevresinin 1.2 metre yük-

sekliğinde tuğla desenli betonarme 
duvar ve üzerine şeffaf kaplama ile 
tamamen kapatılacağını söyleyerek; 
çatı  kaplamasının  çelik  konstrük-
siyon ve opak kaplama yapılacağı-
nı  belirtti.  Başkan Hançerli;  kapalı 
pazar  marketin  içerisinde  mescit, 
bay-bayan-engelli  wc,  çay  ocağı, 
elektrik odası ve güvenlik odası yer 
alacağını  söyledi.  Başkan  Hançerli 
Karatay’a 2004-2017 yılları arasın-
da  kazandırılan  Sedirler,  Karkent, 
Çimenlik,  Kumköprü,  Uluırmak, 
Karşehir, Çatalhöyük, İstiklal, Selim 
Sultan, Keçeciler, İsmil, Başak, Ova-
kavağı, Hayıroğlu, Yarma ve Erler 
olmak üzere toplam 16 pazar mar-
ketin yanı sıra; Derbent, Ahırlı Pazar 
Marketlerin yapımının tamamlandı-
ğını ve Akşehir Kapalı Pazar Market 
inşaatının ise devam ettiğini belirtti.

 “GÜNLÜK YAŞAMA SİHİRLİ 
DOKUNUŞLAR YAPIYORUZ”
16 Kapalı Pazar Marketle büyük 

bir  başarıya  imza  attıklarını  vur-
gulayan  Karatay  Belediye  Başkanı 
Mehmet  Hançerli,  “Vatandaşları-
mızın günlük yaşamını sihirli doku-
nuşlarla farklılaştırmak bizim birinci 
önceliğimiz. 
Kente kazandırdığımız 16 adet 

kapalı  pazaryeri  sayesinde  günlük 
yaşantımızın bir parçası olan pazar 
alışverişini  karmaşa  ve  sağlıksız 
ortamlardan  modern  mekanlara 
taşıdık. Şimdi  ise  kente 16.  kapalı 
pazaryerini  kazandırmanın  mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Amacımız, halkı-
mızın en sağlıklı ortamlarda alışve-
riş yapmasını sağlamaktır” dedi.      
n HABER MERKEZİ

Başkan Gün, çalışmaları yerinde inceledi
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 

Gün,  Dereköy  mahallesini  ziyaret 
ederek  çalışmaları  yerinde  inceledi, 
vatandaşlarla bir araya gelerek istek 
ve taleplerini dinledi. 
Dereköy  mahallesi  kahvehane-

sinde vatandaşlarla sohbet eden Baş-
kan Gün, Dereköy mahallesinin Boz-
kır’ın en büyük mahalleleri arasında 

yer aldığını söyleyerek bu bağlamda 
mahalleye hizmet etmeye çalıştıkla-
rını  söyledi.  Dereköy  mahallesinde 
yapılan  hizmetlere  değinen  Başkan 
Gün, mahallenin  bu  zamana  kadar 
atıl kalan yerlerin bakımlarının yapıl-
dığını, uzun zamandır giderilemeyen 
sorunlarının giderildiğini söyledi. 
Dereköy  mahallesi  için  çalışma 

planlarının  tamamlandığını  da  söz-
lerine ekleyen Başkan Gün, 2018 yılı 
sonuna kadar çalışma planı dahilinde 
mahallenin hiçbir sorununun kalma-
ması için çalışacaklarını belirtti. 
Daha  sonra  Çağlayan  mahalle-

sinde Çağlayan İlk ve Orta Öğretim 
okunu  ziyaret  eden  Başkan  Gün, 
öğretmenlerle  sohbet  etti.  Okulun 

sorunlarını  da  yerinde  inceleyen 
Başkan  Gün,  okulların  sorunlarının 
giderilmesi,  öğrencilerin  daha  iyi 
şartlarda  eğitim  görmesi,  Bozkır’ın 
geleceğine  doğrudan  etki  edeceğini 
söyleyerek  okullarının  sorunlarının 
giderilmesi için elinden geleni yapa-
cağını belirtti.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Bilim Merkezi’nin 
Konya’nın bilim merkezi olma vasfına katkı yaptığını dile getirdi.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
4 Ocak 2018 Perşembe  • Yıl: 10 • Sayı: 3232

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
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TIR’ı deviren sürücü 
hüngür hüngür ağladı

FETÖ’den ihraç edilen 14
öğretmen gözaltına alındı

Karaman’da bir sürücü, taksit-
le satın aldığı TIR’ı devirince hün-
gür hüngür ağladı. Kaza, gece saat 
00.30 sıralarında Karaman-Ereğli 
Karayolunun 1. kilometresinde 
meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 
satın aldığı TIR’ın taksitlerini ödeye 
bilmek için Karaman’dan Ereğli il-
çesinde bulunan şeker fabrikasına 
pancar taşıyan Mustafa Yalçın, yö-
netimindeki 70 BG 420 plakalı TIR, 
seyir halindeyken sürücüsünün di-
reksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi 
sonucu yolun orta 
refüjüne çarparak 
devrildi. Devrilen 
TIR’daki pancar-
ların yola saçıl-
ması nedeniyle 
Karaman-Ereğli 
yolunun gidiş isti-
kameti trafiğe ka-
pandı. Kazayı yara 

almadan atlatan sürücü Mustafa 
Yalçın, taksitle satın aldığı TIR’ının 
durumunu görünce hüngür hüngür 
ağlamaya başladı. Sürücü Yalçın’ı 
kazayı duyarak olay yerine gelen an-
nesi ve yakınları sakinleştirdi. Yakla-
şık 1 saat trafiğe kapanan yol, TIR’ın 
olay yerinden çekilmesi ve Karaman 
Belediyesine ait ekiplerin kepçeyle 
yola saçılan pancarları temizlemesi-
nin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
n İHA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) 
yönelik yürütülen soruşturma kap-
samında daha önce görevlerinden 
ihraç edilen 14 öğretmen gözaltına 
alındı. 

Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün 
15 Temmuz’daki kanlı darbe te-
şebbüsünün ardından Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü tarafından 
operasyonlara devam ediliyor. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 
yürüttüğü soruşturma kapsamında 
FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu id-
diasıyla daha önce açığa alınan ve 
aralarında kadınların da bulunduğu 
14 öğretmene gözaltı kararı verildi. 
Polis ekipleri, daha önce belirledi-
ği adreslere şafak vakti operasyon 
düzenledi. Operasyon kapsamında 
daha önce görevlerinden ihraç edi-

len 14 öğretmen gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan şüpheliler Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
geçirildikleri sağlık kontrolünün ar-
dından sorgulanmak üzere emniye-
te götürüldü.  n İHA

Eli kanlı terör örgütü PKK mensuplarına karşı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, 
2017 yılında başarılı operasyonlara imza atarak, 2 bin 572 teröristi etkisiz hale getirdi

Güvenlik güçleri 2017’de 
PKK’nın inlerine girdi

Ülkenin barış ve huzurunu he-
def alan, sivilleri dahi katletmekten 
çekinmeyen eli kanlı terör örgütü 
PKK’ya yönelik güvenlik güçlerince 
2017’de düzenlenen operasyonlarda 
2 bin 572 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Em-
niyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekip-
leri, ülkenin barış ve huzur ortamını 
bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve 
yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzen-
leyen bölücü terör örgütü mensupla-
rına yönelik geçen yıl başarılı operas-
yonlara imza attı.

Yıl boyunca şehir merkezlerinde-
ki yapılanmalarının yanı sıra kırsalda 
da teröristlerin peşini bırakmayan ve 
yoğun operasyonlar düzenleyen as-
ker ve polis örgüte ağır darbe indirdi.

Terör örgütü PKK mensuplarının 
1 Ocak-31 Aralık 2017’deki saldırı-
larında 148 güvenlik görevlisi şehit 
düştü. 

Bebek, işçi, çoban, muhtar, siya-
setçi ve öğretmenlerin de aralarında 
bulunduğu 32 sivilin hayatını kay-
bettiği terör saldırılarında 59 kişi ya-
ralandı.

Operasyonların yanı sıra terör 
saldırılarında yaralanan 300 güvenlik 
görevlisi tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, aynı süreçte, 
hain saldırılar düzenleyen terör örgü-
tü PKK’ya göz açtırmayarak, terörist-
lere yurt içi ve dışında hava ve kara 
operasyonlarıyla karşılık verdi.

Yurt içi ve dışındaki bu operas-
yonlarda geçen yıl 2 bin 572 terörist 
etkisiz hale getirildi.

PKK ve gençlik yapılanmasına yö-
nelik pek çok ilde 2017’de düzenle-
nen operasyonlarda gözaltına alınan 
7 bin 211 zanlıdan, aralarında PKK/
KCK’nın “Türkiye mali alan sorum-
lusu” Murat Yılmaz’ın ve terör örgü-
tünün sözde “Ağrı bölge sorumlusu” 
olduğu iddia edilen teröristin yanı sıra 
HDP ve DBP ilçe başkanları ve mil-
letvekillerinin de bulunduğu 2 bin 
382’si tutuklandı.
İNLERİNE GİRİLEN SÖZDE SORUMLU-
LAR TEK TEK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Katılımın azalması ve üst üste 
çok sayıda kayıp verilmesi örgüt için-
de paniğe neden oldu. Eylemlerini 
gerçekleştirecek eleman bulamayan 
terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatış-
maya girmeyen sözde sorumlularını 
öne sürmek zorunda kaldı.

Teröristler ya da yandaşlarınca 
“girilemez” ya da “ulaşılamaz” deni-
len alanlara girerek, teröristleri inle-
rinde bulan güvenlik güçleri, örgütün 
sözde bölge, grup ve eyalet sorumlu-
larını da bir bir etkisizleştirdi.

Şırnak Bestler-Dereler’de ka-
sımda düzenlenen bir operasyonda, 
“Aranan Teröristler Listesi”nin kır-
mızı kategorisinde yer alan, bu kate-
goride olup ülke sınırları içindeki tek 
terörist olan ve 4 milyon lira ödülle 
aranan sözde PKK/KCK Beşli Yürüt-
me Konseyi üyesi “Gülbahar” kod 
adlı Hülya Eroğlu’nun da aralarında 
bulunduğu 31 terörist etkisiz hale 
getirildi.

Tunceli’nin Kutudere bölgesinde 
mart ayındaki operasyonda etkisiz 
hale getirilen teröristlerden birinin 
“Aranan Teröristler Listesi’nde gri 
kategoride yer alan, 6 yıl önce kent 
merkezindeki halı sahada futbol oy-
nayan komiser Cem Kerman ile eşi 
Dilay Turan Kerman’ın şehit edilme-
si, 8 polisin yaralanması ve bir vatan-
daşın kaçırılmasının faili terörist oldu-
ğu saptandı.

Diyarbakır ve Bingöl’de 7 bini aş-

kın güvenlik personelinin katılımıyla 
düzenlenen operasyonda etkisiz hale 
getirilen teröristler arasında ise aynı 
listenin “yeşil kategori”sinde yer alan 
“Erhan Siser” kod adlı Edip Yetüt’ün 
de bulunduğu belirlendi.

SÖZDE ÇATI ÖRGÜT SORUMLUSU 
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK’nin Irak’ın kuzeyindeki Meti-
na bölgesine 22 Nisan’da düzenlediği 
hava harekatında da Bakanlığın liste-
sinde gri kategoride bulunan PKK’lı 
Sait Tanıt etkisizleştirildi.

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçe-
sinde 5 teröristin ölü ele geçirildiği 
operasyonda yaralı yakalanan “Azat 
Çüngüş” kod adlı Gürbüz Topçu’nun, 
PKK’nın bazı sol örgütlerle kurduğu 
sözde çatı örgüt HBDH’nin Türkiye 
sorumlusu olduğu tespit edildi.

Batı medyasınca DEAŞ ile mü-
cadele eden YPJ’li olarak lanse edi-
len “Zozan Cudi” kod adlı Zozan Te-
mir’in, Şırnak’taki hava harekatında 
ölü ele geçirilen teröristlerden biri 
olduğu anlaşıldı.

DEAŞ’a karşı ABD liderliğindeki 
uluslararası koalisyon içerisinde fa-
aliyet gösterdiği belirlenen kadın te-
rörist, Kobani olaylarında Avrupa ve 
ABD medyasınca “20 yaşında olan 
Suriye Kamışlı doğumlu ‘Zozan Cudi’ 
DEAŞ’ı bitirmeye yeminli YPJ’li” ola-
rak lanse edilmişti.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsa-
lında 16 Aralık’ta etkisiz hale getirilen 
8 teröristten birinin “Aranan Terörist-
ler Listesi”nin yeşil kategorisinde yer 

alan ve 1 milyon lira ödülle aranan 
örgütün sözde “Pülümür Bağır Gücü 
sorumlusu” ve “Ferhat Yılmaz” kod 
adlı Murat Dağ olduğu tespit edildi.

KAR, TİPİ DEMEDEN 
OPERASYONLAR DEVAM ETTİ
TSK’nin Doğu ve Güneydoğuda 

yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi 
ve çetin kış şartlarında dahi hız kes-
meden sürdü.

Güvenlik güçleri, terör örgütüne 
yönelik Hakkari, Mardin, Muş, Diyar-
bakır, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Tunceli, Si-
irt, Batman ve Bingöl kırsalı ile şehir 
merkezinde orta ve büyük çaplı ope-
rasyonlar düzenledi.

Doğu ve Güneydoğudaki kırsal 
alanlarda kar, tipi, yağmur ve çamur 
dinlemeden dağ, taş dolaşarak terö-
ristlerin peşine düşen güvenlik güçle-
ri, kış koşulları nedeniyle zor şartlar-
da kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye 
ulaştığı kırsal alanlarda da soğuk ha-
vaya rağmen nehir ve derelere gire-
rek mağaralarda terörist aradı.

Kırsalda teröristlerin kış üslen-
mesine büyük darbe vuran güvenlik 
güçleri, örgüt mensuplarına ait çok 
sayıda yaşam malzemesi, örgütsel 
doküman, silah ve mühimmat ele 
geçirdi.

Mehmetçik, İncebel, Kato ve Ten-
dürek’te destan yazdı

Bu süreçte Şırnak’ın Beytüşşebap 
ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23. Jan-
darma Sınır Tümen Komutanlığı so-
rumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jan-
darma Komando Alay Komutanlığı 

emir komutasında 19 Nisan’da terör 
örgütü PKK’ya yönelik operasyon ya-
pıldı.

Yaklaşık 3 ay süren operasyonda, 
782 muhtelif tipte silah, 422 bin 477 
mühimmat, 5 tondan fazla amonyum 
nitrat patlayıcı madde ile 80 tondan 
fazla yiyecek ve muhtelif yaşam mal-
zemesi ele geçirildi. Kato Dağı’nda 
tespit edilen mağara sayısı ise 112’yi 
geçti. 

Güvenlik güçlerince Tendürek 
bölgesinde yürütülen operasyonlarda 
ise 2 günde 29 terörist etkisiz hale 
getirildi.

TSK, karakol ve üs bölgelerine 
saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 
teröristlere yönelik Irak’ın kuzeyin-
deki Metina, Zap, Avaşin-Basyan 
ve Gara bölgelerine yönelik de hava 
harekatları düzenleyerek, örgüt men-
suplarının barınma alanlarını yok etti.

Mehmetçik’in amansız takibi kara 
kışta da sürüyor

TSK’nin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 
yurt içi ve dışında yürüttüğü operas-
yonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin 
kış şartlarının yaşandığı bugünlerde 
de hız kesmeden sürüyor.

Herhangi bir ihbar ya da istihba-
rat beklemeksizin şüphe uyandıran 
adreslerin yanı sıra karla kaplı dağ 
ve sarp arazileri de didik didik arayan 
Mehmetçik, teröristlerce kullanılan 
sığınak, barınak, depoları belirleyip 
imha ediyor.
n AA



Çumra’da bugün Medeniyet Okulu 
projesi kapsamında Ortaokullar arası 
“haydi bil bakalım” ve Liseler arası 
“münazara” yarışmalarının final 
heyecanı yaşandı. 

Çumra Belediyesi Düğün ve Kon-
ferans salonunda gerçekleştirilen 
yarışmalar İlçe protokolünü bir ara-
ya getirdi.   Ortaokullar arası “haydi 
bil bakalım” yarışması sabah saat 
10.00’da düzenlendi ve 30 okul ara-
sından Çumra Merkez Atatürk ortao-
kulu birinci olarak Konya il yarışma-

larında Çumra’yı temsil etme hakkını 
kazandı. 

Liseler arası “münazara” yarış-
ması ise saat 14.00’da düzenlendi ve 
14 okulun katıldığı yarışmada Mevla-
na Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
birinci olarak Koya il yarışmalarında 
Çumra’yı temsil etme hakkını kazan-
dı. 

Yarışmalar sonunda Çumra Bele-
diyesi tarafından her iki final yarışma-
sı sonrasında katılımcılara sertifikaları 
ve ödülleri verildi.  n HABER MERKEZİ
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Akşehir’de 2017 yılı içerisinde 652 çiftin 
nikahı kıyıldı.  Akşehir Belediyesi Yazı İşleri 
Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; 2017 
yılı boyunca 652 çift nikahlanarak evliliğe 
adım attı. Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, “2017 yılı Ocak ayından itibaren 
belediyemize başvuran 652 çiftin nikahlarını 
kıydık. Nikahları kıyılan tüm çiftlerimize, ha-
yatları boyunca mutlu ve huzurlu bir evlilik 
yaşayarak, millete ve topluma faydalı, sağlıklı 
evlatlar yetiştirmelerini temenni ederek bir 
ömür boyu mutluluklar ve saadetler diliyo-
rum” dedi.   n İHA

Çumra ilçesinde jandarmanın bir otomobilde 
yaptığı aramada 100 gram bonzai ele geçiril-
di, 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 
jandarma ekipleri, İçeriçumra Mahallesi’nde 
şüphe üzerine S.T. (39) idaresindeki 70 AY 
185 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan 
aramalarda otomobilin değişik yerlerine 
gizlenmiş 100 gram bonzai ele geçirildi.
Araç sürücüsü S.T. ve araçta bulunan M.B. 
(26) ile Y.Ö (28) gözaltına alındı.  n AA

100 gram bonzai 
ele geçirildi

Akşehir’de 652 
nikah kıyıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meram İlçe Başkanı İb-
rahim Ay, tanıtımı yapılmasına rağmen Konya’da serbest 
bölge kurulması için neden başvuru yapılmadığının kamu-
oyuna gerekçeleri ile birlikte açıklanmasını istedi.  İbrahim 
Ay yaptığı yazılı açıklamada, “MHP Genel Sekreter Yardım-
cımız Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı beyin 
soru önergesine Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci yazılı 
cevap vermesiyle ortaya çıkan serbest bölge başvurusunun 
yapılmamış olması Konya’nın talihsizliğini birkez daha ortaya 

çıkarmış oldu. Konya Valiliğimizde, Meram Belediyemizde 
çalışmaları yapılıp defalarca tanıtımları yapılan serbest bölge 
kurulması işinin maalesef AK Parti Konya Milletvekillerimiz 
tarafından kısır siyasi iç çekişmelere kurban edilmesi haz-
medilecek bir konu değildir. Konyamızı geleceğe taşıyacak 
çalışmalar yapan taş üstüne taş koyma mücadelesi veren 
siyasilerimizin olduğu gibi, kısır siyasi düşüncelerle hareket 
edip serbest bölge başvurusu yapmayan siyasilerin nedenle-
rini kamuoyu ile paylaşmalıdır” dedi.  n İHA 

‘Serbest bölge için neden başvuru yapılmadı’

‘Uyuşturucu nedeniyle
gençlerimiz risk altında’

HİSDER’de ‘Gençlerin Madde 
Bağımlılığı’nı anlatan Yrd. Doç. Dr. 
Süleyman Barbaros Yalçın, uyuştu-
rucu kullanma yaşının 13’e indiğini 
belirterek “Geleceğimiz büyük risk 
altında. Konya’da 20-25 bin madde 
bağımlısı çocuk var. Bunlar dehşet 
verici rakamlar. Bu 15 Temmuz’dan 
daha tehlikeli bir durum” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Aile ve Gençlik Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Süleyman Barbaros Yalçın, “Türki-
ye’de uyuşturucu tedavisi gören en 
küçük bağımlının yaşı 13, en büyük 
bağımlının yaşı ise 65 olduğu; has-
taların yüzde 24’ünün ise 15 yaşın 
altında olduğu belirlendi. Geleceği-
miz büyük bir risk altında” dedi.

Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nin Ahmet Keleşoğlu Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen

yeni yılın ilk Pazartesi Sohbetle-
ri’nde, “Gençlerin Madde Bağımlılı-
ğı” konusunu gündeme getiren Yrd. 
Doç. Dr. Süleyman Barbaros Yal-
çın,okulların çevresindeki internet 
kafeler, oyun salonlarının çocukları 
bu tip konuda çekme konusunda 
kullanılan mekânların en önemlile-
ri olduğunu belirtti. Barboros Yal-
çın, Türkiye’de yapılan en kapsamlı 
araştırmayla ilgili olarak da şunları 
söyledi: “Türkiye’de bugüne kadar 
madde kullanım yaygınlaştırılması 
ile ilgili 25 ili kapsayan ve yüz yüze 
15-64 yaş grubuyla yapılan araştır-
mada, maddenin en az bir kere de-
nenme oranı yüzde 2,7. Yâni zarar 
verici kimyasal maddelerle nüfusu-
muzun %2,7’si tanışmış. Gençleri 
maddeye alıştıran ortamlardan bir 
tanesi sigara içme alışkanlığıdır. 
Başlangıçlarda çok masum görünen 
sigara artık çok da masum değil. Bizi 
en çok rahatsız eden ve son dönem-
lerde Konya’da nargile kafelerin sa-
yısının gittikçe artmasıdır. Buralar 
tanışma ve arkadaşlık ortamı sağ-
lıyor. Gençlerin ergenlik dönemleri 
önemsenmeli. Hayatın merkezinde 
kendisini gördüğü dönem olduğu 
için de aile içi çatışmalar da bu dö-
nemde başlıyor. Ergenlik dönemi 
ayrıca gencin kendi kimliğini kazan-
ma dönemidir. Bu gençlere sorsanız 
sigaranın kötü olduğunu, içkinin ve 
uyuşturucunun kötü olduğunu söy-
ler. Ama gidiyor, içiyor. Neden? Bir 
şeyin hatalı ve yanlış olduğunu bilir 

ama grup psikolojisi vardır. O gruba 
katılma ve kendini orada ifade ede-
bilme arzusu, dışlanmama arzusu o 
yanlışı yapmasına sebep oluyor.”

15 TEMMUZ’DAN DAHA TEHLİKELİ
Ergenlik yaşına gelen çocuklara 

öğüt vermekten çok o gençlerle ile-
tişim kurulması, görüş ve düşünce-
lerine başvurulması, ebeveynlerin 
çocuklarına vakit ayırması, sohbet 
etmeleri ve etkili vakit geçirmeleri 
gerektiği üzerinde de duran Yalçın, 
“Konya’da 20-25 bin madde ba-
ğımlısı çocuk var. Bunlardan yüzde 
10’unun satıcı olduğu düşünülecek 
olursa bu rakamların ne kadar deh-
şet olduğu ortaya çıkar. 15 Tem-
muz’u hepimiz yaşadık. Bu 15 Tem-
muz’dan daha tehlikeli bir durum. 
Bu çocukları biz eğer ekonomiye 
kazandıramazsak, uyuşturucu içen 
ve satan insanlar haline getirdiğimiz 
zaman düşünün nasıl bir Türkiye 
karşımıza çıkacak. Yâni silahla, topla 
ve tüfekle baş edemedikleri Türkiye 
Cumhuriyeti’yle zehir vererek ve bu 
kadar genç nüfusu zehirleyerek baş 
etmeleri son derece önemli. Yanlış-
ların üzerine gitmeli ve uyuşturu-
cuyla mücadeleyi toplumsal bir ha-
rekete dönüşmek zorundayız” dedi.

İŞVERENLER GENÇLERE SAHİP 
ÇIKMALI

Kısa adı AMATEM olan Alkol ve 
Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim 
Merkezi’nde 50 gençle bir araya 
geldiğinive onları devamlı dinle-
diğini kaydeden Yalçın, deve kuşu 
misali başımızı yere gömmememiz 
gerektiğine işaret ederek “Tepki 
göstermediğimiz sürece bizler de o 
satıcılar kadar bundan sorumluyuz. 
Uyuşturucuyla mücadeleyi suya 
atılan taşın oluşturduğu dalgalar 
şeklinde götürmemiz lâzım” dedi. 
Konya’daki uyuşturucu noktalarını 
“Bosna Hersek, Doğanlar ve Zafer” 
olarak sayan Yalçın, madde bağım-
lısı insanların tedavisinin olduğunu 
ve bu beladan kurtulan ve kendile-
rine yeni bir hayat çizen o gençlere 
toplum olarak ve özellikle Konyalı 
işverenlerin iş vererek sahip çıkma-
ları gerektiğini de söyledi.  Sohbetin 
soru-cevap kısmından sonra Yrd. 
Doç. Dr. Süleyman Barbaros Yal-
çın’a, dernek adına teşekkür plake-
tini dernek saymanı Galip Koçak, en 
küçük dinleyici olan Eren’le birlikte 
takdim etti. n HABER MERKEZİ 

Muhami Cemiyeti Hukuk Platformu, katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı KHK’ya ilişkin 
sözleri nedeniyle CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu

Hukukçulardan CHP’li
Aldan’a suç duyurusu
Muhami Cemiyeti Hukuk Plat-

formu üyelerince, katıldığı bir radyo 
programında, 696 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname’ye (KHK) ilişkin 
sözleri nedeniyle CHP Muğla Millet-
vekili Ömer Süha Aldan hakkında suç 
duyurusunda bulunuldu.

Muhami Cemiyeti Hukuk Plat-
formu Başkanı Avukat Ahmet Han 
Horasan, Konya Adliye Sarayı önün-
de yaptığı açıklamada, çıkarılan yeni 
KHK’nin 15 Temmuz kahramanları-
na koruma kalkanı olacağını söyledi.

Aksi halde, Şehit Astsubay Ömer 
Halisdemir’in yetimlerinin tazminat 
ödemek zorunda kalacağını ifade 
eden Horasan, “Aksi durumda tank-
ları durduran Barış Dedebağı kamu 
malına zarar verme ve kişiyi hürriye-
tinden yoksun kılma suçundan yar-
gılanacak, ekinini ateşe veren çiftçi 
genel güvenliği tehlikeye atma suçla-
masıyla hakim karşısına çıkabilecek-
tir.” dedi.

 Horasan, KHK ile kahramanların 
yargılanmasının önünü kapatan dü-
zenlemenin yerinde olduğunu, OHAL 
bitiminde derhal kanunlaştırılması 
gerektiğini belirtti.
“KARARNAMENİN SİYASİ MALZEME 
YAPILMASINI KABUL ETMİYORUZ”

Bu düzenlemenin karşı çıkılacak 
bir tarafının olmadığını dile getiren 
Horasan, şunları kaydetti: “Darbe 
girişimi gecesi vatan ve namusunu 
korumak için sokağa çıkıp kanıyla, 
canıyla mücadele eden milletimize 
karşı CHP Muğla Milletvekili Ömer 
Süha Aldan’ın bir radyo programında 
yaptığı edepten, hayadan ve asgari 
nezaketten yoksun talihsiz açıklamayı 

cemiyet olarak lanetliyoruz. Darbeye 
karşı çıkmış halkı korumaya yöne-
lik bir kararnamenin siyasi malzeme 
yapılmasını kabul etmiyoruz. Darbe 
kalkışmasına ‘kontrollü darbe’ diyen, 
tiyatro benzetmesi yapan, danışman-
ları kripto çıkan, kasetle, kumpasla 
siyaset dizayn etmeye çalışan, FETÖ 
ve PKK’nın çöküşüne kendince mani 
olmaya çalışan, içi boşalmış bir zih-
niyeti reddediyoruz. Türk yargısı ve 
TBMM’yi göreve davet ediyoruz.”

Horasan ve beraberindekiler, 
açıklamanın ardından CHP Muğla 
Milletvekili Ömer Süha Aldan hak-
kındaki suç duyurusu dilekçelerini, 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığına 
sundu.
n AA

Çumra’daki öğrenciler final heyecanı yaşadı

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Barbaros Yalçın, 
“Konya’da 20-25 bin madde bağımlısı çocuk var” dedi. 

Muhami Cemiyeti Hukuk Platformu Başkanı Avukat Ahmet Han Horasan,  
KHK’nin 15 Temmuz kahramanlarına koruma kalkanı olacağını söyledi.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum 
disk imalatında 

yetiştirilmek üzere  
vasıflı ve vasıfsız personel 

alımı yapılacaktır. Elhaddesi 
ve silindir konusunda bilgi 

sahibi olanlara öncelik 
tanınacaktır. 

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

 - MUHASEBE 
ELEMANI
- ARGON 

KAYNAKÇISI
- ŞEHİRLERARASI 

DAĞITIM 
YAPABİLECEK ŞOFÖR 

ALINACAKTIR
Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

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

TEL : 0332 239 08 78



4 OCAK 2018 9İLAN

SARAYHAN ET LOKANTASI
Hazır Yemek Fabrikasında 

çalışmış iş deneyimli yemek 
dağıtımı yapacak 

ŞOFÖR 

aranıyor
Müracaatlar şahsen yapılacaktır

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

Tel:0537 899 35 45 

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

• TORNACI
• BOYACI

• KAYNAKCI 
PERSONELLERE İHTİYACIMIZ VARDIR

 SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR. 

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE 

SATILIK DAİRELER
Bosna  Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli,

2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

PROGRAM YAZABİLEN (SOLİD, 

CİMATRON, MASTERCAM)

DİK İŞLEM
CNC OPERATÖRÜ

alınacaktır

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

10645 Sokak No:24 
• Tel: 342 18 30
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRO HİDROLİK DAMPERLİ 
ÇÖP TOPLAMA ARACI

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Elektrikli ve Elektro Hidrolik Damperli Çöp Toplama Aracı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/705127
1-İdarenin
a) Adresi  : Nişantaş Mh. Vatan Cd. No: 2 42020 Selçuklu/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3323551731 - 3323553745
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :  1 Adet Elektrikli ve Elektro Hidrolik Damperli Çöp Toplama 
    Aracı Alımı
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  :  Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
    Daire Başkanlığı’na teslim edilicektir
c) Teslim tarihi  :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (doksan) 
    takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Nişantaş Mh. Vatan Cd. No:2 42020 Selçuklu / KONYA
b) Tarihi ve saati  : 19.01.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 
düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara 
ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edecekleri araca ilişkin fotoğraf ve/veya katalogları tekliflerine ekleyeceklerdir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6.  Bu  ihaleye  sadece  yerli  istekliler  katılabilecek  olup  yerli malı  teklif  eden  yerli  istekliye  ihalenin 
tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı,  idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Büyükşehir 
Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı veznesine şartname bedelinin yatırılmasına müteakip 
makbuzu ile birlikte Levazım ve Ayniyat İşleri Şube Müdürlüğü Karatay / KONYA adresinden 
satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı dahil 310 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini 00158007290051109 nolu 
Vakıflar Bankası Konya Merkez Şubesi hesabına Meram V.D. 5770008497 yatırmak zorundadır. 
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu 
ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi 
ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda 
yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 
zorundadır.  İhale  dokümanı  iki  iş  günü  içinde bildirilen  adrese posta  yoluyla  gönderilecektir.  İhale 
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından 
ya da dokümanın eksik olmasından dolayı  idaremiz hiçbir  şekilde sorumlu  tutulamaz. Dokümanın 
postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2.  İhaleye  teklif verecek olanların  ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8.  Teklifler,  ihale  tarih  ve  saatine  kadar  Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 
görevlendirilmiş personele teslim etmek koşuluyla Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve 
Kararlar Daire Başkanlığı Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  mal  kalem-kalemleri  için  teklif  birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 730514 - www.bik.gov.tr

Beyşehir’de 2017
yılında 531 nikah kıyıldı

Beyşehir ilçesinde 
2017 yılında 531 nikah 
kıyıldı. Beyşehir Belediye-
si Evlendirme Memurlu-
ğu tarafından alınan bil-
gilere göre, 2017 yılında 
531 kişinin nikah akitleri 
gerçekleştirildi. Beyşehir 
Belediyesinin verilerine 
göre, 2017 yılında en faz-
la nikah işlemi 128 nikah-

la Temmuz ayı içerisinde 
gerçekleşirken, Ocak 10, 
Şubat 19, Mart, 31, Nisan 
40, Mayıs 45, Haziran 31, 
Temmuz 128, Ağustos 
88, Eylül 53, Ekim 37, Ka-
sım 19, Aralık 30, Toplam 
531 nikah kıyıldı.

Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun 
yaptığı açıklamada, “Ni-

kahını kıydığımız bütün 
çiftlere bir yastıkta bir 
ömür geçirmelerini dili-
yorum. Allah’ım herkese 
hayırlı geçim, vatanımıza, 
milletimize faydalı, dinine 
bağlı evlatlar yetiştirmeyi 
nasip etsin” dedi. Beyşe-
hir ilçesinde 2016 yılında 
ise 541 nikahın kıyıldığı 
belirtildi. n İHA 

     Asıl adı, Ebû 
Muhammed Abdullah b. 
Revâha olan sahabe şair 
ve Mûte savaşında şehit 
olan üçüncü kumandan 
olarak bilinmektedir.

      Hazrec kabilesinin 
Benî Haris kolundan 
Revâha b. Sa›lebe›nin 
oğludur. Muhadramûn 
şairlerinden olup sanatını 
yalnız Hz. Peygamber›i 
ve İslâm dinini savunmak, müşrikleri 
yermek yolunda kullanmıştır. 
Resûlullah›ın onun için söylediği 
bilinen, Şiirleri müşrikler üzerinde 
oklardan daha etkilidir. Cümlesi şairlik 
kudreti, Şüphe yok ki kardeşiniz bâtıl 
ve boş söz söylemez cümlesi ise 
kişiliği hakkındaki görüşlerini yansıt-
maktadır. Şuara süresinin, Şairlere 
sapıklar uyar; onların her vadide şaş-
kın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte 
yapmadıkları şeyleri söylediklerini 
görmez misin? mealindeki 224-226. 
ayetleri inince, Allah benim de şair 
olduğumu biliyor, demek ki ben de 
onlardanım diyerek teessürünü belirt-
miş; bunun üzerine, Ancak iman edip 
iyi işler yapanlar müstesna... şeklinde 
başlayan 227. ayet nazil olmuştur. 
Abdullah b. Revâha’nın şairliğinin yanı 
sıra çok etkileyici bir hitabet gücüne 
sahip olduğu da bilinmektedir. Mûte 
seferine çıkan 3000 kişilik İslâm kuv-
veti henüz yolda iken, yakın bir yerde 
büyük bir Bizans ordusunun bulun-
duğu haberi alınmış ve geri çekilip 
takviye isteme fikri benimsenmişken 
Abdullah b. Revâha’nın, şehitlik mer-
tebesine erişmek için oyla çıktıkları 
ve savaşma güçlerini de sayılarıyla 
silâhlarından değil, Allah tarafından 
kendilerine lütfedilen İslâm dininden 
aldıkları yolunda söylediği etkili sözler 
üzerine bundan vazgeçilerek savaş-
maya karar verilmiştir.

       Abdullah b. Revâha okuma 
yazma bilmesi, hassas bir şair, hatip 
ve aynı zamanda mahir bir muharip 
olması, yüksek cesaret ve şeaate, 
ayrıca ileri derecede zühd ve takvaya 
sahip bulunması gibi hasletlerinden 
dolayı Hz. Peygamber›in özel teveccüh 
ve itimadını kazanarak ashabı-ı kiram 
arasında kendini göstermiş ve önemli 
görevler yüklenmiştir. İkinci Akabe 

Biatı›nda Medineli 
Müslümanlar tarafından 
on iki vekilden biri olarak 
seçilip Hz. Peygamber›in 
idarî yardımcılığı 
sayılabilecek böyle 
şerefli bir göreve 
lâyık görülmesi, onun 
Cahiliye dönemindeki 
itibarının İslâm›dan 
sonra da artarak devam 
ettiğini göstermektedir. 

Hz. Peygamber de onu, vekilliğinin 
yanı sıra ayrıca özel kâtipleri 
arasına almak suretiyle ikinci 
defa şereflendirmiştir. Abdullah 
b. Revâha Bedir, Uhud, Hendek, 
Hayber savaşları ile Hudeybiye ve 
Umretü›l-kazâ seferlerine katılmış ve 
Umretü›l-kazâ ‹da umre süresince 
Hz. Peygamber›in devesinin yularını 
tutmuştur. Hadis de rivayet etmiş olan 
Abdullah b. Revâha›nın yüklendiği 
önemli görevler arasında, Bedir 
zaferinin müjdesini Zeyd b. Harise ile 
birlikte Medine›ye koşarak götürmesi 
ve İkinci Bedir seferi (Bedrü›l-
mev›id) sırasında Medine›de Hz. 
Peygamber›in vekili olarak kalması da 
bulunmaktadır. Abdullah b. Revâha›yı 
Hayber seferinden önce Hz. 
Peygamber›in dört kişilik seriyyenin 
kumandanı olarak Hayber›e 
göndermesi ve Hayber›i gözetle, 
halkın arasına karış, ne konuştuklarını 
ve ne yapmak istediklerini öğren 
emrini vermesi, onun İbranice bildiği 
ihtimalini akla getirmektedir. Çünkü o 
devirde Medine ve civarında yerleşmiş 
bulunan Yahudilerin Musevi Arap 
olmayıp ırken İbrani oldukları ve kendi 
dillerini konuştukları bilinmektedir. 
Ayrıca onun bu görevden döndükten 
sonra, otuz kişilik bir heyetin başkanı 
olarak Hayber›e elçi gönderilmesi ve 
fetihten sonra da Hayber mahsulünün 
ortakçı yahudiler ile bölüşülmesinde 
yetkili kılınması, bu olaylardan daha 
önce ise Hendek Savaşı sırasında Benî 
Kureyza kabilesine gönderilen dört 
kişilik elçi heyetinde yer almış olması 
da bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.

      Hicretin sekizinci yılında (629) 
Mûte seferine çıkan ordunun başına, 
Hz. Peygamber tarafından, kumandan 
vekilinin de ölmesi üzerine komutayı 
ele almak üzere üçüncü kumandan 

adayı olarak tayin edilen Abdullah b. 
Revâha, Zeyd b. Hârise›nin ve onun 
arkasından Cafer b. Ebû Talip›in şehit 
düşmeleri üzerine sancağı almış ve 
o da şehit olmuştur. Bazı seferlerde 
Abdullah b. Revâha›nın neslinin 
çok saygı gören bir topluluk olarak 
asırlarca Endülüs’te yaşadığı ileri sü-
rülmekte ise de mevcut kaynaklar, 
onun Ebû Muhammed, Ebû Revâha 
ve Ebû Amr künyelerini taşımış olma-
sına rağmen, şehit düştüğü zaman 
arkasında çocuk bırakmadığını kay-
detmektedir. Bu durumda bizzat kendi 
torunlarının değil, akrabasının kaste-
dildiğine hükmetmek gerekmektedir 
ki kız kardeşinin çocukları olan bu 
akraba arasında, ünlü şairler ve büyük 
dedeleri Revâha b. Sa’lebe’nin adını 
taşıyan, künyesi Ebû Revâha olan 
kişiler de bulunmaktadır. Endülüs’te 
Benî Abdüsselâm adıyla tanınan bu 
topluluğun, Abdullah b. Revâha’nın 
sahâbîlerden Beşir b. Sa’d ile evli olan 
kız kardeşi Amre bint Revâha’nın oğlu 
Numan b. Beşir’in Emevîler’e cephe 
alması üzerine Halife Mervan’ın em-
riyle öldürülmesinden sonra Endü-
lüs’e kaçan bazı çocuklarından geldiği 
anlaşılmaktadır.

     Kaynaklarda Abdullah 
b. Revâha›nın bir divanından 
bahsedilmemektedir. Az sayıdaki 
şiirleri, elliye yakın beyti İbn Hişâm 
‹ın es-Sîre›sinde olmak üzere, 
çeşitli siyer, tarih, megazî ve tabakat 
kitaplarında dağınık vaziyette 
bulunmaktadır. Velîd Kassâb, 
çeşitli kaynaklardan toplandığı 217 
beyit tutarındaki en kısası bin, en 
uzunu 26 beyit ihtiva eden 37 parça 
şiirini Divan-ü ‹Abdillâh b. Revâha 
ve dirâse fî sîretihî ve şi›rih adıyla 
yayımlamıştır. Bu şiirlerden altı tanesi 
Cahiliye dönemine ait olup düşman 
kabile Evs›e mensup şairlerden 
Kays b. Hatîm›in Hazrec›e yönelik 
taşlamalarına verdiği karşılıklardan 
ibarettir. Hz. Peygamber›in 
Ahzâb (Hendek) Savaşı sırasında 
hendeğin topraklarını taşıyanlara 
yardım ederken, toza bulanmış 
vaziyette ashapla birlikte Abdullah b. 
Revâha›nın şiirini söylediği rivayet 
edilmektedir:

KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

ŞEHIT OLAN ÜÇÜNCÜ KUMANDAN!

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE
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‘Anadolu’nun parlayan yıldızı olacağız’ Sistem’den ‘Ailemle Mutluyum’ etkinliği
Ereğli Belediyesi 2018 

yılının ilk meclis toplan-
tısını gerçekleştirdi. Be-
lediye Başkanı Özkan 
Özgüven’in idaresindeki 
toplantıda önemli kararlar 
alındı. Yeni yılın ilk meclis 
toplantısı hayırlı uğurlu 
olsun diyen Başkan Öz-
güven, “Yılın ilk meclis 
toplantısında 11 gündem 
maddesini görüşerek ka-
rara bağladık. Büyük bir 
azim ve kararlılıkla yürüt-
tüğümüz çalışmalar şeh-
rimizin kimliğini değişti-
riyor. Önemli çalışmalarla 
Anadolu’nun parlayan 
yıldızı olan şehrimiz için 
çalışmalarımıza yeni yılda da ara-
lıksız devam edeceğiz. Hemşehri-
lerimizin de desteği ile ilçemiz için 
kıymetli hizmetler yapacağız. Bu 
anlamda bizlere inanan ve her za-

man destek olan hemşehrilerimize 
hürmetlerimi sunuyorum. Yeni yı-
lın milletimize, ülkemize, devleti-
mize, şehrimize hayırlar getirmesini 
diliyor, Meclisimizde AK Partimizin 
yanı sıra Milliyetçi Hareket Parti-

si ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni 
temsil eden Meclis Üyelerimizin de 
Ereğli noktasında gösterdikleri has-
sasiyet ve özveri için ayrıca teşek-
kür ediyorum” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Değerler Eği-
timi Projesi “Sevgi Ayı” 
kapsamında başlatılan “Ai-
lemle Mutluyum” etkin-
liğinde Sistem Koleji’nde 
2.sınıflar arasında resim 
yarışması düzenlendi. Öğ-
renciler bu yarışmaya ai-
leleriyle birlikte yaptıkları 
resimlerle katıldılar. Seçici 
Kurul tarafından değer-
lendirilen resimlerde 2-A 
sınıfından Elif Naz Çilingir 
birinci, 2-C sınıfından Mu-
rathan Doruk Koçak ikinci, 
2-B sınıfından Defne He-
len Tonca’nın resmi üçün-
cü seçildi. İlkokul Müdürü 
Muzaffer AdıgüzeL “Bu tür 
etkinliklerin amacı okul ile ev ara-
sındaki koordinasyonu sağlamak, 
olumlu anne, baba-çocuk ilişkisini 
oluşturmaktır” dedi.Bu tür etkin-
liklerin çocuğa okulu ve yaşamı 

sevdirdiği gibi bir çok öğrencinin 
yeteneğinin okul öğretmenle-
ri ve anne babalar tarafından da 
keşfedildiğini belirten Adıgüzel 
değerler eğitimlerimizde küçük 
yaşlardaki çocukların yetenekleri-

nin değerlendirilmesi gerektiğini 
belirtti.Yarışmaya katılan tüm öğ-
renci ve velileri tebrik eden okul 
müdürü, dereceye giren öğrenci-
lere hediyelerini takdim etti.
n HABER MERKEZİ

‘Tek hedefimiz 
CHP’nin iktidarı olmalı’

CHP Konya il Başkanı Mehmet 
Ali Ünal, “İlçe Başkanlarıyla yaptığı 
toplantıda gündemi değerlendi-
rerek, ülkemize, cumhuriyetimi-
ze, parlamenter sistemimize ve 
demokrasimize hep birlikte sahip 
çıkmaya halkamızla birlikte devam 
edeceğiz” diye konuştu.

CHP ilçe başkanlarıyla Novo-
tel’de düzenlediği toplantı’da konu-
şan CHP Konya İl Başkanı Mehmet 
Ali Ünal, toplantıya katılan ilçe baş-
kanlarına teşekkür ederek,  “Bir-
likte iyi bir dönemi geçirdik.  Önce 
sizlere, il, ilçelerdeki yönetim kuru-
lundaki arkadaşlarıma ve tüm par-
tililere teşekkür ediyorum. Sağlık 
sorunu yaşamama rağmen sizlerle 
çalışmaya ve mücadeleye devam 
ettim. Elimizden geleni yaptık. İçin-
de bulunduğu süreçte cumhuriyeti-
mize, vatanımıza ve tüm değerleri-
mize sahip çıkarak, ülkemizin birlik 
ve beraberliğimizin güçlenmesi için 
üzerimize düşün görevleri yerine 
getirdik.  Sevgili ilçe başkanlarım 
sizin aklınız başkalarının aklı gibi 
kirada değildir.  Ülkemize, cumhu-
riyetimize, parlamenter sistemimize 
ve demokrasimize hep birlikte sahip 
çıktık. Bundan sonrada Cumhuriye-
timizi Korumaya ve sahiplenmeye 
de halkamızla birlikte devam ede-
ceğiz. Hz. Mevlana’nın dediği gibi, 
bütün insanlarımızı ve partililerimizi 
hiçbir ayrım yapmadan kucakladım.  
Partimizde kim ne yaptıysa destek 
oldum. Hep açık oldum. Bu şehrin, 
insanını ve partililerimizi seviyo-
rum. Üzerime düşen maddi manevi 
tüm görevleri yerine getirmeye ça-
lıştım.  Bundan sonrada yapmaya da 
devam edeceğim” dedi.

Mehmet Ali Ünal konuşma-

sının devamında, “Tek hedefimiz 
CHP’nin iktidarı olmalıdır”diyerek, 
“Önümüzdeki dönem önemlidir. 
Üç seçimi yaşayacağız. Onun içinde 
birbirimizi seveceğiz ve sarılacağız. 
Önce yerel seçimlerde sonra genel 
seçimlerde partimizi iktidar yapa-
cağız. Birbirimizi ayırmadan siyaset 
yapıp, partimizin iktidar koşusuna 
birlikte destek vereceğiz.  Ülkemi-
zin CHP’nin iktidarına ihtiyacı oldu-
ğundan üzerimize düşen görev ve 
sorumlulukları hep birlikte yerine 
getireceğiz. Hak, hukuk, adalete ve 
ülkemizin bütün değerlerine sahip 
çıkacağız ve çıkmaya devam ede-
ceğiz.” 

Siyasetin bir hizmet işi olduğuna 
da dikkat çeken Mehmet Ali Ünal, 
“Siyaset bir hizmet işidir. Birilerinin 
yaptığı gibi çıkar ve menfaat temin 
etme işi değildir. Önce vatanımız, 
tüm değerlerimiz, halkımız ve son-
ra da partimiz gelmelidir. Partimizin 
oyunu tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Konya’da da yükseltmek istiyoruz. 
Partimizi birlik ve beraberlik içinde 
büyütüp, iktidara taşımak en büyük 
amacımız olmalıdır. Gazi Mustafa 
Kemal’in bizlere emanet ettiği 

Cumhuriyetimizi, Egemenlik 
kayıtsız şartsız Türk Milletinin ola-
caktır ilkesini ve partimiz CHP’yi 
ölünceye kadar taşıyacağım. Hepi-
miz Türkiye’yi ve geleceğimizi dü-
şünüyoruz. Bu parti yiğitlerin, aklını 
kiraya vermeyenlerin ve her zaman 
halkını ön palanda düşünenlerin 
partisidir” şeklinde konuştu. 

Daha sonra ilçe başkanları birer 
konuşma yaparak, kongre süreci, 
Türkiye’nin sorunları,  önümüzdeki 
dönem seçimler ve yapılacak çalış-
malar ele alındı.   n HABER MERKEZİ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi İslami değerlere uygun bir ekonomik sistemin imkânları üzerine 
düşünceleri geliştirmek amacıyla İslam İktisadı alanında tezli yüksek lisans programı açıyor

NEÜ’den İslam İktisadı 
alanında önemli adım

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) İslam İktisadı alanında tezli 
yüksek lisans programı açıyor. İslami 
değerlere uygun bir ekonomik siste-
min imkânları üzerine düşünceleri 
geliştirmek amacıyla açılan program 
hakkında Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Dekanı ve İktisat Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Bu-
luş bilgi verdi. 

Üretim, tüketim, değişim ve bö-
lüşüm başta olmak üzere temel eko-
nomik faaliyetleri inceleyen ve bu 
faaliyetlerin nasıl yerine getirilmesi 
gerektiğine dair politikalar öneren 
birçok ekonomik sistem bulunmakla 
birlikte 1750’lerden sonra hâkim sis-
teme dönüşen kapitalist sistemin gü-
nümüzde neredeyse alternatifsiz gibi 
algılandığını söyleyen Buluş, bu siste-
min ortaya koyduğu kimi nicel ekono-
mik başarıları yanında ciddi ekonomik 
başarısızlıklarının da bulunduğunu 
kaydederek bu başarısızlıkların dünya 
ekonomi politik sistemini tehdit eder 
boyutta sorunlara dönüşmesine rağ-
men anlamlı bir çözüm üretilemedi-
ğini ifade etti.

Kapitalizme alternatif ekonomik 
bir yaklaşım olarak İslam İktisadı 
araştırmaları günümüzde büyük ilgi 
gördüğünü kaydeden Buluş: “Bu il-
ginin akademik bir ilgi olmaktan öte 
Müslümanların inançları ile ilişkisi 
bakımından kapitalizmden farklı İsla-
mi değerlere uygun bir ekonomik sis-
tem talebini de içermesi gerekmekte-
dir. Bu anlamda özellikle 1960’larda 
başlayan faizsiz bir borçlanma arayışı 
ile başlayan teorik ve uygulamaların 
büyük bir kısmı İslami yöntemlere 
uygun finansal uygulamaları geliştir-
mekle sınırlı kalmıştır. Hâlbuki İslami 
finans İslami ekonominin sadece bir 
yönünü teşkil etmekte ve İslam’ın 
diğer değerlerinin olmadığı bir va-
satta yalnızca kapitalist yöntemlerle 

benzeşme riski taşıyan bir cüzünü 
oluşturmaktadır. Bu nedenle İslami 
ekonomik sistemin tasarımını ekono-
minin finans dışında kalan ve hepsi 
birbiri ile ilişkili diğer kavram ve ku-
rumları ile birlikte ele alan bütüncül 
bir anlayışa daha fazla önem vermek 
gerekmektedir.” dedi. 

İSLAM İKTİSADI İSMİYLE
 AÇILAN TEK PROGRAM

Necmettin Erbakan Üniversite-
si, İslam İktisadı tezli yüksek lisans 
programının diğer programlardan 
farklı olarak bu isimdeki tek program 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ab-
dülkadir Buluş bütüncül bir iktisadi 
anlayışla yalnızca finansa ağırlık ver-
meyen İslami iktisadın dayandırılabi-
leceği değerlerden oluşan bir sistem 
içinde bilgi üretimini de hedefleri 
arasına dâhil etmesinin de başka bir 
farklılık olduğuna dikkat çekti. 

“Program İktisat Anabilim Dalı 
altında ama birden fazla anabilim 

dalının ortaklığı ile yürütülecektir. 
Programda yer alan dersler üç alanın 
derslerinden oluştuğundan adayların 
programda hedeflenen İslam’ın de-
ğerlerine uygun bir ekonomik sistem 
üzerine bütüncül bir yaklaşım sahibi 
olmaları hedeflenmektedir. 4 yıllık 
lisans mezunu olan ve İngilizceden 
YÖK’ün tanıdığı sınavlardan ve eş-
değer sınavlardan asgari 55 puana 

sahip olan adayların başvurabileceği 
programda adayların belli derslerden 
bir dönem bilimsel hazırlık almaları 
gerekmektedir.” diyen Buluş, İslam 
İktisadı tezsiz yüksek lisans progra-
mına ilgi duyanları programlarına 
davet ettiğini ve programın hayırlara 
vesile olmasını Allahtan niyaz ettikle-
rini belirtti.
n HABER MERKEZİ 

Engellileri ziyaret ediyor, sevindiriyor
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-

met Tutal, kırsal mahallerde bulunan 
engelli ailelere sürpriz ziyaret gerçek-
leştirdi. Kırsal mahallelerde yaptığı 
bilgilendirme toplantısı sonrasında 
Başkan Tutal, engelli  ailelerini ziya-
ret ederek onlarla sohbet etti.  İnce-
su Mahallesinde ikamet eden Down 
Sendromlu Fatih Kartal, Zihinsel en-
gelli Fatma Çalı ve Bedensel Engelli 
Rahime Arslanoğlu’nu evinde ziyaret 

etti. Down sendromlu Fatih’in tarım 
araçlarına ilgisi olduğunu öğrenen 
Başkan Tutal, hangi tarım araçlarını 
kullandığını sorarak bir süre sohbet 
etti. Fatih’e bir dahaki ziyaretinde bir-
likte traktör kullanma sözü verdi. 

Her fırsatta engelli vatandaşların 
yanında olmaya çalışan Başkan Tu-
tal’ın sürpriz ziyareti aileleri mutlu 
etti. Ailesiyle yaşayan ve en büyük 
tutkusu traktör kullanmak olan Fa-

tih Kartal , yanlız yaşayan Fatma Çalı 
Başkan Tutal’la uzun süre sohbet 
ederek traktörü nasıl kullandığını, kul-
lanırken neler hissettiğini anlatarak  
uzun süre sohbet etti. Başkan Tutal’ı 
karşısında gören Fatma Çalı ise; “Seni 
tanıyorum. Belediye Başkanısın hep 
geliyorsun bana selam veriyor konu-
şuyorsun. Tayyip Erdoğan bize yar-
dım ediyor. Sende yardım ediyorsun. 
Hepinize dua ediyorum” dedi. Başkan 

Tutal’ın kendilerini ziyaret etmelerin-
den dolayı  mutlu olduklarını dile ge-
tiren Kartal, “Allah hiçbir zaman Baş-
kanımızı başımızdan eksik etmesin, 
bugün evimizi ziyaret ederek, bizleri 
sevindirdi. Sağolsun Başkanımız her 
zaman bizimle yakından ilgileniyor. 
İsteklerimizi yerine getirmeye gayret 
gösteriyor. Biz Başkanımızdan razıyız 
Allah’ta kendisinden razı olsun” ifade-
lerini kullandı.  n HABER MERKEZİ

CHP Konya il Başkanı Mehmet Ali Ünal

Prof. Dr. Abdulkadir Buluş
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En düşük memur maaşı 2 bin 893 liraya yükseldi
Maliye Bakanlığınca, enflasyon 

oranından kaynaklı ilave yüzde 
1,69 artış ile kamu çalışanlarının 
aylık ve ücretlerinde ocaktan ge-
çerli olmak üzere toplamda yüz-
de 5,69 artış yapıldığı, en düşük 
memur maaşının 2 bin 893 liraya 
yükseldiği bildirildi.

Maliye Bakanlığından, kamu 
görevlileri ve emeklilere yönelik 
zamlara ilişkin yapılan açıklamada, 
bu yıl kamu görevlilerinin mali ve 
sosyal haklarında yapılan artışla-
rın “Kamu Görevlilerinin Geneline 
ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali 
Ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 
2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem 
Toplu Sözleşme” ile belirlendiği 
hatırlatıldı.

Bu yılın ocak ayından geçerli 
olmak üzere kamu görevlileri ile 
memur emeklilerinin tamamının 
maaş ve ücretlerinde yüzde 4 artış 
öngörüldüğü anımsatılan açıkla-
mada, 2017 yılı ikinci altı aylık dö-
neminde enflasyonun yüzde 5,69 

olarak gerçekleştiği kaydedildi. Bu 
enflasyon oranından kaynaklı ola-
rak ilave yüzde 1,69 artış ile bir-
likte kamu çalışanlarının aylık ve 
ücretlerinde ocak ayından geçerli 
olmak üzere toplamda yüzde 5,69 
oranında artış yapıldığına dikkat 

çekilen açıklamada, bu çerçevede 
aile yardımı ödeneği dahil en dü-
şük memur maaşının 2 bin 721 
liradan 2 bin 893 liraya yükseldi-
ği bildirildi. Açıklamada, memur 
emeklilerinin aylıklarında da 2018 
ocak ayında enflasyon zammı dahil 

yüzde 5,69 artış yapıldığına işaret 
edilerek, en düşük memur emekli 
aylığının bin 871 liradan bin 978 
liraya yükseldiği belirtildi. Bu dö-
nemde SSK ve Bağ-Kur emekli 
aylıklarında da yüzde 5,69 artış 
sağlandığı vurgulanan açıklamada, 

“Böylece en düşük SSK emekli ay-
lığı bin 485 liradan bin 570 liraya, 
en düşük esnaf Bağ-Kur emekli 
aylığı ise bin 330 liradan bin 405 
liraya yükselmiştir” ifadeleri kul-
lanıldı. Maaş hesaplamalarında, 
bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, 

vekalet ücreti, döner sermaye öde-
mesi ve yabancı dil tazminatı gibi 
ödemeler yer almazken, aile ve ço-
cuk yardımı ödeneği ise dahil edil-
di. Aile yardımı ödeneği hesabında 
çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş 
grubu ve diğer) esas alındı.   n AA

KTO Başkanı Şelçuk Öztürk, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaşma başarısı gösteren tüm 
Konyalı tüccar ve sanayicileri kutlayarak, 2018’de Konya’nın yeni rekorlara imza atacağını söyledi

2018’de Konya yeni 
rekorlara imza atacak

Konya ihracatta Cumhuriyet ta-
rihinin rekorunu kırdı. 2017’de yüz-
de 17,40 artışla 1,564 milyar dolar 
ihracat yapan Konya, Aralık ayında 
da yüzde 27,42 artışla 147.3 mil-
yon dolar ihracat yaparak tarihinin 
en yüksek aylık ihracatını gerçek-
leştirdi. Konya Ticaret Odası (KTO) 
Başkanı Selçuk Öztürk, Cumhuriyet 
tarihinin en yüksek ihracatına ulaş-
ma başarısı gösteren tüm Konyalı 
tüccar ve sanayicileri kutlayarak, 
2018’de Konya’nın yeni rekorlara 
imza atacağını söyledi.    

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre Türkiye 2017 
yılında 157.1 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdi. Açıklanan verilere 
göre; Konya’nın 2017 yılında ihra-
catı geçen yıla göre yüzde %17,40 
artışla 1 milyar 564 milyon 646 
bin dolar oldu. İhracat verilerini 
değerlendiren Konya Ticaret Odası 
Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı 
Selçuk Öztürk, “Türkiye’nin Ara-
lık ayı ihracatı yüzde 10,1 artışla 
13 milyar 570 milyon dolar olup, 
ilimizin Aralık ayı ihracat rakamı 
%27,42 oranında artışla 147 milyon 
300 bin 433 dolar olarak gerçek-
leşmiştir. Bu rakama göre Konya, 
Aralık ayında il bazında Türkiye’nin 
ihracatının yüzde 1.09’unu ger-
çekleştirmiştir. Konya’nın Aralık 
- 2017 ihracatı, Aralık - 2016 ayı-
na göre yüzde 27.42 oranında artış 
göstermiştir. 147.3 milyon dolar 
ihracat Konya’nın bugüne kadar 
aylık gerçekleştirdiği en yüksek 
rakamdır. 2017’nin genelinde ise 
Türkiye 157.1 milyar dolar ihracat 
yapmıştır. Konya ise 2017 yılında 
1.564 milyar dolar ihracat yaparak 
%17,40 oranında artış sağlamıştır” 
dedi.

2014 yılında elde edilen 1,51 
milyar doların üzerinde gerçekleşen 
ihracat rakamıyla Konya iş aleminin 
büyük bir moral kazandığını ifade 
eden Başkan Öztürk, “2017 yılında 
yapılan 1 milyar 564 milyon dolar 
ihracat rakamına göre Konya, Cum-
huriyet tarihininin en yüksek ihra-
catını gerçekleştirmiştir. Müteşeb-
bislerimizin fedakarca çalışmaları 
ile Konya’nın ciddi anlamda küresel 
ekonomiye entegre olduğu tescil-
lenmiştir. Bu başarıyı sağlayan tüm 
tüccar ve sanayicilerimizi kutlu-

yor, emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Hedefimiz 2018 yılında 
daha yüksek ihracat rakamlarına 
ulaşmaktır. Dünya ekonomisinin 
büyümesi, buna bağlı olarak küre-
sel ticaretteki büyüme, en büyük 
ihraç pazarımız AB’deki büyüme 
2018 ihracatımız için olumlu geliş-

melerdir. Küresel bazda bu gelişm-
lerele birlikte yurt içinde genel ihra-
catımızın artması, yüksek büyüme, 
ihracatçılarımıza finansal destekler-
de miktar ve çeşitliliğin artması gibi 
etkenler Konya’nın ihracatını da 
2018’de yukarıya taşıyacaktır. Her-
şeyden önemlisi kazandığımız mo-

ral ve motivasyon 2018 için en bü-
yük avantajımızdır. 2018’de Konya 
yeni rekorlara imza atacaktır” dedi.

Konya Ticaret Odası olarak, 
2017’de 1,5 milyar doların üzerin-
de ihracat hedefi ile yürüttükleri 
programlı çalışmaların karşılığını 
aldıklarını ifade eden KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, “İhracatçı üyelerimi-
ze yönelik e-ticaret sitelerine üyelik 
desteği projemiz, alternatif pazar 
araştırmaları, hedef pazar ve sek-
tör projemiz gibi çalışmalarımızın 
karşılığını aldığımızı görmekteyiz. 
2018 yılında da Başta Afrika ve Gü-
ney Amerika olmak üzere alternatif 
pazar çalışmalarımız devam edecek. 
Uluslararası çapta gerçekleştirdiği-
miz Konya Bölgesi İmalat Envan-
teri projemizi tamamlayarak Konya 
firmalarının yurtdışında tanıtılması 
ve üyelerimizin daha fazla ithalatçı 
ile buluşmasını sağlayacağız. Yurt 
dışı fuar ve ikili iş görüşmeleri or-
ganizasyonlarımızı sürdüreceğiz. 
Bununla birlikte yurt dışından satın 
alma heyetlerini Konya’ya getirme-
ye de devam edeceğiz. Tüm tüccar 
ve sanayicilerimizle birlik içinde 
yapacağımız çalışmalarla Konya kü-
resel ticaretten aldığı payı artıracak-
tır” dedi.  n HABER MERKEZİ 

Arıcılara 60 milyon 
liralık destek ödemesi

Motorine binde 5 
biyodizel harmanlanacak

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı 
Çiftçi, Türkiye genelinde yaklaşık 47 
bin üreticiye 60 milyon lira destek-
leme ödemesi yapılacağını söyledi. 
Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın 
Çiftçi, birlik binasında gazetecile-
re yaptığı açıklamada, arıcılara ilk 
defa 2003 yılında “ana arı” adı al-
tında yapılan destekleme ödemesi-
nin 2008 yılından sonra kovan başı 
verilen destekle devam ettiğini, bu 
tarihten itibaren arıcılara kovan ba-
şına 10 lira verildiğini belirtti.

Türkiye genelinde yaklaşık 47 
bin üreticiye 60 milyon lira destek-
leme ödemesi yapılacağına işaret 
eden Çiftçi, “Bu para arıcılarımız 
için son derece önemli. Ocak ayının 
son haftası ya da şubat ayının ilk 
haftasında yapılacak bu ödemeyle 

üreticilerimiz arılarının bakımlarını 
gerçekleştirebilecek ve genel ihti-
yaçlarını karşılayabilecek.” dedi.

Çiftçi, arıcıların destekleme pa-
rasının çoğunu kovan bakımında 
kullanacağını kaydederek, “Önü-
müz ilkbahar. Dolayısıyla arıların da 
ilkbahar bakımları geliyor. Arıcıları-
mız arılarının daha fazla beslenmesi 
için şeker alacak. Kırılan ve bozulan 
kovanlarını değiştirecek. Bunun için 
arıcılara bu para ilaç gibi gelecek.” 
diye konuştu.

Çiftçi, ilgili bakanlığın çalışması 
sonucu bu yıl ana arıya destekle-
me ödemesi yapılacağını da ifade 
ederek, üreticilerin ana arı başına 
15 lira alacağını, bunun da arıcılar 
adına son derece önemli olduğunu 
söyledi.  n AA

Türkiye’de en çok kullanılan 
akaryakıt türü olan motorine binde 
5 biyodizel harmanlanması uygula-
ması başladı. Türkiye’de en çok kul-
lanılan akaryakıt türü olan motorine 
binde 5 biyodizel harmanlanması 
uygulaması başladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumunun (EPDK) geçen yıl hazi-
randa kararlaştırdığı, biyodizelin 
motorinle harmanlanması oranına 
zorunlu taban getirilmesi uygula-
ması yeni yılla birlikte hayata geçi-
rildi. Düzenlemeyle ithal veya rafi-
nericiden temin edilen motorine en 
az binde 5 yerli tarım ürünlerinden 
veya bitkisel atık yağlardan üre-
tilmiş biyodizel katılacak. Böylece 
akaryakıt piyasasında satılan her 
200 litre motorinde en az 1 litre 
biyodizel bulunacak.Türkiye’de 
toplam akaryakıt satışlarının yakla-
şık yüzde 84’ü motorin türlerinden 

oluşuyor. Söz konusu satış miktarı-
na uygulanacak binde 5’lik biodizel 
harmanlanmasıyla 2018’de yıllık 
yaklaşık 115 bin ton biodizel üretil-
mesi planlanıyor.

Türkiye’de biyodizel lisansı sa-
hibi 12 şirket bulunuyor. Bu şirket-
lerin üretim kapasitesinin yıllık 240 
bin tonun üzerinde olduğu tahmin 
ediliyor.

Biyodizel, aspir ve kanola gibi 
bitkilerden elde edilen yağlar ile 
kullanılmış bitkisel yağlardan üre-
tiliyor. Kendi başına da dizel araç-
larda akaryakıt olarak kullanılabilen 
biodizel, genelde motorin ile çeşitli 
oranlarda harmanlanarak kullanılı-
yor. Avrupa Birliği’nin 2020 yenile-
nebilir enerji hedeflerinde, ulaşımda 
kullanılan enerjinin yüzde 10’unun 
yenilenebilir kaynaklardan karşılan-
ması planlanıyor.
n AA

Konya Ticaret Odası (KTO)Başkanı Selçuk Öztürk



Kültür ve fikir adamı Av. Mehmet Özgen 
Küçükkoner, Hakk’ın rahmetine kavuştu. 82 
yaşında vefat eden Merhum Küçükkoner geç-
tiğimiz gün ikindi namazına müteakip Hacı 
Veyis Camii’nden Üçler Mezarlğına defnedil-
di. Kültür hayatına önemli katkılarda bulunan 
merhum Küçükkoner’in cenazesine AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Konya Baro Başkanı Musta-
fa Aladağ ve çok sayıda kişi katıldı. Merhum 
Küçükkoner’in cenazesi tekbirlerle omuzlarda 
taşındıktan sonra dualar ile defnedildi. Küçük-
koner ailesi ise cenazeye katılan yakınlarının 
taziye dileklerini kabul etti. Yayımladığı kitap-
lar ile dikkatleri üzerine çeken Küçükkoner’in 
1’i erkek 1’kız olmak üzere 2 evladı vardı. 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum Mehmet 
Özgen Küçükkoner’e Allah’tan rahmet, Kü-
çükkoner ailesine ise baş sağlığı ve sabırlar 
diliyoruz. 

MEHMET ÖZGEN KÜÇÜKKONER KİMDİR?
1935 yılında Konya’da doğdu. 1963 yılın-

da Konya’da serbest avukatlığa başladı. Lise 
çağlarından beri sosyal faaliyetlere ve siyasete 
ilgi duyan Mehmet Özgen Küçükkoner, yıllar-
ca Konya Barosunda Yönetim Kurulu üyeliği, 
Başkan vekilliği ve on yılda Türkiye Barolar 
Birliğinde Konya temsilcisi olarak görev yaptı. 
Küçükkoner, çeşitli yerel gazetelerde makale-
ler ve köşe yazıları yazdı.  n HÜSEYİN MENEKŞE
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Kültür ve fikir adamı

 Av. Mehmet 
Özgen 

KÜÇÜKKONER’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine ve 

yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Kültür ve fikir adamı Av. Mehmet Özgen Küçükkoner son yolculuğuna 
uğurlandı. Küçükkoner’in cenazesine çok sayıda kişi katıldı

Av. Küçükkoner son 
yolculuğuna uğurlandı

‘Akşener, sorumsuzca
açıklama yapmıştır’

Midibüsün çarptığı yaşlı 
kadın hayatını kaybetti

Meral Akşener’in Konya’ya yö-
nelik iddialarına sert tepki gösteren 
KONSİAD Konya Şube Başkanı Ay-
dın; “Konya ekonomisini karalama 
kampanyalarına şimdi siyasette 
dahil olmuştur. Akşener’i iddialarını 
ispata davet ediyorum” dedi.

KONSİAD Konya Şube Başka-
nı Hasan Hüseyin Aydın, İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener’in, 
“Konya’da silahlı eğitim kampları 
bulunuyor” yönündeki açıklama-
sına sert tepki gösterdi. Aşener’in 
açıklamalarını yalan ve iftira olarak 
değerlendiren KONSİAD Konya 
Şube Başkanı Aydın, “Açıklamayı 
yapan Akşener, bu ülkede uzun yıl-
lar milletvekilliği ve bakanlık yapmış 
bir isim. Böyle bir kişinin böyle bir 
açıklama yapması bir Konyalı olarak 
beni çok şaşırttı ve üzdü. Sorumsuz-
ca yapılmış, hiç bir dayanağı olma-
yan bu açıklama sebebiyle Akşener’i 
kınıyor, iddialarını ispata davet edi-
yorum” dedi. 

Barış, huzur ve Mevlana şehri 
Konya üzerinden böyle bir iddia-
nın gündeme getirilmesi ile neyin 
amaçlandığını bilmediğini ifade 
eden Aydın, “Geçtiğimiz günlerde 
kamuoyu ile paylaşmış ve Konyalı-
lara çağrıda bulunmuştuk. Bazı plat-
formlarda Konya için ‘Türkiye’nin 

Çin’i’ kelimesini kullanıyorlar. Ka-
litesizlik damgası vurarak Konya’yı 
Çin gibi göstermeye çalışıyorlar. 
Ekonomik anlamdadaki bu saldırı-
ya biz karşı gelmezsek önümüzdeki 
süreçte olumsuzluklarla karşı karşı-
ya kalırız diye. Akşener’in bu açıkla-
ması, Konya’ya yönelik bilerek veya 
bilmeyerek yapılmak istenen linç 
kampanyasının siyasi ayağı olarak 
görüyor ve kesinlikle reddediyoruz” 
diye görüş belirtti.  

Aydın açıklamasının sonunda 
tüm Konyalıları birlik ve beraberliğe 
davet edip, Konya’nın adını karala-
maya yönelik yapılan açıklamalara 
karşı durmaya çağırdı.   
n HABER MERKEZİ 

Akşehir ilçesinde yolun karşısı-
na geçmek isteyen yaşlı bir kadın, 
midibüsün çarpması sonucu haya-
tını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Sel-
çuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, yolun karşısına geçme-
ye çalışan Hasibe Uymaz’a (78) seyir 
halindeki Mevlüt A. (39) idaresinde-
ki 42 D 7276 plakalı yolcu midibü-
sü çarptı. Midibüsün altında kalan 
yaşlı kadın çevredeki vatandaşlar 
tarafından aracın altından çıkarıldı. 
Çağrılan ambulansla Akşehir Dev-

let Hastanesine kaldırılan Hasibe 
Uymaz, yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Kaza sonrası midibüs sü-
rücüsü Mevlüt A. gözaltına alındı.
n İHA

KONSİAD Konya Şube Başkanı 
Hasan Hüseyin Aydın

13 yıl önce kuru sıkıdan bozma tabancayla babasını öldürdüğü gerekçesiyle 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra 
geçen yıl serbest bırakılan şahsın, 14 yıl önce benzer silahla öldürülen bir kişinin de katil zanlısı olduğu ortaya çıktı

Kuru sıkı tabanca 14 
yıllık cinayeti aydınlattı

14 yıl önce kuru sıkıdan bozma ta-
bancayla öldürülen bir kişinin katil zan-
lısının, bu olaydan 10 ay sonra babasını 
benzer silahla öldürdüğü gerekçesiyle 
11 yıl cezaevinde yattıktan sonra ser-
best bırakılan şahıs olduğu ortaya çık-
tı.  Olay, 29 Ağustos 2004 günü saat 
12.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçe-
si Ferhuniye Mahallesi Hacıveyiszade 
Cami önünde meydana gelmişti. Edi-
nilen bilgiye göre, cami önünde tezgah 
üzerinde bul-kazan olarak tabir edilen 
çekilişten yaptıran halk arasında ni-
yetçi olarak bilinen Çetin Kalaycı (27), 
tezgah önünde kimliği belirlenemeyen 
zanlı tarafından kuru sıkıdan bozma ve 
bilye atar tabancayla göğüs kısmından 
vurularak öldürüldü. Olay üzerine ça-
lışma yapan polis ekipleri, olay yerinde 
1 adet kuru sıkı tabancaya ait kovan 
buldu. Ayrıca Çetin Kalaycı’ya yapı-
lan otopsi esnasında ise vücudundan 
1 adet dökümden yapılma bilye tarzı 
çekirdek çıkartıldığı öğrenildi. Yapılan 
tüm çalışmalara rağmen cinayet çö-
zülemeyince dosya kapandı. Cinayetin 
üzerinden 14 yıl geçtikten sonra geç-
mişe dönük dosyaları ele alan Konya 
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayet-
leri çözmek için özel ekip kurarak ça-
lışmalarına başladı. Cinayet Büro ekip-
leri, geçmiş yıllarda Çetin Kalaycı’nın 
öldürülmesinde kullanılan ve namlusu 
açılarak bilye şeklinde mermi atan ta-
bancaya dönüştürülen kuru sıkı taban-
cadan bozma silahla işlenmiş yaralama 
ve cinayet gibi olayları incelemeye aldı. 
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardın-
dan 16 Haziran 2005 yılında Mevlüt 
Berber’in olayın yaşandığı tarihte 18 
yaşında olan oğlu Şahin Berber tara-
fından aynı tarz, dönüştürülmüş bilye 
atan bir ateşli silahla öldürüldüğünü 
tespit etti. Her iki cinayet olayında da 
kullanılan silahların benzerliğinden 
yola çıkan ve çalışmalarını Şahin Ber-

ber üzerinde yoğunlaştıran Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Çe-
tin Kalaycı’nın öldürüldüğü tarihten 
bir gün sonra çalıntı bir motosikletle 
Antalya iline kaçtığını belirledi. 
EVİNDE 3 ADET SİLAH VE ÇOK SAYIDA 

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 

babasını öldüren Şahin Berber’in aile-
si ve yakın çevresinden topladığı bil-
giler doğrultusunda Çetin Kalaycı’yı 
da öldürdüğünü ortaya çıkardı. Polis 
ekipleri, babasını öldürdükten sonra 
cezaevine giren ve yaklaşık 1 yıl önce 
cezaevinden çıkan şüpheli Şahin Ber-
ber’i teknik takibe alarak, hareketlerini 

izlemeye başladı. Yapılan teknik ta-
kibin ardından Şahin Berber’in uyuş-
turucu satıcısı da olduğu tespit edildi. 
Bunun üzerine çalışmalarını tamam-
layan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 
Şahin Berber’i Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle 
birlikte dün Meram ilçesinde bulunan 
evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şa-
hin Berber’in evinde yapılan aramada 
ise 2 adet tabanca, 1 adet tüfek ve çok 
sayıda mermiyle 725 paket satışa hazır 
esrar, 12 gram kokain ve bin 750 adet 
uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Cinayet Büro 
Amirliğine getirilen şüpheli Şahin Ber-
ber, emniyette alınan ifadesinde 14 yıl 
önceki cinayeti itiraf etti. Şahin Berber, 
“Olay günü halamın oğlu ile eski fuar 
alanında gezerken Hacıveyis Cami 
önünde ‘niyet’ tabir dilen tezgahtan 
çekiliş yaptım. Açtığım kartların boş 
çıkması üzerine sinirlenerek birkaç kez 
daha çekmek istedim. Tezgah sahibi 
Çetin Kalaycı buna izin vermeyerek 
bana birkaç kez tokat attı. Bu sırada 
yanımda bulunan kuru sıkıdan boz-
ma tabanca ile şahsa 2-3 el ateş ettim 
ve olay yerinden kaçarak uzaklaştım. 
Olaydan sonra babamın evine gittim. 
Sonra ise Antalya’ya kaçtım. Tekrar 
Konya’ya geldiğimde babam Mevlüt 
Berber’in beni polise ihbar edeceğini 
söylemesi üzerine babamı da benzer 
bir kuru sıkı tabanca ile öldürdüm” de-
diği öğrenildi.

BABASINI KAZAYLA, NİYETÇİYİ İSE 
BİLMEDEN ÖLDÜRMÜŞ

Polisteki işlemlerinin ardından şu-
beden çıkarılan şüpheli Şahin Berber 
gazetecilerin neden öldürdün sorusu-
na, “Çocuktum bilmiyordum” diyerek 
cevap verirken, babanı neden öldür-
dün sorusuna ise “Kazayla” cevabını 
verdi. Şüphelinin emniyetteki işlemle-
rinin ardından adliyeye sevk edileceği 
öğrenildi.  n İHA 

14 yıl önce kuru sıkıdan bozma tabancayla öldürülen bir kişinin katil zanlısının, 
11 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan şahıs olduğu ortaya çıktı.
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‘Sanayi sektörlerinin tamamı ihracatını artırdı’
Konya Sanayi Odası (KSO) 

Başkanı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, 
Konya’nın 2017 yılında 1 mil-
yar 564 milyon 646 bin dolar 
ihracatla Cumhuriyet tarihinin 
ihracat rekorunu kırdığını söy-
ledi. 

Aralık ayı ihracat rakamla-
rının açıklanmasıyla Konya’nın 
ve Türkiye’nin 2017 yılında 
gerçekleştirdiği toplam ihracat 
rakamları da belli oldu. KSO 
Başkanı Memiş Kütükcü yaptığı 
değerlendirmede, 2017 yılının 
ihracatta rekorlar yılı olduğu-
nun belirterek, “Konya, 2017 
yılında ihracatını yüzde 17.35 
ile Türkiye ortalamasının 7 
puan üzeninde artırarak Cum-
huriyet tarihinin en yüksek ih-

racatı olan 1 milyar 564 milyon 
646 bin dolar rakamına ulaştı. 
Türkiye ise bu dönemde ihraca-
tını yüzde 10.22 artırarak Cum-
huriyet tarihinin ikinci rekoruna 
imza attı” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Konya’da sa-
nayi sektörlerinin tamamının 
ihracatını artırmayı başardığını 
aktaran Kütükcü, “İhracatımız-
da ilk sırada yer alan makine ve 
aksamları sektörümüz ihraca-
tını yüzde 20.5 artırarak lider-
liğini korudu. 364 milyon 364 
bin dolar ihracat yapan makine 
sektörümüzün ardından ikinci 
sırada yer alan otomotiv en-
düstrimiz ise yüzde 17.17’lik 
artışla 329.5 milyon dolar ih-
racat gerçekleştirdi. Tüm sa-
nayi sektörlerimizin ihracatını 
artırmayı başardığı 2017 yılın-

da Konya’mızda öne çıkan sa-
vunma sanayi ise yüzde 6.6’lık 
ihracat artışı yakaladı. Konya, 
ihracatta ortaya koyduğu başa-
rıyla 2017 yılında Türkiye’nin 
toplam ihracatından aldığı payı 
yüzde 1.06’ye çıkardı” şeklinde 
konuştu.

Konya’nın 2017 yılında 
Adana, Denizli, Kayseri, Gazi-
antep, Eskişehir gibi emsal iller 
arasında en güçlü ihracat artı-
şını yakalayan şehir olduğunu 
da belirten Kütükcü, “İnşallah 
2018 yılında üretim ve ihracat 
performansımızı artırarak Tür-
kiye’nin yeni Marmara Havzası 
olma iddiamızı daha da güçlen-
direceğiz” diye konuştu.

Kütükcü, ayrıca geçtiğimiz 
yıl Konya’nın en fazla ihracat 
artışı yakaladığı ülkelerle ilgili 

şu bilgileri verdi: “Yüzde 33 ile 
Polonya ihracatımızı en fazla ar-
tırdığımız ülke oldu. Ardından 
yüzde 31 ile İtalya, yüzde 25 ile 
Almanya ve yüzde 19 ile Birle-
şik Krallık geliyor.”

Kütükcü, Konya ihracatın-
da en güçlü büyümenin üçün-
cü çeyrekte yaşandığı bilgisini 
paylaşarak, ilk çeyrek ihracat 
artış oranının yüzde 12.8, ikinci 
çeyrek artış oranının yüzde 9.3, 
üçüncü çeyrek artış oranının 
yüzde 27, dördüncü çeyrek ar-
tış oranının ise yüzde 21.4 oldu-
ğunu kaydederek, Irak, Alman-
ya, Cezayir, İran, İtalya, Birleşik 
Devletler, Suudi Arabistan, Po-
lonya, Mısır, Birleşik Krallığın 
en çok ihracat yapılan 10 ülke 
olduğunu sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ 

Derbent Aladağ’ın “Turizm Merkezi” ilan edilmesinin ardından kış sporlarının profesyonelce yapılabilmesi 
için yakın zamanda birinci etapta mekanik tesisler ile günü birlik tesislerin temelinin atılması planlanıyor

Proje hayata geçiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından onaylanan ve 
Resmi Gazete’de yayımlanan Kon-
ya’nın beklediği proje hayata geçi-
riliyor. Derbent Aladağ’ın “Turizm 
Merkezi” ilan edilmesinin ardından 
kış sporlarının profesyonelce yapı-
labilmesi için yakın zamanda birin-
ci etapta mekanik tesisler ile günü 
birlik tesislerin temelinin atılması 
planlanıyor. 

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Ahmet Sorgun, Konya Milletve-
kili Leyla Şahin Usta ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile 
görüşen Derbent Belediye Başkanı 
Hamdi Acar, proje hakkındaki geliş-
meleri anlattı. Başkan Acar, “Bakan-
lar Kurulundan geçen ve Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından onaylanan turizm ilanı 
kentimiz için çok önemliydi. Çünkü 
turizm ilanı olmadan bu alanda bize 
tahsis edilemediği ve orman olarak 
belirtildiği için Büyükşehir Beledi-
yemiz ile birlikte hiçbir şey yapamı-
yorduk. Şu andan itibaren ise inşal-
lah buranın tahsisi yapılıyor. Birinci 
etapta mekanik tesisleri, günü birlik 
tesisleri tamamlayacağız ve Kon-
ya’yı kayak ve kış sporlarıyla tanış-
tıracağız” dedi.

Derbent’in turizm merkezi ilan 
edilmesiyle birlikte bölge için proje 
hazırlığı içerisinde olan yatırımcıla-
rın ciddi anlamda teşvik alacağını 
dile getiren Başkan Hamdi Acar, 
“Tabi onayın ardından ikinci bir 
avantajı da yatırımcılara ciddi an-
lamda teşvik alacak olmalarıdır. Bu 
anlamda sadece Konyamıza değil İç 
Anadolu Bölgesi’ne de büyük katkı 
sağlayacak. İnşallah Kayseri Erci-
yes’ten sonra Derbent Aladağ Ka-
yak Merkezi de önemli bir boşluğu 
dolduracak. Tesislerin tamamlan-
masıyla birlikte Derbent, bir bu-
çuk milyonu geçen Konya merkez 
nüfusumuzun daha rahat hareket 
edebileceği, nefes alabileceği ve 
motivasyon sağlayacağı bir yer ola-
cak. Kayak sporu 7’den 70’e herkesi 
ilgilendiren bir spor olduğu için her 
yaştan insanımız hafta içi ve haf-
ta sonları Derbent’e gelerek şehrin 
yoğun stresini atmış olacak. Ayrıca 
Derbent’te sadece kayak yapılmaya-
cak. Vatandaşların farklı doğa spor-
larını yapmalarına imkan sağlamak 
için önemli alanlar geliştirilecek. 
Yani yılın 365 gününde doğa sporla-
rına ev sahipliği yapacak bir merkez 
kazandırılacak. Projenin bu aşamaya 
gelmesine katkı sağlayan AK Parti 
Genel Başkan Yardımcımız Ahmet 
Sorgun’a, Konya milletvekillerimize 
ve Derbent’e desteğini esirgemeyen 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Tahir Akyürek’e çok teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.

“ALADAĞ İÇİN NE GEREKİYORSA 
YAPACAĞIZ”

Bu kararın başta Derbent olmak 
üzere Konya’ya hayırlı olması gerek-
tiğini ifade eden Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek ise “Bu 
turizm bölgesi ilanı 55 milyon met-
rekarelik bir alanda kış turizmine 
yönelik tesisler yapılabilmesinin alt 
yapısını oluşturuyor. Cumhurbaş-
kanımıza, Başbakanımıza, Bakanlar 

Kurulumuza, Genel Başkan Yar-
dımcımız Ahmet Sorgun’a ve Konya 
milletvekillerimize çok teşekkür edi-
yoruz. Derbent Aladağ ile ilgili bazı 
adımların atılabilmesi için burada 
önemli olan bölgenin turizm alanı 
ilan edilmesiydi. Bundan sonra diğer 
süreçler devam edecek ve Konyamız 
farklı bir alanda yeni bir imkana ka-
vuşmuş olacak. Derbent Belediyesi 
ile birlikte gerçekleştireceğimiz pro-
je hakkındaki gelişmeleri ilerleyen 
süreçte kamuoyu ile paylaşacağız. 
Aladağ Kayak Merkezi’nin hayata 
geçirilmesi için ne gerekiyorsa yapa-
cağız. Konya merkeze de hitap eden 
bir kış turizmi merkezini orada süreç 
içerisinde hayata geçireceğiz” dedi.

“KONYA TURİZMİNE KATKI SAĞLA-
MANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

AK Parti Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta da, “Burada bir ekip ça-
lışmasının sonucunun ortaya çıkışını 
görüyoruz. Yoğun emek ve çabalarla 
Derbent’in Resmi Gazete’de turizm 
alanı ilan edildiğini gördük. Uzun bir 
süreçti, biz işin bürokrasi ayağında 
evrakların takip edilmesi ve hızlan-
dırılması sürecinde hep beraber bir 
çaba içerisindeydik. Elhamdülillah 
süreci hızlandırdık ve sadece Konya 

için değil çevre illerimiz için ve Tür-
kiye için de oldukça verimli bir alan 
kazandırmış olduk. Bundan sonrası 
için yine milletvekillerimizle birlik-
te bizlere düşen ne ise elimizden 
geleni yapmaya hazırız. Ama işin 
zor kısmını hallettik gibi görünse 
de asıl büyük kısmı; bütün yapının 
ve tesisin kurulması olacaktır. Ala-
nın hazırlanması işi tabi ki büyük 
oranda Büyükşehir Belediyemiz ve 
ilçe belediyemizin koordineli çalış-
malarıyla ortaya çıkacaktır. İnşallah 
merkezin açıldığı günü de hep bir-
likte görürüz. Orada kayak yapan 
gençlerimizi, çocuklarımızı görecek 
olmanın, Konyalı vatandaşlarımızın 
Derbent’e akın akın geldiğini gö-
recek olmanın ve Konya turizmine 
katkı sağlamanın onurunu ve guru-
runu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“KIŞ SPORLARI MERKEZİ İÇİN 
GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

Büyükşehir Yasası ile birlikte il-
çelere daha fazla hizmetin götürül-
meye başlandığının altını çizen AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
“Bugüne kadar Konyamızda ilçeleri-
mizde ve ülkemizde kim bir çivi çak-
mışsa, kim taşı taş üstüne koymuşsa 

Allah razı olsun. 2014 seçimlerine 
giderken ‘Üçlü olsun güçlü olsun’ 
diye bir sloganımız vardı. Demiş-
tik ki ‘İlçe belediyesi, büyükşehir 
belediyesi ve merkezi idare birlikte 
olursa daha iyi hizmet alınır, daha iyi 
sonuç alınır.’ Bugün bunun onlarca 
örneğinden bir tanesini daha görü-
yoruz. Yerelde Derbent belediyemiz, 
il ölçeğinde Büyükşehir Belediyemiz 
ve Ankara ölçeğinde de milletve-
killerimiz aracılığıyla hükümetimiz 
Derbent Aladağ’ı turizm alanı ola-
rak ilan edilmesine katkı sağladı. 
Yaklaşık 55 milyon metrekare gibi 
büyük bir alana sahip olan Aladağ 
kent merkezine en yakın olarak kış 
sporlarının yapılabileceği bir mer-
kez haline dönüşecek. Birçok alan-
da olduğu gibi Konya’nın geleceği 
için çalışan arkadaşlarımız, el ele 
ve gönül gönüle vererek gayretle-
riyle böyle bir netice alınmasında 
etkili oldular. Ama işimiz henüz ta-
mamlanmış değil, bu bir zemin ve 
bu zeminin üzerine çalışmaları inşa 
edeceğiz. Aladağ’ın şehrimize katkı 
sağlayacak bir spor merkezi olması 
için gayret göstereceğiz” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Beyşehir, BSA Kanalı’nda
temizlik çalışması yapıldı

Abdülhamid Ateş Çemberi
tiyatrosu ilgiyle izlendi

Beyşehir Belediyesi ekipleri ta-
rafından BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) 
kanalında temizlik çalışması yapıldı.  
Beyşehir Belediyesine bağlı Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tara-
fından BSA kanalında temizlik ça-
lışması yapıldı. Kanal kapaklarının 
kapatılması ile birlikte halk arasında 
Çarşamba kanalı olarak bilinen ka-
nalda evsel atıklarla kirliğinin oluş-
masının ardından Beyşehir Beledi-
yesi ekipleri harekete geçti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 
bağlı ekiplerin kanalda hummalı 
bir çalışma yürüttüğünü belirten 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, evsel atıklar ve sokağa atı-
lan çöplerin rüzgarla birlikte kana-
la sürüklendiğini, bununla birlikte 
görsel kirlilik oluştuğunu belirterek, 
“Vatandaşlarımızdan istirhamımız 
çevre temizliğine biraz daha önem 
vermeleri. Bütün sokaklarımızda 

neredeyse her köşe başında çöp 
konteynerimiz mevcut. Evlerinde 
ki çöpleri bu konteynerlere atarlarsa 
ya da yolda yürüyen vatandaşımız 
elindeki çöpü yere atmak yerine çöp 
konteynerine atarsa daha temiz bir 
Beyşehir’e sahip oluruz. Buna bağlı 
olarak da kanalımız da temiz olur. 
Mevsim itibariyle kanal kapakları-
mız kapalı ve su akışı yok. Kanala 
atılan pislikler de olduğu gibi kana-
lın içine birikiyor. Hem görsel açıdan 
hem sağlığımız açısından çok hoş 
bir durum olmadığını belirtmeliyim. 
Sonuçta bu memlekette biz yaşıyo-
ruz ve biz sahip çıkacağız. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekip-
lerimiz kanalın içine girerek burada 
temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. 
Çıkarılan atıklar römorka alınarak 
çöp toplama merkezine götürülü-
yor” dedi.
n İHA 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu tarafından sahnele-
nen ve Sultan Abdülhamid Han’ın 
tahttan indirilmeden önce verdiği 
mücadeleyi konu alan “Abdülhamid 
Ateş Çemberi” adlı tiyatro ilk gös-
teriminde Konyalı sanatseverlerin 
yoğun ilgi gördü. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu tarafından hazırla-
nan “Abdülhamid Ateş Çemberi” 
adlı tiyatro gösterisi izleyicilerle bu-
luştu. Büyükşehir Belediyesi Mevla-
na Kültür Merkezi’nde sahnelenen 
“Abdülhamid Ateş Çemberi” tiyat-

rosu sanatseverler tarafından yo-
ğun ilgi gördü. Yazarlığını Eyüp To-
ru’nun, yönetmenliğini de Çağatay 
Çiftçi’nin yaptığı oyun, ihanetlerle 
ateş çemberine alınmış Sultan Ab-
dülhamid Han’ın tahttan indirilme-
den önce vermiş olduğu mücade-
leyi konu alıyor. “Abdülhamid Ateş 
Çemberi” isimli tiyatro oyunu, on 
hafta boyunca Salı günleri 19.30’da 
Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 
Oyunla ilgili rezervasyonlar http://
sehirtiyatrolari.konya.bel.tr adresin-
den yapılabiliyor.  n İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek ile görüşen Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, proje hakkındaki gelişmeleri anlattı.
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Türk dış politikası açısından oldukça hareketli geçen 2017 yılı Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişimi bakımından da dikkat çekici gelişmelere sahne oldu

2018’de Türkiye-Rusya ilişkileri
Türk dış politikası açısından ol-

dukça hareketli geçen 2017 yılı Tür-
kiye-Rusya ilişkilerinin gelişimi bakı-
mından da dikkat çekici gelişmelere 
sahne oldu. İki ülke bir taraftan Su-
riye’deki krizin çözümü için stratejik 
işbirliğini derinleştirmeye çalışırken, 
diğer taraftan da siyasi ve ekonomik 
ilişkilerini güçlendirmek için önemli 
adımlar attılar. Nitekim sadece 2017 
yılı içinde Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin 
ile çeşitli vesilelerle tam yedi kez bi-
raraya gelmiş olması da Ankara ve 
Moskova’nın Kasım 2015’te yaşanan 
uçak düşürme hadisesini arkaların-
da bıraktığına işaret ediyor. Ancak 
iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut 
durumunu gerçekçi bir şekilde tahlil 
edebilmek için yakınlaşma sürecine 
katkıda bulunan işbirliği konuları 
kadar bu sürecin geleceğini olumsuz 
etkileyebilecek bazı sorun alanlarını 
da gözden kaçırmamak gerekiyor.

SURİYE KRİZİ VE 
ORTADOĞU SORUNLARI

Son birkaç senede olduğu gibi 
2017’de de Suriye’de yaşanan geliş-
meler Türkiye-Rusya ilişkilerinin ana 
gündemini oluşturmaya devam etti. 
İki ülkenin İran’ı da yanlarına ala-
rak 2016’nın sonunda başlattıkları 
Astana barış görüşmeleri bu açıdan 
oldukça önemli bir rol oynadı. Nite-
kim Suriye’deki krizin çözümü ko-
nusunda aralarında belirgin görüş 
ayrılıkları olmasına rağmen Ankara, 
Moskova ve Tahran yıl içinde sekiz 
kez düzenlenen Astana görüşmeleri 
süreci sayesinde önemli adımlar at-
mayı başardılar. 

Özellikle mayıs ayında Suriye’de 
tesis edilen dört çatışmasızlık bölgesi 
2016’nın sonunda üç ülkenin öncü-
lüğünde ilan edilmiş olan ateşkesin 
büyük ölçüde korunmasına ve bu 
şekilde sahadaki tüm aktörlerin DE-
AŞ’la mücadeleye yoğunlaşmasına 
yardımcı oldu. Bu sürecin ardından 
Suriye’de siyasi çözümün başarıya 
ulaşması için uygun koşulların orta-
ya çıkması üzerine ise kasım ayında 
üç ülkenin devlet başkanları Soçi’de 
biraraya gelerek bir sonraki aşamaya 
geçmeye karar verdiler.

Suriye meselesinin 2018 yılında 
da Ankara ve Moskova arasındaki 
ilişkilerin genel seyrine yön verece-
ği anlaşılıyor. Halihazırda iki ülke 
arasında bu konuda oldukça yakın 
bir siyasi ve askeri diyalog bulunu-
yor. Ancak bu diyalog bugüne kadar 
PYD/YPG’nin durumu ve Esed’in si-
yasi geleceği gibi çetrefilli konularda 
Ankara ve Moskova arasında bir uz-
laşma sağlanması için yeterli olmadı. 

Nitekim Rusya son olarak Tür-

kiye’nin sert tepkisi nedeniyle şubat 
ayı sonunda Soçi’de toplanması bek-
lenen Suriye Ulusal Diyalog Kong-
resi’ne PYD/YPG temsilcilerinin ka-
tılmayacağını açıklamış olsa da bu 
örgütle ilişkilerini Ankara’nın itiraz-
larına rağmen sürdürüyor. Örneğin 
Şubat 2016’da Moskova’da açılan 
PYD ofisi hala kapatılmadığı gibi 
Rusya’nın sene başında açıkladığı 
Suriye anayasa taslağında da Kürt-
ler için “kültürel özerklik” öneriliyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçti-
ğimiz günlerde Esed’in bir terörist 
olduğunu ve kendisiyle yola devam 
etmenin mümkün olmadığını söyle-
mesi ise Esed’in geleceği konusunda 
da Ankara ve Moskova arasındaki 
derin fikir ayrılıklarının henüz gide-
rilemediğini gösteriyor.

Türkiye ve Rusya’nın Suriye me-
selesi dışındaki Ortadoğu sorunların-
da da tam bir uyum içinde hareket 
ettiklerini söylemek pek mümkün 
değil. Rusya’nın Kuzey Irak’ta ya-
pılan bağımsızlık referandumu ve 
ABD’nin Kudüs kararı gibi Anka-
ra’nın sert tepkilerine neden olan 
bazı önemli gelişmelerde çok daha 
yumuşak bir tutum sergilediğini 
özellikle not etmek gerekiyor. Mos-
kova’nın tartışmalı bağımsızlık re-
ferandumunun hemen sonrasında 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 
ile önemli enerji anlaşmaları yapma-
sı da bu açıdan oldukça dikkat çeki-
ciydi.

Rusya bu sene içinde ayrıca Mısır, 
İsrail ve Suudi Arabistan’la siyasi ve 
ekonomik ilişkilerini geliştirmek için 
de önemli adımlar attı. Hatta zaman 
zaman Türkiye ve İran’la yürüttüğü 
Astana sürecinden ayrı olarak Orta-
doğu konusunda ABD ile bazı pazar-

lıklar yürüttüğü haberleri de sık sık 
medyaya yansıdı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, Temmuz’daki G-20 zir-
vesinde görüşen Putin ve Trump’ın 
Suriye’yle ilgili açıklamalarını eleştir-
mesini de esasen bu kapsamda de-
ğerlendirmek mümkün. 

Tüm bu karmaşık dengeler Şu-
bat’ta başlaması beklenen ve Su-
riye’de siyasi çözüm için oldukça 
önemli bir aşamayı temsil eden Soçi 
sürecinin başarıya ulaşmasını en-
gelleyebilir. Nitekim daha birkaç ay 
önce çatışmasızlık bölgesi olarak ilan 
edilen İdlib’de geçen hafta Rusya ve 
Esed rejiminin muhaliflere karşı ağır 
saldırılara girişmesi Ankara’da tep-
ki yarattı. Moskova ise Türkiye’nin 
PYD/YPG ile mücadele kapsamın-
da Afrin’e yapmak istediği askeri 
operasyona uzun süredir yeşil ışık 
yakmıyor. Bu sorunların yeni yılda 
da Türkiye-Rusya ilişkilerinin gün-
deminde en üst sıralarda yer alması 
şaşırtıcı olmayacak. 

BATI’YLA İLİŞKİLER 
VE S-400 MESELESİ

Suriye’deki işbirliği dışında Tür-
kiye-Rusya ilişkilerine ivme kazan-
dıran en önemli faktör ise her iki 
ülkenin de ABD ve AB ülkeleriyle 
ciddi sorunlar yaşamaları. Aslında 
hem Ankara hem de Moskova Do-
nald Trump’ın başkan seçilmesin-
den sonra Washington ile yeni bir 
başlangıç yapmayı ümit ediyorlardı. 
Ancak Trump’ın iç siyasette yaşa-

dığı sıkıntılar nedeniyle uluslararası 
alanda ABD Kongresi ve Savunma 
Bakanlığı gibi aktörlerden bağımsız 
bir politika izlemesinin pek de kolay 
olmayacağı artık her iki ülke tarafın-
dan da anlaşılmış durumda. 

Türkiye açısından Washing-
ton’un PYD/YPG’ye verdiği silah 
desteğinin verilen tüm taahhütlere 
rağmen bir türlü kesilmemesi ve 
Gülen’in iadesi konusunda Ameri-
kan yönetiminin adım atmaya ya-
naşmaması gibi önemli meselelere 
son dönemde Zarrab davası ve Ku-
düs meselesi gibi yeni sorunlar da 
eklendi. Geçtiğimiz yıl içinde iki ülke 
arasında patlak veren vize krizi de 
Ankara-Washington hattındaki ge-
rilimin ulaştığı boyutu gözler önüne 
seriyor. Öte yandan Türkiye’deki 
referandum sürecinde bazı AB ülke-
leriyle yaşanan gerginlikler ve Nor-
veç’te yapılan bir NATO tatbikatında 
yaşanan skandal gibi gelişmeler de 
Türk kamuoyunda Batı ile ilişkilerin 
ciddi biçimde sorgulanmasına yol aç-
mış durumda.

Rusya ise 2014’ten bu yana Uk-
rayna ve Kırım krizleri sonrasında 
uygulanmaya başlayan Batı yaptı-
rımlarıyla karşı karşıya. Moskova’nın 
Amerikan başkanlık seçimlerine 
müdahale ettiği iddiaları nedeniyle 
Trump yönetiminin Kongre karşı-
sında oldukça zor günler geçirdiği de 
düşünülecek olduğunda Rusya-ABD 
ilişkilerinde yakın zamanda bir dü-

zelme beklememek gerek. Öte yan-
dan NATO da halihazırda Rusya’nın 
Doğu Avrupa ve Karadeniz’de güç-
lenen askeri varlığına karşı çeşitli 
önlemler almaya çalışıyor. Böyle bir 
ortamda Rusya’nın Batılı müttefik-
leriyle sorunlar yaşayan Türkiye’yle 
ilişkilerini geliştirmeye çalışması şa-
şırtıcı değil.

2017 içinde hız kazanan S-400 
tartışmasını da bu bağlamda değer-
lendirmek mümkün. Türkiye Rus-
ya’nın gelişmiş S-400 füze savunma 
sistemini satın alarak bir taraftan acil 
güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı he-
deflerken, diğer taraftan da stratejik 
olarak Batı’ya alternatifsiz olmadığı 
mesajını vermeye çalışıyor. Rusya 
ise Çin’den sonra S-400 satış anlaş-
ması yaptığı ikinci ülkenin bir NATO 
üyesi olmasından memnun gibi gö-
rünüyor. Üstelik Türkiye’yle yürüttü-
ğü S-400 müzakerelerinin medyaya 
yansımasından sonra Suudi Arabis-
tan, Mısır ve İran gibi ülkeler de bu 
sistemi satın almak için Rusya’yla 
görüşmeye başladılar. Bu durumun 
Moskova’nın oldukça kârlı Ortadoğu 
silah pazarındaki elini de ciddi biçim-
de güçlendirdiği söylenebilir. 

2017’nin son günlerinde detay-
ları açıklanan S-400 anlaşmasının 
yarattığı rahatsızlık yıl içinde NATO 
ve ABD yetkililerinin demeçlerine 
de yansıdı. Ancak Türkiye’nin ısrar-
larına karşın Moskova’nın teknoloji 
transferi ve ortak üretim konusunda-
ki tavrına özellikle dikkat çekmek ge-
rekiyor. Bu noktada Türkiye’nin yine 
bu yıl içinde Fransa-İtalya ortaklığın-
daki EUROSAM şirketiyle milli bir 
hava savunma sistemi geliştirmek 
amacıyla ayrı bir anlaşma yaptığını 
da unutmamak lazım. Bu durum da 
aslında Ankara’nın tüm “eksen kay-
ması” iddialarına karşın bu konuda 
bir denge politikası izlemeye çalıştı-
ğını gösteriyor.

EKONOMİK İLİŞKİLER
Kasım 2015’te yaşanan uçak kri-

zi Türkiye’nin Rusya ile ekonomik 
ilişkilerine büyük bir darbe vurmuş-
tu. Krizin çözülmesinden sonra atılan 
karşılıklı adımlar sayesinde iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi 2017 Kasım 
ayı verilerine göre 20 milyar doların 
üstüne çıktı. Bu yıl içinde Türkiye’yi 
ziyaret eden Rus turistlerin sayısı da 
yine Kasım ayı itibarıyla 4 milyon 
650 bini geçerek rekor kırdı. Türki-
ye-Rusya ekonomik ilişkilerinin bel-
kemiğini oluşturan enerji alanında 
ise Gazprom’un Türkiye’ye sattığı 
doğalgaz miktarında yüzde 19 ora-
nında artış gerçekleşirken iki ülkeyi 
Karadeniz’in altından birbirine bağ-
layacak olan “Türk Akımı” doğalgaz 

boru hattının inşaatı da Türkiye’nin 
münhasır ekonomi bölgesine ulaş-
mış durumda. 

Ancak tüm bu olumlu gelişmele-
re rağmen Türkiye-Rusya ekonomik 
ilişkilerinde arzu edilen ivme yaka-
lanabilmiş değil. İki ülke arasındaki 
ticaret hacmi hedefinin 100 milyar 
dolar olduğu düşünüldüğünde bu 
alanda çok daha ciddi adımlar atıl-
ması gerektiği ortada. Ne var ki Putin 
yönetiminin Türkiye’yle ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi konusun-
da oldukça temkinli bir tavır içinde 
olduğu görülüyor. Nitekim Rusya 
Türkiye’den tarım ürünleri ithalatı 
üzerindeki yaptırımları kaldırdığını 
açıklamış olmasına rağmen domates 
ithalatı konusunda hala ton ve firma 
sınırlaması uygulamaya devam edi-
yor. Moskova’nın ayrıca Türkiye’yle 
vizelerin yeniden kaldırılması konu-
sunda da pek istekli olmadığı anlaşı-
lıyor.

Türkiye’nin orta ve uzun vade-
deki enerji ihtiyacı açısından oldukça 
önemli bir proje olan Akkuyu nükle-
er santraliyle ilgili sorunlar da tam 
olarak giderilebilmiş değil. Rusya’nın 
projenin finansmanı için kaynak ayı-
ramayacağının anlaşılması üzerine 
hisselerin yüzde 49’unun Haziran 
ayında Cengiz-Kolin-Kalyon ortaklı-
ğına devredilmesi konusunda yapı-
lan anlaşmaya rağmen hisse devri 
henüz gerçekleşmedi. Ayrıca santra-
lin lisansının da ancak bu sene içinde 
çıkarılabileceği ifade ediliyor. Bu tür 
sorunlar projenin hedeflenen tarih 
olan 2023’te hizmete girmesini zora 
sokabilir.

Öte yandan Kasım 2015’te ya-
şanan uçak krizinin de gösterdiği 
gibi Ankara ve Moskova arasındaki 
bölgesel anlaşmazlıkların ekonomik 
ilişkiler üzerinde de yıkıcı etkiler 
yaratma potansiyeli var. Halihazır-
da iki ülkenin Suriye dışında Ukray-
na, Kırım ve Kafkasya gibi bölgesel 
meselelerle ilgili olarak da önemli 
görüş farklılıklarına sahip oldukları 
düşünüldüğünde bu sorunların ikili 
ilişkilere zarar vermemesi için azami 
dikkat göstermeleri gerekiyor. Türki-
ye ve Rusya arasındaki yakınlaşma 
sürecinin seyrini etkileyecek olan 
bir başka önemli faktör ise iki ülke-
nin önümüzdeki dönemde ABD ve 
AB ile ilişkilerinde meydana gelmesi 
olası değişimler. Ankara’nın özellik-
le Suriye meselesindeki çıkarlarını 
korumak açısından önümüzdeki dö-
nemde Moskova-Washington hat-
tındaki gelişmeleri yakından takip 
etmesinin çok önemli olduğu söyle-
nebilir.
n AA

2018’DE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE İŞBİRLİĞİ VE SORUN ALANLARI

‘FETÖ, Türkiye’nin başına 
gelmiş en büyük bela’

Eski Bakan İmren Aykut, 
Fetullahçı Terör Örgütü’ne 
(FETÖ) ilişkin, “Böyle vahşi 
bir kuruluş, böyle vahşi bir 
örgütlenme, tarihin hiçbir 
döneminde rastlanmadı. 
FETÖ, Türkiye’nin başına 
gelmiş en büyük bela. Bu 
konuda Cumhurbaşkanı’nın 
mücadelesini biz şiddetle 
destekliyoruz.” dedi. 

Aykut, Bodrum ilçesinde 
katıldığı etkinlikte gazetecile-
re yaptığı açıklamada, Ame-
rika’nın son yaptığı yaklaşım-
ların umut ve güven kırıcı 
olduğunu belirterek, Ame-
rika’nın hala Türkiye için te-
rörist kabul edilen gruplara 
yardım yaptığını ifade etti.

ABD’nin büyük askeri mühim-
mat göndermeyi sürdürdüğünü 
anlatan Aykut, bunun iş birliği, 
müttefiklik, dostlukla bağdaşır bir 
tarafının bulunmadığını bildirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
15 Temmuz hain darbe girişimine 
ilişkin de değerlendirmelerde bulu-
nan Aykut, “FETÖ korkunç bir yapı. 
Bunu tarif edecek kelime yok. Böyle 
vahşi bir kuruluş, böyle vahşi bir ör-
gütlenme, tarihin hiçbir döneminde 
rastlanmadı. FETÖ, Türkiye’nin 
başına gelmiş en büyük bela. Bu 
konuda Cumhurbaşkanının müca-
delesini biz şiddetle destekliyoruz.” 
diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın mücadelesi kadar daha 
aşağılarda mücadele yapılmadığı-
nı da görüyoruz” diyen İmren Ay-
kut,”Cumhurbaşkanı’na paralel bir 
mücadele yapılmıyor, bunu da ka-
bul edelim. Bu konuda Cumhurbaş-
kanı’na destek verelim. FETÖ’nün 
kökünün kazınması lazım. FETÖ 
elebaşı Fetullah Gülen’in ilkokul 
diplomasının bile olup olmadığı 
şüpheli. Uluslararası böylesi bir ör-
gütlenmeyi yapması beklenemez. 
TBMM’yi bile bombalamayı göze 
almış, kendi halkını bombalamış, öl-
dürmüş vahşi bir kuruluş bu. Bun-
ların din, İslam ve Müslümanlık ile 
hiçbir alakaları yok” ifadelerini kul-
landı.  n AA

Eski Bakan İmren Aykut, Fetullahçı Terör 
Örgütü’ne (FETÖ) ilişkin, “Böyle vahşi bir 

kuruluş, böyle vahşi bir örgütlenme, tarihin 
hiçbir döneminde rastlanmadı” dedi. 

‘TV’ler genel ahlaka aykırı yayın yapıyor’
Başbakan Yardımcısı Hakan 

Çavuşoğlu, “Geçmişte toplum 
içinde gayri ahlaki bulunarak söze 
dökülmesi dahi mümkün olmayan 
bazı konuların, günümüz toplum-
larında çok rahat bir şekilde ko-
nuşuluyor hale gelmesini sadece 
‘medyanın sorumsuz yayınlarının 
etkisi’ diyerek geçiştirirsek, ko-
nunun nirengi noktasını göz ardı 
etmiş oluruz. Maalesef televizyon 
programlarında, dizilerde, gaze-
telerde, sosyal medyada ve diğer 
mecrada müstehcenlik, alkol kul-
lanımı ve şiddet, pervasızca özen-
dirilen bir değer haline getirilmek-
tedir” dedi.

‘BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN İMAM 
HATİP LİSELERİNİ 

TERCİH ORANLARI ARTTI’ 
Çavuşoğlu, eski Milli Eğitim 

Bakanı merhum Tevfik İleri’nin 
vefatının 56. yılı dolayısıyla ismi-
nin verildiği Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nde düzenlenen anma prog-
ramında yaptığı konuşmada, unu-
tulmayan devlet yöneticilerinin 
dünyaya eser bırakanlar olduğunu 
belirterek, İleri’nin de bugün rah-
met ve minnetle anıldığını söyledi. 

İleri’nin 56 yıl önce vefat et-
mesine rağmen millete kazan-
dırdığı eserler ve hizmetleriyle 
unutulmadığını ve her zaman hayırla 
yad edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“50 yıllık ömrüne sayısız hizmet-
ler sığdıran eski milli eğitim bakanla-
rımızdan Tevfik İleri’yi gönüllere nak-
şeden, döneminde onun emekleriyle 

hayata geçirilen yüksek İslam ensti-
tüleri ve imam hatip liseleriyle mil-
letin manevi hayatına yaptığı büyük 
katkılar olmuştur. Memleket sevdalısı 
rahmetli Tevfik İleri, 1950’den, idama 
mahkum edildiği 1960’a kadar yürüt-
tüğü bayındırlık, milli eğitim, ulaştır-

ma ve devlet bakanlığı ile başbakan 
yardımcılığı ve meclis başkanvekilliği 
görevlerinde maneviyat ve din eğiti-
mi üzerinde hususiyetle durmuştur. 
Kendisi, eğitim ve öğretim alanında 
tarihimizi ve toplumsal zenginliğimizi 
reddeden anlayışların yerine manevi 

dinamiklerimizi benimseyen eği-
tim anlayışının ülkemizdeki öncü-
leridir.”

“NAHOŞ TABLODAN EN ÇOK 
ETKİLENEN DE GENÇ KUŞAKLAR 

OLMAKTADIR”
Değerlerini, gençlerine yeterli 

derecede aktaramayan toplumlar-
da baş gösteren ahlaki çöküntü-
nün, toplumun geleceği açısından 
son derece büyük tehdit ve tehlike 
oluşturduğuna dikkati çeken Ça-
vuşoğlu, şöyle konuştu:

“Geçmişte toplum içinde gayri 
ahlaki bulunarak söze dökülmesi 
dahi mümkün olmayan bazı ko-
nuların, günümüz toplumlarında 
çok rahat bir şekilde konuşuluyor 
hale gelmesini sadece ‘medya-
nın sorumsuz yayınlarının etkisi’ 
diyerek geçiştirirsek, konunun 
nirengi noktasını göz ardı etmiş 
oluruz. Maalesef televizyon prog-
ramlarında, dizilerde, gazetelerde, 
sosyal medyada ve diğer mecra-
da müstehcenlik, alkol kullanımı 
ve şiddet pervasızca özendirilen 
bir değer haline getirilmektedir. 
Genel ahlaka aykırı örneklerin rol 
model olarak sunulduğu yayıncılık 
örneklerine maalesef sıklıkla rast-
lanmaktadır. Ancak bütün bu va-
him tablonun ahlak ve maneviyat 

eksikliği olduğunu ifade etmeliyiz. Ne 
yazık ki bu nahoş tablodan en çok et-
kilenen de genç kuşaklar olmaktadır.”

Çavuşoğlu, salonda bulunan öğ-
rencilere dikkati çekerek, imam ha-
tiplilerin büyük bir misyonun sahibi 
olduğunu söyledi.   n AA



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 
(IKBY) kontrolünde bulunan havali-
manları ve sınır kapılarının yönetimi-
ni henüz merkezi hükümete devret-
mediği belirtildi.

Irak meclisinden Türkmen mil-
letvekili Casım Muhammed Cafer, 
“Bağdat ile Erbil arasında sınır ve ha-
valimanlarının Bağdat’a teslimi, Peş-
merge’nin 2003 öncesi sınırına geri 
çekilmesi ve IKBY’deki kurumlara 
Bağdat’tan mali denetim komitesinin 
gitmesini içeren 26 Ekim 2017 ta-
rihli anlaşma belgesi mevcut. Ancak 
Kürtlerin bunları onayladığı haberleri 
doğru değil.” dedi. Bağdat ile Erbil 
arasındaki anlaşmanın Mesut Barza-
ni tarafından reddedildiğini dile geti-
ren Cafer, “IKBY’nin kontrolündeki 
havalimanları ve sınır kapılarını Bağ-
dat’a teslim ettiği haberleri asılsızdır” 
ifadesini kullandı. 

Irak Başbakanı Haydar el-İ-
badi’ye yakınlığıyla bilinen Cafer, 
“Cumhurbaşkanı Fuad Masum orta 
yol bulmaya çalışıyor. Ancak Başba-
kan İbadi’nin bu ulusal meseleden 

hiçbir taviz vermeden IKBY’nin be-
lirtilen şartları yerine getirmesi ge-
rektiği yönündeki tutumu net” diye 
konuştu.  Cafer, merkezi yönetim ile 
Erbil arasında IKBY memurlarının 
maaşlarının ödenmesi konusunda 

da müzakerelerin sürdüğüne dikkati 
çekerek şunları söyledi:  “Hükümet, 
maaşların ödenmesi sorumluluğunu 
üstüne aldı, ancak burada da memur 
sayısına ilişkin verilerle alakalı çetre-
filli birçok durum söz konusu. Maliye 

Bakanlığı ve diğer ilgili birimler de 
konuyla yakından ilgileniyor.” Türk-
men milletvekili Cafer, krizin tek çö-
züm yolunun Erbil’in anlaşma met-
nini kabul etmesine bağlı olduğunu 
kaydetti.  n AA
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Rusya Savunma Bakanlığı Mi-24 model 
helikopterin Hama yakınlarında düştüğü-
nü, 2 pilotu hayatını kaybettiğini bildirdi. 
Rusya Savunma Bakanlığı, Mi-24 model bir 
helikopterin teknik arıza nedeniyle Hama 
yakınlarında düştüğünü açıkladı. Bakanlıktan 
yapılan açıklamada, Hama Hava Üssü’ne 
15 kilometre uzaklıkta teknik arıza sonucu 
düşen helikopterdeki 2 pilotun hayatını 
kaybettiği bildirildi.  Helikopterin bir saldırı 
nedeniyle düştüğüne yönelik iddiaların ger-
çeği yansıtmadığına işaret edilen açıklama-
da, helikopterin düştüğü bölgede önemli bir 
hasar oluşmadığı aktarıldı.  n AA

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, “Trump’ın, 
Filistin yönetimi ve UNRWA’ya (BM Filistinli 
Mültecilere Yardım Kuruluşu) işgal güçle-
riyle müzakerelere dönene kadar yardımları 
keseceği tehdidi, ucuz bir siyasi şantajdır” 
ifadelerini kullandı. Bu tehdidin, ABD’nin 
Filistin halkının hakları konusunda takındığı 
“holigan ve ahlak dışı” tavrın yansıması 
olduğunu vurgulayan Berhum, Washington 
yönetiminin söz konusu baskı politikalarının, 
“Filistin’de iç birlik ve bütünlüğü artırmanın 
gerekliliğini” ortaya koyduğunu kaydetti. 
n AA

Hamas: Ucuz bir
siyasi şantaj

Suriye’de Rus 
helikopteri düştü

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Cafe-
ri, ülkesinde son günlerde gerçekleşen “rejim karşıtı” göste-
rilerin sona erdirildiğini iddia etti.

İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, “Bugün fitne-
nin sona erdiği gündür.” ifadesini kullandı. Ekonomik sebep-
lerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma 
günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgula-
yan Caferi, “Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli 
olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve müna-
fıklar gözaltına alındı” dedi.  Caferi olaylardan ABD, İsrail ve 
Suudi Arabistan’ı sorumlu tuttu.

İran yönetiminin çağrısıyla, rejim yanlıları bugün Ahvaz, 
Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Bu-
şehr gibi kentlerde “rejime destek” mitingi düzenlemişti.

İran’daki olaylar, 28 Aralık’ta Meşhed’de bir grup gös-
tericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi 
sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim 
karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, 
Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, 
Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı. Ülke genelindeki 
olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 
binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.  n AA

İran’da rejim karşıtı gösteriler sonlandırıldı

Kudüs kırsalındaki bedevi Arap topluluğu Ebu Nuvvar’daki öğrenciler, İsrail’in 
okulları için aldığı yıkım kararı nedeniyle eğitimlerini misafirhanede sürdürüyor

İlkokula yıkım tehdidi 
Kudüs kırsalında yer alan bede-

vi Arap topluluğu Ebu Nuvvar’daki 
öğrenciler, İsrail yönetiminin okulları 
için aldığı yıkım kararı nedeniyle eği-
timlerini misafirhanede sürdürüyor.

Ma’ale Adumim, Kedar ve Yeni 
Kedar isimli 3 Yahudi yerleşim birimi 
arasında kalan Ebu Nuvvar bedevi-
leri, E1 adı verilen alanda yeni yer-
leşimler inşa etme planı nedeniyle 
İsrail hükümetinin bölgeyi boşaltma-
ları yönünde baskısına maruz kalıyor.

Baskılardan payını alan Ebu Nuv-
var İlköğretim Okulu da İsrail güçle-
rince 2016’da yıkılmasının ardından 
bölge sakinleri tarafından tekrar inşa 
edildi. 

Okul hakkında tekrar yıkım ka-
rarı verilirken, yıkım mahkeme ni-
hai kararını verene kadar ertelendi. 
Ancak bu eğitim-öğretim dönemi 
başında ihtiyacı karşılamak için inşa 
edilen 2 sınıf hakkında kesin yıkım 
kararı verildi. Söz konusu sınıflar ise 
misafirhaneye taşındı.

Bölge sakinleri, yıkım kararını 
uygulatmamak için uluslararası ku-
rumlarla dayanışma içinde çabalarını 
sürdürürken yaşananlardan en çok 
öğrenciler zarar görüyor. 

“EĞER YIKARLARSA TEKRAR 
İNŞA EDERİZ”

Ebu Nuvvar İlköğretim Okulu 
üçüncü sınıf öğrencisi Siham Mu-
hammed, okulunu kaybetmekten 
korktuğunu belirterek, “Eğer yıkar-
larsa tekrar inşa ederiz” dedi.

Okulun dördüncü sınıf öğren-
cilerinden Şeyma Musa ise eğitim-
lerini tamamlayabilmek için Ebu 
Nuvvar’dan başka alternatifleri ol-
madığına dikkati çekerek, “En yakın 
yer El-Azariya. Zorlu mevsim koşul-
larını göz önüne alırsak okul için gi-
dilecek mesafe çok uzun.” ifadelerini 
kullandı.

Dördüncü sınıf öğrencilerinden 

Usame el-Cehhalin de “Okulumuzu 
yıktılar, tekrar yaptık. Eğer yıkarlarsa 
tekrar inşa ederiz” diye konuştu.

“OKUL EN TEMEL UNSURLARA 
DAHİ SAHİP DEĞİL”

Arapça öğretmeni Radva Sala-
haddin ise okulun bedevi topluluğun 
tek umudu olduğunu ve yıkılmasının 

hayallerini kaybetmeleri anlamına 
geleceğini aktardı.

Salahaddin, “Okul imkânsızlıklar 
nedeniyle en temel unsurlara dahi 
sahip değil. Buna rağmen eğitmen-
ler, öğrenciler ve yakınları bu okulda 
kalma konusunda ısrarcı.” diye ko-
nuştu.

Öğretmen Salahaddin, İsrailli 
yetkililerin ihtiyacı karşılamak ama-
cıyla okula ek yapılan iki sınıfın yıkıl-
masına karar verdiği için bir haftadır 
bu sınıflardaki öğrencilerin eğitimine 
bölgenin misafirhanesinde devam 
ettikleri bilgisini verdi.
n AA

Türk vatandaşlarına, 
Çin’den vize kolaylığı

Ramallah’ta bir 
Filistinli şehit oldu

Türkiye’nin Pekin Büyükelçi-
si Abdulkadir Emin Önen, Çin’in 
Türk vatandaşları için sağladığı vize 
kolaylıklarını “memnuniyet verici” 
olarak nitelendirerek “uygulamala-
rın takipçisi olacakları” açıklamasını 
yaptı. Büyükelçi Önen, Çin’in Türki-
ye vatandaşlarına yönelik getirdiği 
vize iyileştirmelerine ilişkin, önceki 
uygulamada Çin vizesi alabilmek 
için gerekli evrakların başvuru sa-
hibi tarafından bizzat Çin’in Türki-
ye’deki Büyükelçiliği ve konsolos-
luklarına teslim edilmesi gerektiğini 
hatırlattı. 

Önen, yeni uygulamayla ilk baş-
vuru, internet üzerinden yapılaca-
ğını sonrasında vatandaşların, ran-
devu tarihi alarak vize işlemlerini 
tamamlayabileceğini bildirdi. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
larının Çin Halk Cumhuriyeti vizesi 
almasını kolaylaştırılmaya yönelik 
Çin makamları ile aylardır müza-
kere yürüttüklerini belirten Önen, 
müzakerelerin sonucunda 1 Ocak 
2018’den itibaren uygulanmaya 
başlanan değişikliklerin memnuni-
yet verici olduğunu, bu adımların 
devamını beklediklerini vurguladı. 

Önen, “Çin’in Türk vatandaşla-
rının vize alınımını kolaylaştırmaya 
yönelik, internet üzerinden başvuru 
ve ticari vizeler için davet mektubu 
alımında kolaylık sağlanması gibi 

değişikliklerin uygulanmasının da 
takipçisi olacaklarının” altını çizdi.

Çin’e iş ve ticaret amaçlı seyahat 
için gerekli M tipi vize başvurula-
rında ise bu düzenleme ile kolaylık 
sağlanmasının amaçlandığını belir-
ten Büyükelçi Önen, “ticari başvu-
rularda Çin’in resmi devlet kuru-
luşlarının vereceği davet mektubu 
zorunluluğunun kaldırıldığını” dile 
getirdi. Çin’in vizeleri kolaylaştır-
maya yönelik attığı olumlu adımla-
rın devamını beklediklerini belirten 
Önen, “Herhangi bir iş örgütü üyesi 
olmayan KOBİ’ler ile küçük sanayi-
cilerin de vize konusunda yaşadığı 
sorunları biliyoruz ve bu sorunların 
çözülmesi için çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz” dedi. Büyükelçi Önen, 
“Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 
gelişmesi için Türk vatandaşlarının 
Çin vizesine erişimini kolaylaştır-
mak, öncelikli amaçlarımız arasında 
yer alıyor.” ifadesini kullanarak bu 
yönde yapılan yeni düzenlemeleri, 
“olumlu bir adım” olarak nitelendir-
di. Pekin’deki görev süresi boyunca 
Çin ve Türkiye arasında ilişkileri her 
alanda geliştirmeyi amaçladıklarını 
ifade eden Büyükelçi Önen, “İki ülke 
arasında gelişen siyasi ve ekonomik 
ilişkileri takiben Çin ile karşılıklı ola-
rak vizeleri kaldırmak da hedefleri-
miz arasında bulunuyor” dedi.  
n AA

Batı Şeria’da yer alan Ramallah 
kentinde İsrail askerlerinin müda-
halesi sırasında açılan ateş sonucu 
ağır yaralanan Filistinli gencin haya-
tını kaybettiği bildirildi. 

Filistin Sağlık Bakanlığından ya-
pılan yazılı açıklamada, İsrail asker-
lerinin, Filistinlileri gözaltına almak 
için Ramallah’ın kuzeybatısındaki 
Deyr Nizam köyüne baskın düzenle-
diği belirtildi.  Açıklamada, İsrail as-
kerlerinin gerçek ve plastik mermi 

kullandığı baskın sırasında başından 
yaralanan Musab Firas et-Temimi 
(17) isimli Filistinli gencin kaldırıldı-
ğı hastanede şehit olduğu kaydedil-
di. İsrail askerlerinin, daha önce köy 
sakinlerini, askeri araçlar ve Yahudi 
yerleşimcilerin araçlarına taş atarak 
zarar verdikleri iddiasıyla, köyün 
girişini kapatmak ve sakinlerini de 
gözaltına almakla tehdit ettiği belir-
tiliyor.
n AA

IKBY kapıları henüz Bağdat’a devretmedi!

Kudüs kırsalında yer alan bedevi Arap topluluğu Ebu Nuvvar'daki öğrenciler, İsrail yönetiminin 
okulları için aldığı yıkım kararı nedeniyle eğitimlerini misafirhanede sürdürüyor.



Medeniyetlerin beşiği olan, 
dört mevsimin tüm renkleri ile ya-
şanabildiği Türkiye’de turizm ol-
dukça gelişmiş durumda… Her yıl 
yerli ve yabancı, sayıları milyonları 
aşan turist, turizm elçileri aracılığı 
ile taşınıyor. Bir Anadolu gelene-
ği olarak yerli de olsa yabancı da 
olsa turistler, misafir olarak görü-
lüyor. Misafirler de en iyi şekilde 
ağırlanıyor. Misafir olarak görülen 
turistlerin her alanda en iyi şekil-
de ağırlandığı gibi, seyahatlerinin 
de hem güvenli, hem de konforlu 
bir şekilde gerçekleşmesi için çaba 
harcanıyor. 

Bir başka bakış açısı ile yakla-
şacak olursak, geleceğimizin temi-
natı olan çocuklarımız, okul servis 
araçları ile evlerinden güvenli bir 
şekilde alınarak, itina ile eğitim 
yuvalarına; yine aynı itina ile gü-
venli bir şekilde evlerine taşınıyor. 
Öğrencilerin rahatı ve güvenliği 
söz konusu olduğunda, kullanılan 
taşıtların güvenliği ve konforu göz 
ardı edilemiyor…

Şehir içinde bir yerden bir yere 
giderken de toplu taşıma araçları 
kullanılıyor. Toplu taşıma araçla-
rının en önemli parçası olan mi-
nibüs, midibüs ve otobüslerde de 
aynı konfor ve güvenlik aranan 
özelliklerin başını çekiyor. 

Aslında günlük hayatta, her an 
ve her yerde ihtiyaç duyulanı kar-
şılamak için üretilmiş Otokar’ın 
Sultan’ı…

Ona Sultan adının verilmesi, 
belki de sektöründe zirvede olma-
sı, yukarıda kısaca özetlediğimiz 
konulardaki hassasiyetleri yerine 
getirebiliyor olması, hem yolcusu-
nu, hem şoförünü, hem de yakıt ta-
sarrufu ile ülke ekonomisine düşü-
nüyor olması, onu yolların Sultan’ı 
yapıvermiş…

TÜRKİYE’DE YOLCU 
TAŞIMACILIĞININ ‘SULTAN’I
Turizm ve personel taşımacılı-

ğına 2002 yılından Sultan mode-
linin üretimi ile hizmet vermeye 
başlayan Otokar, kısa sürede ürün 
gamını 7m, 8m, 9m, 10m, 12m se-
çenekleri ile genişleterek Türkiye 
de en çok tercih edilen lider marka 
haline gelmiş.

Otokar Sultan, sağlam gövdesi 
ve dayanıklı alt yapısı, ekonomik 
ve güçlü motoru ile kısa sürede 
turizm ve personel taşımacısının 
filolarında yerini almış. 25 koltuk-
tan 55 koltuğa kadar yolcu taşıma 
seçeneğini sunan Otokar otobüs-
leri Tempo, Sultan, Doruk ve Kent 

U modelleri ile personel ve turizm 
taşımacısının hizmetine sunuluyor.
KENDİSİ KÜÇÜK, KONFORU BÜYÜK

Otokar Sultan ise, her ne kadar 
kendisi küçük olsa da konforu bü-
yük olan bir model olarak karşımı-
za çıkıyor. Sultan Comfort’un 107 
kW ve 632 Nm gücündeki motoru 
her türlü yol koşulunda üstün per-
formans sunarken, çevreci EURO 
6 emisyon değeri ile kullanıcısının 
bütçesini de koruyor. 

Sürekli seyahat halinde olaca-
ğı için bu tür araçlarda alıcıların 
en çok dikkat ettikleri konulardan 
biri de yakıt tüketimi oluyor. 6 ile-
ri vitese sahip olan Sultan Com-
fort, yakıttaki cimriliği ile biliniyor. 
Güçlü motoru sayesinde en zorlu 
rampaları bile zorlanmadan tırma-
nabilmeyi başaran Sultan Comfort, 
yapılan testlerle de başarısını ka-
nıtlamış. Hem yeniden dizayn edi-
len dış görünüşü hem de iç tasarı-
mıyla dikkat çeken Sultan Comfort, 
özellikleri ile ‘konfor ve ekonomi 
bir arada olur mu?’ diyenleri şaşır-
tıyor. 

HEM SÜRÜCÜNÜN HEM DE 

YOLCULARIN KONFORU 
DÜŞÜNÜLMÜŞ

Yolculuğun daha güvenli hale 
gelebilmesi için her şeyden önce 
şoförün reflekslerinin güçlü olma-
sı önem taşıyor. Ancak, kullanılan 
araç da şoförün güvenlikle ilgili 
dinamiklerini harekete geçirdiği 
zaman, tam manasıyla güvenlik 
sağlanabilmiş oluyor. 2017 yılı iti-
bariyle satışa sunulan yeni Sultan 
Comfort’ta, şoförün yolculuk esna-
sında dikkatinin dağılmaması için 
her şey düşünülmüş. Yolculuk sıra-
sında sürücünün aracın tüm fonk-
siyonlarına kolayca ulaşabilmesi 
için tasarım yenilenmiş. 

Yeni tasarım torpidosu, göster-
ge paneli, ayarlanabilir ergonomik 
direksiyon sistemi, içeriden ku-
mandalı ısıtmalı boynuz tipi ayna-
ları ile sürücünün konforu ve tüm 
yolcuların güvenliği düşünülmüş. 

Konforda sadece sürücü değil, 
tüm yolcular göz önünde bulun-
durularak yeniden dizayn edilen iç 
tasarımda geriye yatabilen ve yana 
açılabilen rahat yolcu koltukları, 
yumuşak kadife kumaşlar ve deri 

kafalıklı yolcu koltuk döşemesi dik-
katimizden kaçmıyor. 

Yine yolcuların konforu düşü-
nülerek ısıtma ve soğutma sistem-
lerinde devrim niteliğinde yenilik-
lere gidilmiş. Öte yandan ferah iç 
alanı ve kesintisiz aydınlatma özel-
liğinin yanı sıra halı kaplaması ile 
yolcuların da keyifli yolculuk yap-
maları sağlanmış. 

TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN
 ÖZEL DONANIMLAR

Sultan Comfort,özellikle turizm 
sektörü için özel donanımlar ile 
üretilmiş ve bu özelliklerin nere-
deyse tamamı araç içerisinde stan-
dart donanım olarak sunulmuş. 
Sultan Comfortstandart olarak su-
nulan LCD ekran ve DVD player, 
buzdolabı, rehber (hostes) koltuğu 
ve mikrofon sistemi ile turizm sek-
törünün hizmetine hazır olduğunu 
gösteriyor. 

Sultan Comfort’taki güvenliği 
en üst seviyeye taşıyan diğer de-
taylara baktığımız zaman ise ABS 
fren sistemine sahip olması dik-
katimizi çekiyor. Ön ve arka disk 
frenleri sayesinde güvenli frenle-

me imkanı sunulurken, sınıfının en 
geniş ön iz mesafesi ile yol tutuşu 
ve sürüş performansı da artırılmış. 

ŞERİTTEN ÇIKTIĞINIZ AN 
UYARILIYORSUNUZ

Sürücü ve yolcu güvenliği açı-
sından dikkat çekici ve önemli bir 
detay da kısa adı LDWS olan şerit 
ihlali uyarı sistemi. Euro 6 regülas-
yonu ile devreye giren bu sistem, 
aracın şeridini istemsiz olarak terk 
ettiği durumlarda devreye gire-
rek şoföre görsel ya da sesli olarak 
ikazlarda bulunuyor. Bu sayede 
şoföre tepki verdirerek aracın şeri-
dini tekrar takip etmesi sağlanıyor. 
Tüm koltuklarda bulunan emniyet 
kemeriyle de Sultan Comfort, siz 
ve yolcularınız için daha fazla gü-
venlik sunuyor. 

TÜM BU ÖZELLİKLERİ ONU 
PAZARIN LİDERİ YAPTI

Otokar’ın Sultan’ı, 27 koltuklu 
küçük otobüs segmentinde kulla-
nıcılar tarafından son yıllarda en 
çok tercih edilen model olarak pa-
zarın lideri haline getiren tüm bu 
özellikler olmuş. Euro 6’ya geçiş ve 
rakiplerle farkları koruma kaygısı 

taşıyan Otokar Sultan, bu manada 
kendisini sürekli olarak geliştiriyor. 
Farklı boyut ve koltuk düzeni, şe-
hir içi ve seyahat amaçlı türleri ile 
midibüs pazarının her kademesin-
de yer alan Sultan, güncel kalacak 
teknik özellikler ve donanımlarla 
pazara sunulmuş.

Poyraz, Sultan, Doruk ve 
Kent’ten oluşan geniş ürün yel-
pazesi ile yurt içi pazar ve ihracat 
pazarlarında yerini korumaya ve 
pazar payını artırmaya yönelen 
Otokar, yenilenen Sultan serisi ile 
pazardaki yerini koruma altına al-
mış durumda. 

Otokar, belediyeler, özel halk 
otobüsçüleri, kooperatifler, okul 
servisleri ve turizmciler gibi yolcu 
taşımacılığı yapan firmaların bek-
lentileri doğrultusunda geliştiril-
miş. 

Otokar Sultan’ın yenilenen mo-
delleri, pazara yeni bir soluk geti-
receğini, işletme giderleri ve düşük 
yakıt tüketimi ile kullanıcısına bü-
yük avantaj sağlayacağını belirtir-
ken, bu konuda oldukça iddialı.
n FAHRİ ALTINOK-RASİM ATALAY 
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Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında pazarın lideri olan ve liderlikteki yerini korumak için her yıl kendisini daha çok 
geliştiren Otokar Sultan, güvenlik, konfor ve yakıt ekonomisindeki başarısı ile Türkiye’nin alanında lideri konumuna gelmiş

Otokar Sultan lider!

Aslında günlük hayatta, her an ve her yerde ihtiyaç duyulanı karşılamak için üretilmiş Otokar’ın Sultan’ı… Ona Sultan adının verilmesinin nedeni belki de
sektöründe zirvede olması, hem yolcusunu, hem şoförünü, hem de yakıt tasarrufu ile ülke ekonomisine düşünüyor olması.
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‘Petkim maçını kazanacağımıza inanıyorum’
Türkiye Basketbol 1. Lig temsil-

cimiz Selçuklu Belediyespor, ligde 
ilk yarını son maçında Petkim Spor 
ile karşılaşacak. Mavi beyazlı takı-
mın tecrübeli oyuncusu İzzet Türk-
yılmaz, bu maç öncesi açıklama-
larda bulundu. Play – Off potasında 
yer aldıklarını belirten Türkyılmaz, 
“Geçtiğimiz hafta beklenmedik bir 
galibiyet aldık. Ama basketbolda 
bunlar olabiliyor. Şimdi Petkim ile 
bir maçımız var. İyi çalışıyoruz bunu 
için. İzmir’e erken gideceğiz. Maça 
hazırlanmak için daha vaktimiz var. 
Mutlaka kazanmamız gereken bir 
maç. Kazanıp evimize galibiyetle 
döneceğimize inanıyorum. Play – 
Off takımı olduğumuz ortada. Tabi 
bunları konuşmak için erken, lig 
uzun bir maraton. Biz ligi iyi bir 
sırada bitirip, Play – Off’a iyi bir 
pozisyonda girmek istiyoruz. Play 
– Off’ta da elimizden gelenin en iyi-
sini yapacağız” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor’un genç oyuncula-
rından Mertcan Solkol, yaptığı açıklamalarda 
ligin devre arasına galibiyet ile girmek iste-
diklerini söyledi. Kendi performansına da de-
ğinen Mertcan, “Sezona başlarken bizim ilk 
hedefimiz ligde kalmaktı. Bu galibiyetlerden 
sonra hedefe Play – Off’a kalmak oldu. Hatta 
Play – Off’tan çıkar mıyız acaba diye düşün-
meye başladık. Biz elimizden geleni yapıyo-
ruz. İyi de gittiğimizi düşünüyorum. Şu ana 
kadar sadece iki maçı hatalarımızdan dolayı 
kaybettik. Akhisar ve Bandırma Kırmızı dışın-
daki maçları normal bir şekilde yenildik. Şim-
di Petkim ile bir maçımız var. Bu maçı alarak 
ligin ilk yarısını galibiyet ile kapatmak istiyo-
ruz. Ocak ayında Federasyon Kupası var. Bu 
süreçte elimizden gelenin en iyisini yapıp ne 
kadar çok kazanabilirsek ligin üst sıralarında 
kalmak istiyoruz. Takım arkadaşımız Fran’ın 
sakatlığı aslında dezavantajdı ama bir kenet-
lenerek onu avantaja çevirdik. İyi bir oyun 
ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Kendim 
için konuşmak gerekirse, Bandırma maçı ha-
rici iyi bir performans sergilediğimi düşünü-
yorum” şeklinde konuştu.  
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‘Devreye galibiyet ile girmek istiyoruz’

Kupada Selçuklu’nun rakibi Bahçeşehir oldu
Türkiye Basketbol Fe-

derasyonu tarafından 24-28 
Ocak tarihleri arasında Kon-
ya’da gerçekleştirilecek TBL 
Federasyon Kupası Final 
Grubu eşleşmeleri belli 
oldu. Temsilcimiz Selçuklu 
Belediyespor, Bahçeşehir 
Koleji ile eşleşti. Mavi be-
yazlı takımın maçı 25 Ocak 
Perşembe günü oynanacak.

Ataköy Sheraton Ho-
tel’de düzenlenen TBL Fe-
derasyon Kupası’nın basın 
toplantısına; TBF Genel Sekreteri Serbülent 
Şengün, TBF Ligler Direktörü Samer Şenbay-
rak, Türkiye Basketbol Federasyonu Yetkilileri 
ve Sigortam.net Bakırköy Basket, Ankara DSİ, 
Akhisar Belediye, Türk Telekom, Bahçeşehir 
Koleji, Selçuklu Belediyesi, da Antalyaspor ile 
Yalova Group Belediye takımlarının temsilcile-
ri katıldı.

‘NAKLEN YAYIN İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ’
Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF 

Genel Sekreteri Serbülent Şengün, “TBL Fe-
derasyon Kupası’nda son derece çekişmeli 
maçlar oynanacak. 
Konya’da oynana-
cak karşılaşmaların 
büyük bir çekişmeye 
sahne olacağını dü-
şünüyorum. Bu kar-
şılaşmaların iddaa 
bültenine girmesi 
için görüşmelerimiz 

devam ediyor. Bu konunun arzu 
ettiğimiz şekilde sonuçlanacağına 
inanıyoruz. Maçların naklen yayın-
lanmasıyla ilgili de görüşmelerde 
bulunuyoruz. Şimdiden TBL Fede-
rasyon Kupası’nda mücadele ede-
cek tüm takımlara başarılar dilerim. 
En iyi olanın kazanacağı bir turnuva 
olmasını diliyorum” dedi.

TBF Ligler Direktörü Samer 
Şenbayrak de kura çekimi hakkında 
detaylı bilgiler verdikten sonra TBL 
Federasyon Kupası kura çekimine 
geçildi ve çeyrek final eşleşmeleri 

şöyle oluştu: 
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Temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 2017-2018 
futbol sezonun ikinci yarısı için hazırlık-
larını sürdürdü. Salonda gerçekleştirilen 
antrenman CORE çalışması ile başlarken 
futbolcular daha sonra maksimal kuvvet 
çalıştı. Antrenman, Teknik Direktör Mus-

tafa Alper Avcı’nın Pro Lisans Kursu’nda 
olması nedeni ile yardımcı antrenörler Er-
tunga Kuşhan, İsmail Kısa, Can Durak ve 
Gökmen Çalışkan nezaretinde gerçekleş-
tirildi. Yavru Kartal öğleden sonra yaptığı 
antrenman ile lig hazırlıklarına devam etti.
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Anadolu Selçuk’ta hazırlıklar sürüyor

Tarih Ev Sahibi Takım Misafir Takım Maç
24 Ocak Çarşamba Antalyaspor Bakırköy Basket 1.Maç
24 Ocak Çarşamba Yalova Belediye Türk Telekom 2.Maç
25 Ocak Perşembe Akhisar Belediye Ankara DSİ 3.Maç
25 Ocak Perşembe Bahçeşehir Koleji Selçuklu Belediyesi 4.Maç
26 Ocak Cuma 1.Maçın Galibi 2.Maçın Galibi 5.Maç
26 Ocak Cuma 3.Maçın Galibi 4.Maçın Galibi 6.Maç
28 Ocak Pazar 5.Maçın Galibi 6.Maçın Galibi 7.Maç

‘İlk hedefe ulaştık’
Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Belediyespor’da ilk yarının bitmesine bir maç kala 

Başantrenör Serkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Mavi beyazlı takımın genç hocası, ligde 
kalmak için 10 galibiyetin yeteceğini düşündüğünü belirterek, “İlk hedefimize ulaştık” dedi

Basketboldaki temsilcimiz Sel-
çuklu Belediyespor’un Başantrenörü 
Serkan Erdoğan, dün basın mensupları 
ile biraraya geldi. Ligin ilk devresini 
değerlendiren Erdoğan, sezon başında 
koyulan ligde kalma hedefine ulaştıkla-
rını ifade etti. Serkan Erdoğan, ayrıca 
Play – Off için iki transfere ihtiyaçları 
olduğunu belirtti.

‘SPORDA MAZERET YOKTUR’
İlk olarak geç kurulduklarını ancak 

buna rağmen 11 galibiyet aldıkları-
nı belirten Serkan Erdoğan, “Tekrar 
tekrar söylemekte fayda var. Bizim 
takımımız 24 Ağustos’ta kuruldu. Biz 
takımı kurduğumuzda birçok takım 
kondisyon kamplarını tamamlamıştı. 
Tabi o zaman transfer için oyuncu ha-
vuzunda 15-20 oyuncu kalmıştı. Biz bu 
oyuncular arasından seçim yapmak 
zorundaydık. Çok çabuk bir şekilde bu 
seçimi yapıp 10 gün sonra Federas-
yon Kupası’nda maça çıktık. Bu söy-
lediklerim başarıda ve başarısızlıkta 
mazeret olarak algılanmasın. Çünkü 
sporda mazerete yer yoktur. Ama bazı 
gerçekler var tabi. Böylesine zorlu bir 
ligde kondisyon kampı yapmadan 16 
maçta 11 galibiyet alan oyuncularımı 
kutlamak istiyorum. Çünkü bu işi onlar 
yapıyor” ifadelerini kullandı.

‘BEKLETİLER ARTTI, STRES VAR’
Alınan galibiyetlerin ardından 

beklentilerin de arttığını ifade eden 
Erdoğan, “Ama şu an oyuncularımızın 
üzerinde bu 11 galibiyetin mutluluğu 
yok. Stres var, beklentiler arttı. Bu da 
sporda normal bir şey. Konya’ya ilk 
geldiğimde yöneticilerimizle yaptığı-

mız toplantılarda da ilk hedefimizin ke-
sinlikle ve kesinlikle ligde kalmak oldu-
ğunu söylemiştim. Onlar da bu şekilde 
düşünmüştü. Ben ligde bu sene ligde 
kalmak için 10 galibiyetin yeteceğini 
düşünüyorum. Ki biz zaten henüz ligde 
16 maç oynanmışken 11 galibiyet al-
dık. Çok çok büyük bir mucize olmazsa 
hedefe ulaşmış bulunuyoruz. Ben tabi 
üzerimizde ilk hedefe ulaşmanın mut-
luluğu olsun isterdim ama beklentiler 
artınca yeni bir stresin içinde bulduk 
kendimizi. Bizden çok daha iyi bütçele-
re sahip takımlarla mücadele ediyoruz. 
Bir yabancı oyuncumuzun sakat olduğu 
dönemde evimizde çok önemli bir maç 

kaybettik. Şu an takımdaki hava ligin 
düşme hattındaymışız gibi. Umutsuz-
luk var. Ben bunu elimden geldiğince 
engellemeye çalışıyorum ama sahada 
oyuncular oynuyor. Onların moralinin 
iyi olması gerekiyor. Ben ve yönetimle 
birlikle gerçekleştirdiğimiz toplantıda 
oyuncularımıza olan güveni gösterdik. 
Bu çok önemliydi.  Bu sezonu birlik ve 
beraberlik içinde beraber bitirmek isti-
yoruz” dedi.
‘İKİNCİ YARI DAHA ZORLU GEÇECEK’

Ligin ikinci yarısında oynayacakları 
maçları değerlendiren Serkan Erdo-
ğan, “Ligin ikinci yarısı ilk yarıya göre 
daha zorlu geçecektir. İkinci yarının 

ilk 8 haftasında düşmeme mücadelesi 
verecek takımlarla oynayacağız. Son-
raki 5 haftada ise şampiyonluk hedefi 
olan takımlarla oynayacağız. Üst üste 
mağlubiyetlerde alabiliriz. Biz tabiki is-
temeyiz böyle bir durumu ancak sporda 
bunlar olabiliyor. Bu takım bizim değil 
Konya’nın takımı. O yüzden tüm konya 
halkının bu takıma sahip çıkması gere-
kiyor” Fran Plepic’in sakatlığı ile ilgili 
de konuşan Serkan Erdoğan, “Plepic 
çok karakterli birisi. Sakatlığı bulun-
masına rağmen oynamayı çok istiyor. 
Henüz takımla birlikte çalışmalara baş-
lamadı. Riske atmak istemiyoruz. Son 
durumuna bakacağız ve ona göre karar 

vereceğiz” şeklinde konuştu.
‘2 TRANSFER 

YAPMAMIZ GEREKİYOR’
Ligdeki 18 takımdan 14’ünün 

transfer yaptığını hatırlatan Erdoğan, 
“Playoff sıralaması içinde kalmak is-
tiyorsak kesinlikle iki oyuncu transferi 
yapmalıyız. Benim Genel Menajerim 
yada yardımcılarımın başarılı yada 
başarısız olarak değerlendirileceksek 
bu konuda bize yönetimimizin yardımcı 
olması gerektiğini düşünüyoruz.  İsim 
olarak şu an gündemimizde olan birisi 
yok. Bir uzun ve kısa oyuncu almamız 
gerekir diye düşünüyorum” diye ko-
nuştu.

‘BU KULÜP BAŞARILI 
OLMAYI HAKEDİYOR’

Bir kulübün altyapısının önemli 
olduğunu ifade eden Selçuklu Bele-
diyespor’un hocası Serkan Erdoğan, 
“Bu kulüp ve yönetim başarılı olmayı 
hakkediyor. Ben sporda ani başarı-
lara inanmıyorum. zaten çok nadir 
olur. Uzun soluklu projelerle kulüp 
yönetilmeli. Şuan yönetimimizde bu 
işe hevesli çok iyi insanlar var. Ancak 
biraz sabır gerekiyor. Bu kulübün altını 
doldurmamız gerekiyor. O zaman kalıcı 
başarılara aşama aşama ulaşabiliriz” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.
n SPOR SERVİSİ



4 OCAK 2018 19SPOR 2

Meram’da spor engel tanımıyor
Meram Belediyesi tarafın-

dan ilçeye kazandırılan ve kısa 
sürede 4 binin üzerinde üye sa-
yısına ulaşan Rabia Spor Mer-
kezi, büyük ilgi görüyor. Spor 
merkezinin müdavimlerinden 
biri olan Görme Engelli Köksal 
Zühtü Işık da sağlıklı bir yaşam 
için tüm engellileri spor yapma-
ya davet ediyor. 

KISA SÜREDE 4 BİN ÜYE
Meram Belediyesi tarafın-

dan Dr. Ahmet Özcan Caddesi 
üzerinde geçtiğimiz yıl hizmete 
açılan Rabia Spor Merkezi’ne 
vatandaşlar yoğun ilgi gösteri-
yor. Merkeze 8 ay gibi kısa bir 
sürede üye olanların sayısı 4 
bini aştı. Spor merkezine 3-4 
haftadan beri düzenli bir şekil-

de gelen Görme Engelli Köksal 
Zühtü Işık da spor yapmaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade 
ediyor. 

TIP OKURKEN 
GÖZLERİNİ KAYBETTİ

Üniversite 3. sınıftayken 
Behçet hastalığından dolayı 
gözlerini kaybettiğini anlatan 
Köksal Zühtü Işık, “Tıp fakülte-
sini okuyordum. Hastalandıktan 
sonra bırakmak zorunda kal-
dım. 2001 yılında bir işe girdim 
ve oradan emekli oldum” dedi. 

Günlerini boş geçirmek ye-
rine spor yaparak değerlendir-
mek için spor merkezine devam 
ettiğini kaydeden Işık, “Allah 
razı olsun belediye başkanımız-
dan. Böyle bir imkana bizleri 

kavuşturdu. Spor tesislerinin 
her mahalleye yapılması fay-
dalı olur. Buradaki görevliler de 
benimle çok ilgileniyorlar. Gör-
mediğim halde rahatlıkla spor 
yapabiliyorum” diye konuştu. 

ENGELLİLERİ SPOR 
YAPMAYA DAVET ETTİ
Sağlıklı bir yaşam için sa-

lona geldiğini kaydeden Gör-
me Engelli Işık, “Yaklaşık 3-4 
haftadır geliyorum. Özellikle 
emekli olan ve çalışmayan 
emekli kardeşlerimizi burada 
spor yapmaya davet ediyorum. 
Böyle bir tesisi mahallemize 
kazandırdığı için Fatma Başka-
nımıza çok teşekkür ediyorum”  
ifadelerini kullandı.
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135 bin sporcuya hizmet!
Konya’da spora olan ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Tesislerin hızla arttığı şehirde yaklaşık 135 bin lisanslı sporcuya 

hizmet veriliyor. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, yayınladığı veriler ile 2017 yılındaki faaliyetlerini anlattı

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü 2017 yılında spor alanın-
daki faaliyetlerini veriler ile yayınladı. 
Verilerde sporcu sayısındaki artış dik-
kat çekerken, şehirdeki tesisleşmeler 
hakkında bilgiler verildi. Öte yandan 
Konyalı sporcuların uluslararası alan-
da elde ettiği başarılar Konya’nın gu-
rur tablosu oldu. İşte Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 
yayınladığı 2017 verileri…

2017 YILINA GENÇLİK VE 
SPOR DAMGASI

TESİSLEŞME
Tesisleşme noktasında büyüme-

ye devam eden Konya, 2017 yılında 
Merkez ve İlçelere 3 adet Gençlik 
Merkezi, 1 adet Çim Hokey Sahası, 1 
adet Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havu-
zu, 4 adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol 
Sahası, 5 adet Soyunma Odasının ya-
pımı tamamlandı. Yine 2017 yılında 3 
Gençlik Merkezi, 1 adet Sporcu Kamp 
Eğitim Merkezi, 1 adet Spor Salonu ve 
1 adet Kapalı Yüzme Havuzunun inşa-
sına başlanıldı.

SPORCU SAYISI
Amatör ve profesyonel spora il-

ginin her geçen gün arttığı Konya’da, 
lisanslı sporcu sayısı da her yıl büyük 
bir hızla artıyor. 2016 yılında 97.441 
olan Lisanslı Sporcu sayısı futbol 
branşı hariç 2017 yılında 131.639 
oldu. Futbol branşında ise 80 aktif ku-
lübümüzde 4.277 lisanslı sporcumuz 
bulunmaktadır.

ORGANİZASYONLARIMIZ
Konya 2017 yılında 3 Uluslararası 

organizasyona ev sahipliği yaptı.(U16  
Uluslararası Basketbol Turnuvası, 
U17 Voleybol Avrupa Şampiyonası, 
Uluslararası MTB Cup Bisiklet C2 C3 
Yarışları)

Ayrıca 25 branşta toplam 164 Fe-
derasyon faaliyetine ev sahipliği ya-
pılırken, 29 branşta 4.264 İl faaliyeti 
ise sorunsuz ve başarılı bir şekilde 
düzenlendi.

Uluslararası ve Türkiye Şampiyo-
nalarında bu müsabakalar için 6.415 
sporcu ve antrenörü İlimizde misafir 
ettik.

DERECELERİMİZ
2017 yılında 23 branşta 169 spor-

cumuz Milli takımlarda yer alırken 83 
sporcumuz 16 branşta 123 Uluslarara-
sı derece elde ederek büyük bir başa-
rıya imza attılar.

Ayrıca Türkiye Şampiyonalarında 
593 Konyalı sporcumuz ise 23 branşta 
toplam 929 derece elde etmişlerdir.

Samsun’da yapılan 23. İşitme En-
gelliler Yaz Olimpiyat Oyunlarında 6 
sporcumuz 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz 
madalya ile Olimpiyat Oyunlarında 8 
madalya kazandılar.  

KULÜPLERİMİZ
İlimizde 142 kulübümüz aktif ola-

rak sportif faaliyetlerde yer almakta 
olup, 42 kulübümüz deplasmanlı lig-

lerde müsabakalara katılmaktadır.
Ulusal liglerde farklı branşlarda 

7 takımımız Süper Lig, 12 takımımız 
1.Lig, 7 takımımız 2.Lig, 1 Takımımız 
3.Lig, 15 takımımız ise Bölgesel Lig-
lerde yer alarak toplamda 42 takımı-
mız Konya’yı temsil etmektedirler.

SPOR OKULUMUZ
Ayrıca toplam 22 branşta ücretsiz 

servis imkânı da sağlanan Spor Okul-
larımızda 5-14 Yaş Grubunda 18.432 
çocuğumuza hizmet verilerek, sporla 
tanıştırılmaları sağlanmıştır.

GENÇLİK MERKEZLERİMİZ
İlimizde Selçuklu, Ereğli, Akşe-

hir, Karapınar, Beyşehir, Halkapınar, 
Çumra, Cihanbeyli, Kulu ve Meram 
İlçelerimizde Gençlik Merkezlerimiz, 
liderlerimiz, gönüllü gençlerimiz ve 
eğitmenlerimizle gençlerimize hem 
sanatsal kurslar verip hem de okul 
hayatlarında derslerine yardımcı ola-
cak kurs imkânlarını ücretsiz sunarak,  
gençlerimizi kötü alışkanlıklardan 
uzak tutup birlik, beraberlik ve payla-
şım bilinci yüksek bireyler olarak ye-

tiştirilmesine yardımcı olunmaktadır. 
Ayrıca Bakanlığımız projeler kap-

samında ise 2017 yılları arasında di-
ğer İllerden İlimizde toplamda 2.910 
genci misafir ettik, İlimizden diğer 
İllere ise 3.472 genç gitme fırsatı ya-
kalamışlardır.

Diğer yandan Beyşehir Kamp Eği-
tim Merkezimizde 2017 yılında 1.700 
gencimize yatılı 2.500 gencimize de 
gündüzlü hizmet sunulmuştur.

PROJELERİMİZ
Bunların dışında Hayallerine Koş 

Projesiyle obeziteyle mücadele edip, 
Beyaz Kelebekler Projesiyle risk böl-
gesinde ki çocuklarımızı sportif ve 
sosyal aktivitelerle madde bağımlılı-
ğından uzak tuttuk. Sporla Engelleri 
Aşalım Projemizle engelli gençleri-
mize, Ailemle Spor Yapıyorum Pro-
jemizle çocuklarımızın ailelerine, 
Yurdumda Kalıyorum, Sporumdan 
Kalmıyorum Projelerimizle de KYK 
Yurtlarında kalan gençlerimize spor 
yapma imkanı sağladık. 
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Yeni Kartal Vida imzayı attı Alanyaspor’un yeni hocası Karaman
Beşiktaş Kulübü, 4,5 yıllık söz-

leşme imzaladığı yeni transferi Hır-
vat futbolcu Domagoj Vida’yı basına 
tanıttı.  Vodafone Park’ta düzenlenen 
törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret 
Orman da katıldı.

Fikret Orman, törende yaptığı ko-
nuşmada, Vida’nın çok sayıda trans-
fer teklifine rağmen Beşiktaş’ı tercih 
ettiğini belirterek, şunları kaydetti: 
“Bugün mutlu bir imza atıyoruz. Çok 
karakterli bir oyuncu aldık. Vida ile dar 
bir zamanda görüşmüştüm. O zaman 
da aramızdaki ilişki sağlam temelle-
re oturdu. Birçok teklif gitti oyuncuya, 
Türkiye’den de teklifler geldi. ‘Beşik-
taşlıyım ve Beşiktaş’a söz verdim. 
Beşiktaş’tan başka takımda oynama-
yacağım.’ diye cevap verdi. İlk günden 
beri çizgisini değiştirmediği için teşek-
kür ediyorum.” 

Beşiktaş’ın yeni transferi Domagoj 
Vida ise siyah-beyazlı ekibe transfe-
rinden dolayı çok mutlu olduğunu dile 

getirerek, “Sayın Başkan Fikret Orman 
ve Umut Güner’e transfer sürecindeki 
ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Transfer sürecinde benimle ilgilendi-

ler. 4,5 yıl burada sizinle beraber ola-
cağım. Her şeyin yolunda gideceğine 
inanıyorum.” şeklinde görüş belirtti.
n AA

Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direk-
tör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık söz-
leşme imzaladı. 

Boşnak teknik direktör Safet Susic 
ile yollarını ayıran A. Alanyaspor, Hik-
met Karaman’la anlaştı. Teknik Direk-
tör Karaman, kulüp binasında kendisi-
ni 1.5 yıllığına turuncu-yeşilli renklere 
bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan A. Alan-
yaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sü-
per Lig’de sezonun ikinci yarısı öncesi 
kulüpte oluşan teknik direktör sorunu-
nu Hikmet Karaman ile çözdüklerini 
aktardı. Çavuşoğlu, “A. Alanyaspor’un 
yeni teknik direktörü tecrübesi ve bi-
rikimiyle camiamıza hayırlı olsun. 
İnşallah bir canlılık, hareketlilik geti-
recektir. Herkesin bildiği, tanıdığı ho-
camız da bu kapasitede biridir” dedi.

Tecrübeli teknik direktör Hikmet 
Karaman ise, “Hasan Bey’e ve yöne-
tim kuruluna bize olan güvenlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 
Alanyaspor için hayırlı olur. Ligin 

özellikle ikinci yarı daha zor geçeceği 
malum ama biz de buraya renk katma-
ya, bugüne kadar olan başarıları daha 
yukarıya çekmeye geldik. İnşallah 

taraftarlarımızla, şehrimizle ve yöne-
timimizle bunu gerçekleştiririz” diye 
konuştu.
n İHA

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

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Konyaspor’un iki 
maçının saati değişti

Atiker Konyaspor’un 
iç sahada Trabzonspor 
ve deplasmanda Genç-
lerbirliği ile oynayacağı 
18. Ve 19. Hafta kar-
şılaşmaların saatinde 
değişikliğe gidildi. 

Buna göre Süper 
Lig’in 18. Haftasında 
21 Ocak 2018 Pazar 
günü Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda 
oynanacak olan Trab-
zonspor karşılaşmasının saati 13:30 olarak revize edildi.

28 Ocak 2018 Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile 
oynayacak 19. hafta müsabakanın saati de 13:30’a alındı.
n SPOR SERVİSİ

Ligin en genci Abdülkadir Ömür
Trabzonspor, Süper Ligin ilk yarısında 

bu sezon sol gösterip sağ vurdu. Bordo-ma-
vililer ligde attığı 33 golü 14’nü sağ ayak ile 
atarken 6 gol ise sol ayakla attı. 3 golü kafa 
ile kaydeden bordo-mavililerin frikik golü ise 
bulunmuyor. 

Süper Ligi ilk 9. haftalık bölümünde tari-
hinin en kötü günlerini geçiren Trabzonspor, 
yaşadığı teknik adam değişikliği sonrası 
yeniden zirveye tutunmuştu. Ligin ikinci 
yarısına daha umutlu bakan Karadeniz eki-
bi, bu sezon ligde attığı 33 golün 14’nü sağ 
ayak ile atarken, 6 golü ise sol ayakla attı. 3 
golü kafa ile atan bordo-mavililer 3 golü ise 
penaltıdan kaydetti. Karadeniz ekibi firikten 
ise gol atamadı.

EN ÇOK GOL HÜCUM 
OYUNCULARINDAN GELDİ

Trabzonspor, Süper Lig’de attığı 33 go-
lün 14’nü ilk yarıda atarken, 19 gol ise ikinci 
yarıda attı. Bordo-mavililerde en çok golü ise 

hücum bölgesinde oynayan oyunculardan 
geldi. Karadeniz ekibinde ileri uç oyuncuları 
24 gole imza atarken orta saha oyuncuları 
ise 9 gol attı. Savunma oyuncularından ise 
gol gelmedi. Trabzonspor’da 10 oyuncu ise 
ligde golle tanıştı. Bu oyuncuların başında 
Burak Yılmaz 14, Rodallega 4, N’Doye, Yu-
suf Yazıcı ve Olcay Şahan 3 gol. Kucka 2 gol, 
Bero, Okay, Onazi ve Abdulkadir Ömür ise 
1’er gol atan isimler oldu.
LİGİN EN GENÇ İSMİ ABDULKADİR ÖMÜR

Süper Lig’in ilk yarısında mücadele 
eden ilk isim bordo-mavili kulübün altya-
pısından yetişen Abdulkadir Ömür oldu. 25 
Haziran 1999 doğumlu olan Abdulkadir’i Fe-
nerbahçe’den Oğuz Kaan Güçtekin takip etti. 
Güçtekin ise 06 Nisan 1999 doğumlu. Bu iki 
oyuncuyu ise Evkur Yene Malatyaspor’dan 
Sincere Seth takip etti. Nijeryalı oyuncu 28 
Nisan 1998 doğumlu.
n İHA

Kamp zamanı!
İlk yarıda istediği performansı gösteremeyen Atiker Konyaspor’da ikinci yarı hazırlıkları başladı. Dün 
Antalya’da kampa giren Anadolu Kartalı’nda transfer çalışmaları da sürüyor. Orkan ve Yatabare’de 

sona gelen yeşil beyazlılar Manyama, Eze ve Evouna’yla da yolları ayırmak için gün sayıyor
TFF Süper Lig’in ilk yarısını 15 puan 

ile düşme hattında tamamlayan Atiker 
Konyaspor’da, ikinci yarı hazırlıkları dün 
başladı. Antalya’nın Belek ilçesinde kam-
pa giren Anadolu Kartalı, kupada oynana-
cak Trabzonspor maçına kadar yoğun bir 
çalışma temposu içinde olacak.

TRANSFERDE SON PERİYOT
Öte yandan özellikle golcü transferleri-

ni devre arası kampına yetiştirmek isteyen 
Anadolu Kartalı karar aşamasında. Pek 
çok oyuncu ile görüşmelerini sürdüren 
Konyaspor, bu oyuncular arasında tercihi-
ni yapacak ve teknik heyetin istediği trans-
ferleri gerçekleştirecek.

BAYDAR: GÖRÜŞMELER OLUMLU
Transfer listesinde ismi bulunan Ka-

rabükspor’un forvet oyuncu Mustapha Ya-
tabare ile Beşiktaş’ın orta saha oyuncu-
su Orkan Çınar’ı renklerine bağlamak için 
girişimler devam ediyor.

Konyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı 
ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ‘’Beşik-
taş’ta forma giyen Orkan Çınar ve Karde-

mir Karabükspor oyuncusu Mustapha Ya-
tabare ile görüşmelerimiz devam ediyor. 
Görüşmelerimiz olumlu ilerliyor. Son aşa-
maya yaklaştık ve sonuçlandırmak üze-
reyiz’’ diye konuştu. Baydar, Eze ve Man-
yama ile de yollarını ayırmak istediklerini 
belirterek, ‘’Bu iki futbolcuyla yollarımızı 
ayırmayı planlıyoruz. Karşılıklı konuşup 
sözleşmeyi feshedeceğiz. Bu görüşmeleri-
miz de son aşamaya gelmiş durumda’’ ifa-
delerini kullandı.

TARAFTAR SABIRSIZ
Transfer döneminde pek çok oyun-

cunun ismi ön plana çıkmasına rağmen 
henüz kesin bir anlaşma sağlanamayan 
Konyaspor’da taraftar sabırsızlanmaya 
başladı. Kampa kadar transferi bitirme 
sözü veren yönetimin bu sözünü yerine 
getirmemesi yeşil beyazlı taraftarları kız-
dırmış durumda. Golcü transferinde Yata-
bare isminden tatmin olmayan taraftarlar, 
beklentileri karşılayacak bir ismin kadroya 
katılmasını istiyor.
n SPOR SERVİSİ


