
Dazzer’in ses dalgası
köpekleri kaçırıyor!

İçinizdeki macera 
tutkusu uyanıyor!

Amerika’da ithal edilen ve köpek kovucu olarak satılan  ‘dazzer’ 
İsimli cihaz yaydığı ses dalgaları ile köpekleri kaçırıyor. 

Pille çalışan cihazdan çıkan sesi algılayan köpek bölgeden 
uzaklaşıyor. Cihazın fiyatı ise 185 TL. n HABERİ SAYFA 11’DE

MINI Countryman, içinizdeki macera tutkusunu uyandırarak 
yepyeni izlenimler bırakmak üzere tasarlanmış bir SUV 
olarak ortaya çıkmış. Yeni maceralara yolculuk yapmak 
isteyenler için bu yolculuğu gayet konforlu hale getiren 

Countryman keyif veriyor. n HABERİ SAYFA 17’DE
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ATUS ile
beklemiyoruz!

KTO’dan 
NEÜ’ye geçti

Bilişim becerisi
kazanıyorlar

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen 
ATUS vatandaşlardan tam not 
alıyor. Vatandaşlar bu sistem 
sayesinde gidecekleri yerlere 
daha kolay ulaşım sağlıyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE 

NEÜ, UNİKOP dönem baş-
kanlığını KTO Karatay Üniver-
sitesi’nden düzenlenen törenle 
devraldı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, “Her dönemde 
yeni işlere imza atılıyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Mektebim’de yer alan Kodla-
ma dersleri, çocuklara sadece 
bilişim becerileri kazandırmayı 
değil, bilişimin hayatta karşı-
laştıkları problemlere çözüm 
üretmek için farkındalığı da 
hedefliyor. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

İSLAM DÜŞMANLARI 
EŞARPLA SÖMÜRÜYOR!

EĞİTİMİN ‘AMİRAL 
GEMİSİ’ YOLA ÇIKTI

İnancımızı kullanarak paramızı alıyorlar!

Sınav Koleji farkını ortaya koyuyor

Kapitalizm, tüm dünyayı sömürmeye devam ediyor. Bu sö-
mürü düzeni ile, İslam düşmanı olmalarına rağmen, İslami 
ürünler satan firmalar da dikkat çekiyor. Ünlü eşarp markası 
olan Levidor da bunlardan biri. Levidor’un Yahudilere ait ol-
duğu iddiası dikkat çekiyor.

Donanımlı ve eğitimli 
nesiller yetiştirmek 
amacıyla yatırımlarını 
sürdüren Sınav Koleji,  
“Amiral Gemisi Me-
ram’dan yola çıktı” 
sloganıyla, 2017/2018 
öğretim yılında 
Meram Koleji olarak 
Anaokulu, İlkokul ve 
Orta Okul binasını 
da eğitim-öğretime 
kazandırdı.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE
02 Akyürek: Konya 

leke kabul etmez’ 06 Karısını öldüren 
zanlı yakalandı 13 Türkiye’nin yeni 

savunma vizyonu!

Taşerona elveda 
kadroya merhaba

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 
taşeron işçiler bir araya gelerek, kadro için 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a pankart açıp 
teşekkür etti. İşçiler mutluluklarını belirtti.  

n SAYFA 4’TE

Çeltik, 29 milyonluk yatırım ile şahlandı!
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Çeltik İlçesi’nde 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen yatırımları inceledi, 
vatandaşlarla buluştu. Çeltik’ 29 
milyon liralık yatırım yaptıklarını 
belirten Akyürek, bütün ilçelerin Konya 
merkez seviyesine geleceğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Teknik servis yalanı!
Yetkili olmadığı halde 

‘yetkili servis’ gibi hizmet 
verenler vatandaşları zor 

durumda bırakıyor. Ya 
tamir süresini uzatıyorlar 

ya çok yüksek fiyatlar 
istiyorlar ya da arızayı 

daha da büyütebiliyorlar

BAZI FİRMALAR YETKİLİ
SERVİS GİBİ DAVRANIYOR!

Beyaz eşya ve kombi servis hiz-
meti sağlayan bazı firmalar, yanıl-
tıcı tanıtımlarla tüketiciye yetkisiz 
olmasına rağmen yetkili servis 
gibi hizmet veriyor. Bu firmalara 
bozulan beyaz eşyalarını tamir 
ettirmek isteyen tüketiciler de, 
tamir sürelerinin çok uzadığını ve 
yüksek fiyatların istendiğine dik-
kat çekiyor.

SERVİSLİK BELGESİ YOKSA
ÜRÜNLERİNİZİ YAPTIRMAYIN

Bu konuda Tüketiciler Birliği Kon-
ya Şube Başkanı Mustafa Dinç va-
tandaşları uyardı. “Bu tür arama-
lar ile gelen firmalar herhangi bir 
yere bağlı olmayan merdiven altı 
diyebileceğimiz servislik belgesi 
ve yetkisi olmayan firmalar” diyen 
Dinç,  bakımların ve kontrollerin 
yetkili servislere yaptırmak ge-
rektiğini söyledi.  n SAYFA 3’TE Mustafa Dinç
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‘Konya leke kaldırmaz, 
leke kabul etmez’

MEB özel fen ve teknoloji 
liselerinin derslerini belirledi

Türkiye Belediyeler Birliği ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, son günlerde Konya 
ile ilgili yine spekülasyonlar yapıldı-
ğını belirterek, “Konya ile ilgili farklı 
bir imaj çalışması yapanlar, Konya’yı 
karalamaya çalışanlar asla amaçları-
na ulaşamayacaklardır. Konya leke 
kaldırmaz, leke kabul etmez. Konya, 
milli duruşun, milli duyuşun, devle-
tinin-milletinin yanında duruşun ör-
neklerini bugüne kadar her zaman 
göstermiştir, bundan sonra da gös-
terecektir” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Konya’nın adını ka-
ralamaya yönelik açıklamalarda bu-
lunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener’e tepki gösterdi. 

Son günlerde Konya ile ilgi-
li yine spekülasyonlar yapıldığını 
belirterek, bunları kınayan Başkan 
Akyürek, Konya’nın her zaman va-
tanının, milletinin, memleketinin, 
devletinin yanında yer almış, Ana-
dolu çadırın orta direği olan bir şehir 
olduğunu dile getirdi. 

Konya’yı illegal çalışmalar ve il-
legal örgütlerle bağlantılı göstermek 
isteyenlerin amaçlarına asla ula-
şamayacaklarını kaydeden Başkan 
Akyürek, “Bunların siyasi şizofreni 
gereği değilse bir iftira olarak siyasi 

hayatta karşılığının olacağını, hal-
kımızın bunları değerlendireceğini 
düşüyorum. Konya ile ilgili farklı bir 
imaj çalışması yapanlar, Konya’yı 
karalamaya çalışanlar asla amaçla-
rına ulaşamayacaklardır. Konya leke 
kaldırmaz, leke kabul etmez. Konya, 
milli duruşun, milli duyuşun, dev-
letinin-milletinin yanında duruşun 
örneklerini bugüne kadar her za-
man göstermiştir, bundan sonra da 
gösterecektir. Konya’da kanun dışı, 
hukuk dışı, devletimize, milletimize 
zarar verecek, tartışmaya açacak 
herhangi bir eylem ve oluşum asla 
olmamıştır ve olmayacaktır. Buna 
halkımız müsaade etmeyecektir” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ 

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 
fen liselerindeki derslere ilaveten 
teknoloji ve bilim ağırlıklı derslerin 
de okutulmasına imkan veren özel 
fen ve teknoloji liselerinde okutula-
cak derslerin çizelgeleri hazırlandı. 
MEB Özel Öğretim Kurumları Ge-
nel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, MEB 
Özel Öğretim Kurumları Genel Mü-
dürlüğünce hazırlanan özel fen ve 
teknoloji liseleri için ders çizelgele-
rinin Talim ve Terbiye Kurulu Baş-
kanlığınca onaylanarak yürürlüğe 
girdiğini bildirdi. Çizelgeye göre, bu 
okullarda fen liselerinde okutulan 

derslere ilaveten teknoloji ve bilim 
alanlarında mekatronik sistemleri, 
Java ile programlama, bilgisayar ağ-
ları, web (Asp.net) ile programlama, 
bilgisayar destekli çizim, mühendis-
lik ve teknolojinin temelleri, VB.net 
ile programlama, genetik bilimine 
giriş, bilgi toplumuna giriş gibi yeni 
seçmeli derslerin okutulabileceğini 
bildiren Şamlıoğlu, “Bunun yanında 
teknoloji, bilim ve eğitim sistemle-
rindeki gelişmelere bağlı olarak yeni 
seçmeli dersler eklenebilecek” bilgi-
sini paylaştı.
n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ATUS vatandaşlardan tam not 
alıyor. Vatandaşlar bu sistem sayesinde gidecekleri yerlere daha kolay ulaşım sağlıyor

Şehir içi ulaşımda
ATUS tam not alıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından vatandaşların hizmetine 
sunulan ATUS, vatandaşların toplu 
ulaşımı daha verimli, daha kolay kul-
lanabilmesi ve duraklarda daha az 
beklemesi için tüm toplu ulaşım du-
raklarını “Akıllı Duraklara” dönüştür-
türdü. Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından geliştirilen ATUS algorit-
ması ve iletişim çeşitliliğe ile benzer-
lerine oranda yüksek memnuniyet 
ve kullanım oranlarını yakalayan bir 
sistem.

164 DURAKTA AKILLI 
DURAK EKRANLARI MEVCUT 

Konya genelindeki 164 adet du-
rakta bulunan Akıllı Durak Ekranları 
toplu ulaşım araçlarının tahmini ge-
liş süresini anlık olarak gösterilerek 
vatandaşların gidecekleri yere daha 
kolay gitmesini sağlıyor. ATUS, va-
tandaşların toplu ulaşımı daha ve-
rimli, daha kolay kullanabilmesi ve 
duraklarda daha az beklemesi için 
tüm toplu ulaşım duraklarını “Akıllı 
Duraklara” dönüştürürken; ücretsiz 
kısa mesaj servisi, mobil uygulaması, 
karekod uygulaması, araç içi bilgilen-
dirme ekranı ve web sitesi aracılığıyla 
“Otobüsüm Nerede?” sorusunu ce-
vaplandırıyor.

AKILLI TELEFONLAR İLE 
ATUS’A ULAŞABİLİNİYOR

 Konya Mobil Uygulamasında bu-
lunan “Ulaşım” en yakından en uzağa 
doğru durakların listesine ulaşılabil-
mektedir. Listedeki duraklara doku-
narak o durağa hangi toplu ulaşım 
aracının kaç dakika sonra geleceği 
öğrenilebilmektedir. Toplu ulaşım 
aracına dokunulduğunda ise aracın 
o an nerede olduğu harita üzerinde 
takip edilebilmektedir. “Ulaşım” say-
fasından toplu ulaşım hatlarının ne-
relerden ve hangi duraklardan geç-
tiği, zaman tarifeleri gibi bilgilere de 
ulaşılabilmektedir. Bu sayfada akıllı 
bisiklet istasyonlarının yeri ve bisiklet 
olup olmadığı ile ilgili bilgiye, Elkart 
dolum yerlerine ulaşılabilmektedir.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan hizmete sunulan ve en yakın oto-
parkları yol tarifi ile birlikte gösteren 
“Otopark Bul” özelliğine bu sayfadan 
ulaşılabilmektedir. Konya Mobil Uy-
gulaması günlük ortalama 270.000 
kez kullanılmaktadır. Yine Konya Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından hizme-
te sunulan, ATUS ve toplu ulaşımla 
ilgili diğer bilgilere ulaşılabilen atus.
konya.bel.tr sayfası günlük ortalama 

104.000 kez görüntüleniyor. 
ATUS’TAN KISA 

MESAJ SİSTEMİ KOLAYLIĞI 
Akıllı telefonu ya da internet bağ-

lantısı olmayan vatandaşlarımızın da 
ATUS’tan faydalanmasını sağlayan 
kısa mesaj hizmeti vatandaşların hiz-
metine sunuluyor.Atus yazıp boşluk 
bıraktıktan sonra durak numarası-
nı ekleyerek 5669’a gönderilerek 
kullanılabilmektedir. Mesaj sisteme 
ulaştıktan kısa bir süre sonra toplu 
ulaşım araçlarının tahmini durağa 
geliş süreleri kısa mesaj olarak ge-
lecektir.  Atus SMS hizmetinin gün 

içindeki ilk 4 kullanımı ücretsiz. Bu 
hizmet günlük ortalama 27.500 kez 
vatandaşlar tarafından  kullanılıyor. 
Görme engelliler başta olmak üzere, 
mobil uygulama ve SMS hizmetlerini 
kullanılamayanlar için  Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Alo ATUS hattı 
hizmete sunuldu. Vatandaşlar 221 
66 99 numaralı telefonu arayarak 
ATUS’a ulaşılabilmektedir. Burada-
ki sesli yönlendirmelere uyularak 
en yakın duraklar öğrenilebilmekte, 
toplu ulaşım araçlarının bu durak-
lara tahmini geliş sürelerine erişile-
biliniyor. Vatandaşların hizmetine 

sunulan bir diğer uygulama ise oto-
büs duraklarında bulunan  etiketler 
üzerindeki kare barkodlar yardımcı 
uygulamalar ile okutularak durağa 
hangi toplu ulaşım aracının tahmini 
kaç dakika sonra geleceği bilgisine 
doğrudan ulaşılabiliyor. Vatandaş-
lar Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen ATUS sistemi ile en 
yakın durakları, duraklardan geçen 
otobüsleri ve kaç dakikada durağa 
geleceğini gösterilen sistemini be-
ğendiklerini ifade ederek yetkililere 
teşekkürlerini iletiyorlar.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay Belediyesi Başkan Yardımcılığına 
Mehmet Eğin atandı. Karatay Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğü yürüten Mehmet Eğin 
dün itibari ile yeni görevine başladı.  Meh-
met Eğin’in başkan yardımcılığına atanması-
nın ardından Karatay Belediyesinde başkan 
yardımcılığı yürütülen sayı 4’e çıktı. Yenigün 
Gazetesi olarak Mehmet Eğin’e yeni görevin-
de başarılar diliyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Karapınarlılar Derneği (KARDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Danış ve 
Yönetim Kurulu üyeleri  Konya İl Sağlık 
Müdürlüğüne atanan Prof Dr Mehmet Koç’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret-
te dernek başkanı Fikret Danış tarafından 
Koç’a Karapınar sağlık yönünde sıkıntılarını 
ve yapılması gerekli işleri aktarıldı. İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet   Koç, ise Karapı-
nar’ın ihtiyaç duyduğu her türlü çalışmanın 
yapılacağını ifade etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehmet Eğin’e
yeni görev

KARDER’den Koç’a
hayırlı olsun ziyareti

Başbakanlık koruma ekibi, yerli ve milli MPT-76’nın ar-
dından milli piyade tüfeği ailesinin diğer üyesi MPT-55’i de 
kullanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından milli 
piyade tüfeği MPT-76, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık 
koruma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), MİT personeli ile 
diğer güvenlik birimlerinin envanterine alındı. Başbakanlık 
kaynaklarından alınan bilgiye göre, yerli ve milli MPT-76’nın 
ardından milli piyade tüfeği ailesinin diğer üyesi MPT-55 de 
Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığınca kullanılmaya baş-

landı.  Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Akif İnan Vakfı hiz-
met binasının açılışında ve cuma namazı için gittiği Taceddin 
Dergahı Camisi’nde yerli piyade tüfeği MPT-55 ile korundu. 
Yıldırım’ın, katıldığı tüm programlarda söz konusu tüfeklerle 
görev alan koruma polislerinin, düzenli atış talimi yaptıkları 
silahın performansından memnun oldukları öğrenildi. İlerle-
yen süreçte teslimatı yapılacak ikinci parti yerli milli piyade 
tüfeğinin de Bakanlar Kurulu üyelerinin koruma hizmetleri 
ile Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığının diğer birimleri 
tarafından kullanılması planlanıyor. n AA

Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah

Türkiye Belediyeler Birliği 
ve Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ATUS vatandaşlardan tam not alıyor.
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‘Levidor’ eşarp markasının anlamları incelendiği zaman Yahudilere ait olduğu iddia ediliyor. Kapitalizmin 
oyunu olan bu durumla İslam düşmanlarına Müslümanlar üzerinden para mı kazandırılıyor?

İslam düşmanlarının eşarp tuzağı!
Kapitalizmle birlikte mar-

kaların en büyük silahı ‘algı yö-
netimi’  günümüzde karşımıza 
çıkmaya devam ediyor. Hemen 
hemen bütün markalarda ‘ka-
pitalizmin’ olduğuna şahitlik 
ediyoruz.  Özellikle İslam düş-
manı markalar, Müslümanlar 
üzerinde algı yönetimini de çok 
iyi uygulamayı biliyor. Farklı 
şekillerde ürettikleri ürünler ile 
Müslümanlar üzerinden önemli 
bir ekonomik gelir elde ediyor-
lar. Bu ürünlerden biri de eşarp. 
Eşarp üreticileri arasında Yahudi 
sermayeli markalar da var ki on-
lar ürettikleri pahalı eşarpların 
en görünür yerine marka isim-
lerini yazıyorlar. İddiaya göre 
bu markalardan biri de Levidor.  
‘Levi’ İsrail’de bir erkeğe verilen 
isim. ‘Dor’ ise ünlü Fransız moda 
tasarımcısı ‘ChristianDior’dan 
geliyor. Eşarp markasının ismin-
den de anlaşılacağı gibi Yahudi-
lere ait olan markaları mı kulla-
nıyoruz? Bu kapsamda markada 
Yahudilerin ve Hıristiyanların 
isimlerinin bağdaştığını görüyo-
ruz. Bu markaları kullandığımız 
takdirde Yahudilere para kazan-
dırmaya da devam ediyoruz.   
n HÜSEYİN MENEKŞE

Yetkili olmadığı halde ‘yetkili servis’ gibi hizmet verenler vatandaşları zor durumda bırakıyor. Ya tamir süresini uzatıyorlar ya çok yüksek fiyatlar istiyorlar ya 
da arızayı daha da büyütebiliyorlar. Tüketiciler Birliği ise garanti süresi bitse de bitmese de arızaların yetkili servislere yaptırılması gerektiğine dikkat çekiyor 

Teknik servis değil yetkili servis!
Beyaz eşya ve kombi servis hiz-

meti sağlayan bazı firmalar, yanıltıcı 
tanıtımlarla tüketiciye yetkisiz olma-
sına rağmen yetkili servis gibi hizmet 
veriyor. Özellikle internet üzerinden 
ve cep telefonu yoluyla  büyük  fir-
malarının ismini kullanarak 444’le 
başlayan telefon numaraları ile hizmet 
veren firmalar, kendilerine telefon ile 
ulaşan tüketicilere yetkili servis olma-
dıklarının bilgisini vermiyor. Müşteri 
temsilcileri, sorulan ‘Yetkili servis mi?’ 
sorusuna ‘evet’ ya da ‘hayır’ demeden 
‘teknik servis’ cevabı veriyor. Tamir 
ettirilecek ürün, eğer garanti kap-
samında ise, beyaz eşya markasının 
yetkili servisine yönlendiriyor. Garanti 
kapsamı dışında yer alan ürünler için 
ise hemen harekete geçerek, bozulan 
beyaz eşyanın ‘garantili’ tamir edilece-
ği bilgisini veriyor. 

Bu firmalara bozulan beyaz eşya-
larını tamir ettirmek isteyen tüketiciler 
de, tamir sürelerinin çok uzadığını ve 
yüksek fiyatların istendiğine dikkat çe-
kiyor.

YETKİLİ SERVİSE BAKIM  YAPTIRIN VE 
MUTLAKA İŞLEM YAPILDIĞINA 

DAİR BELGE ALIN 
Tüketiciler Birliği Konya Şube Baş-

kanı Mustafa Dinç, satın alınan eşya-
nın tamamı garanti belgesi ile satılmak 
zorunda. Vatandaşların aldıkları ürü-
nün garantisi bitse bile cihazların ba-

kımlarının yetkili servislere yaptırılma-
sı gerektiğini belirten Dinç, “Garanti 
Belgesi’nde garanti şartları ve servisler 
hakkında bilgiler mevcut. Zaten yetkili 
servisler dışında müdahale olduğu za-
man ürünler garanti kapsamı dışında 
kalıyor. Mutlaka bakımları ve kontrol-
ler yetkili servislere yaptırmak gere-
kiyor.  Ürünlerin garanti süresi bitmiş 
olsa da teknik servis adı altında kombi-
nizi, beyaz eşyanızı kontrole geliyoruz 
diyenlere vatandaşlarımız inanmasın. 
Bu tür aramalar ile gelen firmalar her-
hangi bir yere bağlı olmayan merdiven 
altı diyebileceğimiz servislik belgesi 
ve yetkisi olmayan firmalar. Bu firma-
lar yetkisi olmadan arızaya müdahale 
ediyorlar. Gerçekten iş yapıyor olsalar 
bile yedek parça temini ve diğer konu-
larda ise sıkıntılar yaşanabilir ve daha 
az fiyata çıkabilecek masraf daha faz-
la çıkabilir. Vatandaşlarımız garantili 
ürünlerini veya garantisi bitmiş ürün-
lerinin bakımlarını ve tamirlerini yet-
kili servislere yaptırmasında fayda var.  
Vatandaşlar cihazlarında herhangi bir 

bakım ve arıza olmadan aranıyor ise 
bu durumdan şubelenmesi gerekiyor.  
Vatandaşlarımız evlerine gelen servis-
ten mutlaka yapılan işlem ve ödeme 
ile ilgili  form almaları gerekiyor.  Bir 
ödeme gerçekleştirecek ise servis fatu-
rasına göre yapması gerekiyor. Takılan 
parçanın tekrar arıza yapmasının ar-
dından ya da cihaza yanlış müdahale 
edilerek daha büyük zararlar veriyor 
ise belgeleri ile birlikte tüketici mahke-
melerine vatandaşlarımız  dilekçe baş-
vurulabilir. Dilekçenin ekine de servis 
formunu koyduğu zaman ilgili bedel 
karşıdaki firmadan tahsil edilebilir. 
Eğer herhangi bir zarara uğranmış ise 
o zarar karşıdaki firmadan gidilebilir. 
Ama servis formu vb bilgiler olmadan 
yapılan müracaatlarda tüketiciler zor 
duruma düşürmekte ve vatandaşların 
haklarını kaybetmelerine sebep olabi-
lir.  Vatandaşlarımız kimseye güven-
meden mutlaka servis işlemi  yapılan 
işlemler için servis faturasını, belgesini 
alması lazım” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED EAD ÇAĞLA

Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı 
Mustafa Dinç

Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, “Ürünlerin garanti süresi 
bitmiş olsa da teknik servis adı altında kombinizi, beyaz eşyanızı kontrole 

geliyoruz diyenlere vatandaşlarımız inanmasın” dedi. 
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Donanımlı ve eğitimli nesiller yetiştirmek amacıyla yatırımlarını sürdüren Sınav Koleji,  “Amiral Gemisi Meram’dan yola çıktı” 
sloganıyla, 2017/2018 öğretim yılında Meram Koleji olarak Anaokulu, İlkokul ve Orta Okul binasını da eğitim-öğretime kazandırdı

Eğitimin ‘amiral 
gemisi’ yola çıktı

Sınav Koleji, Konya’nın eğitim ha-
yatına önemli katkılar sağlamaya de-
vam ediyor. 4+4+4 sistemine uygun, 
teknik altyapısı ile ciddi bir eğitim su-
nan Sınav Koleji, başarılı nesiller için 
çalışmalarını sürdürüyor. Meram Özel 
Sınav Anadolu Lisesi, Selçuklu Temel 
Lise ve Merkez Temel Lise olarak orta 
öğretimde 3 kurumda 1000’in üstünde 
bir öğrenciye hizmet eden Sınav Kole-
ji, okul bahçesinde yaş gruplarına göre 
oyun alanları, yüksek teknolojiyle do-
natılmış “akıllı okul” anlayışı ve yük-
sek kalite akıllı tahtalar ile donatılmış 
sınıfları ile alanında büyük başarılar 
sağlıyor.Sınav Koleji’nin eğitime yöne-
lik yatırımları da hız kesmeden devam 
ediyor. “Amiral Gemisi Meram’dan 
yola çıktı” sloganıyla işe koyulan Sı-
nav Koleji, 2017/2018 öğretim yılında 
Meram Koleji olarak Anaokulu, İlkokul 
ve Orta Okul binasını da eğitim-öğre-
time kazandırdı.  Konya Sınav Eğitim 
Kurumları Müdürü Muhammed Yavuz 
Gürbüzer, Sınav Koleji’nin eğitim ala-
nındaki çalışmaları ve hedefleri hak-
kında bilgiler verdi. Kaliteli eğitim an-
layışını benimsediklerinin altını çizen 
Gürbüzer,  “Evrensel normları benim-
seyen ufku geniş, özgüveni yüksek, 
“dünya vatandaşı” seçkin bireyler ye-
tiştirmektir” diyerek önemli bir amaç 
doğrultusunda eğitim sektöründeki 
ilerleyişlerini sürdürdüklerini söyledi. 

KALİTELİ EĞİTİM ORTAMLARI 
OLUŞTURULDU

Sınav Koleji’nin fiziki altyapıya ol-
dukça önem verdiğini belirten Gürbü-
zer, “Sınav Kolejleri inşa edilirken fizi-
ki ortamların eğitimde başlı başına bir 
motivasyon kaynağı olduğu bilinciyle 
hareket edilir. Bu doğrultuda; kapılar, 
pencereler ve tahtalar oldukça büyük, 
sınıflar, koridorlar, salonlar, bahçe ve 
etkinlik alanları ise oldukça geniş ola-
rak tasarlanır. 4+4+4 sistemine uygun 
olarak, her kademe için eğitim or-
tamları ve diğer mekânlar birbirinden 
ayrıştırılır. Okul bahçesinde yaş grup-
larına göre oyun alanları bulundurulur. 
Yüksek teknolojiyle donatılmış “akıllı 
okul” Sınav Kolejinde, derslikler yük-
sek kalite akıllı tahtalar ile donatılmış-
tır” ifadelerini kullandı. 
SANAT, SPOR, İNGİLİZCE EĞİTİMLER

Sınav Eğitim Kurumları’nın eğitim 
anlayışı hakkında bilgiler veren Gür-
büzer, öğrencilerin her alanda başarı 
sağlamaları için ciddi bir eğitim verdik-
lerine dikkat çekti. Bu anlamda Gürbü-
zer, spor, kültür, dil, el becerisi gibi bir 
çok alanda seçkin kadroları ile eğitim 
verdiklerini ifade ederek şunları söyle-
di, “Sınav Koleji nitelikli sanat eğitimi 
için gerekli tüm mekânları, araç gereç-
leri ve seçkin eğitmenleri bir araya ge-
tirerek kültür-sanat beceri çalışmaları-
na ayrı bir önem verir. Görsel sanatlar, 
seramik, teknoloji tasarım ve diğer 
atölyelerde öğrenciler sanatı günümüz 
kültürüyle birleştirir, dünyaya daha 
estetik bir pencereden bakar, çağdaş 
yaşama katılma fırsatını yakalayarak 
sosyal yaşamda etkin biçimde var 
olur. Öğrencilerimiz spor etkinliklerini, 
4 mevsim kullanılabilecek açıkkapalı 

spor alanlarında gerçekleştirir. Nitelikli 
spor becerilerinin yanı sıra spor bilgisi 
ve kültürünü de derslerde öğrenir. Aynı 
zamanda spor eğitimi için uygun ve 
zengin ekipmanlardan uzman eğitim-
ciler eşliğinde faydalanır.Sınav Koleji, 
uyguladığı “Side to Side” programı ile 
“Türkiye’de İngilizce öğretilemiyor” 
yargısını yıktı. “Side to Side” programı 
ile anadili Türkçe olan öğrenciler, hem 
İngilizce öğreniyor hem de kendi ana-
dillerinde öğrenimlerini devam ettiri-
yor.  Bu programla özellikle anaokulu 
ile 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfta eğitim; aynı 
içerikle ve farklı iki öğretmenle (ana-
dil-İngilizce) yapılmaktadır.” 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİM 

ANLAYIŞININ MERKEZİNDE
Sınav Kolejinde ölçme-değerlen-

dirme ve rehberlik hizmetinin, eğitim 
anlayışının merkezinde yer aldığına 
da dikkat çeken Gürbüzer, okulda öğ-
retilen her konunun mutlaka yazılı, 
test gibi sınavlar yoluyla ölçüldüğünü, 
öğrenci ve veliye de ayrıntılı rapor ve-
rildiğinin altını çizdi. Bu anlamda sık 
sık Türkiye geneli sıvanlar yaptıklarını 
belirten Gürbüzer,“Özellikle Sınav Ko-
lejinde sık sık yapılan Türkiye geneli 
deneme sınavlarıyla öğrencinin sınıfın-
daki, okulundaki, ilindeki hatta Yurt ge-
nelindeki başarı düzeyi tespit edilerek 
sonuçlar öğretmen, veli ve öğrenciyle 
paylaşılır.  Ayrıca sınavların sonrasın-

da rehberlik ve ölçme değerlendirme 
uzmanlarının hazırladığı sınav analiz 
raporuyla, öğrencinin hangi kaza-
nımlarda yetersiz ya da eksik olduğu 
belirlenerek etüt ve konu tamamlama 
çalışmaları yapılır.  Sınav Kolejinde 
güçlü ölçme-değerlendirme sistemi 
sayesinde her öğrenci konuları öğrenir 
eksikleri tamamlanır. Sınav Kolejinde, 
uzman bir rehberlik kadrosu ile sis-
temli bir rehberlik programı uygulanır. 
Merkezi bir koordinasyonla yürütülen 
bu programla öğrencilerin, öğrenme 
ve gelişimleri sürecinde yaşanan tüm 
sorunlara çözüm yolları aranır ve başa-
rıları için tam destek sağlanır. 

Aynı şekilde rehber öğretmenler, 
öğrencinin okula devamını, derslere 
katılımını, sınav performanslarını, okul 
içi davranışlarını yakından takip eder, 
gerekli durumlarda ders öğretmenle-
riyle işbirliği yapar, velileri süreçler 
hakkında bilgilendir” şeklinde konuş-
tu. 

SINAV KOLEJİ HEDEFLERİNİ 
BÜYÜK TUTUYOR

Kurum olarak hangi okullarda kaç 
öğrenciye hizmet ettiklerini ve eğitim 
sektöründeki temel hedeflerini de 
anlatan Gürbüzer, sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Meram Özel Sınav Anadolu 
Lisesi, Selçuklu Temel Lise ve Merkez 
Temel Lise olarak orta öğretimde 3 ku-
rumda 1000’in üstünde bir öğrenciye 

hizmet etmenin onurunu ve mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Ayrıca Ana Okulu İlk 
Okul ve Orta Okul projeleri ile yönetim 
kurulumuz yatırımlarına devam etmek-
tedir. Bu bağlamda 2017/2018 öğretim 
yılında Meram Koleji Anaokulu İlkokul 
ve Orta Okul hizmete girecek olması da 
bizlere ayrı bir heyecan ve onur yaşatı-
yor. Sayın yönetim kurulumuza (Mus-
tafa Özkök, Tevfik Kart, Galip Ünal ve 
Fatih Doğancı) beylere teşekkür eder 
saygılarımı sunarım. Sınav Eğitim Ku-
rumları Yönetim Kurulu olarak Sınav 
Koleji için hedefimizi büyük tutarak, 
“büyük milletimize” yakışır nitelikte 
çağdaş eğitim anlayışıyla uluslararası 
standartlarda, bir kurum olmak, aynı 
zamanda Yeniliğe açık, akademik 
eğitimin yanında etkin yabancı dil öğ-
retiminin yapıldığı; sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerle zenginleştirilmiş 
programıyla, hem öz değerlerimize 
bağlı hem de evrensel normları be-
nimseyen ufku geniş, özgüveni yük-
sek, “dünya vatandaşı” seçkin bireyler 
yetiştirmektir.

 Bu amaç doğrultusunda çalışan 
Sınav Koleji’ne çocuklarımız her gün 
severek, isteyerek, keyifle gelmekte; 
derslerini yaparak, yaşayarak, zevkle 
öğrenmektedirler. Bugünün mutlu ve 
başarılı çocuklarının, yarının üretken 
ve saygın bireyleri olacağına inancımız 
tamdır.”  n SAMİ KAYALAR 

Konya Sınav Eğitim Kurumları Müdürü Muhammed Yavuz Gürbüzer, “Evrensel normları benimseyen ufku geniş, özgüveni yüksek, dünya 
vatandaşı seçkin bireyler yetiştirmektir” diyerek önemli bir amaç doğrultusunda eğitim sektöründeki ilerleyişlerini sürdürdüklerini belirtti.



Kutören Mahallesi Muhtarı Ömer 
Karaman ve gençler Mahallelerine 
yapılan hizmetlerden dolayı Başkan 
Özgüven’e teşekkür ziyaretinde bu-
lundular ve Mahalleleri için istekleri-
ni, taleplerini ilettiler.  Ayrıca Muhtar-
lar Derneği Başkanı Memduh Karaca 
ve Muhtarlar da ayrı olarak Başkan 
Özgüven’i ziyarette ederek, değerlen-
dirmelerde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Özgüven, “Genç-
lerimizin bu konularda duyarlı olma-
ları ve girişken davranışları bizleri 
ziyadesiyle mutlu ediyor. Kalıcı hiz-
metler yapmaya özen gösteriyoruz. 
Bu kalıcı hizmetlerimizin en temel 
noktası gençlerimize daha yaşanabilir 
ve modern bir Ereğli bırakabilmektir. 
Bu noktada vatandaşlarımızın, genç-
lerimizin düşünceleri bizim için çok 
önemli. Bizlere desteklerini hiçbir 

zaman esirgemeyen değerli hem-
şehrilerimize ve duyarlı gençlerimize 
hürmetlerimi sunuyorum. Bu nazik 
ziyaretleri için Kutören Mahalle Muh-
tarımıza ve gençlerimize yürekten 
teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra 

her zaman dile getiriyorum Muhtar-
larımız bizim mesai arkadaşlarımız 
onlarla her fırsatta bir araya gelerek 
Ereğli’mize dair değerlendirmeler 
yapıyor, hizmet rotamızı oluşturuyo-
ruz. Bu kapsamda Muhtarlar Derneği 

Başkanı Memduh Karaca ve berabe-
rindeki Muhtarlarımızla bir araya gel-
dik. Göstermiş oldukları hassasiyet ve 
özveri için tüm muhtarlarımızı kutlu-
yor başarılarının devamını diliyorum” 
dedi.  n HABER MERKEZİ 
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‘Aile sevgi ve saygıyla hayatı paylaşandır’
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 

Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde 
cuma namazı kıldırdı ve hutbeyi 
okudu.

Ali Erbaş, “Dünyadaki cenneti-
miz: Aile” başlıklı hutbede, genç bir 
kızın Hazreti Peygamber’in yanına 
geldiğini ve “Ya Resulullah, isteme-
diğim halde babam beni amcamın 
oğluyla evlendirmeyi düşünüyor.” 
diyerek serzenişte bulunduğunu be-
lirtti. 

Bu durumdan sonra Hazreti 
Peygamber’in kızın babasını yanına 
çağırttığını ifade eden Erbaş, “Olayı 
bir kez de babadan dinlemek ve şa-
yet fikri sorulmadan evlendirilmek 
isteniyorsa kıza tercih hakkı tanımak 
istemişti. Peygamberimiz, bu dav-
ranışıyla hayatının en önemli kararı 
olan nikahta da kadının görüşüne 
başvurulup, rızasının alınmasına 

işaret etmişti.” diye konuştu.
Hazreti Muhammed’in, “Rızaları 

olmadan kızlarınızı evlendirmeyin.” 
dediğini anımsatan Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş, İslam’ın, sağlıklı bir 
evliliğe ve mutlu bir aile kurmaya 
büyük önem atfettiğini dile getirdi.

Erbaş, Hazreti Peygamber’in 
nikaha derin bir anlam ve yüce bir 
ruh kazandırdığının altını çizerek, 
nikahın, Allah’ın adını şahit tutarak, 
eşlerin bir ömrü paylaşmak üzere 
birbirlerine verdikleri söz olduğunu 
ifade etti. 

Nikahın, kadın ve erkeğin, gönül 
rızası ve hür iradeleriyle beraberce 
yüklendikleri ahlaki ve hukuki bir 
sorumluluk olduğunu vurgulayan 
Ali Erbaş, kültür ve gelenekte evlili-
ğin, sadece iki insanı aynı çatı altında 
buluşturmak olmadığını söyledi.

Evliliğin, toplumu ve nesilleri 

korumak amacıyla atılan sağlam bir 
temel olduğuna dikkati çeken Erbaş, 
şöyle devam etti: “Aile olmak, sevgi 
ve saygıyla, şefkat ve merhametle, 
ilgi ve hassasiyetle hayatı paylaş-
maktır. Aile olmak, dünyanın türlü 
meşakkatlerini beraberce göğüs-
lemektir. Sevinci ve kederi, varlığı 
ve yokluğu birlikte yaşamaktır. Aile 
olmak, iyi günde, kötü günde, ve-
fakarlık ve fedakarlıkla bir bütünü 
tamamlamaktır. Bizler, ailelerimizin 
‘dünyadaki cennetimiz’ olmasını 
arzu ederiz.”

“Çocuk yaştaki kızların evliliği 
dine dayandırılıyor”

Zaman zaman doğru ile yanlışı, 
iyi ile kötüyü ayırt edebilme yetisine 
sahip olmayan çocuk yaştaki kızların 
evlendirilebildiğine işaret eden Ali 
Erbaş, hatta cehalet ve sorumsuzluk-
tan kaynaklanan bu yanlış algı ve uy-

gulamaların kimilerince dine dayan-
dırılmaya çalışıldığını aktardı. Erbaş, 
şunları söyledi: “İnsanın, onuruna 
uygun bir şekilde hayatını sürdür-
me hakkını gasbetmek ve özellikle 
çocukları türlü istismarlara maruz 
bırakmak, dinimizde asla caiz değil-
dir. Kendine, Rabb’ine ve çevresine 
karşı henüz sorumluluk bilincinde 
olmayan bir çocuğun evliliğe zorlan-
masının, dini ve ilmi hiçbir meşrui-
yeti, hiçbir temeli yoktur. Yuva kur-
manın, eş ve anne olmanın anlamını 
idrak etme rüştüne erişmemiş bir 
kızın evlendirilmeye çalışılması asla 
kabul edilemez bir durumdur.”

Ali Erbaş, hutbenin sonunda Sa-
rıkamış Harekatı’nın 103’üncü Yılı 
nedeniyle Sarıkamış şehitlerine Al-
lah’tan rahmet diledi.
n AA

Kontrolden çıkan 
TIR şarampole indi

NEÜ, UNİKOP dönem başkanlığını KTO Karatay Üniversitesi’nden düzenlenen törenle 
devraldı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Her dönemde yeni işlere imza atılıyor” dedi 

NEÜ, UNİKOP Dönem
Başkanlığını devraldı

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ), KOP Bölgesi Üniversiteler 
Birliği (UNİKOP) dönem başkanlığı-
nı KTO Karatay Üniversitesi’nden 
düzenlenen törenle devraldı.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesi (AKİF) toplantı salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya UNİKOP 
üyesi üniversitelerin rektörleri ve 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkili-
leri katıldı. 

Törendeki konuşmasına KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade ve ekibine teşek-
kür ederek başlayan NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Toplantı-
da yeni dönemi iyi geçirmek için is-
tişareler yapılacak, görüş ve öneriler 
konuşulacak ve Kapadokya Üniver-
sitesinin katılım talebi değerlendiri-
lerek inşallah daha geniş bir aileye 
dönüşme adımı atılmış olacak. KOP 
İdaresinin desteğiyle her dönemde 
yeni işlere imza atılıyor. Birlik ve 
beraberlik içinde yeni dönemin iyi 
geçirilmesi adına diğer üniversitele-
rimizin de desteklerini beklediğimizi 
ifade ediyorum.” dedi.  

KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı ise Necmet-
tin Erbakan Üniversitesinin dönem 
başkanlığının hayırlı olması temen-
nilerinde bulunarak, “2016 yılında 
görev sahamızın genişlemesiyle 
üniversite sayımız 11’e yükseldi ve 
bugün de Kapadokya Üniversitesi-
nin katılımıyla bu sayı 12’ye çıkacak. 
Bu çok ciddi bir akademik birikim ve 
öğrenci potansiyeli anlamına geli-
yor. Birliğin kurulmasında amacı-

mız bölge kalkınmasında üniversi-
telerin daha aktif bir şekilde görev 
almalarını sağlamaktı. Gelinen son 
noktada yapılan toplantı ve çalış-
malarla çok iyi bir mesafe aldığımı-
zı görüyoruz. Bu aşamadan sonra 
Necmettin Erbakan Üniversitemiz 
konulan çıtayı çok daha yukarıya 
çıkartacaktır. Bundan sonra görevi 
devralacak üniversitelerimizin de 
bu çıtayı daha yükseğe çıkartaca-
ğını ümit ediyoruz. Çalışmalarımız 

kapsamında 16 proje başlığı altında 
15 milyon liralık kaynak üniversite-
lerimize tahsis edildi. Önümüzdeki 
dönemlerde de bu rakamı arttırarak 
devam edeceğimizi düşünüyorum.” 
diye konuştu.

Dönem başkanlığı sürecinde 
gerçekleştirdikleri çalışmaları katı-
lımcılara aktaran KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade, “Bu süreçte yaptığımız çalış-
maları ve tecrübemizi Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ile paylaşa-
cağız. Beraber yapacağımız birçok 
faaliyet olacak. Dönem başkanlığı 
bir üniversiteye bütün yükün yı-
kılması değil, bu yükün ortak pay-
laşımı şeklinde yürüyecek bir yapı 
demektir. Kendilerine başarılar dili-
yorum. KOP idaremize de teşekkür 
ediyorum. Onları hep bu işin içinde 
bulduk, desteklerini esirgemediler.” 
şeklinde konuştu.

KTO Karatay Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bayram Sade’nin NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e 
dönem başkanlığını teslim etmesi 
ve toplu fotoğraf çekiminin ardından 
tören sona erdi.  n HABER MERKEZİ 

Karaman’da seyir halindeyken 
kontrolden çıkan TIR’ın şarampole 
inmesi sonucu sürücüsü ölümden 
döndü.  Kaza, Karaman-Mersin 
Karayolunun 5. kilometresinde 
meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 
Mersin’den Karaman, istikametine 
gelmekte olan Müslüm D. (50) yö-
netimindeki 27 V 4423 plakalı tır, 

sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu yoldan 
çıkarak şarampole indi. Şarampole 
inerek düz arazide 30 metre giden 
TIR’ın kupası yerinden çıktı. TIR’ın 
sürücüsü Müslüm D. kazayı yara 
almadan atlatırken, TIR’da maddi 
hasar oluştu.
n İHA

‘Kalıcı hizmetler yapmaya özen gösteriyoruz’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

 Toplantıya UNİKOP üyesi üniversitelerin rektörleri ve Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkilileri katıldı. 

Marka değeri taşı-
yan bütün markalarda 
kapitalizm mevcut. 
Buna küçük bir kolonya 
şirketinden büyük bir 
donanım şirketine kadar 
bütün markalar dâhil. 
Kapitalizm denince sade-
ce akla para gelmemeli. 
Büyük şirketlerin en 
büyük silahı algı yöneti-
midir. Algılara hâkim ol-
duğunuz sürece para kapıları sonuna 
kadar açıktır.

Türk malları neden emperyalizm 
ile yarışamasın? Kapasitemiz de var 
ülkemiz, konfeksiyon alanında da dev 
olabilecek bir ülkedir. 

Devlet, yerli sermayeyi destek-
lediği müddetçe bu işin aşılacağına 
eminim. 

Adam gidiyor hamburger yiyor 
burgerking gibi yerlerden. 

Vatandaş kapitalizm ile mücadele 
edemez dedik, ama yiyecek alanı da 
farklı.

Hadi, ayakkabının muadili yok 
diyelim, ama Türk mutfağının da eşi 
benzeri yok be arkadaş. 

Türk malı araba yok diye kullan-
mayacak mı bu insanlar? Kullanacak 
tabi. Ama alternatif varken yabancı 
markalara yönelmeyi doğru bulmu-
yorum

Örnek; ‘Dünyada temiz içme 
suyuna erişmekte güçlük çeken insan 
sayısı: 1,2 milyar 

Dünyanın temiz içme suyu sorunu 
çözebilecek kadar arıtma tesisi yapma 

maliyeti: 10 milyar dolar 
ABD’lilerin ortalama 

senelik Noel alışverişleri: 
450 milyar dolar’

Markadan çok kali-
teye önemveririm. Ama 
kalite içinde absürt ra-
kamlar ödemem.

Tembel tembel otu-
rup o şunu yapmış de-
mektense bizlerde aynısı 
yapalım…

Birde, sadece isim için satın alan 
yozlaşmış insanlar var örneğin; 1 
gömleğe 200tl verebilen veya yan ta-
rafında iyi bir dönerci varken dönerin 
3 katı fiyatına el kadar ekmek yiyerek 
cool gözükmeyi seven insanlar, onlara 
diyecek söz yok. 

Belki özentilik belki merak fazlada 
üzerine gitmemek lazım. Bu olgu her 
yerde var.Önemli olan bilinçli üretici ve 
tüketici olmak.

Hemen hemen bütün markalarda 
‘kapitalizmin’ olduğuna şahitlik ediyo-
ruz.  

Özellikle İslam düşmanı markalar, 
Müslümanlar üzerinde algı yönetimini 
de çok iyi uygulamayı biliyor. Farklı 
şekillerde ürettikleri ürünler ile 
Müslümanlar üzerinden önemli bir 
ekonomik gelir elde ediyorlar.

Kapitalizm Windows işletim siste-
mine çok benzer, başlıca amaçları hata 
vermek, diğer sistemleri yoketmek, sık 
sık kilitlenip kriz yaratmaktır. Eninde 
sonunda mutlaka çökerek yenisiyle 
değiştirilerek hayatına devam edebi-
lir…

KAPİTALİZM BİZİ SARDI!

hmenekse@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE
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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
6 Ocak 2018 Cumartesi  • Yıl: 10 • Sayı: 3234

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Aksaray’da biri kadın 2 kişinin 
otomobilde tabancayla vurularak öl-
dürülmesinin ardından cinayet zan-
lısı olarak aranan, öldürülen kadının 
kocası Konya’da yakalandı. Cinayet 
zanlısının cinayeti itiraf ettiği öğrenil-
di. Olay, iki gün önce gece saatlerinde 
Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Mediha Akdağ 
(50) ve Tuncer Kütük (27) 68 BM 327 
plakalı araçta tabancayla öldürülmüş 
olarak bulundu. Olayın ardından ge-
niş çaplı araştırma başlatan jandar-
ma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak 
öldürülen Mediha Akdağ’ın olaydan 
sonra ortadan kaybolan kocası Ş.A.’yı 
aramaya başladı. Yapılan çalışmalar 
sonucunda cinayet zanlısı Ş.A., Kon-
ya’da saklandığı evde düzenlenen 
operasyonla yakalandı.  Cinayeti iti-
raf etti Konya’da yakalandıktan sonra 
Aksaray’a götürülen cinayet zanlısı 
Ş.A.’nın jandarmadaki sorgusunda 

suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Cinayet 
zanlısı Ş.A.’nın boşanma aşamasın-
daki eşi Mediha Akdağ’ın Tuncer Kü-
tük ile birlikte Konya’daki evlerinden 
eşyalarını aldıktan sonra Aksaray’a 
döndüğünü ve kendisinin de otomo-
bille takip ettiğini söylediği öne sü-
rüldü. Cinayet zanlısı Ş.A.’nın Sultan-
hanı ilçesine gelindiğinde otomobile 
ateş ettiği ve ayaklarından yaralanan 
Tuncer Kütük’ün de direksiyon haki-
miyetini kaybetmesi sonucu otomo-
biliyle şarampole düştüğü öğrenildi. 
Yaşanan bu olayın ardından cinayet 
zanlısı Ş.A.’nın aracının yanına gi-
derek 2 yıldır boşanma aşamasında 
olduğu eşi Mediha Akdağ’ın kafasına 
ve vücuduna 3’er kurşun sıktıktan 
sonra Tuncer Kütük’ü de öldürdüğü 
ortaya çıktı.  Sultanhanı İlçe Jandar-
ma Komutanlığına götürülen cinayet 
zanlısının sorgusunun sürdüğü öğre-
nildi. n İHA

FETÖ/PDY operasyonda 
gözaltı sayısı 62’ye çıktı

27 ilde, Fetullahçı Terör Örgü-
tü/Paralel Devlet Yapılanması’na 
(FETÖ/PDY) yönelik yürütülen so-
ruşturma kapsamında gözaltı sayısı 
62’ye çıktı. Konya Cumhuriyet Baş-
savcılığınca yürütülen soruşturma 
kapsamında, örgütün askeri mah-
rem yapılanmasında yer aldıkları 
iddiasıyla haklarında gözaltı kararı 
çıkarılan zanlıların yakalanmasına 
yönelik çalışmalar devam ediyor. İl 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi 
ekiplerince 22 zanlının daha yaka-

lanmasıyla gözaltı sayısı 62’ye yük-
seldi.

Adreslerinde bulunamayan 8 
kişinin yakalanmasına yönelik çalış-
malar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığınca yürütülen soruşturma 
kapsamında, dün aralarında mu-
vazzaf askerlerin de bulunduğu 70 
kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıl-
mıştı. Konya merkezli 27 ilde belir-
lenen adreslere düzenlenen eş za-
manlı operasyonda 40 kişi gözaltına 
alınmıştı. n AA

İzmir Adalet Sarayı’na yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için şehadeti-
nin 1. yılı dolayısıyla memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesindeki kabri başında anma töreni yapıldı

Şehit polis Sekin 
kabri başında anıldı

İzmir Adalet Sarayı’na yöne-
lik terör örgütü PKK’nın geçen yıl 
5 Ocak’ta gerçekleştirdiği terör sal-
dırısında gösterdiği kahramanlıkla 
muhtemel faciayı önleyen şehit polis 
memuru Fethi Sekin şehadetinin bi-
rinci yılında Elazığ’ın Baskil ilçesinde-
ki kabri başında anıldı.

Şehidin Doğancık köyünde bulu-
nan kabri başında düzenlenen anma 
töreninde Kur’an-ı Kerim okundu, İl 
Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından 
dua edildi.

Törene katılan Elazığ Valisi Çetin 
Oktay Kaldırım, Baskil Belediye Baş-
kanı İhsan Akmurat, 8. Kolordu Ko-
mutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl 
Emniyet Müdürü Doğan Cangül, şe-
hidin kardeşi Ahmet Sekin, meslek-
taşları ve vatandaşlar kahraman polis 
memurunun kabrine karanfil bıraktı. 
Vali Kaldırım, konuşmasında, vatanı, 
bayrağı ve milleti uğruna büyük bir 
fedakarlıkla şehadet şerbetini içen 
kahraman polis memuru Fethi Se-
kin’i şehadetinin birinci yılında min-
netle yad etmek için kabri başında bir 
araya geldiklerini söyledi.

Çok önemli, birlik ve beraberliğe 
çok ihtiyaç duyulan bir süreçten ge-
çildiğini dile getiren Kaldırım, “Allah 
birlik ve beraberliğimizi bozmasın. 
Birlik ve beraberliğimizi ülkemizde, 

Elazığ’da var olduğu gibi yapsın. Ela-
zığ’da gerçekten müthiş bir birlik ve 
beraberlik duygusu, vatan ve bayrak 
sevgisi var. Bu ilelebet böyle devam 
edecektir” dedi.

İZMİR ADALET 
SARAYI ŞEHİTLERİ ANILDI

İzmir Adliyesine yönelik geçen 
yıl terör örgütü PKK mensuplarınca 
düzenlenen saldırıda şehit olan polis 
memuru Fethi Sekin ve adliye çalışa-
nı Musa Can için anma töreni düzen-

lendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 
de katıldığı İzmir Adalet Sarayı’ndaki 
törende, şehitler için saygı duruşunda 
bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kahramanlığıyla büyük bir felake-
tin önüne geçen şehit polis memuru 
Fethi Sekin anısına İzmir İl Emniyet 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan vi-
deo, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve 
Anadolu Sinema ve Televizyoncular 

Meslek Birliği iş birliğinde hazırlanan 
“C Kapısı” adlı belgesel ile İzmir Adli-
yesi personelinin seslendirdiği “Şehit-
ler için söyle” klip gösterildi.

Sekin’in hayatı ile olaya yakından 
tanıklık eden adliye personeli ve böl-
gede görevli polislerin hatıralarının 
da yer aldığı gösterimlerde, Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül, şehit Sekin 
ile Can’ın ailelerinin de duygulandığı 
gözlendi.
n AA

Karısını öldüren zanlı Konya’da yakalandı

Kulu’da etkisini gösteren sis ve pus trafiği 
olumsuz yönde etkiliyor. Ankara-Konya 
karayolu ve ilçede sabah saatlerinde etkisini 
gösteren sis ve pus, görüş mesafesi 30-40 
metreye düşerken, trafikte de sürücülerin 
zor anlar yaşamasına neden oldu.Sisin yoğun 
olarak etkili olduğu Kulu kavşağı ile Anka-
ra-Konya-Aksaray karayolunda sürücüler 
trafik ekipleri tarafından yavaş gitmeleri ve 
dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
n AA

Akşehir’de kavşaktan kontrolsüz şekilde 
çıkan otomobile TIR’ın çarpması MOBESE 
kamerasına yansıdı.  Emniyet Genel Mü-
dürlüğünün paylaştığı MOBESE’ye yansıyan 
kaza görüntüsünde, Akşehir ilçesinde seyir 
halindeki TIR otomobile çarptı. Akşehir 
Otogar Kavşağındaki kazada, otomobil kav-
şaktan yola kontrolsüz şekilde çıktı. Bu sırada 
seyir halinde olan tır önüne çıkan otomobile 
çarptı ve sürükledi.
n İHA

Kulu’da sis trafiği
olumsuz etkiliyor

Kontrolsüz çıktı
TIR çarptı

Seydişehir’de polisin durduğu otomobilde yapılan arama-
da 3 kişi, eroin bulundurmaktan gözaltına alındı.  Edinilen 
bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme 
ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Antalya’dan il-
çeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete 
geçti. Seydişehir-Antalya karayolunda çalışma yapan polis, 
plakası tespit edilen bir otomobili ilçeye 2 kilometre kala dur-

durdu. Araçta arama yapan polis, 10 gram eroin ele geçirilir-
ken, otomobilde bulunan E.C., A.C. ve M.C. gözaltına alındı. 
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte 
yandan, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin Antal-
ya’dan döndükleri sırada Akseki’ye bağlı Yarpuz Mahallesi 
civarında kaza yaptıkları ve hafif yaralı olmalarına rağmen 
yollarına devam ettikleri öğrenildi. n İHA

Eroin bulunduran 3 kişi gözaltına alındı

Şehidin Doğancık köyünde bulunan kabri başında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edildi.
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Seydişehir Belediyesi ilçe mer-
kezinde park ve yeşil alanların sayı-
sını her geçen gün  artırırken yapımı 
tamamlanan yeni parklara isimleri 
verildi. Aralık ayı  Meclis Toplantı-
sında Meclis Üyelerinin almış olduğu 
kararla yapımı tamamlanıp, isimleri 
belirlenen 45 parkın tabelaları takıl-
dı. Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, Seydişehir Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı 
tamamlanan parkların isimlerinin 
verildiğini park ve yeşil alan çalışma-
larının hız kesmeden devam ettiğini 
kaydetti. Seydişehir Belediyesi ta-
rafından 2014-2017 yılları arasında 
farklı mahallelere yapılan 45 adet 
parka isimleri Belediye Meslis üye-
lerinin kararı ile verildi.  Seydişehir 

merkez ve kırsal mahallelerde  mev-
cut park ve yeşil alanların sayısını 
artırdıklarını kaydeden Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal;”  ilçe genelinde 
park, bahçe ve yeşil alanların daha 
da büyüyüp genişlemesine önem 
veriyoruz.Devam eden yeşil alan ve 
park çalışmalarımızın yanı sıra, Mec-
lis üyelerimizle birlikte tamamlanan 
parklarımıza Türk tarihinde isim 
yapmış bu vatan ve millet için gözle-
rini kırpmadan , canlarını feda etmiş 
büyüklerimizin isimlerini verdik. Bu 
vesile ile kültürümüzün ve tarihimi-
zin temel taşları olan bu şahsiyetle-
rin gelecek kuşaklara aktarılmasını 
da istemiş oluyoruz. Çalışmalarımıza 
devam ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Başkan Akyürek’ten, kadro
için hükümete teşekkür

Kaza yapan kızının 
başından ayrılmadı

Türkiye Belediyeler Birliği ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, belediye çalışanları-
nın kadroya geçirilmesi, mevzuata 
uygun bir çalışma sisteminin kurul-
ması nedeniyle başta Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere Başbakan Binali Yıldırım’a, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu’na ve hükümete 
teşekkür etti. Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek, hükü-
metin çıkardığı taşeron yasası ile il-
gili açıklamalarda bulundu. Türkiye 
Belediyeler Birliği olarak belediye 
çalışanlarının kadroya geçirilmesi, 
mevzuata uygun bir çalışma siste-
minin kurulması nedeniyle başta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan olmak üzere Başbakan Bi-
nali Yıldırım’a, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğ-
lu’na ve hükümete teşekkür etti. 
Belediyelerin hizmetlerini yürüten, 
taşeron işçisi olarak çalışanların iş 
güvencesi, sosyal güvenlik, iş huku-
ku açısından daha sağlam bir yapıya 
kavuşturulmuş olduğunu kaydeden 
Başkan Akyürek, “Bu yolla kıdem 
tazminatı, kanuni izin hakları, me-

sai, ikramiye gibi konularda daha 
önemli bir konuma erişmiş oldular. 
Ciddi bir hukuki güvenceye sahip 
oldular. Taşeron işçisi olarak çalışan 
belediye işçilerimiz için yeni bir dö-
nem başlamış oldu. Hayırlı olmasını 
diliyorum. Bütün işçilerimiz adına 
da Sayın Cumhurbaşkanımız başta 
olmak üzere Başbakanımıza, Çalış-
ma Bakanımıza, hükümetimize ve 
tüm katkı yapanlara teşekkür ediyo-
rum” dedi.
n İHA

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan taşeron işçiler bir araya gelerek, kadro için 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a pankart açıp teşekkür etti. İşçiler mutluluklarını belirtti 

Taşerona elveda 
kadroya merhaba

696 Sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname (KHK) ile taşeron işçilerin 
kadroya alınmasının ardından Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
çalışan işçiler bir araya gelerek, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
pankart açıp teşekkür etti. 

Hastane bahçesinde işçilerle bir 
araya gelen İl Sağlık Müdürü Mehmet 
Koç, “Konya ilinde sağlık tesislerimiz-
de toplam 4 bin 234 kişiye inşallah 

sözleşme imzalayacağız. Bu bizleri 
mutlu ediyor. Allah hepimize hayırlı 
etsin inşallah güzel günlerde sağlıkla, 
mutlulukla çalışma imkanlarını elde 
ederiz” şeklinde konuştu.

ENGELLİ VATANDAŞTAN 
İŞARET DİLİYLE 

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR 
Kadroya alınan işçilerden konuş-

ma engelli Gülşen Korkmaz, işaret 
diliyle Cumhurbaşkanına teşekkür 

ederek, “Kadro aldığımız için Cum-
hurbaşkanımız, Başbakanımıza ve 
tüm emeği geçenlere yürekten teşek-
kür ediyoruz” dedi. 

Bir araya gelen işçiler de kadro 
aldıkları için Cumhurbaşkanına ve 
hükümete teşekkür ederek, “Çok 
mutluyuz tabi ki, uzun zamandır 
beklemiş olduğumuz bir haberdi. 
Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Bi-

nali Yıldırım’a ve Bakanımız Jülide 
Hanıma da çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. Cum-
hurbaşkanımızdan Allah razı olsun. 
Yıllardır bekliyorduk bu kararı. Bu 
süreç döneminde çalışma içerisinde 
olan bütün mensuplara teşekkür edi-
yoruz. Beklediğimiz bir karardı. Niha-
yet bu karara bütün taşeron birlikleri 
bu sevince ulaştı. Herkese teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu. n İHA

Karaman’da hafif ticari araçla 
çarpışan otomobilin sürücüsü araç-
ta sıkıştı. Bayan sürücüyü sıkıştığı 
yerden itfaiye kurtardı. 

Kaza, saat 16.00 sıralarında 
Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ha-
kan Yılmaz Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. İddiaya göre, yaşı küçük 
ve ehliyetsiz olan sürücü Hasan A. 
yönetimindeki 42 BUP 36 plakalı 
hafif ticari araç ile Rabia Aydoğan 
Özgüven (37) idaresindeki 29 AV 
824 plakalı otomobil köprülü kav-
şak çıkışında çarpıştı. Kazada oto-
mobil sürücüsü Rabia Aydoğan 
Özgüven araçta sıkışırken, arka 
koltukta bulunan 6 yaşındaki oğlu 
E.Ö. yaralandı. Sürücünün kurtarıl-

ması için itfaiyeden yardım istendi. 
Olay yerine gelen itfaiye ekibi kur-
tarma çalışmasına başladı. Bu sıra-
da, kazayı duyarak olay yerine gelen 
sürücünün annesi Nuray Aydoğan, 
kurtarma çalışmalarını izledi. Elleri-
ni dizlerine vuran ve büyük üzüntü 
yaşayan Nuray Aydoğan, kızının 
yanından bir an olsun ayrılmadı. 
Kurtarıldıktan sonra sedyeye alınan 
kızının başını okşayarak teselli et-
meye çalışan anne, sedyeyle birlikte 
yürüdü. Bayan sürücü ile oğlu aynı 
ambulansla kaldırıldıkları Karaman 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alınırken, sağlık durumlarının iyi ol-
duğu öğrenildi.
n İHA  

Seydişehir’de 45 parkın ismi belli oldu

Beyşehir Gölü’nde geleneksel balıkçılık yön-
temleri ile avcılık yapan küçük ölçekli balık-
çıların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından başlatılan desteklemelerden ya-
rarlanmaya başladığı bildirildi. Bu kapsamda, 
gölde avcılık yapan ruhsatlı tekne sahibi 460 
balıkçıya 750’şer liradan toplamda 345 bin 
lira destekleme ödemesi yapıldığı belirtildi. 
Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ha-
san Kurt, geleneksel balıkçılık yöntemleri ile 
avcılık yapan 10 metreden küçük boylardaki 
ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine 500 ila bin 
lira arasında destekleme ödemesi yapılması 
düzenlemesinin hayata geçirildiğini belirtti. 
n İHA

Yalıhüyük ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından kömür yardımları ulaştırıldı. Yalı-
hüyük SYDV tarafından yapılan açıklamaya 
göre, Yalıhüyük’te vakfın şu ana kadar gelen 
kömür yardımından 150 aileyi faydalandırdı 
ve bu ailelere bu yıl içinde toplamda 200 ton 
kömür dağıtımı gerçekleştirilecek.
n AA

Balıkçılara destek
ödemesi başladı

200 ton kömür 
dağıtılacak

Büro Memur-Sen Konya Şubesi tarafından Uzlaştırma 
Kursu tamamlandı. Başarılı olan kursiyerlere Konya Adliyesi 
baş temsilciliğinde düzenlenen bir törenle sertifikaları dağı-
tıldı.

Büro Memur-Sen Genel merkezinin talimatıyla tüm Tür-
kiye genelindeki şubelerinde üyelere yönelik, hizmet ama-
cıyla ve en düşük ücret ile İstanbul Aydın Üniversitesi ile 
anlaşma yapılarak düzenlenen Uzlaştırma kursu yoğun ilgi 
oldu. Büro Memur-Sen Konya Şubesi tarafından açılan uzlaş-

tırmacı kursunda, kursiyerlere toplamda 48 saat ders verildi.
Kursta başarılı olan 68 kursiyere Konya Adliyesi Baş tem-

silciliğinde organize edilen bir törenle sertifikalar dağıtıldı. 
Büro Memur-Sen Konya Şube Başkanı Mahmut Çimen, “ 
Şubemiz tarafından açılan uzlaştırmacı kursuna üyelerimiz 
tarafından yoğun bir ilgi gösterilmesi bizleri mutlu etmiş-
tir. Başarılı olan kursiyerlerimize sertifikalarını takdim ettik. 
Bundan sonra da başarılar diliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Büro Memur-Sen’den Uzlaştırma Kursu

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, “Konya ilinde sağlık tesislerimizde toplam 4 bin 234 kişiye inşallah sözleşme imzalayacağız” dedi.
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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
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SARAYHAN ET LOKANTASI
Hazır Yemek Fabrikasında 

çalışmış iş deneyimli yemek 
dağıtımı yapacak 

ŞOFÖR 

aranıyor
Müracaatlar şahsen yapılacaktır

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

Tel:0537 899 35 45 

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

İsmini verdiği Fethi Sekin bebeği ziyaret etti 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 

1 yıl önce dünyaya gelen ve İzmir saldırısın-
da şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in 
ismini verdiği bebeği ziyaret etti. Şehitlerin 
her zaman kalplerinde olduğunu ifade eden 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“Geçen yıl İzmir’de hain saldırıda şehit dü-
şen kardeşimiz Fethi Sekin’in ismini verdiği-
miz bebeğin doğum gününde yanında olmak 
istedik. Allah minik yavrumuza hayırlı uzun 
ömür nasip etsin inşallah. Bu vesileyle Şehit 
Polis Memuru Fethi Sekin kardeşimiz baş-
ta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, acılı ailelerine sabırlar dilerim” dedi.
n İHA  
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu  bilgileri  ve muhammen bedeli 
(K.D.V.dahil) yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Kanun  ve  Şartnamesi 
dahilinde açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir. Muhammen bedeller 
1 inci yıl içindir. 2 nci ve 3 üncü yıl kira bedelleri  Belediye Encümenince 
belirlenecektir.   
2- İhalesi 17.01.2018 çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz 
Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:00’a kadar geçici 
teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun 
gereği teminat yerine  geçen ve 4 üncü maddede belirtilen belgeleri 
Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.
4-  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
a) Dilekçe, Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Nolu),
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri 

veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
c) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine 
herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan 
kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli 
imza beyannamesi,
5- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden 
alınabilir.
6- Belediye Encümeni; ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun   bedeli   
tespitte serbesttir.

S.No Mahalle Ada /parsel Niteliği / M2 Adres/Kapı No
1 Yıllık 

Muhammen 
Bedel  TL.

Geçici
Teminat

Bedeli TL.

İhale İştirak
Teminat

 Bedeli TL.
1 Ovakavağı 115/6 Dükkan/57,00 Ovakavağı Mh. Ovakavağı Cd.San. Sit. Yanı  No:69 1.200,00 36,00 324,00
2 Yarma 329/5 Dükkan/116,00 Yarma Mh.Yarma Cd. No:28 4.000,00 120,00 1.080,00
3 İsmil 256/29 Dükkan/42,00 İsmil Mh. Konya Cd. Terziler İşhanı No:7/F 5.000,00 150,00 1.350,00
4 Hayıroğlu 32771/1 Dükkan/87,00 Hayıroğlu Mh. 22566  Sk. No:18/G 2.500,00 75,00 675,00
5 Akçeşme 31550/7 Dükkan/80,00 Akçeşme Mh. Heyamola Sk. No:3/B 20.000,00 600,00 5.400,00
6 Çatalhüyük ---- Büfe Çatalhüyük Mh.Bezir Sk. No:23/A 2.500,00 75,00 675,00
7 Ulubatlıhasan 20704/2 Fırın/48,51 Ulubatlıhasan Mh.Akkonak Sk.No:5/A 7.000,00 210,00 1.890,00
8 Ulubatlıhasan 20704/2 Dükkan/23,20 Ulubatlıhasan Mh.Akkonak Sk.No:5/E 2.100,00 63,00 567,00
9 Ulubatlıhasan 31572/10 Fırın/44,41 Ulubatlıhasan Mh.Kapı Sk.No:2/A 7.000,00 210,00 1.890,00
10 Karakulak 30999/1 Dükkan/252,00 Karakulak Mh. Balçelebi Cd. No 30/J 9.000,00 270,00 2.430,00

Basın 729935 - www.bik.gov.tr

Tümamiral Özel, 
davasında  5
ağırlaştırılmış hapis

Başkan Tutal 
yaşlıları evlerinde 
ziyaret ediyor

FETÖ’nün 15 Temmuz 
darbe girişiminde Tüma-
miral Mesut Özel’in alıko-
nulmasına ilişkin davada 
5 sanık ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezasına çarp-
tırıldı.

Fetullahçı Terör Örgü-
tü’nün (FETÖ) 15 Tem-
muz darbe girişiminde De-
niz Harp Okulu Komutanı 
Tümamiral Mesut Özel’in 
alıkonulmasına ilişkin da-
vada, 5 sanık “anayasayı 
ihlal” suçundan ağırlaştı-
rılmış müebbet ve “kişiyi 
hürriyetinden yoksun kıl-
ma” suçundan 12’şer yıl 
hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza 
Mahkemesi, sanık avukat-
larının son savunmalarını 
aldıktan sonra sanıklara 
son sözünü sorarak, dava-
da kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sa-
nıklar eski kurmay binba-
şılar Zafer Gümüş, Cüneyt 
Aydoğan, eski Yüzbaşı 
Semih Barbaros Üstün ve 
eski üsteğmenler İbrahim 
Halil Tekatlı ile İsa De-
mirbilek’i “cebir ve şiddet 
kullanarak anayasal düzeni 
ortadan kaldırmaya teşeb-
büs” suçundan ağırlaştı-
rılmış müebbet cezasına 

mahkum etti. 
Bu sanıklara “kişiyi 

hürriyetinden yoksun kıl-
ma” suçundan 12’şer yıl 
hapis cezası veren heyet, 
sanıkların yargılama sü-
recindeki davranışları ile 
pişmanlıklarını gösteren 
herhangi bir beyanlarının 
bulunmayışını dikkate ala-
rak, verilen cezalarda her-
hangi bir indirimin yapıl-
masına yer olmadığına ve 
sanıkların tutukluluk hali-
nin devamına hükmetti.

Heyet, hakkında ya-
kalama kararı bulunan 
firari sanıklar eski Binbaşı 
Mustafa Köroğlu ile eski 
Kurmay Albay Uğur Yıldız 
hakkındaki dosyanın ayrıl-
masını kararlaştırdı. 

Tutuklu sanık eski Üs-
teğmen Orhan Arı ve tu-
tuksuz sanık Ertürk Murat 
Cansaran hakkında her ne 
kadar kamu davası açıldıy-
sa da atılı suçun işlediğinin 
sabit olmadığını değerlen-
diren mahkeme heyeti, 
bu 2 sanığın ayrı ayrı be-
raatine karar verdi. Hak-
kında beraat kararı verilen 
Arı’nın tahliyesine, sanık 
Cansaran hakkında da adli 
kontrol kararının kaldırıl-
masına hükmedildi.  n AA

Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, 
her fırsatta yaşlıları evle-
rinde çat kapı ziyaret ede-
rek Seydişehirlilerle  ile 
bir araya gelmeye devam 
ediyor. Çalışma saatlerinin 
dışında yaşlı ve engellilere 
vakit ayıran Başkan Tutal, 
ev ziyaretleri kapsamında 
kırsal ve merkez mahalle-
lerde bulunan vatandaşları 
ziyaret ederek onlarla bir-
likte ziyaret ederek sohbet 
etti. Başkan Tutal, ilk ola-
rak Alaylar 1 mahallesin-
de bulunan Veli Demirel’i 
evinde ziyaret ederek on-
ların yaşanmış hikayelerini 
dinledi. 94 yaşında olan ve 
4 yıl askerlik yaptığını kay-
deden Demirel, “3 kız 1 oğ-
lum var. Şehir dışında olan 
çocuklarım var .Bazıları 
burada.Kızımın bir tanesi 
hasta.Ben buralara ev yap-
tığımda kimse yoktu.Ama 
şimdi çoğaldı.Fabrikadan 
emekli oldum” dedi. Beni 
kimse bilmez diyen Veli 
Demirel, “Bu yaştan sonra 
kimseden bir isteğim yok. 
Kendimizi idare ediyoruz. 

Siz bizden fazla iş görüyor-
sunuz. Zamanında biz ça-
lıştık çabaladık. Epeyce bir 
uğraştık. Kulaklarımız duy-
maz belimiz tutmaz olduk. 
Ama yinede şükür. Şimdi 
sıra sizde siz  çalışıyorsu-
nuz, biz oturuyoruz” dedi. 

Kulakları ağır duyan 
ve ilerleyen yaşına rağmen 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
tanıtım broşürünü gös-
teren Demirel, Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’a 
bu adamı tanımaz olur 
muyum. Sen onun Beledi-
ye Başkanımısın sorusunu 
yöneltti. Eskiden camide 
namaz kılıp hocaya gider-
ken hocayı alıp gittiler di-
yen Demirel, “Hoca bizi 
camide okuturken gelip 
hocayı alıp gittiler. Hapis 
yatırdılar. Şimdi her şey 
rahat şükür” diye konuştu. 
Ziyaretlerin ardından bir 
değerlendirmede bulunan 
Başkan Tutal, “Siz bize dua 
edin, analarımız gitti. Bize 
dua edin. Biz sizlerin du-
aları ile yolumuza devam 
ediyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Mektebim’de yer alan Kodlama dersleri, çocuklara sadece bilişim becerileri kazandırmayı 
değil, bilişimin hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek için farkındalığı da hedefliyor 

Mektebim, öğrencilerine
bilişim becerisi kazandırıyor

İş ve sosyal hayatın akıllı cihaz-
larla çevrelenmeye başlaması, gün-
lük ihtiyaçlardan gelişmiş mesleklere 
birçok işin yazılımlar ve bilgisayar-
lı makineler tarafından yapılması, 
yeni nesiller için kodlama becerisini 
zorunlu kılıyor. Endüstri 4.0’ın ge-
rekliliklerinden biri olan Kodlama, 
bilgisayarları, bilgisayarlı makineleri 
programlayarak onlara istenilen iş-
leri yaptırabilmek, bu cihazlara yeni 
özellikler ve görevler ekleyebilmek 
için imkân sağlıyor. Kendi meslek-
lerini icat etmek zorunda kalacak 
olan yakın geleceğin yetişkinleri 
yani günümüzün gençlerini aranan 
mesleklerin sahibi yapabilmek adı-
na müfredatına Kodlama’yı ekle-
yen Mektebim, Kodlama ve onun 
getireceği algoritmik (sistematik) 
düşünme becerisini öğretiyor. Ço-
cuklara, etraflarını saran bilgisayarlı 
makineler ve büyük veri yığınları ile 
iletişime geçme, onlara ne yapmaları 
gerektiğini emredebilmeve onlardan 
gelen sinyalleri anlayabilmelerini 
sağlayacak yeni bir ‘dil’ becerisi ka-
tan Mektebim, anaokulundan liseye 
kadar tüm kademelerde çocukların, 
oyun kodlama, mobil kodlama, algo-

ritmik kodlama, 3D tasarım ve Robo-
tik(akıllı cihaz tasarımı) kazanımları-
nı elde etmelerine olanak sağlıyor.

Kodlama eğitimi alan çocuklar 
bilgisayar kodlama, robot tasarım/
kodlama, web tasarımı, 3D tasarım/
üretim öğrenmenin yanında karşı-
laştığı problemlere çözüm geliştirme 
ve sorunlara eleştirel yaklaşma gibi 
21. yüzyıl kazanımları olarak ifade 
edilen birçok temel bilgi ve beceri-
leri de elde etme şansını yakalıyor.
Mektebim’de yer alan Kodlama 
dersleri, çocuklara sadece bilişim be-
cerileri kazandırmayı değil, bilişimin 
hayatta karşılaştıkları problemlere 
çözüm üretmek ve değer yaratmak 
için önemli bir araç olduğu farkın-
dalığını kazandırmayı da hedefliyor. 
Kodlama eğitimi için Bilişim Garaj 
Akademisi ile işbirliği yapan Mekte-
bim, Yenilikçi Eğitim Programlarıyla 
Endüstri 4.0 uygulamalarına katkı 
sağlayacak Kritik Düşünme Becerile-
ri, M+ Station, İnovasyon, Finansal 
Okuryazarlık, Küresel Farkındalık, 
Kodlama, STEM, 3D ve Kodlama 
uygulamaları ve M-LEAD dersleri ile 
ürün odaklı çalışmalar yapıyor.
n HABER MERKEZİ 
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Sarraflar Derneği’nin yeni başkanı Kuşdemir oldu
Konya Sarraflar ve Kuyumcular 

Derneği’nin yeni Başkanı Mehmet 
Kuşdemir oldu. Başkanlığına seçi-
len Mehmet Kuşdemir, eski başkan 
İsmail Karagöz’den görevi devraldı.

Dernek binasındaki devir teslim 
töreninde konuşan Kuşdemir, “Der-
nek yönetimi olarak üyelerimizden 
aldığımız yetkiyle, bizden önceki 
arkadaşlarımızın samimi gayret ve 
çalışmaları sonucunda gösterdikle-
ri hizmet anlayışı çevresinde ger-
çekleştirdikleri faaliyetlerin çıtasını 
bizlerde daha yükseklere çıkarma-
ya çalışacağız. Bu vesile ile bayrağı 
devraldığımız önceki yönetimdeki 
arkadaşlarımıza da hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşdemir, öncelikle, tarafsız, gü-
venilir, etkin ve kaliteli hizmet anla-
yışıyla her alanda ilimizi en iyi şekil-
de temsil etmek, ilimizin tanıtımında 

etkin ve aktif bir şekilde rol almak ve 
bu konuda etkin politikalar belirle-
mek ve uygulamak için hızlı ve so-
runsuz bir şekilde hizmet sunmaya, 
hizmet kalitesini sürekli kılmaya ça-
lışacaklarını ifade etti. 

Eski Başkan İsmail Karagöz ise, 
“Bize destek olan gönül veren üye-
lerimize ve çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Göreve yeni se-
çilen arkadaşlarımıza da çalışmala-
rında başarılar diliyorum” dedi

YENİ YÖNETİM KURULU ŞU 
İSİMLERDEN OLUŞTU: 

1- Mehmet Kuşdemir
2- Yusuf Yaşar
3- Hasan Atar
4- Ahmet Fatih Özboyacı
5- Satılmış Kozan
6- Adnan Şenoğlu
7- Mehmet Çeliksürer

n  SAMİ KAYALAR

ABD merkezli teknoloji şirketi 
Apple, işlemci çiplerindeki güvenlik 
açıklarının şirkete ait ürünleri etkiledi-
ğini duyurdu.  ABD merkezli teknoloji 
şirketi Apple’dan yapılan açıklama-
da, Intel ve diğer firmaların ürettiği 
işlemci çiplerindeki “Meltdown” ve 
“Spectre” adlı açıkların tüm Mac sis-
temlerini ve Apple’ın mobil işletim 

sistemi İOS’un bulunduğu aygıtları 
da etkilediği belirtildi. Yayımlanan 
güncellemelerde Meltdown açığını 
kapatacak yamalar bulunduğu kay-
dedilen açıklamada, Spectre açığının 
kapatılması amacıyla Safari tarayıcı-
sının yakın zamanda güncelleneceği 
aktarıldı.

Açığın istismar edildiğine dair 

şirketin eline veri ulaşmadığı ifade 
edilen açıklamada, akıllı saat Apple 
Watch’un Meltdown ve Spectre’den 
etkilenmediği bildirildi.

Google da, Android işletim sis-
temi kullanan telefonların güvenlik 
açığından etkilendiğini, kullanıcıların 
korunmak için son güvenlik güncel-
lemelerini indirmesi gerektiğini du-

yurdu.
Intel ve diğer firmaların ürettiği 

çiplerde ciddi güvenlik açığı olduğu 
dün Google güvenlik uzmanları ta-
rafından kamuoyuna duyurulmuştu. 
Ancak Intel’in bu açıklardan haziran 
ayından bu yana haberdar olduğu an-
laşılmıştı.
n AA

TIR’a çarpan minibüs 
takla attı: 1 kişi öldü

Hafif ticari aracın çarptığı
kadın hayatını kaybetti

Ereğli’de patates yüklü mini-
büsün seyir halindeki hurda yüklü 
TIR’a arkadan çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi hayatını kaybetti. 

Kaza, ilçeye bağlı Zengen Ma-
hallesi yakınlarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan 
Adana istikametine giden Ahmet 
Kepke (64) idaresindeki 51 AJ 736 
plakalı patates yüklü minibüs, aynı 
istikamette seyir halindeki Bestami 
B. idaresindeki 33 DEC 09 plakalı 
hurda yükle TIR’a arkadan çarptı. 
Çarpmanın şiddetiyle şarampole 
yuvarlanan minibüs hurdaya dön-

dü. Kazada minibüs sürücüsü Ah-
met Kepke, olay yerinde hayatını 
kaybetti. Şarampole yuvarlanan 
minibüs çekici yardımı ile çıkartıldı. 
Kazada hayatını kaybeden sürücü 
Ahmet Kepke’nın yol kenarların-
da durarak patates sattığı ve satış 
yapmak için yola çıktığı öğrenildi. 
Kepke’nin cenazesi yapılan ince-
lemenin sonunda olay yerine ge-
len cenaze aracı ile Ereğli Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR 
sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere 
jandarma tarafından karakola gö-
türüldü.
n İHA

Karşıdan karşıya geçmek is-
terken hafif ticari aracın çarptığı 
kadın hayatını kaybetti. Kaza anı 
güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 
saat 08.30 sıralarında merkez Sel-
çuklu ilçesi Büyükşehir Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Gülistan Pınar eşi ile 
birlikte cadde kenarına geldi. Eşi 
beklerken, Gülistan Pınar cadde 
kenarında duran yolcu minibü-
sünün önünden yürüyüp karşıya 
geçmek için caddeye çıktı. Bu sı-
rada caddeden seyir halinde olan 

E.B. idaresindeki 42 CGJ 76 plakalı 
hafif ticari araç, Pınar’a çarptı. Ha-
vaya savrulan kadın, yaralı olarak 
Beyhekim Devlet Hastanesine kal-
dırıldı. Gülistan Pınar, hastanede 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik 
kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 
Gülistan Pınar eşinin yanından ay-
rıldıktan sonra karşıya geçmek için 
yürürken, caddeden gelen hafif ti-
cari araç Pınar’a çarpıyor ve kadın 
havaya savruluyor.
n İHA

Amerika’da ithal edilen ve köpek kovucu olarak satılan  ‘dazzer’ İsimli cihaz yaydığı ses dalgaları ile 
köpekleri kaçırıyor. Pille çalışan cihazdan çıkan sesi algılayan köpek bölgeden uzaklaşıyor

Köpek kovucu; dazzer!
Amerika’dan ithal edilen ve köpek 

kovucu olarak satışan sunulan ‘dazer’ 
isimli cihaz yaydığı ses dalgaları ile 
köpekleri kaçırıyor. Amerika’dan ithal 
edilen özellikle sağlık çalışanları su ve 
elektrik sayacı okuyan görevliler ve 
köpek fobisi olan vatandaşlar tarafın-
dan tercih edilen cihaz 185 TL’ye sa-
tılıyor. Cep telefonu büyüklüğündeki 
pille çalışan cihaz, köpeğe doğru tu-
tulup düğmesine basıldığı zaman ses 
dalgası yayıyor, sesi algılayan köpek 
ise bulunduğu bölgeden uzaklaşıyor. 

SES DALGASI YAYIYOR 
Köpek kovucu hakkında bilgi 

veren Galeri Güvenlik Firma Sahibi 
Nazmi Tuncel vatandaşların cihaza 
yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, 
“Köpek kovucu, köpek fobisi olan, kö-
peğini eğitmek isteyen ya da doğayla 
başbaşa kalmayı tercih edip de isten-
meyen hayvanlardan sıkça kendini 
kurtarmak zorunda kalmış kişiler için 
üretilmiş ultrasonik özelliklere sahip 

bir cihazdır. Ürünümüz Dazzer marka 
olup Amerikan yapımıdır. İçerisinde 9 
wolt pil  var. Ürünün üzerinde bulu-
nan butona bastığımız zaman utraso-
nik bir ses yapıyor.  Bu ses insanları 
rahatsız etmiyor ancak köpekler bu 
sesi maksimun 8 metreden duyarak 
rahatsız oluyor ve kaçıyor.  Bu ciha-
zın köpeğe herhangi bir etkisi yok.  
Çıkan ses dalgası köpek sevmediği 
için alanı terk ediyor.  Cihaz özellikle 
sağlık çalışanları, su ve elektrik saya-
cı okuyan görevliler ve köpek fobisi 
Olan vatandaşlar tarafından tercih 
ediliyor.  Piyasa bu ürünün çakmasın-
dan oldukça fazla vatandaşlarımız bu 
ürünü alırken özellikle dikkatli olması 
gerekiyor. Ürünümüz 185’Tlden sa-
tışa sunuluyor.  Ürüne vatandaşların 
talebi oldukça yoğun.Bu ürün sadece 
8 metrede bulunan köpeklere fayda 
sağlıyor.  Ürün ses dalgası ile utraso-
nik ses frekansı ile çalışıyor” dedi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA  

Apple’dan ‘çip hatası’ açıklaması

Köpek Kovucu Olarak Satılan  ‘dazzer’ isimli cihaz 
yaydığı ses dalgasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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Yaşadığımız şu dünyada en bü-
yük sorun savaşlar... Bu savaşların 
bir çok sebebi var. Kimisi toprak 
savaşı, kimisi yer altı zenginlikle-
ri sömürme savaşı... Örnekler  sıra-
layabiliriz. 

Şimdi ben de sizlere bu 
nedenlerden birini açıklamak 
istiyorum. Bunları okurken çoğu 
kişi hak verecektir, yazmış olduğum 
bu satırlarda istediğiniz yorumları 
çıkarabilirsiniz. Bilindiği üzere insan 
ırkından daha tehlikeli daha kötü ve 
bir o kadar da iyi bir canlı yoktur. 
İnsan ırkı daha önceleri doğadan 
beslenir ve tabiat ana ne verirse 
onunla yetinirler daha doğrusu 
insan doğanın şartlarına bağlıydı 

onlara müdahale etme gibi bir 
güçleri ellerinde yoktu. İnsanoğlu 
teknolojiyi geliştirerek doğayı 
yeryüzünü sömürmeye başladı 
ve bu sömürgeler için de çalışacak 
insan nüfusu gerekir. Hızlı bir 
nüfus artışından sonrasında önüne 
geçilemez bir hal aldı.

 İşte savaşların bir diğer sebebi 
ise nüfus oranını azaltmaktır. 
Bunu salgın hastalıklar yoluyla da 
sağlıyorlar. Ama ne tuhaf değil 
mi ? Gücü şimdi elinde tutan 
devletler  güçlü olmak için dünyayı 
sömürdüler şimdi de dünya büyük 
bir tehlike altında, gereken her şeyi 
yapmaya hazırız diyor.  

Bu benim bütün bu olaylara 

bakış açım. Hayata her 
zaman başka şekillerle 
de bakmaya çalışın 
bu düşüncelerime  
katılıp katılmamak 
tamamen siz değerli 
okuyucularıma kalmış bir 
şey,  dünyanın  durumu 
git gide kötüye gidiyor 
nüfus sorunları 
yüzünden dünyadaki 
devletlerde bu sorunu 
hem kendi lehine çeviriyor hem 
de sevmedikleri  biz Müslümanları 
haritadan silme çabası içerisine  

giriyorlar. Düşünün 
insanları yok edelim ama 
kimleri büyük güçler 
arasında Hristiyanlar 
, Yahudiler gibi güçlü 
devletler  var  bu bir 
gerçektir. Müslümanları 
hiçbir devlet sevmez bu 
tarih boyunca devam 
etmektedir.  Biz insanlar 
bile sevmediğimiz 
insanların arkasından 

kuyularını kazarız. Devletler mi kendi 
menfaatleri için sevmedikleri ırkı 
harcamazlar!

Bugün Suriye, Filistin,Türkme-
nistan, Afrika ülkeleri…  gibi hep 
bizim Türk soydaşlarımızın hep 
bizim din kardeşlerimizin oldu-

ğu yerler  savaş içerisinde, bütün 
bunlar tesadüf değildir. Bu savaşlar 
sayesinde devletler hem ticaretleri-
ni (silah satışları)sağlıyor hem fazla 
olan nüfusu azaltıyor hem toprak-
larını genişletmek için kendi ırkın-
dan bir tane bile kayıp vermiyor  ve 
sevmediği biz Müslümanların kendi 
kendini yok etmesini  masalarında 
oturarak aman yapmayın aman öl-
dürmeyin diyerek  bunu keyifli bir 
biçimde izliyorlar. Bir taş ile kaç kuş 
vuruyorlar.  İlerleyen zamanlarda bu 
da geçecek eee o zaman…

İşte o zaman tek çare salgın 
hastalıklar üretecekler  panzehirinin 
sadece kendilerinde olduğu virüsler 
üretip dünya atmosferine salacaklar! 
Bu söylediklerimin çoğu aslında siz 
okuyucularıma tanıdık geliyordur.

İzlemiş olduğunuz bilim kurgu 
filmlerinden olabilir mi? İnsanlar 
nüfusu azaltmak için bir ilaç 
geliştiriyor ve bir aksilik oluyor tüm 
dünya bir anda zombiye dönüşüyor. 
Aslında demek istediğim 
ilerleyen zamanlar bu olasılıkları 
yaşamamamız için çocuk yapmayın 
demiyorum ama yetiştireceğimiz 
nesli daha kültürlü  daha  bilgili 
ve doğayla daha barışık olmamız 
gerektiğini öğretmemiz gerektiğidir.

NESLİ İYİ YETİŞTİRMELİYİZ!

hmutlu@konyayenigun.com
HASİB MUTLU

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Çeltik’te yatırımları inceledi, halkla buluştu. Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Çeltik İlçesine 29 milyon 
liralık yatırım yaptıklarını belirten Başkan Akyürek, bütün ilçelerin aldıkları yatırımlarla kısa süre içinde Konya merkez seviyesine geleceğini söyledi

Çeltik’e 29 milyonluk yatırım
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek, Çeltik İlçe-
si’nde Büyükşehir Belediyesi tara-
fından hayata geçirilen çok sayıda 
yatırımı yerinde inceleyerek va-
tandaşlarla buluştu. Yeni Büyük-
şehir Yasası sonrası Çeltik İlçesine 
29 milyon liralık yatırım yaptıkları-
nı belirten Başkan Akyürek, bütün 
ilçelerin aldıkları yatırımlarla kısa 
süre içinde Konya merkez seviye-
sine geleceğini söyledi. 

 Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, yatırım 
incelemeleri ve halk buluşmaları 
kapsamında Çeltik İlçesi’nde çeşit-
li programlara katıldı.

SORUMLULUĞUMUZ 
EMANETE SAHİP ÇIKMAK

Çeltik Belediye Başkanı Meh-
met Ekizoğlu, Büyükşehir Bele-
diyesi yöneticileri, Meclis üyeleri 
ve muhtarlarla birlikte ilk olarak 
ilçede yürütülen Medeniyet Okulu 
programında öğrencilerle ve öğ-
retmenlerle buluşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
öğrencilere çeşitli tavsiyelerde 
bulundu. Başkan Akyürek, “Dini-
mizi iyi öğreneceğiz. Peygamber 
Efendimizin hayatını örnek ala-
cağız. Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i 
bilmeyen öğrencimiz kalmamalı. 
O’nu kendimize rehber edinmeli-
yiz. Tarihimizi, kültürümüzü, an-
ne-babamıza, öğretmenlerimize 
saygıyı da ahlakımızın gereği ola-
rak öğreneceğiz ve uygulayacağız. 
Bu topraklar Selçuklu ve Osmanlı 
ecdadımız tarafından bize büyük 
fedakarlıklarla emanet edildi. Bi-
zim sorumluluğumuz bu emanete 
sahip çıkmak ve vatanımızı, mille-
timizi daha güçlü hale getirmektir. 
Gençler olarak hedeflerinizi güçlü 
tutun. Vatanımıza, milletimize, 
şehrimize, insanımıza hizmet et-
meyi gaye edinin” dedi. 

Başkan Akyürek, programın 

sonunda Konya’daki bilgi yarışma-

larda derece alan öğrencilere hedi-

yelerini takdim etti. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN OKULLARA 
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KÜTÜPHANE

Daha sonra Çeltik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ede-
rek öğrencilerle ve öğretmenler-
le sohbet eden Başkan Akyürek, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
okula kurulan kütüphanede de 
incelemelerde bulundu. Konya ge-
nelinde 110 adet zenginleştirilmiş 
kütüphaneyi hayata geçirdiklerini 
vurgulayan Başkan Akyürek, “Bu 
bir yol açma ve yönlendirmedir. 
Kütüphane, okuma ve ders çalış-
ma kültürünün edinilmesi için bir 
yol göstermedir. 

Hayat boyu öğrenmeye, öğren-
diklerimizi uygulamaya ve başka-
larına da öğretmeye de gayret gös-
terin” ifadelerini kullandı.
ÇELTİK İLÇESİNE 29 MİLYON LİRA 

YATIRIM YAPTIK
Büyükşehir Belediyesi tarafın-

dan hizmete sunulan Şehir Par-
kı’nda da vatandaşlarla bir araya 

gelen Başkan Akyürek, bugüne 
kadar ilçeleri yılda en az 2 defa 
ziyaret ederek değerlendirmeler 
yaptıklarını kaydetti. Büyükşehir 
olarak Çeltik’e şu ana kadar 29 
milyon liralık yatırım yaptıklarını 
hatırlatan Başkan Akyürek, diğer 
yatırımların yanında ilçeye kapalı 
pazar yeri ve şehir konağını da bu 
yıl kazandıracaklarını vurguladı. 

BÜTÜN YATIRIMLAR 
PROGRAMA ALINDI 

Konya’nın son yıllarda büyük 
gelişme kaydettiğini kaydeden 
Başkan Akyürek, “Selçuklu, Me-
ram ve Karatay ilçelerimizin 15-20 
yılda aldığı mesafeyi yeni metropol 
ilçelerimiz 10 yıl içinde tamamla-
yacak. Bütün yatırımlar programa 
alındı. Arıtma tesislerinden kana-
lizasyona, grup suyundan üst yapı 
yatırımlarına, kültür merkezlerin-
den okullarımızın bakımına, şehir 

konaklarından pazar yerlerine, 
prestij caddelerden mahalle yolla-
rına kadar bir plan içinde çalışıyo-
ruz” diye konuştu.

PRESTİJ CADDE 
ÇALIŞMASI İNCELENDİ

Çeltik ilçe merkezine kazandı-
rılan prestij cadde yatırımında da 
incelemelerde bulunan Başkan 
Akyürek, ilçelerin birçoğunun sı-
cak asfalt ile andezit kaldırıma 
Yeni Büyükşehir Yasasıyla kavuş-
tuğunu belirterek, imkanlar ölçü-
sünde gerekeni yapmaya devam 
edeceklerini ifade etti.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK 
MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ

Başkan Akyürek, beraberinde-
ki heyetle birlikte Çeltik Merkez 
Mezarlığında tamamlanan mezar-
lık düzenleme çalışması ve kuru-
lumu yapılan Konya Mezarlık Bilgi 
Sistemi’nde (KONMEB) inceleme-

lerde bulundu.  
Mezarlıkların bakımlı olması-

nın önemli olduğunu kaydeden 
Başkan Akyürek, “Çeltik’te 20’ye 
yakın mezarlık var. Tamamının 
standardının yükseltilmesi için 
çalışıyoruz. Kamulaştırma yapılan 
mezarlıklar var. Merkezde mezar-
lık problemi kalmıyor. Mezarlık-
ların tamamında bir anıtsal eseri, 
taziye mekanını, Mezarlık Bilgi 
Sistemini yapıyoruz. Türkiye’de 
bu sistemi ilk kuran belediye biz 
olduk.  Çeltik’te de bin 500’e yakın 
mevtanın kayıtları sisteme girildi. 
Gelenler mezarın yerini bu sis-
tem ile kolayca bulabiliyor” dedi. 
Çeltik Belediye Başkanı Mehmet 
Ekizoğlu da Yeni Büyükşehir Ya-
sası sonrası ilçenin önemli yatırım-
lar aldığını belirterek, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e 
teşekkür etti.  n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek
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Milli savunma alanında 2017 yı-
lında yaşanan gelişmeler, Ankara’nın 
yeni bir bölgesel vizyon ortaya koy-
duğunu ve bahse konu vizyonu aske-
ri güç kapasitesiyle destekleme eğili-
minin giderek arttığını gösteriyor. Bu 
eğilimin önemli bir parçası da jeopo-
litik algı. Açıkçası, Suriye ve Irak’ta 
yaşanan gelişmelerin beraberinde 
getirdiği sorunlar, Türkiye’nin milli 
güvenliğine yönelen meydan okuma-
ları sınırlarının mümkün olduğunca 
ötesinde karşılama kararı almasına 
neden olmuş görünüyor.

SINIRLARIN ÖTESİNDEKİ 
ASKERİ VARLIK

2017 yılında Türkiye’nin savun-
ma planlaması ve askeri-stratejik du-
ruşu alanında yaşanan en önemli atı-
lım ileri üsler oldu. Özellikle Katar’da 
daha önce kurulan askeri üssün yeni 
sevkıyatlar ile tahkim edilmesi; Fırat 
Kalkanı Harekatı sonrasında Suri-
ye’deki yerel dost unsurlar ile ileri 
harekat üsleri oluşturulması, Soma-
li’de askeri eğitim tesisinin faaliyete 
geçirilmesi gibi gelişmeler Anka-
ra’nın sınırları ötesindeki askeri var-
lığını Doğu Akdeniz’den Afrika’nın 
boynuzuna ve Basra Körfezi’ne kadar 
taşımakta. Belirtilen tabloya, haliha-
zırda sürdürülen TCG Anadolu Çok 
Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi pro-
jesinin bir hafif uçak gemisi olarak 
kullanılması planını eklemekte de 
fayda var.

Türkiye’nin ileri üs stratejisini 
doğru anlamak için, hem literatürde 
askeri üslerin yerini, hem de Anka-
ra’nın jeopolitik önceliklerini analiz 
etmek gerekiyor. Konuya ilişkin ça-
lışmalar, ileri üslerin bölgesel kriz 
alanlarına kısa sürede müdahale 
edebilme yeteneği için vazgeçilmez 
olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, 
kriz alanında bir askeri altyapının ha-
lihazırda var olması -söz gelimi, kul-
lanılabilecek pistler, mühimmat de-
polama bölgeleri, komuta & kontrol 
sistemleri bulunması- gerektiğinde 
daha büyük kuvvetlerin kaydırılması 
için çeşitli imkanlar sunmakta. Söz 
konusu üslerin ikinci kritik fonksiyo-
nu, ev sahibi ülkeye somut güvenlik 
ve savunma garantileri sağlanırken, 
sınırların ötesinde aktif ve etkin bir 
caydırıcılık kapasitesi oluşturmaları. 
Bu çerçevede, Basra Körfezi’ndeki 
ABD üslerinin etkilerinin ya da Suri-
ye’de Rus askeri varlığının operasyo-
nel ve stratejik düzeyde katkılarının 
altını çizmek gerekiyor. İleri üsler için 
üçüncü temel fonksiyon da ev sahibi 
ülke ile güvenlik ve savunma alanın-
da işbirliği geliştirilmesinin önünü 
fazlasıyla açması. 

Bu noktada güvenlik ve savun-
ma işbirliği salt alımlar ve donatım 
kapsamında düşünülmemeli. Somali 
ya da Katar silahlı kuvvetlerinde bir 

jenerasyonun Türk askeri eğitimcileri 
tarafından yetiştirilmesi, önümüzdeki 
on yıllar içinde ciddi stratejik kültürel 
kazanımları da beraberinde getire-
cektir. Örneğin, Rusya Federasyonu 
bugün halen Sovyet askeri stratejik 
kültürel etki sahasının getirilerinden 
yararlanmakta. Ortadoğu’da önemli 
bir kısım elitin Britanya askeri ku-
rumlarından mezun olması, Londra 
için ciddi bir savunma ve güvenlik 
diplomasisi imkanı sağlıyor.

Elbette ileri üs stratejisinin riskle-
ri de var. Angajman kuralları ev sahi-
bi ülkenin tasarruflarına bağımlı, bu 
üsler terör saldırıları için hedef teşkil 
edebilir ve tüm koşulların normal ol-
duğu dönemlerde dahi, ülke toprak-
larının ötesinde lojistik ağlar kurmak 
savunma ekonomisi açısından mas-
raflı. Yine de, ileri üsler inşa etmek, 
bir devletin bölgesel olanaklarını et-
kin biçimde kullanma iradesini yan-
sıtan, meyveleri uzun erimde topla-
nabilecek bir vizyonu ortaya koyuyor. 

FIRAT KALKANI’NDAN 
ÖĞRENİLEN DERSLER

2017 yılında Türk savunma mo-
dernizasyonunun en önemli analitik 
referanslarından biri de, Fırat Kalkanı 
Harekatı’ndan öğrenilen dersler ol-
muştur. Fırat Kalkanı Harekatı, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde 
hibrit harp tehdidiyle mücadele tec-
rübesi kazanması bakımından büyük 
önem arz ediyor. Bu konuda, özellikle 
verilen zayiatın profili gözünde bu-
lundurulduğunda, zırhlı platformlara 
ilişkin ciddi bir reform gerekliliği or-
taya çıkmıştı. Günümüzde terör ör-
gütlerinin gelişmiş güdümlü tanksa-
var füzelerine sahip olabilmesi ve el 
yapımı patlayıcıların sofistike bir yapı 
kazanması gibi hususlar, konvansiyo-
nel güçlerin imkan ve kabiliyetlerini 
ciddi ölçüde zorlamakta. Nitekim Fı-
rat Kalkanı sonrasında, milli ana mu-
harebe tankı Altay için bir asimetrik 
harp modeli dizayn edildi ve IDEF 
2017 Fuarı’nda da sergilendi. El ya-
pımı patlayıcılara karşı önlemler ile 
güçlendirilmiş zırh yapısından keskin 
nişancı tespit sistemlerine kadar bir-
çok yeniliği barındıran bu platform, 
Türk savunma modernizasyonunun 
öğrenilen dersleri hayata geçirme ka-
pasitesi açısından umut verici. Yine 
de 2018 yılı ve sonrasında daha gi-
dilecek çok yol var. Herşeyden önce, 
Suriye’deki sınır ötesi deneyimi gös-
terdi ki, Türk tank modernizasyonu-
nun odak noktasında aktif koruma 
sistemleri başta olmak üzere yükse-
len hibrit tehditlere mukabele hedefi 
olmalı. 

SİHA GELİŞMELERİ
2016-2017 döneminde yaşanan 

bir diğer yenilik de silahlı insansız 
hava araçlarının aktif olarak kullanıl-
maya başlaması. Bu gelişme, Türk sa-

vunma modernizasyonu için kritik bir 
kilometre taşı niteliğinde. Zira silahlı 

insansız hava araçları, özellikle baş 
döndürücü bir hızla gelişen hassas 
güdümlü mühimmatlar ile birlikte, 
yeni bir askeri devrime işaret ediyor. 
Bahse konu sistemler asimetrik harp 
koşullarında terör örgütlerinin hiye-
rarşilerine yönelik öncelikli ve yüksek 
değerli hedefler belirleyerek doğru-
dan müdahale etme imkanı tanıyor. 
Bu da taktik ve operasyonel düzeyde 
askeri faaliyetlerin stratejik düzeyde 
sonuç alma kapasitesine erişmesini 
sağlıyor. İkincisi, bu sistemler risk-
li operasyon bölgelerinde pilotların 
hayatını tehlikeye atmadan harekat 

imkanı tanıyor. Söz konusu avantaj 
dikkate değer. Zira, PKK ve DEAŞ 

dahil olmak üzere Türkiye’nin yakın 
çevresindeki birçok terör örgütü 3. 
ve 4. nesil, personel tarafından kul-
lanılan hava savunma sistemlerine 
(MANPADS) kavuştu. Bu da, taarruz 
helikopterleri ve diğer döner-kanatlı 
platformlar başta olmak üzere, kara 
havacılığı için yaklaşık 10 bin feet altı 
irtifaların gerçek bir ‘mayın tarlasına’ 
dönmesi anlamına geliyor. İşte SİHA 
yetenekleri bu noktada devreye giri-
yor ve personelin hayatını riske at-
madan nokta taarruz imkanı sağlıyor. 

Elbette, insansız hava araçları-
nın birer istihbarat platformu oldu-

ğu da unutulmamalı. 2017 yılında 
gerçekleştirilen terörle mücadele ça-

balarında Bayraktar TB2, hem Hava 
Kuvvetlerine bağlı F-16’lar hem de 
Kara Havacılık kapsamındaki T-129 
Atak milli taarruz helikopterleri için 
hedef tespit ve işaretleme görevleri 
yaptı. Bu gelişmeler, Türk savunma 
modernizasyonu için en az SİHA’la-
rın doğrudan yer hedeflerine taarruz 
etmesi kadar önemli. Son olarak, 
platform kadar mühimmatın da mo-
dern harp sahasında temel belirleyen 
olduğu not edilmeli. Bu açıdan RO-
KETSAN’ın başarılı faaliyetlerini dik-
katle izlemekte yarar var. 

TÜRK FÜZE MODERNİZASYONU
Türk savunma sanayiine ilişkin 

yılın son dikkat çekici gelişmesi de 
Bora taktik balistik füzesi. Esasen ön-
ceki yıllarda da sınırlı taktik balistik 
füze testleri yapılmıştı. Ancak 2017 
yılında yapılan testler, Ankara’nın ilk 
etapta hedeflediği 300km’nin biraz 
altında bir menzile ulaştığını göste-
riyor. Ayrıca, bahse konu balistik fü-
zenin hassas vuruş kapasitesinde de 
önemli gelişmeler yaşandığı anlaşılı-
yor. Belirtilenlere ek olarak, Bora’nın 
ihraç versiyonu olan Khan füzesinin 
Abu Dabi’de gerçekleştirilen IDEX 
2017’de sergilenmesi de kritik bir 
merhalenin aşıldığının altını çiziyor.

Bu noktada, Bora füzesine ve Tür-
kiye’deki genel füze tartışmalarına 
ilişkin önemli bir hususu belirtmekte 
yarar var. Füze Teknolojisi Kontrol 
Rejimi üyesi olan Türkiye’nin, söz 
konusu uluslararası düzenleme bir 
antlaşma gibi bağlayıcı olmasa da, sa-

vunma işbirliği ile ulaşabileceği sınır 
300km menzil ve 500kg harp baş-
lığı taşıma kapasitesi. Eğer bundan 
ilerisi planlanıyor ise tamamen milli 
imkanlarla devam etmek gerekecek. 
Ancak bir füzeyi kıymetli kılan sadece 
menzili değil, beraberinde getirdiği 
askeri bağlamdır. Örneğin, Rusya Fe-
derasyonu’nun SS–26 Iskender füze-
leri -Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler 
Antlaşması’nın delinmesine dair tar-
tışmaları bir kenara bırakırsak- harp 
sahasını şekillendirebilecek yetenek-
lere sahiptir, ancak binlerce kilomet-
relik mesafeleri katetmek için dizayn 
edilmemiştir. Bora Füzesi 300km 
menzilin biraz altında, 470kg harp 
başlığı için yaklaşık 50 metre civarın-
da bir hassasiyetle vuruş yeteneği ka-
zanmış ise, üstelik hareket kabiliyeti 
yüksek lançerlerden ateşleniyorsa, 
Türkiye, yakın çevresinde harekat 
icra etmek için çok önemli bir taktik 
sisteme kavuşmuş demektir. Bundan 
sonraki aşamalarda bahse konu füze-
nin savunma sistemleri karşısındaki 
yeteneklerinin geliştirilmesi, en az 
menzile dair tartışmalar kadar önem-
li olacaktır.

Özetle 2017 yılı Türkiye’nin as-
keri dönüşümünün daha görünür 
hale geldiği bir dönem oldu. F-35 JSF 
uyumlu SOM-J havadan karaya seyir 
füzeleri, silahlı insansız hava araçla-
rının diğer platformlar ile müşterek 
kullanımı ve taktik balistik füze test-
leri gibi hususlar, Ankara’nın operas-
yonel düzeyde harp sahasındaki den-
geleri hızla değiştirebilen bir askeri 
güce ulaşmayı hedeflediğini göste-
riyor. Ayrıca, ileri üs stratejisi de as-
keri gücün jeopolitik çerçevede nasıl 
değerlendirildiğine ve savunma dip-
lomasisinin yeni konseptlerine ilişkin 
ciddi bir fikir veriyor. Elbette daha 
gidilecek çok yol var. Örneğin, Fırat 
Kalkanı’ndan elde edilen dersler, hib-
rit harp ortamında mekanize ve zırhlı 
birliklerin harekatı için derin bir çaba 
gösterilmesi gerektiğini anlatıyor. 
Siber alanda ve kimyasal & biyolojik 
harp tehditlerine karşı koyma hu-
suslarında da Türkiye’nin analitik ve 
fonksiyonel yeteneklerini ilerletmesi 
gerekiyor. Tüm sayılanların ötesinde, 
Ankara’nın dünyadaki emsalleriyle 
yarışabilecek bir harp çalışmaları aka-
demiyası inşa etmesi ve askeri bilim-
leri bir ‘ilgi alanı’ olmaktan çıkarıp, di-
siplin seviyesine getirmesi gerekiyor. 
Öte yandan, milli savunma alanında-
ki olumlu gelişmelerin önümüzdeki 
on yılda da artarak sürdürülmesi ve 
mevcut sorunların giderilmesi halin-
de Türkiye’nin sadece sınırlarını ko-
ruyan ve ülke topraklarında huzuru 
sağlayan değil, bölgesel trendleri de 
yöneten bir askeri güç olmak için cid-
di fırsatları bulunuyor. 
n AA

Milli savunma alanında 2017 yılında yaşanan gelişmeler, Ankara’nın yeni bir bölgesel vizyon ortaya koyduğunu 
ve bahse konu vizyonu askeri güç kapasitesiyle destekleme eğiliminin giderek arttığını gösteriyor

Türkiye’nin yeni savunma vizyonu
TÜRKİYE’NİN YENİ BÖLGESEL SAVUNMA VİZYONU



Geçen yıl yüzde 2,8 daralan oto-
mobil ve hafif ticari araç pazarı, satış 
hedeflerini yakalamak için faizsiz kre-
di, indirim ya da ödeme erteleme gibi 
kampanyalar sunan markaların reka-
betine sahne oldu. Otomotiv Distribü-
törleri Derneği (ODD) verilerine göre, 
2017’de otomobil ve hafif ticari araç 
toplamında en çok satılan marka 130 
bin 276 adetle Renault oldu. Marka, 
satışlarını 2016 yılına kıyasla yüzde 7 
yükseltti. Otomobil satışları da yüzde 
6,4 artışla 113 bin 454’e çıkan ve zir-
vedeki yerini koruyan Renault, yüzde 
11,5 yükselişle 16 bin 822 hafif ticari 
araç sattı. Renault son olarak 2004 
yılında pazar lideri konumunda idi. 
Markanın Oyak Renault fabrikaların-
da üretilen iki modeli Megane Sedan 
ve Clio HB Türkiye’nin en çok satılan 
2. ve 3. otomobili olarak sıralama-
da yer alıyor. Söz konusu modelle-
rin gösterdiği başarılı performans da 
Renault’un toplam pazar liderliğinde 

etkili oldu.
VOLKSWAGEN’İN SATIŞLARI 

YÜZDE 12,7 AZALDI 
Geçen yıl toplam pazarda yüzde 

13,1 artışla 120 bin 49 otomobil ve 
hafif ticari araç satışı yapan Fiat ise 
ikinci oldu. Fiat’ın satışlarının 61 bin 
364’ini otomobil, 58 bin 685’ini hafif 
ticari araçlar oluşturdu. Türkiye’de 

2013’ten bu yana “en çok satılan 
otomobil ve hafif ticari araç marka-
sı” unvanına sahip olan Volkswagen 
ise 117 bin 481 adetle üçüncülüğe 
geriledi. Markanın satışları 2017’de 
bir önceki yıla göre yüzde 12,7 azal-
dı. Volkswagen’ın satışlarının 89 bin 
688’ini otomobil, 27 bin 793’ünü ha-
fif ticari araçlar oluşturdu. Türkiye’de 

üretimi bulunmayan ve satışlarının 
tamamı ithal araçlardan oluşan Volk-
swagen’in pazar liderliğini kaptırma-
sında döviz kurundaki yükselişin ithal 
araç fiyatlarını artırması etkili oldu.

Ford ise toplam pazarda 2017’de 
111 bin 64 adetlik satışla dördüncü 
oldu. Bu dönemde hafif ticari araç 
pazarında 71 bin 214 adetle en çok 
satılan marka olan Ford, 39 bin 850 
otomobil satışı gerçekleştirdi.

EN ÇOK SATILAN MODEL FİAT EGEA 
Türkiye’de geçen yıl en çok satı-

lan otomobil modeli 42 bin 990 adet-
le Fiat Egea olurken, bu modeli 39 bin 
272 adetle Renault Megane, 31 bin 
265 adetle Renault Clio ve 29 bin 609 
adetle Volkswagen Passat takip etti. 
Aynı dönemde hafif ticari araç paza-
rında en fazla 30 bin 342 adetle Ford 
Courier satıldı. Bu modeli 28 bin 885 
adetle Volkswagen Transit, 26 bin 47 
ile Fiat Fiorino ve 25 bin 120 ile Fiat 
Doblo izledi.  n AA
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Kadınlara ve gençlere yüzde 5 indirim müjdesi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanı Ahmet Eşref Fakıbaba,  yaptığı 
açıklamada, doğal riskler karşısında 
bitkisel ve hayvansal üretimde olu-
şan mağduriyetlerin giderilmesi için 
büyük önem arz eden Tarım Sigorta-
ları Havuzu’nun (TARSİM) 2006 yı-
lından beri çiftçilere hizmet verdiğini 
söyledi.  Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve 
gelen talepler doğrultusunda devlet 
destekli tarım sigortasının kapsamını 
her yıl genişlettiklerini hatırlatan Fa-
kıbaba, bu konuda 2017 yılını başarı-
lı bir tabloyla geride bıraktıklarını bil-
dirdi. Fakıbaba, geçen yıl 1,6 milyon 
tarım sigortası poliçesi düzenlendiği-
ni belirterek, “23 milyon dekar alan, 
1,8 milyon arılı kovan sigortalandı. 
Üreticilerden 739 milyon liralık prim 
toplanırken bunun karşılığında üreti-
cilere 850 milyon lira hasar ödemesi 
yaptık. 29 milyar liralık tarımsal de-
ğere teminat verdik. Sigorta kapsa-
mına alınan küçükbaş ve büyükbaş 
hayvan sayısı bir önceki yıla göre 
yüzde 50 artışla 2,4 milyona ulaştı. 
Aynı dönemde 300 bin hasar dosyası 
işlem gördü.” diye konuştu.

Çiftçilerden gelen yoğun talep 
üzerine Resmi Gazete’nin bugün-
kü sayısında yayımlanan Bakan-
lar Kurulu kararıyla 2018 yılında 

devlet destekli tarım sigortalarının 
yaygınlaştırılması, poliçe sayısının 
artırılması ve sigortalılık oranlarının 
yükseltilmesi amacıyla birtakım de-
ğişikliklere gittiklerine dikkati çeken 
Fakıbaba, “İlçe Bazlı Kuraklık Verim 
Sigortası”nın kapsamını genişlettik-
lerini bildirdi. 

KADINLARA VE GENÇLERE MÜJDE
Fakıbaba, prim fiyatları ve mua-

fiyet oranlarında iyileştirmelere git-
tiklerinin de altını çizerek, “Kadın ve 
genç çiftçilerimize bir müjde vermek 
istiyorum. Birçok özel uygulamamız-

la desteklediğimiz kadın ve genç çift-
çilerimizin devlet sigortası sistemine 
katılımını teşvik etmek amacıyla tüm 
sigorta branşlarında oluşan primin 
yüzde 5’i oranında indirim getir-
dik.” değerlendirmesinde bulundu. 
Arıcılık sigortasında prim fiyatlarını; 
sabit arıcılıkta yüzde 0,9’dan 0,8’e, 
gezginci arıcılıkta ise yüzde 1,4’ten 
1,3’e indirdiklerini belirten Fakıbaba, 
kiraz üretiminde yağmur teminatı 
için uygulanan muafiyet oranını ise 
yüzde 20’den yüzde 10’a çektiklerini 
bildirdi.

HAYVAN HAYAT SİGORTALARININ 
KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Fakıbaba, küçükbaş hayvan ha-
yat sigortasındaki prim fiyatı oranını 
yüzde 8’den yüzde 7’ye düşürdük-
lerine dikkati çekerek, büyükbaş, 
küçükbaş ve kümes hayvanlarıyla il-
gili hayat sigortaları kapsamına yeni 
hastalıkları da ilave ederek kapsamı 
genişlettiklerini söyledi.

TARSİM’İN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Tarım Sigortaları Havuzu (TAR-

SİM) tarafından 2018 yılında kapsa-
ma alınacak riskler, ürünler ve bölge-

ler ile prim desteği oranlarına ilişkin 
Bakanlar Kurulu kararı 1 Ocak’tan 
itibaren geçerli olmak üzere yürürlü-
ğe girdi.  Karar kapsamında bitkisel 
ürünler için dolu ana riski ile birlik-
te fırtına, hortum, yangın, heyelan, 
deprem, sel ve su baskını ek riskleri 
paket halinde verilecek. Arıcılık Ka-
yıt Sistemine kayıtlı aktif (arılı) ve 
plakalı kovanlar için de fırtına, hor-
tum, yangın, heyelan, deprem, sel 
ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye 
ile vahşi hayvan saldırısı riskleri de 
mevcut tesis, işletme ve yetiştirici-

lik bilgileri dikkate alınarak kapsama 
dahil edildi. İlçe bazlı kuraklık verim 
sigortasıyla, kuru tarım alanlarında 
yetiştirilen buğdayın yanı sıra, arpa, 
çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile 
bu ürünlerin sertifikalı tohumlukla-
rında, dolu paketi dışındaki, kuraklık, 
don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, 
aşırı nem ve yağış risklerinden kay-
naklı verim azalışları, Çiftçi Kayıt Sis-
temine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin, özlük, 
ürün ve arazi bilgileri dikkate alına-
rak, TARSİM tarafından teminat altı-
na alındı.  n AA

TürkAkım Sözcüsü Esen, doğalgaz boru hattının 15 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık kapasiteye 
sahip olduğunu belirterek, “İki hattan oluşan projede, ilk hattın Türk kıyılarına mayısta ulaşmasını öngörüyoruz” dedi

TürkAkım Mayıs ayında
Türk kıyılarına ulaşacak

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, 
yaptığı açıklamada, projede yaşanan 
son gelişmeleri değerlendirdi. Pro-
jenin iki hattında toplam kapasite-
nin 31,5 milyar metreküp olduğunu 
hatırlatan Esen, bunun 15,75 milyar 
metreküpünün doğrudan Türkiye’nin 
kullanımına açılacağını, geriye kalan 
kapasitenin ise Avrupa’ya iletileceği-
ni söyledi. Esen, projenin iki hattın-
da toplam 700 kilometrelik inşaatın 
tamamlandığını kaydederek, toplam 
uzunluğun bin 860 kilometre ola-
cağını ifade etti. “Pioneering Spirit” 
isimli boru döşeme gemisinin günde 
ortalama 4 kilometre hat inşa ettiğini 
vurgulayan Esen, “TürkAkım doğal-
gaz boru hattı projesi 15 milyon ko-
nutun enerji ihtiyacını karşılayabile-
cek yıllık kapasiteye sahip. İki hattan 
oluşan projede, ilk hattın Türk kıyıla-
rına mayısta ulaşmasını öngörüyoruz. 
2019 sonunda da ilk gazı Türkiye’ye 
ulaştırmayı planlıyoruz.” dedi. Esen, 
söz konusu projeyle Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı 
sağlanacağının altını çizerek, şunları 
söyledi: “Nasıl ki Türkiye’nin diğer 
kaynak ülkelerden gelen doğalgazın-
da kesinti olunca Mavi Akım kullanıl-
dıysa, TürkAkım da enerji güvenliği-
ne ciddi katkı sağlayacak. Öte yandan 
Avrupa’nın gaz üretimi düşerken 
tüketiminde bir artış söz konusu. Gü-
neydoğu Avrupa’nın yanı sıra Balkan-
lar’da gelişmekte olan piyasalar da bu 
projeden faydalanacak. 2017’nin ilk 
11 ayında TürkAkım’dan gazın ulaş-
masını öngördüğümüz ülkelerdeki 
talebin artışı da bu konuda bir kanıt. 
Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan 

ve Sırbistan gibi ülkelerde 
talep bu dönemde ciddi de-
recede arttı. Bu da projenin 
ne kadar değerli olduğunu 
ortaya koyuyor.”

Esen, projenin Avru-
pa’ya gidecek kısmı için 
Bulgaristan ve Yunanis-
tan’la görüşmelerin devam 
ettiğini anımsatarak, “2019 
sonunda ilk gazı Türkiye’ye 
göndermeden önce bu ko-
nuda da bir karar alınacağı-
nı öngörüyoruz. Avrupa’da 
Sırbistan ve Macaristan 
hükümet düzeyinde ilgi 
gösterdiler. Şu anda projeyi 
çevreleyen güzel bir hava 
var diyebilirim.” ifadelerini kullandı.
930 KİLOMETRE BOYUNCA İLERLİYOR

TürkAkım’da gaz akışının 2019 
yılı Aralık ayında başlaması öngö-

rülüyor. Boru hattının denizdeki 
kesimi Rusya’nın Anapa kentinden 
Türkiye’nin Kıyıköy beldesine dek 
Karadeniz boyunca yaklaşık 930 ki-
lometre boyunca ilerliyor. Projenin 

deniz bölümünün inşaatı Rus şirket 
Gazprom’un yüzde 100 iştiraki South 
Stream Transport B.V. şirketi tarafın-
dan gerçekleştiriliyor.
n AA

Türkiye’nin mücevheri
yurt dışında parlıyor

ASELSAN ile BMC’den
76,8 milyon avroluk imza

Türkiye İhracatçıları Meclisi ve-
rilerine göre, 2012’de 2 milyar do-
larlık ihracat gerçekleştiren sektör, 
geçen yıl dış satımını yaklaşık yüzde 
60 artırarak 3,3 milyar dolara taşıdı.

2017 yılı itibarıyla en fazla mü-
cevher ihracatı yapılan ülke, 1 mil-
yar dolarla Birleşik Arap Emirlik-
leri (BAE) oldu. Bu ülkeye ihracat 
2012’ye kıyasla yüzde 140 artış 
kaydetti. BAE’nin, sektörün toplam 
ihracatı içindeki payı yüzde 32 ola-
rak hesaplandı. Irak, 652 milyon 
dolarla geçen yıl en fazla mücevher 
ihracatı yapılan 2. ülke olarak kayıt-
lara geçti. Irak’a yönelik ihracatta 
söz konusu dönemler itibarıyla yüz-
de 290 artış dikkati çekerken, Hong 
Kong 162 milyon dolarla en çok ih-
racat yapılan 3. ülke oldu.

“AVRUPA VE ORTADOĞU’NUN EN 
BÜYÜK ÜRETİM GÜCÜNE SAHİBİZ”

Mücevher İhracatçıları Birli-
ği Başkanı Ayhan Güner, yaptığı 

açıklamada, Türkiye kuyumculuk 
ve mücevherat sektörünün ihracat 
performansını artırmaya devam et-
tiğini söyledi. Güner, 5-6 yıldır ülke 
ülke dolaşarak mücevher alıcılarını 
Türkiye’ye davet ettiklerini ve asıl 
üretim merkezinin Türkiye olduğu-
nu anlattıklarını dile getirerek, şun-
ları kaydetti: “Suudi Arabistan’dan 
Katar’a kadar her yeri gezdik. Son 
3 yıldır yurt dışından gelen alım 
heyetlerinin kapasitesi sürekli art-
tı. Her fuarda 10 bine yakın alıcıyı 
İstanbul’a getirdik. Pazar çeşitliliği-
miz çoğaldı. Türkiye’nin mücevher 
üretim potansiyeli yüksek. Mücev-
herde, Avrupa ve Ortadoğu’nun 
en büyük üretim gücüne sahibiz. 
Dünya mücevher üretiminde Hin-
distan’dan sonra 2’inci, ihracatta 
9’uncu sıradayız. Hedefimiz, Türki-
ye’yi Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun 
en büyük mücevher dağıtım mer-
kezi yapmak.”  n AA

ASELSAN ile BMC Otomotiv Sa-
nayi ve Ticaret AŞ arasında “SARP 
Uzaktan Komutalı Silah Sistemi” 
tedarikine yönelik 76,8 milyon 
avro tutarında sözleşme imzalandı. 
ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda (KAP) yer alan açık-
lamasında “ASELSAN ile BMC Oto-
motiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasın-
da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 
ihtiyacı kapsamında, ‘SARP Uzaktan 
Komutalı Silah Sistemi’ tedarikine 
yönelik olarak bugün, toplam bedeli 
76 milyon 812 bin avro tutarında bir 
sözleşme imzalanmıştır.” ifadeleri 
kullanıldı. Açıklamada, sözleşme 
kapsamında teslimatların 2018 yılı 
içinde tamamlanacağı bildirildi.
n AA

Volkswagen liderlik koltuğunu Renault’ya kaptırdı

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi 15 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık kapasiteye sahip.



Büyük Kongre sürecinin devam 
ettiği AK Parti’de, 800 ilçe ve 28 il 
başkanlığının kongreleri tamamlandı, 
bu ay sonuna kadar 43 il kongresinin 
daha bitirilmesi planlanıyor.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı ta-
rafından, 4 Temmuz’da belde kong-
releriyle başlayan 6. Olağan Büyük 
Kongre süreci il ve ilçe kongreleriyle 
devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan ile AK Parti Genel Başkanvekili 
ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da ka-
tılımıyla 18 Kasım’da Rize il kongresi 
ile başlayan il kongrelerinde 31 ilde 
değişiklik yapılarak 28 ilin de atama-

sı gerçekleştirildi. Ocak ayı sonuna 
kadar 43 il kongresinin yapılmasını 
planlayan AK Parti, kongre takvimini 
büyük oranda işleterek, 39 ilde ise il 
yönetim kurulu çalışmalarına devam 
ediyor. 19 Ağustos’ta başlayan ilçe 
kongreleri sürecinde bugüne kadar 
800’ü tamamlanırken, geriye kalan 
172 ilçe kongresinin yapılması bekle-
niyor. 30 büyükşehirde 519 ilçe kong-
resinden 366’sı tamamlanarak geriye 
kalan 153’ünün planlanlaması sür-
dürülüyor. İl kongrelerinin tamam-
lanmasının ardından, Eylül ayında 6. 
Olağan Büyük Kongre’nin yapılması 
öngörülüyor.  n AA
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Vakıflarla ilgili birtakım düzenlemeler yaptıklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, “Bugüne kadar 15 yıllık iktidarımız 
döneminde 5 bin vakıf eseri, metruk durumdan çıkarıp başta büyük camilerimiz olmak üzere ihya ettik” dedi

‘5 bin vakıf eseri ihya ettik’
Başbakan Binali Yıldırım, Hama-

mönü’nde Mehmet Akif İnan Vakfı 
hizmet binasının açılışındaki konuş-
masına, Memur-Sen Konfederasyo-
nu tarafından bir vefa örneği olarak 
hayata geçirilen vakfın kurulmasında 
emeği geçenleri tebrik ederek başla-
dı. 

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in 
Kurucu Genel Başkanı olan merhum 
Mehmet Akif İnan’ın hatırasının artık 
bu çatı altında yaşamaya devam ede-
ceğini dile getiren Yıldırım, İnan’ın 
eserleri ve fikirlerinin bu vakıf ma-
rifetiyle gençlere ve gelecek nesille-
re aktarılacağını, vakıf çatısı altında 
nitelikli projelere, eğitim ve sosyal 
içerikli güzel çalışmalara imza atıla-
cağından hiçbir tereddüdünün olma-
dığını belirtti. Yarın vefatının 18. yılı 
olan İnan’ın hasretini bir kez daha 
yüreklerinde hissettiklerini ifade 
eden Yıldırım, İnan için Fatiha okun-
masını istedi.

Başbakan Yıldırım, “Akif Hocamı-
zın sevdaları, coşkuları, ufku, umudu 
ondan bir miras olarak bugün son de-
rece gür bir seda ile yankılanıyor. Bu 
gür sedanın sahibi de Memur-Sen, 
emek mücadelesini ondan aldığı il-
hamla devam ettiriyor.” dedi.

“İNAN, 7 ADAMDAN BİRİDİR”
Yıldırım, 28-29 Ocak 1995 tari-

hinde İstanbul’da merhum Mehmet 
Akif İnan’ın kurucusu ve başkanı 
olduğu Eğitimciler Birliği Sendika-
sı’nın katkılarıyla Yerel Yönetimler 
ve Eğitim Sempozyumu’nun düzen-
lendiğini hatırlattı. O dönemin Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığının ilk senesi olduğunu anla-
tan Yıldırım, sempozyumun beledi-
ye personeli için büyük motivasyon 

sağladığını ve İstanbul kamuoyunda 
da büyük yankı uyandırdığını söyledi. 
İnan’ın fikirleri, konulara bakış açısı, 
savunduğu değerlerin daima kendi-
lerinin yolunu aydınlattığını vurgula-
yan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Akif Hocamız, Memur-Sen’i eski 
Türkiye’nin o karanlık dönemlerinde 
ağır vesayet düzenine en güçlü şekil-
de karşı durarak kurmuştur. Ayrıca 
sadece sivil toplum alanında başarıla-
ra imza atmakla kalmamıştır. Türki-
ye’nin düşünce ve sanat hayatının en 
önemli yıldızlarından, 7 adamdan bi-
ridir. Uzun yıllar Ankara Fen Lisesi’n-
de edebiyat öğretmenliği yapmıştır.” 
Ülkeye çeşitli kurumları kazandıran 
İnan’ın aynı zamanda bir Kudüs şairi 
olarak bilindiğine değinen Yıldırım, 
“Kudüs bilincini, üstat Nuri Pakdil, 
üstat Sezai Karakoç’tan sonra şiirle-
rine işleyen odur.” dedi. Akif İnan’ın 
“Mescid-i Aksa’yı gördüm düşüm-
de, Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. 
Varıp eşiğine alnımı koydum, Sanki 
bir yeraltı nehri çağlıyordu. Mescid-i 

Aksa’yı gördüm düşümde, Götür 
Müslüman’a selam diyordu. Dayana-
mıyorum bu ayrılığa, Kucaklasın beni 
İslam diyordu.” dizelerini okuyan 
Başbakan Yıldırım, özellikle bu şiir 
okunduğunda herkesin derinden et-
kilendiğini anlattı. Akif İnan’ın geniş 
coğrafyada barışa ve huzura hasret 
ve özellikle de çok sevdiği Mescid-i 
Aksa’ya hasret içinde gözlerini kapa-
dığını belirten Yıldırım, İnan’ın her 
şair gibi arkasında unutulmaz dizeler 
bıraktığını aktardı. “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Kudüs’ün asla yalnız olma-
dığını duruşu ile ortaya koydu”

Başbakan Yıldırım, “O Mescid-i 
Aksa bizim kırmızı çizgimizdir, diyen 
Recep Tayyip Erdoğan bütün dünya-
ya Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün asla 
yalnız olmadığını duruşu ile ortaya 
koydu. Bu vesileyle Mehmet Akif 
İnan Hoca’mızı tekrar rahmetle yad 
ediyorum.” dedi.

İnan ve onun yol arkadaşlarının 
bıraktığı kültür mirasını devam etti-
rip daha da geliştirmenin kendilerine 

düşen bir görev olduğuna işaret eden 
Yıldırım, “Bu amaca yönelik olarak 
çocuklarımızı, gençlerimizi, mede-
niyet tasavvurumuz içinde iddialı 
bireyler olarak yetiştirmek zorunda-
yız.” değerlendirmesini yaptı.

“KÜTÜPHANECİLİK HİZMETİNDE 
YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK”
Kültür ve sanat konusunda son 

15 yılda önemli işler yaptıklarına 
işaret eden Yıldırım, “Bu topraklar-
dan yeni Akif İnanların, yeni Necip 
Fazılların, Cemil Meriçlerin çıkması 
en büyük hedefimiz, en büyük dileği-
mizdir.” diye konuştu. Bu amaca yö-
nelik “yaşayan kütüphane” anlayışını 
getirdiklerini vurgulayan Yıldırım, 
şunları söyledi: “Kütüphanelerimiz 
ve kütüphanecilik hizmetinde yeni 
bir dönem başlattık. Yeniden yapı-
lanma çalışmalarıyla 15 kütüphane-
miz tamamlandı, hizmete girdi ve 32 
kütüphanemizde de çalışmalar sür-
mektedir. Bu alanda 172 kütüphane-
yi de tekrar ihya ediyoruz, moderni-
ze ediyoruz. İktidarımız döneminde 
ihtisas kütüphanelerimizden yakla-
şık 200 bin bilim adamı yararlandı. 
Sinema desteklerini 35 kat artırdık. 
Kültür sanat çalışmalarını her daim 
destekledik, desteklemeye de devam 
edeceğiz.” Başbakan Yıldırım, vakıf-
larla ilgili de birtakım düzenlemeler 
yaptıklarına dikkati çekerek şunları 
kaydetti: “Bugüne kadar 15 yıllık ikti-
darımız döneminde 5 bin vakıf eseri, 
metruk durumdan çıkarıp başta bü-
yük camilerimiz olmak üzere ihya et-
tik, en güzel mekanlar haline getirdik. 
Unutulmaya terk edilmiş 10 milyon 
vakıf belgesini düzenleyerek sayısal 
ortama aktardık. 2002 öncesinde Va-
kıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde 
sadece 4 müze vardı, toplam 7 adet 

vakıf müzesini daha da yeni açarak 
11’e çıkardık. 15 yıl önce Türkiye’de 
vakıf kültür merkezi bulunmazken, 
bugün 2 adet vakıf kültür merkezi 
faaliyet gösteriyor. Biz köklerimizden 
geleceğe doğru ilerleyen bir medeni-
yetin mirasçısıyız. Hem geçmişimize 
sıkı sıkıya sahip olacağız hem de yeni 
yüzümüzü bütün dünyaya tanıtaca-
ğız, geleceği inşa edeceğiz. “

“AKİF HOCAMIZIN 
YOLUNDAN GİDİYORUZ”

Başbakan Yıldırım, şöyle devam 
etti: “12 Eylül karanlığında bütün 
şehirleri tek tek dolaşarak, konfe-
ranslarıyla vesayet rejimine karşı 
dimdik durmuştur. 15 yıl boyunca 
tıpkı biz de Akif Hocamızın yolundan 
gidiyoruz. Hiç kimsenin karşısında 
eğilmedik, bükülmedik, bel bağla-
madık. Bundan sonra da dimdik du-
racak, asla eğilip, bükülmeyeceğiz. 
Bu millete hayal kırıklığı yaşatma-
dık, Allah’ın izniyle bundan sonra da 
yaşatmayacağız. Milletimiz bize bir 
emanet verdi. Kim ki o emaneti al-

maya, gasp etmeye yeltenir, önce bizi 
ve milletimizi karşısında bulur. Mil-
letin emaneti kutsaldır ve o emanete 
uzanan ellere, ‘dur bakalım’ demek 
ve bunun hesabını da hukuk içeri-
sinde sormak bizim en büyük göre-
vimizdir, mükellefiyetimizdir. Çirkin 
oyunlarla tahriklerle kışkırtmalarla 
hiç kimsenin varacağı bir yer yoktur 
ve artık o dönemler geride kalmış-
tır.” Tek başlarına da kalsalar, millet 
emanetini, milletin egemenliğini, 
demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü 
her şart altında savunmaya devam 
edeceklerini belirten Yıldırım, bunu 
en zor dönemlerde demokrasiyi mu-
hafaza etme mücadelesi verenlerin 
aziz hatıraları, Türk milleti ve ülkenin 
geleceği genç nesiller için yapacakla-
rını anlattı.  Başbakan Yıldırım, daha 
sonra Hamamönü esnafını ziyaret 
etti. Vatandaşlarla ayak üstü sohbet 
eden ve fotoğraf çektiren Yıldırım, 
ardından cuma namazı için Tacettin 
Dergahı Camisi’ne geçti.
n AA

Başbakan Binali Yıldırım

CHP’den asgari ücret 
için araştırma önergesi

CHP, asgari ücretin, ortalama 
bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşı-
lamaya yetip yetmediği konusunda 
Meclis Araştırması açılmasını talep 
etti. CHP İstanbul Milletvekili Sez-
gin Tanrıkulu ve partili milletvekil-
lerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı-
na sunulan araştırma önergesinin 
gerekçesinde, 2017 yılının son gün-
lerine, asgari ücret tartışmasının 
damga vurduğu belirtildi.

 Asgari ücretin yetersizliğinin 
ve açlık sınırının hemen üzerinde 
olduğunun her zaman gündeme 
getirildiği anımsatılan gerekçede, 
asgari ücretten gelir vergisi alın-
maması konusunun da sürekli dile 
getirildiği ancak bir sonuca varılma-
dığı kaydedildi.

Gerekçede, şu ifadelere yer ve-
rildi: “Asgari ücret tartışmalarının 
her zaman iktisatçıların, sendika-
cıların olumlu ya da olumsuz fikir 
beyan etmeleri ve gazetecilerin 
arada sırada mikrofon uzattığı va-
tandaşların ‘Geçinemiyoruz’ de-
mesi çerçevesinde yaşandığı hepi-
mizin malumudur. Ancak Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun temel aldığı 
ortalama dört kişilik ailenin, sağlıklı 
beslenme, kira, ulaşım, eğitim, sa-
bit giderler gibi masrafları asgari 
ücretle nasıl karşıladığı ya da daha 
doğrusu karşılayamadığı, okula git-
mesi gereken çocuklarının çalışıp 
çalışmadığı ve dışardan yardım al-
mak zorunda kalıp kalmadığı tam 
anlamıyla araştırılmamıştır.” Araş-
tırma önergesinin gerekçesinde, bu 

nedenle asgari ücretin, ortalama bir 
ailenin temel ihtiyaçlarını karşıla-
maya yetip yetmediği konusunun, 
uzmanların da yardımı alınarak ye-
rinde ve geniş kapsamlı bir biçim-
de TBMM tarafından incelenmesi 
istendi.

CHP KAPILARINI 
SPORCULARA AÇIYOR

Ayrıca alınan bilgilere CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Yasemin 
Öney Cankurtaran’ın koordinesinde 
çalışmalarını yürüten kurul, kendini 
feshederek 20 Ocak’ta kongreye 
gitme kararı aldı. Kongreyle, CHP 
Spor Kurulu başkan ve vekilleri ile 
CHP Spor Üst Kurulu ve Danışma 
Kurulu’nu yenilemeyi amaçlayan 
anamuhalefet partisi, kurulların be-
lirlenmesinde önceliği Türkiye’nin 
dört bir yanından seçilmiş sporcu-
lara verecek. Kongrede, CHP Spor 
Üst Kurulu’na 60, Danışma Kuru-
lu’na ise 100 üye belirlenecek.

“İNSAN ODAKLI SPOR POLİTİKASI 
OLUŞTURULMALI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Yasemin Öney Cankurtaran, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, he-
deflerinin tüm Türkiye’nin spor ya-
pabilmesi ve sporda fırsat eşitliğinin 
sağlanması olduğunu söyledi. Can-
kurtaran, sporda alt ve üst yapının, 
her bölgede, yörenin spor dokusu-
na ve sosyolojik yapısına göre tesis 
edilmesi gerektiğini ifade ederek, 
insan odaklı spor politikası oluştur-
manın önemine dikkati çekti.
n AA

‘Taşeron muhalefet istemiyoruz!’
AK Parti Grup Baş-

kanvekili Mustafa Eli-
taş, “Türkiye menfaat-
leri için bir muhalefet 
arzu ediyoruz. Taşeron 
bir muhalefet arzu et-
miyoruz. Uluslararası 
güçlerin elinde oyuncak 
olmuş, onların papağanı 
gibi eylemde ve söylem-
de bulunan bir muhale-
fet, milli bir muhalefet 
değildir.” dedi. Elitaş, 
Kocasinan Ziraat Odası 
ziyaretinde yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye’nin 
anayasa değişikliğini 
2019’dan itibaren haya-
ta geçireceğini belirtti. 
Yeni sistemle ilgili dev-
letin yapılanması konu-
sunda çeşitli çalışmalar 
yapıldığını anlatan Eli-
taş, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar hep 
söylediğimiz devletin 
seyyar olması, esnek olması, hareket 
kabiliyetinin yüksek olması, hantal ya-
pısından çıkması, özel sektörle, piyasa 
ile rekabet etmek yerine düzenleyici 
olması, bütün felsefemiz, amacımız 
bu. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılı-
yor. Hem Cumhurbaşkanlığında hem 
hükümette hem de AK Parti Genel 
Merkezinde 2019’daki yeni sistemle 
ilgili devletin yapılanması konusunda 
çeşitli çalışmalar var. Bu çalışmalar 
önce AK Parti’de hazırlandıktan sonra 

diğer siyasi partilere sunulacak. ‘Biz 
çalışmaya katkı sağlıyoruz’ diyen si-
yasi partiler varsa onlarla devam ede-
ceğiz. Umarım bütün siyasi partiler, 
bizim bu yaptığımız çalışmaya katkı 
sağlarlar. Çünkü 2019’da kimin ikti-
dar olacağı belli değil. Vatandaş kime 
teveccüh ederse kimi tercih ederse 
iktidar olacak o dur.”

Elitaş, vatandaşın sözünün üstün-
de bir söz olmadığını her fırsatta ifade 
ettiklerini vurgulayarak, “O anlamda 
bu konuda bugüne kadar yaptığımız 

hem anayasa değişikliği hem Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü deği-
şikliği konusunda Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin katkılarını inkar etmemiz 
mümkün değil.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“TAŞERON BİR MUHALEFET ARZU 
ETMİYORUZ”

Ülke yararına yapılan çalışmalar-
da CHP’nin katkısını da bekledikleri-
nin altını çizen Mustafa Elitaş, şunları 
kaydetti: “Anayasa değişikliği konu-
sunda CHP hep direnmişti. Getirilen 

anayasada onların da tav-
siyelerini alıp bazı düzenle-
meler yaptıktan sonra ‘bize 
böyle anlatsaydınız biz de 
katılırdık’ dediler. Aynı şe-
kilde TBMM İçtüzüğü’nü 
değiştirdiğimizde, o tek-
lifi yaptığımızda ‘kapıdan 
sokmayız, bacadan girdir-
meyiz, girseler bile çay ik-
ram etmeden kapıdan geri 
göndeririz’ diye ifade kul-
lanmışlardı. İçtüzük hem 
komisyonda hem Mecliste 
görüşülürken ‘Bize böyle 
anlatmadınız, böyle anlat-
saydınız biz de katkı sağlar-
dık’ dediler. Yani CHP’nin 
her şeye önce ‘olmaz’ diye-
rek değil, olumlu ve ılımlı 
yaklaşım sağlayarak dü-
şüncelerini, fikirlerini ifade 
etmesi Türkiye’ye katkı 
sağlamak demektir çünkü 
muhalefetsiz bir iktidarın 
olmaması gerektiğini dü-

şünüyoruz. Türkiye menfaatleri için 
bir muhalefet arzu ediyoruz. Taşeron 
bir muhalefet arzu etmiyoruz. Ulus-
lararası güçlerin elinde oyuncak ol-
muş, onların papağanı gibi eylemde 
ve söylemde bulunan bir muhalefet, 
milli bir muhalefet değildir. Biz ana-
muhalefet partisinin milli düşünce 
içerisinde olması, milli bir davranış 
içerisinde görüş bildirmesini arzu 
ediyoruz.”
n AA

AK Parti’de kongre süreci devam ediyor

Mustafa Elitaş



Filistin Kurtuluş Örgütü 
(FKÖ) Merkez Yürütme Ku-
rulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, 
14 Ocak’ta işgal altındaki 
Batı Şeria’nın Ramallah ken-
tinde yapılması beklenen 
FKÖ’ye bağlı Filistin Merkez 
Konseyi’nin toplantısına ka-
tılma konusunda Hamas’tan 
olumlu sinyaller aldıklarını 
belirtti. FKÖ Merkez Yürüt-
me Kurulu Üyesi Ebu Yusuf, 
yaptığı açıklamada “Hamas, toplantı-
ya katılma konusunda bize ilk olum-
lu sinyalleri verdi. Resmi açıklama 
yarın ya da öbür gün yapılacaktır.” 
ifadesini kullandı. Öte yandan Ha-
mas’tan ismini vermek istemeyen 
bir yetkili, harekette genel eğilimin 
toplantıya katılma yönünde olduğu-
nu, Hamas’ın resmi kanaatini birkaç 

gün içinde açıklayacağını belirtti. 
Yetkili, Hamas’ın toplantıya katılması 
durumunda katılımın Filistin parla-
mentosundaki Hamas blokunun işgal 
altındaki Batı Şeria’da yaşayan mil-
letvekilleri üzerinden olacağını söz-
lerine ekledi. Filistin Devlet Başkanı 
Mahmud Abbas, daha önce yaptığı 
açıklamada, Filistin Merkez Konse-
yi’nin stratejik sorunları tartışma ve 

Kudüs’ü korumak için 
kritik kararlar almak üze-
re dönem çalışmalarını 
başlatacağını duyurmuş-
tu. Filistin Ulusal Konseyi 
Başkanı Selim ez-Zanun 
da FKÖ’ye bağlı Filistin 
Merkez Konseyi’nin “Ku-
düs” konulu dönem çalış-
malarına katılmaları için 
Hamas ile İslami Cihad 
Hareketi’ne resmi davet 

gönderildiğini belirtmiş, söz konusu 
hareketler de daveti aldıkları yönün-
de açıklama yapmıştı. Filistin Merkez 
Konseyi’nin 27. dönem çalışmaları 
son olarak 2015’te Ramallah kentin-
de yapılmıştı.

KUDÜS’TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL
Doğu Kudüs’ü 5 Haziran 1967’de 

işgal eden İsrail, 1980’de tek taraflı 

olarak kentin doğusunu ve batısını 
“birleşik başkenti” ilan etmişti. Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
(BGMK), 1980’de kabul ettiği 478 
sayılı kararla İsrail’in ilhak ve başkent 
ilanını geçersiz saymıştı. BMGK ka-
rarı çerçevesinde, ABD dahil ulusla-
rarası toplum, Doğu Kudüs’ün işgal 
altında olduğunu kabul ediyor. İsrail 
yönetimini tanıyan tüm ülkelerin bü-
yükelçilikleri Tel Aviv’de bulunuyor. 
Hiçbir ülke, Kudüs’ü ya da doğu ve 
batı bölümlerini başkent olarak kabul 
etmezken, ABD, Trump’ın hamlesiy-
le Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak 
tanıyan ilk ülke oldu. Uluslararası top-
lumun tepkisini çeken Trump yöneti-
mi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve 
İsrail-Arap ihtilafının daha da çözüm-
süz hale geleceği uyarılarını göz ardı 
etti.  n AA
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Suriye’de 2017’de 42 gazeteci öldü Filistinli Temimi’nin kuzeni serbest!

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suri-
ye’de 2017 yılında çatışan tarafların 
saldırılarında 42 gazetecinin öldü-
rüldüğünü bildirdi. Suriye İnsan 
Hakları Ağı (SNHR), Suriye’deki iç 
savaşta farklı gruplar tarafından öl-
dürülen ve tutuklanan gazeteciler 
hakkında bir rapor yayımladı.

Raporda, “Ağ olarak sadece 
geçen aralık ayında iki gazetecinin 
hayatını kaybettiğini, dört gazete-

cinin tutuklandığını belgeledik.” 
ifadeleri kullanıldı. Geçen yıl toplam 
47 aktivist ve basın mensubunun 
yaralandığını belirten rapor, bunla-
rın 27’sinin Beşşar Esed rejiminin 
saldırısında yaralandığı bilgisine yer 
verdi. Raporda, Esed rejiminin 17, 
terör örgütü DEAŞ’ın 11, Rusya’nın 
4, askeri muhaliflerin 3, ABD öncü-
lüğündeki uluslararası koalisyonun 
1 basın mensubunu öldürdüğü 

kaydedildi. 6 gazetecinin de bilin-
meyen taraflarca katledildiği ifade 
edilen raporda, tarafların bazı gaze-
tecileri alıkoyduğu belirtildi. Buna 
göre, Esed rejimi 6, terör örgütü 
PYD/PKK 11, Heyet Tahrir Şam 19 
ve muhalif gruplar ise 10 gazeteciyi 
tutukladı. Raporda, bunlardan üçü-
nün daha sonra serbest bırakıldığı 
ifade edildi.
n AA

İsrail’in gözaltında tuttuğu 
“Hanzala Cesaret Ödülü” sahibi 
Ahed et-Temimi’nin kuzeni Nur ai-
lesine kavuştu. İsrail tarafından gö-
zaltında tutulan “Hanzala Cesaret 
Ödülü” sahibi Ahed et-Temimi’nin 
kuzeni Nur Naci et-Temimi serbest 
bırakıldı.
İSRAİL, FİLİSTİNLİ TEMİMİ İLE ANNE-

SİNİN GÖZALTI SÜRESİNİ UZATTI
Nur’un babası Naci et-Temimi, 

AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
İsrail makamlarının kızını 5 bin şe-
kel (bin 400 dolar) kefalet ödenme-
sinin ardından salıverdiğini belirtti. 
Naci, ayrıca kızının her hafta İsrail 
karakoluna giderek imza vereceğini 
ifade etti. İsrail askerleri, 19 Aralık 
2017’de “Hanzala Cesaret Ödülü” 
sahibi Filistinli Ahed et-Temimi 
ve annesini, bir gün sonra da ku-
zeni Nur’u gözaltına almıştı. Ofer 

Askeri Mahkemesi, 28 Aralık’taki 
duruşmada Nur’un bin 400 dolar 
kefaletle serbest bırakılmasına ka-
rar vermiş, İsrail Askeri Savcılığı 
ise 1 Ocak’ta mahkemenin kararına 
itiraz etmişti. Mahkeme, perşembe 
günkü duruşmada savcılığın itirazı-
nı reddederek Nur et-Temimi’nin 
kefaletle serbest bırakılmasına ka-
rar vermişti.
n AA

Soğuk Savaş döneminde yanlış bir alarmla SSCB ile nükleer savaşın eşiğine gelen ABD’de nükleer silah kullanımı, Trump’ın tek emrine bakıyor

ABD’nin ‘nükleer 
düğmesi’ Trump’ta!

ABD Başkanı Donald Trump 
ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-
un arasındaki nükleer düğme 
polemiğinin ardından dikkatler, 
ABD’de olası bir nükleer saldı-
rıda talimat sürecinin nasıl iş-
lediğine çevrildi. Kim’in yeniyıl 
konuşmasında ülkesinin nük-
leer ve füze programlarından 
vazgeçmeyeceğini belirterek 
“nükleer silah düğmesinin” da-
ima masasında olduğuna ilişkin 
açıklamasına Trump’ın sos-
yal medya hesabından “Kim, 
‘nükleer silah düğmesinin her 
zaman masasında olduğunu’ 
açıklamış. Tükenmiş ve açlık çe-
ken rejiminden biri ona benim 
de nükleer silah butonum oldu-
ğunu söylesin! Ancak benimki, 
onunkinden çok daha büyük ve 
güçlü bir buton ve çalışıyor.” 
diye cevap vermesiyle yaşanan pole-
mik, ABD medyasında geniş yer aldı. 
ABD’de nükleer saldırı emrinin işleyiş 
sürecine göre, nükleer silah kullanma 
yetkisi sadece başkana ait. Halihazır-
da bu yetki, kararlarıyla büyük tartış-
malara neden olan Donald Trump’ın 
insafında. ABD başkanının ofisinde 
nükleer silahları ateşleyen bir düğme 
bulunmuyor ancak başkan bir nükleer 
saldırıya “tek başına” karar verdiğin-
den süreç “nükleer düğme” mecazı 
ile ifade ediliyor. ABD başkanı, tüm 
seyahatlerinde “nükleer top”, “başka-
nın acil durum çantası” “buton” ya da 
“top” diye adlandırılan bir çantayı ya-
nında götürüyor. Başkanla aynı araç-
ta, aynı uçakta, aynı asansörde ve aynı 
otel katında tutulan çanta, gizli servis 
görevlileri tarafından korunuyor. Baş-
kanın iş yapamaz duruma gelme ris-
kine karşı aynı çanta başkan yardım-

cısında da bulunuyor. Çantanın içinde 
nükleer saldırı planlarının yanı sıra 
“nükleer saldırı doğrulama kodunu” 
içeren ve “bisküvi” diye bilinen bir 
kart bulunuyor.

Çanta ve kart, komuta merkez-
lerinden uzaktayken nükleer saldırı 
emri vermek durumunda kaldığında 
başkanın en kısa sürede planlardan 
birini seçip nükleer silah komuta mer-
kezine plan ve doğrulama kodunu 
iletmesini sağlamayı amaçlıyor.

SÜREÇ BAŞKANIN ÇANTAYI AÇMASI 
İLE BAŞLIYOR

Çantayı, nükleer saldırı yetkisine 
sahip tek kişi olduğu olarak sadece 
başkan, açabiliyor.

Başkan da çantayı saldırı yapacağı 
zaman açıyor. Olası bir nükleer saldırı 
durumunda başkan, Beyaz Saray’da 
Durum Odası olarak bilinen odada 
askeri ve sivil danışmanları ile doğru-
dan, dışarıda olanlarla da video kon-
ferans sistemiyle askeri seçenekleri 

ele alıyor. Beyaz Saray dışında 
bulunması durumunda başkan, 
danışmanlarıyla bağlantıyı ya 
uçağında ya da ABD’ya ait en 
yakın tesiste güvenli bir hat üze-
rinden kuruyor. ABD Savunma 
Bakanlığına (Pentagon) bağlı 
“Savaş Odası” olarak da bilinen 
Ulusal Askeri Harekat Merke-
zinin başındaki Pentagon ope-
rasyonlardan sorumlu direktör 
yardımcısı, bu tür bir görüşme-
de kilit isim olarak öne çıkıyor. 
Direktör yardımcısı, başkandan 
gelen nükleer saldırı emrini 
Omaha’da bulunan Stratejik 
Komutanlığa aktarıyor. Danış-
ma süreci, başkanın isteği doğ-
rultusunda devam edebiliyor 
ancak ABD’ye yönelik bir saldırı 
girişimi söz konusu olduğunda 

danışma sürecinin bir dakikayı geç-
memesi öngörülüyor.

PENTAGON İLE BAŞKAN ARASINDA 
DOĞRULAMA TRAFİĞİ

Kabine ve ulusal güvenlik takımı, 
başkanın kararına itiraz edebiliyor an-
cak engel olamıyor.

Başkan karar verdiğinde Penta-
gon’un bu emri yerine getirmemesi 
söz konusu değil. Emre itaat etmeyen 
askerler, ihanet suçu işlemiş sayılıyor. 
Karar iletildiğinde Ulusal Askeri Ope-
rasyonlar Merkezinde bulunan en üst 
düzey subay, emri verenin başkanın 
kendisi olup olmadığını doğrulamak 
için hattın diğer ucundaki kişiye askeri 
alfabeden iki harfin okunuşunu söylü-
yor. Başkan da çantadaki kartta yazılı 
olan ve subayın okuduğu iki harfin 
okunuşunun da içinde bulunduğu 
kodu söylüyor. Kod doğrulandığı an-
dan itibaren tüm denizaltı ve kıtalar 
arası füze komutanlıkları, emir ve ko-

ordinatlardan haberdar ediliyor ve sa-
niyeler içinde nükleer başlıklı füzelerin 
fırlatılma süreci başlıyor. Denizaltılar-
dan fırlatılan füzelerin komutası kap-
tan ve ikinci kaptanda, karadan fırlatı-
lan füzelerin komutası da beş subayda 
bulunuyor. Karada konuşlu füzelerin 
devreye girmesi için beş subay kendi-
lerine iletilen kodu aynı anda sisteme 
giriyor ve bilgisayarlarına bağlı anah-
tar sistemini aynı anda çeviriyorlar. 
Başkanın emir vermesinden 5 daki-
ka içinde karadaki füzeler, 15 dakika 
içinde de denizaltılardaki füzeler ateş-
lenmiş oluyor. Başkan kodu verdikten 
sonra kararını geri alma şansı bulun-
muyor. Başkanın saldırı emri vermesi 
sonucu ortaya çıkabilecek felaketler-
den dolayı yargıya karşı dokunulmaz-
lığı bulunuyor.
ABD, SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE NÜK-
LEER SALDIRININ EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

ABD’de bu süreç, daha önce ya-
şanmadı ancak 1979’da Başkan Jim-
my Carter liderliğindeki ABD’nin Sov-
yetler Birliği’ne (SSCB) nükleer saldırı 
düzenlemesine ramak kaldı. 1979’da 
bir gece yarısı Colorado’daki erken 
uyarı merkezinden SSCB’nin ABD’ye 
yönelik nükleer füze saldırısı başlattığı 
uyarısı geldi. Ulusal Güvenlik Danış-
manı Zbigniew Brzezinski’ye ABD’nin 
nükleer silahlarla yok edilmek üzere 
olduğu söylendi ve başkanı uyandır-
masını istendi. Brzezinski’ye ABD’yi 
vurmak üzere nükleer başlıklı füze fır-
latıldığına ilişkin ikinci bir telefon geldi 
ve başkanın karşı saldırı için sadece 6 
dakikası olduğu bilgisi verildi. Ulusal 
Güvenlik Danışmanı Brzezinski, baş-
kanı uyandırmak için Beyaz Saray’ı 
ararken üçüncü bir telefon geldi ve 
yanlış alarm verildiği ortaya çıktı.
n AA

KKTC halkı pazar günü 
sandık başına gidecek

Suudi petrol devi anonim 
şirkete dönüştürülüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) halkı, Cumhuriyet Mecli-
si’ndeki 50 milletvekilinin belirlene-
ceği erken genel seçim için 7 Ocak 
Pazar günü sandık başına gidecek.

KKTC’de hafta sonu yapılacak 
erken genel seçimde 8 partiden 400 
ile 9 bağımsız aday 50 sandalye için 
yarışacak. Seçim sonucunda Lef-
koşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, 
Girne’den 10, İskele’den 5, Güzel-
yurt’tan 4 ve Lefke’den 2 milletve-
kili mecliste temsil şansı bulacak.

Yüzde 5 seçim barajının uygu-
landığı ülkede, 190 bin 551 seçmen 
bulunuyor.

Seçimlere Ulusal Birlik Partisi 
(UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi 
(CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi 
(TDP), Demokrat Parti (DP) Halkın 
Partisi (HP), Toplumcu Kurtuluş 
Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG), Mil-
liyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve 
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ka-
tılacak. Eski Başbakanlar Özkan 
Yorgancıoğlu ve Ömer Kalyoncu ile 
Meclis Başkanı Sibel Siber seçimde 
aday olmadı. KKTC’yi Hüseyin Öz-
gürgün Başbakanlığında UBP-DP 
koalisyon hükümeti yönetiyor.

PROPAGANDALAR SÜRÜYOR
Siyasi partiler ve adaylar, yeni 

yılın ilk günlerinde propagandaları-
nı sürdürüyor. Seçmenlere dağıtılan 
broşürlerin yanı sıra reklam panola-
rını adayların resimleri ve sloganları 
süslüyor. Adaylar vatandaşlarla yüz 
yüze yaptıkları görüşmelerin yanın-
da, medya üzerinden propagandaya 
da önem veriyor. Partiler başkent 

Lefkoşa başta olmak üzere büyük 
mitinglerini yaparak seçim çalışma-
larını tamamlayacak. Seçime katılan 
partilerden UBP “Partimiz bir, gücü-
müz bir”, ana muhalefet partisi CTP 
“Ne demek umut yok!”, HP “Güçlü 
bir kadro, temiz bir geçmiş”, TDP 
“Zincirleri kırmanın zamanı geldi”, 
DP “Özgürlük, demokrasi, eşitlik”, 
YDP “Vatanım Kıbrıs”, TKP-YG; 
“Değişim kurtuluştur” ve MDP 
“Milli devlet, güçlü iktidar” ana slo-
ganlarını kullanıyor.

4,5 YILDA 3 HÜKUMET DEĞİŞTİ
KKTC’de 28 Temmuz 2013’de 

yapılan genel seçimlerin ardından 3 
koalisyon hükumeti görev aldı. Se-
çimlerin ardından ilk hükumet CTP 
ile DP arasında Özkan Yorgancıoğlu 
başbakanlığında Ağustos 2013’te 
kuruldu. Mayıs 2015’te Başbakan 
Yardımcısı Serdar Denktaş’ın hü-
kumetteki görevinden istifa etmesi 
üzerine Temmuz 2015’te Ömer 
Kalyoncu başbakanlığında CTP-U-
BP geniş tabanlı hükumet göreve 
geldi. Daha sonra koalisyon ortağı 
UBP’nin 2 Nisan 2015’te hükumet-
ten çekilmesinin ardından Hüseyin 
Özgürgün’ün başbakanlığında ba-
ğımsızların da desteğiyle UBP-DP 
hükumeti kurulmuştu. KKTC Mec-
lisinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi 
(CTP) 20, UBP 18, DP 4, Toplumcu 
Demokrasi Partisi (TDP) 3 sandalye-
ye sahip. Mecliste ayrıca 5 bağımsız 
milletvekili bulunuyor. KKTC Cum-
huriyet Meclisi, 13 Kasım 2017’de 
oy çokluğuyla erken genel seçim 
kararı almıştı.  n AA

Suudi Arabistan Bakan-
lar Kurulunun, dünyanın en 
büyük petrol firması Saudi 
Aramco’nun anonim şirke-
te dönüştürülmesine karar 
verdiği bildirildi. Suudi Ara-
bistan resmi gazetesinde yer 
alan habere göre Bakanlar 
Kurulu, Saudi Aramco’nun 
tüzüğü gereği anonim şirke-
tine dönüştürülmesine karar verdi. 
Ayrıca kararın, geriye dönük olarak 
2018 yılının başından itibaren ge-
çerli olması kararlaştırıldı. Bakanlar 
Kurulunun bu kapsamda doğrudan 
ya da dolaylı olarak tamamen Aram-
co’ya bağlı tüm firmalara şirket hü-

kümleriyle uyumlu olacak şekilde 
durumlarını düzenlemesi için 5 yıl 
süre tanıdığı kaydedildi. Kurulun 
gerektiğinde bu süreyi uzatma hak-
kını saklı tuttuğu aktarıldı. Kararda 
ayrıca şirketin büyük çoğunluk his-
sesinin mülkiyetinin doğrudan dev-
lete ait olduğu vurgulandı.  n AA

Hamas’tan FKÖ toplantısına katılma sinyali

ABD başkanı, tüm seyahatlerinde “nükleer top”, 
“başkanın acil durum çantası” “buton” ya da “top” 

diye adlandırılan bir çantayı yanında götürüyor.
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MINI Countryman, içinizdeki macera tutkusunu uyandırarak yepyeni izlenimler bırakmak üzere tasarlanmış bir SUV olarak ortaya çıkmış. Yeni 
maceralara yolculuk yapmak isteyenler için bu yolculuğu gayet konforlu hale getiren Countryman, geniş iç hacmi ile 5 kişi için keyif verici bir alan sunuyor

Sürücüsüne keyif veriyor
Onun otomobil dünyasındaki yeri 

ve konumu farklı… MINI denilince 
akla ufak tefek ama bir o kadar da 
seri, hırçın, canlı bir otomobil gelir. 
Ama Countryman ile MINI, algıları 
tamamen farklı bir yöne çekiyor. Sizi 
şehrin yeni 4-çeker SUV üyesi ile ta-
nıştırıyoruz.

Çok şey yaşayanların anlatacak-
ları çok şey olur. MINI, şimdiye kadar 
yaş farkı gözetmeksizin maceracı, çıl-
gın, dinamik, biraz da hırçın olmak 
isteyenlerin tercihi olmuştu. Countr-
yman, içinizdeki macera tutkusunu 
uyandırarak yepyeni izlenimler bı-
rakmak üzere tasarlanmış bir SUV 
olarak ortaya çıkmış. Yeni maceralara 
yolculuk yapmak isteyenler için bu 
yolculuğu gayet konforlu hale getiren 
Countryman, geniş iç hacmi ile 5 kişi 
için keyif verici bir alan sunuyor. Güç-
lü motoru ve kararlı offroad kalitesi ile 
ise sizi ve yolcularınızı aşılamaz denen 
arazilere adeta davet ediyor. Daha çok 
şey yaşamak için düz yoldan çıkmak 
gerekir. MINI Countryman, sizi as-
faltın bittiği yerlere davet ederken 
adeta, “Size macerayı ve konforu bir 
arada sunabilirim” diyor…
NEREYE GİDECEĞİNİZE KARAR VERİN, 

MINI SİZİ GÖTÜRSÜN
Yeni MINI Countryman’in ben-

zinli, dizel ve hibrit olmak üzere farklı 
motor seçenekleri mevcut. Testi-
ni gerçekleştirdiğimiz MINI Cooper 
Countryman ALL4, 1.5 lt benzinli 
motora ve 136 beygir gücüne sahip. 
Akıllı 4-çeker bir SUV modeli. Tam 
otomatik 8 ileri vitesi var. 

MINI Cooper Countryman ALL4, 
5 kişilik geniş iç hacmi ile aile olarak 
kullanabileceğiniz bir şehir otomobili. 
Ama aynı zamanda görüntüsünden 
de anlaşılacağı üzere dağ bayır dinle-
meyen, tepeleri aşan, zorlukları geçen 
maceracı bir yapısı da mevcut. Yani 
bir Countryman sahibiyseniz, nereye 
gideceğinize karar vermeniz yeterli. 

En güzel özelliği twinpower yani 
kademeli turbo motora sahip olması. 
Kademeli turbo motorda turbo devre-
deyken alttan çift kademeli besleme-
ler harekete geçiyor. Bu da otomobilin 
performansını en üst seviyede tutu-
yor. Diğer yandan verimliliğini artırı-
yor yani yakıt tasarrufu ortaya çıkıyor. 
Türkiye koşullarında aranan en büyük 
özelliklerden bir tanesi de tasarruftur. 
Bu nedenle twinpower turbo dikkat 
çeken bir özellik. 

4X4 AMA AKILLI 4X4
Yeni MINI Countryman, 4-çeker 

seçeneği de sunan bir otomobil oldu-

ğu için, yukarıda kısaca bahsettiğimiz 
engebeli yollar, arazi yolları, kar, ça-
mur gibi mevsimsel koşullarda rahat-
lıkla ilerleyebiliyor. Bu da otomobilini-
ze olan güveninizi daha da artırıyor. 

Yeni MINI Countryman’deki 4-çe-
ker sistemi akıllı bir sistem. Bu sayede 
otomobilinizin devrilme ya da yoldan 
çıkma riski en aza indirgeniyor. Öyle 
ki, otomobiliniz savrulma durumu söz 
konusu olursa akıllı 4-çeker sistemi 
devreye giriyor ve lastiklerin çekiş 
gücünü otomobilinizin savrulma ko-
numuna göre ayarlıyor.

En güzel manzaraları izleyebil-
mek için hakim bir tepeye çıkmanız 
gerekir. Çünkü en güzel manzaraları 
kuş bakışı görürsünüz. Böylesi yüksek 
bir tepeye de çıkmak kolay değildir. 
Akıllı 4-çeker sistemi gerekli olduğu 
durumda bağımsız çekiş sağlayarak, 
kar, çamur, patika yollar, engebeli 
araziler, dik yamaçlar, parke kaldırım-
lar gibi engelleri macera tutkunuzu 

dizginlemeyecek şekilde aşıp geçiyor. 
Yüksek performansta bile kullandığı-
nızda devrilme ve yoldan çıkma olası-
lığı en aza indirgeniyor. 

BİR UÇAĞIN KOKPİTİNDE DEĞİL, 
MINI’NİN İÇİNDESİNİZ

MINI, kendisi ile ilgili tüm algıları 
alt üst eden gelenekçi yaklaşımından 
da tamamen sıyrılmıyor. Öyle ki, MI-
NI’yi MINI yapan belli başlı özellikler-
den bir tanesi de kokpiti…

MINI Countryman’in içine girdiği-
nizde, daha önceki modellerde olduğu 
gibi hem sürücünün hem yan koltuk-
ta oturanın ve hatta arka koltuklarda 
oturanların rahatlıkla görebileceği bir 
merkezde, otomobilin göğüs konsolu-
nun tam da orta yerinde yuvarlak, ge-
niş, 6,5 inçlik bir ekran bulunuyor. Bu 
ekrandan multimedya ayarları, aracın 
teknik özellikleri ve benzeri birçok ko-
nuyu takip edebiliyorsunuz. 

MINI zaten başlı başına bir ka-
rakter otomobili. Bunu komut tuşla-

rından dahi anlayabiliyoruz. Çünkü 
komut tuşlarının tamamı bir uçak 
kokpitini anımsatır şekilde tasarlan-
mış olan anahtarlardan oluşuyor. 

MINI Countryman’in tüm model-
lerinde cruise control standart dona-
nım olarak sunuluyor.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU, 
3 FARKLI KEYİF YOLU

MINI Countryman ALL4’u 3 mod-
da kullanabiliyorsunuz. Green adı 
verilen mod, otomobilin yakıt tüketi-
mini minimize ediyor. Aslında MINI 
Countryman, yakıt tüketim miktarını 
tamamen size bırakmış durumda. Di-
yorsanız ki, benim otomobilim daha 
az yakıt tüketsin, bu mod tam size 
göre…

MINI Countryman ALL4’un bir 
diğer modu da midmod… Eğer ki, 
otomobilinizin performansını biraz 
daha artırmak istiyorsanız bu mod 
sizin için en ideali. Ki, Countryman, 
bu moddayken fabrika verilerine göre 

çalışıyor. 
Otomobilin bir diğer modu da 

spor mod… Daha yüksek perfor-
mansta kullanmak istiyorsanız bu 
modu tercih etmeniz gerekiyor. Spor 
moda aldığınız zaman otomobiliniz 
size go-kart hissi veriyor. Otomobi-
lingövdesinin emsallerine göre daha 
kısa ve geniş olması, motor gücünün 
yüksekliği ve yola hakimiyeti go-kart 
hissinin oluşmasında önemli rol oy-
nuyor.  Otomobilin kombine göster-
gelerinde dikkatimizi çeken bir diğer 
husus, kullandığınız modlara göre 
ışıklandırma renklerinin değişkenlik 
göstermesi. Kombine göstergelerinin 
renginin green modda kullanıyorsa-
nız yeşil; midmodda kullanıyorsanız 
sarı; spor modda kullanıyorsanız kır-
mızı renkte olduğunu gözlemliyoruz. 

MINI Countryman’de start-stop 
ve anahtarsız çalışma özelliği de stan-
dart olarak sunuluyor. Ayrıca start 
stop özelliğini istediğiniz zaman aktif 

hale getirebiliyor; istediğinizde pasif 
edebiliyorsunuz. 

İÇ HACMİ İLE BÜTÜN
 TABULARINIZI YIKIYOR

MINI denildiğinde akla gelen ilk 
maddelerden biri de spor ama daha 
küçük iç hacme sahip bir otomobil ol-
ması. Ama MINI, Countryman’de bu 
tabuları tamamen yıkmış durumda. 
Daha geniş, daha konforlu bir aile oto-
mobili; ama aynı zamanda bir offroad 
aracı olarak karşımıza çıkıyor. Bagaj 
hacmi de iç hacmi ile birlikte geniş-
letilmiş. Çok rahat bir şekilde ailecek 
seyahat edebilirsiniz. MINI Country-
man kullanan bir kişinin bu otomobile 
tutku ile bağlanacağını ve başka bir 
otomobil kullanmak istemeyeceğini 
düşünüyoruz. 

Yeni MINI Countryman’ı daha 
yakından tanımak, onu hissetmek ve 
dahası test etmek için Köprülü Oto’yu 
ziyaret edebilirsiniz.
n FAHRİ ALTINOK-RASİM ATALAY 

Yeni maceralara atılmak, en güzel yerlerde durmak, go-kart keyfini, offroad adrenalini yaşamak için Yeni MINI Countryman ALL4.



Türk basketbolunun en bü-
yük umutlarından biriydi. Yıllarca 
Banvit forması giydi ve NBA’de 
oynamasına kesin gözü ile bakılı-
yordu. Ancak o şahsına münhasır 
karakterini, kariyerini etkileyen ka-
rarlarında da gösterdi. Fenerbahçe, 
Galatasaray ve Avrupa derken bir 
anda henüz 27 yaşında Basketbol 
1. Ligi’nde mücadele eden Selçuklu 
Belediyespor’a transfer oldu. Ancak 
o bu kararından dolayı hiç pişmanlık 
duymuyor ve şimdi Süper Lig’e mavi 
beyazlı forma ile dönmenin hesapları-
nı yapıyor.

İZZET TÜRKYILMAZ’I 
TANIYABİLİR MİYİZ?

20 Mayıs 1990 Burhaniye doğum-
luyum. Basketbola Küçükköyspor’da 
başladım ama asıl altyapım Banvit. 
Banvit’in küçük takımdan başlayarak 
A takıma kadar yükseldim. 11 sene bo-
yunca Banvit’te oynadım. Sonrasında 
Fenerbahçe’ye transferim gerçekleşti 
ve 1,5 sene boyunca orada kaldım. Fe-
nerbahçe’de ayrıldıktan sonra Fransa 
ve Hırvatistan maceralarım oldu. Tür-
kiye’ye döndükten sonra Galatasaray ile 
anlaştım. Ve bu sezon öncesinde burada 
güzel bir organizasyon vardı. Ben de bu 
organizasyona dahil olarak Selçuklu Be-
lediyespor ile anlaştım. Tabi burada sezo-
na iyi başladık. Sezon başında da kadro 
itibari ile baktığımızda bu şekilde bir ba-
şarı bekliyorduk. 

SERKAN HOCA BİRLİKTE OYNADIK
Serkan Hoca (Erdoğan) benim Ban-

vit’ten takım arkadaşım. Orada birlikte 
oynamıştık. Benim planımda Türkiye’de 
oynamak yoktu aslında. Ama burada 
böyle bu organizasyon olduğunu öğren-
dim. Serkan ağabeyle de aramız iyi. ‘Ne 
düşünürsün’ diye sordu. Ben de olumlu 
baktım. İnsanlar belki benim TBL’de oy-
nayacağımı düşünmüyordu ama olumlu 
baktım. Şu ana kadar verdiğim karardan 
dolayı gayet mutluyum. Çok iyi gidiyo-
ruz. Benim için de çok iyi gidiyor. Uzun 
zamandır bu kadar süre ile oynayıp so-
rumluluk almıyordum. Her şey yolunda 
gidiyor burada. 
GEÇMİŞİ SİLDİM GELECEĞE BAKIYORUM

Ben buraya gelirken tabi ki negatif 
tepkiler aldım ama kimse kimsenin ne 
yaşadığını birinci gözden görmedikçe bi-
lemez neler olduğunu. Takım seçimleri 
konusunda hata yaptığımız düşünmü-
yorum. Anlatacağım birçok şey var ama 
ben geçmişi sildim geleceğe bakıyorum 
artık. Fenerbahçe’ye gittim, neden oraya 
gitti, oynayamadı, keşke Banvit’te kalsay-
dı dediler. Ama bunlar insanların dışarı-
dan gördüğü şeyler. 

O zaman onu yapmam gerekiyordu 
ve doğru karar oydu. Ben Fenerbahçe’de 
ayrıldığımda da asla pişman olmadım. 
Kontratım vardı kendim onu keserek 
ayrıldım oradan. Sonra ‘neden Galata-
saray’a gittin’ dediler. O zaman yapa-
bileceğim en iyi karar oydu. Geçmişte 
verdiğim kararlardan hiç pişman olma-
dım. İyi ki gidip yurtdışında oynamışım. 
Bana çok şey kattı. Hem basketbol ola-
rak hem karakter olarak olgunlaşmamı 
sağladı. Şu an 27 yaşındayım belki 10 
seneye yakın basketbol oynarım. Daha 
üst seviyelerde de hala oynayabilirdim. 
Çok ciddi bir sakatlık yaşadım bundan 
da kimsenin haberi olmadı, açıklama 
yapmadım ben. Bu yüzden şu anda 
burada olmaktan mutluyum. Bu ligde 
oynamaktan dolayı gocunmuyorum. 
Çok memnunum. 

SERKAN HOCA BASKETBOLU 
ÇOK İYİ BİLİYOR

Serkan ağabey daha kariyerinin 
başında, yeni bir koç. Ama basketbo-
lu çok iyi biliyor. Basketbol kariyerini 
göz önünde bulundurursanız zaten 
basketbol ne kadar iyi bildiğini an-
larsınız. Tabi ki onun da ufak tefek 
hataları oluyor. Bazı şeyleri yaşaya-
rak öğreniyoruz ama şu ana kadar 
çok iyi işler başardı. Takımla ilişkisi 
çok iyi. Bize koç gibi değil de arka-
daş gibi davranıyor. Takım içinde 
ve arkadaşlık ortamında ne yap-
ması gerektiğini çok iyi biliyor. 
Gençlerle ve yabancılarla diya-
loğu çok iyi. Şu ana kadar her 
şey süper gidiyor. Koç, takım, 
yönetim herkes elinden geleni 
yapıyor.

TAKIMDA 10 SENEYE 
DAYANAN 

ARKADAŞLIKLAR VAR
Takım arkadaşlarım-

dan birçoğu ile daha önce 
oynamıştık zaten. Hepsi 
arkadaşım. Genç ve ya-

bancı oyuncularımız var. Biri de Hırvat. Hepsi 
ile aramız çok iyi. Arkadaşlıklarımız eskiye da-
yandığı için, 10 seneye dayanan arkadaşlıklar 
var burada. Selçuklu Belediyespor’a gelme-
den önce sıcak bir ortam ile karşılaşacağımı 
biliyordum. Maçlarda aldığımız sonuçlar da 
etkiliyor bunları ama güzel bir ortamımız var. 
Hepimiz memnunuz. Arkadaşlık süper.

BAŞARILI OLACAĞIMIZI BİLİYORDUK
Sezon başında bakıldığında kamuoyu 

nezdinde takımın hedefi bu ligden düşme-
mekti. Ama ben kadroyu duyduğumdan beri 
içimden söylüyordum ve başarılı olacağımızı 
düşünüyordum. Şahsi olarak her maçı yüzde 
100 ile oynayıp kazanmaya yönelik olan bir 
karakterim var. Burada da onu yapmaya ça-
lışıyorum. Takım arkadaşlarım da çok iyi bir 
karakter ortaya koydu. Kazandığımız maçlara 
bakıldığında hepsini ikinci yarı çok iyi oynaya-
rak kazandık. 

Bu yüzden kriz anlarında takımın kenet-
lenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Önümüzde daha çok maç var. Bu da 
bizim oynanacak maçlarda daha iyi yerlere 
gelebileceğimizi gösteriyor. 

ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ
Takımımızda moraller çok iyi. Üst sıra-

lardaki yerimizi koruyoruz. Kimsenin bekle-
mediği bir çıkış yakaladık. Belki biz içten içe 
düşünüyorduk böyle olacağını ama insanlar-
da, ‘Geç kuruldular, bütçe belli, nasıl olacak’ 
düşüncesi vardı. Ligde çok iyi kadrolar var, 
üst lige çıkacağı kesin gözü ile bakılan takım-
lar var. Çok önemli maçlarımız var. Elimizden 
gelenin en iyisini yapıp üst sıralardaki takım-

ların puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Böyle 
devam edersek, yolumuzun çok parlak oldu-
ğunu düşünüyorum. 

GALİBİYETLER BİZİ BURAYA GETİRDİ
Selçuklu Belediyesi’ne baktığımız zaman 

çok iyi tesisleri var. Yöneticilerimiz bizimle 
sürekli olarak ilgileniyor, bizi yalnız bırakmı-
yorlar. Her hafta birlikte yemek yiyoruz. Bir 
dediğimizi iki etmiyorlar. Belki kimse böyle 
olacağını beklemiyordu yönetimde de ama 
galibiyetler bizi buraya getirdi. Bundan sonra 
ne olacağını hep birlikte göreceğiz. İnşallah 
bu şekilde devam eder. 

KONYA’DA BELEDİYECİLİK ÇOK İYİ
Konya’ya daha önce birçok kez geldim. 

Genç takımlarda oynadığımdan bu yana sü-
rekli olarak geliyorduk buraya. Çok güzel bir 
şehir. Ama çok değişmiş. Son senelerde Kon-
ya’nın gelişimi inanılmaz. Burada oynayan 
arkadaşlar da sürekli olarak anlatıyor. 

Çok büyük bir yer. Birçok yerde park var. 
Belediyecilik çok iyi burada. Bu benim çok ho-
şuma gidiyor. Benim bir köpeğim var. O yüz-
den yeşil alanlar ilgimi çekiyor. Sürekli olarak 
parklardayım. Evimden de çok memnunum, 
dışarıda çok zaman geçirmeyi sevmiyorum. 
Tabi ki bir yemekler var. Çok lezzetli, herke-
sin bildiği gibi. 

LİGİ İLK ÜÇTE BİTİRİRSEK 
HEDEF SÜPER LİG’E ÇIKMAK

Takım olarak baktığımızda bizim ilk he-
defimiz ligi bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda 
bitirmek. Şu an konuşmak için çok erken ama 
ligi ilk üç sıra içinde bitirebilirsek tabi ki Sü-
per Lig çıkma hedefimiz olacak. Durum bizi 

o noktaya getirirse biz de elimizden geleni ya-
pacağız. İmkansız diye bir şey yok. 

HEDEFİM YENİDEN MİLLİ TAKIMA GİTMEK
Şahsi hedefimden bahsetmek gerekirse, 

tabi ki ilk olarak milli takıma geri dönmek. 
Milli takımda üç sene oynadım. Henüz 27 ya-
şındayım. Burada kendimi en iyi şekilde geliş-
tirerek A Milli Takıma geri dönmek istiyorum. 
İki sene içinde oraya yeniden giderek, Süper 
Lig’de Euroleague’de oynayan bir takımla 
kariyerimi sürdürmek hedefim. Buna inanı-
yorum. Bu şekilde oynarsam ve bu şekilde 
çalışırsam bunu yapabileceğime inanıyorum. 

BASKETBOLDA EN ZEVK ALDIĞIM
 ŞEYLERDEN BİRİ BLOK YAPMAK

Şu an ligde blok lideriyim ama bu konu-
da özel bir çalışmam yok. Zaten çalışılacak 
bir şey değil. İçgüdü ile alakalı bir durum. 
Oynadığım bütün liglerde blok krallığında üst 
sıralardaydım hep. Benim için çok şaşırtıcı de-
ğil. Boyum dolayısı ile de böyle olması gere-
kiyor. Basketbolda en zevk aldığım şeylerden 
biri blok yapmak. Antrenmanlarda da bunu 
arkadaşlarıma gösteriyorum (Gülerek). Bü-
tün maçlarda her şeyi yapmaya çalışıyorum. 
Hücum kısmından ziyade savunmada da iyi 
şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Bu da böyle 
güzellikleri ortaya çıkarıyor. Tabi ki benim bu 
başarımda takım arkadaşlarımın da payı bü-
yük, onlara da teşekkür ediyorum.

KONYA HALKI İÇİN DAHA FAZLASINI 
YAPMAK İSTİYORUZ

Ben futbolu çok takip etmiyorum. Zaten 
maç saatlerimiz çakışıyor genelde. Ya da on-
ların maçı olduğunda bizim antrenmanları-
mız oluyor. Ama takım arkadaşlarımızla bir-
likte bir maça gitmek istiyoruz. Konyaspor’u 
stadyumda takip etmek istiyoruz. Her geçen 
gün taraftar sayısı artıyor ama biz de Kon-
ya’ya halkına hizmet ediyoruz ve daha fazla-
sını yapmak istiyoruz. Bir gün inşallah futbol 
maçına gideriz. 

TARAFTAR BİZİM KARAKTERİMİZİ DE SEVDİ
İç sahada oynadığımız maçlarda tarafta-

rımızın bizi desteklemesi çok hoşumuza gi-
diyor. Salonda her maç taraftar sayısı artıyor. 
Bu tabi başarıya da bağlı, insanlar zevk alıyor 
burada alınan galibiyetlerden. Burada henüz 
bir maç kaybettik. 

Bu salonu doldurduklarında biz en iyisini 
yapacağımıza dair ben kendi adıma söz ve-
riyorum. Giderek destek artıyor. İnsanlar ilk 
başlarda gelip baktı burada ne oluyor, bu nasıl 
bir takım diye. Şimdi karakterimizi de sevdik-
lerini hissediyorum. Benim aldığımı reaksi-
yonlar o yönde. Tam anlamıyla dolduramadık 
ama ben bundan sonra daha dolu tribünler 
önünde oynayacağımıza inanıyorum. 

FENERBAHÇE BAŞARISINI SÜRDÜREBİLİR
Eski takımım Fenerbahçe Euroleauge’de 

çok büyük bir başarı elde etti. Çoğu eski ta-
kım arkadaşım, hepsini tek tek arayarak teb-
rik ettim. Türkiye spor tarihinin en büyük 
olaylarından bir tanesi. Bunu bu şekilde yine 
devam ettirebilirler. Bu güçleri var. Ben ken-
dilerine başarılar diliyorum. 

50 ATIŞTA 42 İSABET YAKALADIM
Üçlük atışlarda takım arkadaşlarımızla sü-

rekli yarışıyoruz. Ben sürekli kazanıyorum. 50 
atışta 42 isabet yakalamıştım geçenlerde. Ben 
küçükken çok uzun değildim. 17-18 yaşında 
uzadım. Eskiden kısa oynuyordum. Gençken 
beni 3 numarada kullanıyorlardı. O yüzden 
dış atış da çalıştım hep. O yüzden elim biraz 
yatkın. Tabi bu basketbolda güzel bir artı. 

EN BEĞENDİĞİ BASKETBOLCULAR KİMLER?
Türkiye’de oynayan oyunculardan en 

beğendiğim isim Erol Can Çinko. Kendi ligi-
mizde ise İbrahim Yıldırım’ı beğeniyorum. 
NBA’de Dirk Nowitzki hayranıydım. Çocuklu-
ğumda onu izleyerek büyüdüm. 

NE TARZ MÜZİKLER SEVERSİN?
Müzik konusunda günümüz müziklerini 

çok dinlemiyorum. 80ler, 90lar hoşuma gi-
diyor. 

HANGİ YAZARLARI OKURSUN?
Sık sık kitap okuyorum. Güzel bir kütüp-

hanem var. Türk yazarlardan İskender Pala, 
diğer yazarlardan Amin Maalouf’un büyün 
kitaplarını okudum. 

YA SİNEMA?
Sinemaya çok gidemiyorum. Çok zama-

nımız olmuyor. Ayrıca oraya köpek almıyor-
lar. Ayrılamıyorum köpeğimden. Evde izli-
yorum genelde filmleri. O yüzden yeni çıkan 
filmleri çok takip edemiyorum. Eski filmlerle 
idare ediyorum genelde. 

BİR DE KÖPEĞİN VAR. 
LUDA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Köpeğimin adı Luda. Ben Hırvatistan’da 
oynarken orada Dalmaçya bölgesinde yaşı-
yordum. Köpeğim oraya özgü bir ırk. Orada 
yaşarken çok iyi zaman geçirdim. İnsanlar 
beni kabul ettiler, çok güzel bir hayatım vardı. 
Oradan bir hatıra olsun istedim. 

Hırvatistan’da bana ‘deli, manyak, çılgın’ 
diyorlardı. Onun Hırvatça’da anlamı kısaltıl-
mışı Luda. Kendi adımı verdim köpeğime. 
n MUHAMMED SAYDAM
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Transfer haberi 
gündeme 
düştüğünde 
basketbol 
camiası onun 
Selçuklu 
Belediyespor’a 
transfer 
olduğuna 
inanamamıştı. 
Henüz 27 
yaşında olan ve 
yıllarca Banvit, 
Fenerbahçe ve 
Galatasaray 
formaları ile 
Basketbol 
Süper Ligi’nde 
mücadele eden 
İzzet Türkyılmaz 
verdiği bu 
radikal kararın 
gerekçesini 
Yeşil Beyaz 
Konya’ya 
anlattı. 
Türkyılmaz 
Selçuklu 
Belediyespor 
ile yeniden 
Süper Lig’e 
döneceklerini 
söyledi

Hedef Süper Lig!
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Selçuklu Belediyespor, ilk yarının son maçına çıkacak
Türkiye Basketbol 1. Lig tem-

silcimiz Selçuklu Belediyespor, 
ligde ilk yarının son maçında 
Pektim Spor’a konuk olacak. Lig-
de oynadığı 16 maçta 11 galibiyet 
alan mavi beyazlıların maçı yarın 
saat 15.00’te Enka Spor Salonu’n-
da oynanacak. Ligde son oynadı-
ğı maçta Bandırma Kırmızı’ya 
evinde mağlup olan Selçuklu 
Belediyespor, 5.sıraya geriledi. 
27 puanı bulunan temsilcimizin 
üst sıralarında aynı galibiyet sa-
yısına sahip olan Antalyaspor ve 
Bursaspor yer alıyor. Türkiye Bas-
ketbol 1. Lig’de sadece 1 mağlu-
biyeti bulunan Ankara ekibi Türk 
Telekom zirvedeki yerini koruyor.

PETKİM DÜŞME POTASINDA 
YER ALIYOR

Mavi beyazlı temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor’un yarın 
deplasmanda karşılaşacağı İzmir 
ekibi Petkim Spor, ligde sadece 
3 galibiyet aldı. Sezon başında 
yüksek bir bütçe ile kurulan ve bir 
dönem Konya basketbolunun ya-
kından tanıdığı isim Aziz Bekir’in 
de çalıştırdığı Petkim, düşme 
potasında yer alıyor. İzmir ekibi, 
yarın oynanacak olan maçı kaza-
narak ligin ilk devresini galibiyet 
ile kapatmak istiyor. Öte yandan 
Selçuklu Belediyespor’da sakat-
lığı bulunan Hırvat oyuncu Fran 
Pilepic, fedakarlık ederek yarınki 
maçta oynamak istiyor ancak son 
kararı Başantrenör Serkan Erdo-
ğan verecek.
n SPOR SERVİSİ

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

Selçuklu’nun rakibi 
Saiteli Kadınhanı

Futsalda Konya 
Spor Lisesi birinci oldu

Konya Süper Amatör Grup’ta mücadele eden Selçuklu 
Belediyespor, ikinci yarının ilk hafta maçında Kadınhanı Bele-
diyespor’la karşılaşacak. Karşılaşma yarın 14.00’de başlaya-
cak. Ligin ilk yarısında oynadığı 9 karşılaşmadan 4 galibiyet, 
3 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkaran Mavi-Beyazlılar, ligin ilk 
yarısını liderin 3 puan gerisinde 15 puanla 3.sırada tamamla-
dı. Ev sahibi ekip Kadınhanı Belediyespor ise ligde 13 puanla 
5.sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında 
Selçuklu Belediye Stadyumunda oynanan karşılaşma 2-2 
eşitlikle sona ermişti. Devre arası transfer döneminde Saiteli 
Kadınhanı Belediyespor’dan eski oyuncusu Muhammed Baş-
yiğit’i yeniden kadroya dahil eden Selçuklu Belediyespor, ligin 
ikinci yarısında seri galibiyetler alarak şampiyonluk hedefine 
ulaşmak istiyor.  n SPOR SERVİSİ

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından 
organize edilen Genç Erkekler ve Kızlar Futsal Grup müsaba-
kaları tamamlandı. Müsabakalar sonunda Genç Erkekler A 
Grubu’nda Konya Spor Lisesi birinci olma başarısı gösterdi.

11 ERKEK 12 KIZ TAKIMI KATILDI
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan ya-

zılı açıklamaya göre, Cacabey Gençlik Merkezi Toplantı Salo-
nu’nda gerçekleştirilen teknik toplantının ardından Kırşehir ve 
Ahi Evran üniversiteleri spor salonlarında maçlar yapıldı.

Müsabakalara 11 erkek, 12 kız takımı katıldı. 3 gün sü-
ren müsabakalarda şu sonuçlar alındı: “Genç erkeklerde A 
grubunda Konya Spor Lisesi, B grubunda Samsun 19 Mayıs 
Anadolu Lisesi ve C grubunda Adana Ahmet Kurtepeli Anadolu 
Lisesi birinci oldu. Genç kızlarda ise A grubunda Adana Da-
daloğlu Anadolu Lisesi, B grubunda Aksaray Spor Lisesi ve C 
grubunda Konya Spor Lisesi gruplarını birinci olarak tamam-
ladı.” Karşılaşmaların sonunda yarı finallere çıkan takımlara 
madalya ve başarı belgelerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Emre Aslan ve Okul Sporları Şube Müdürü Kerim Ko-
cabıyık verdi.  n AA

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

Okullararası kick boks müsabakaları yapıldı
2017-2018 Öğretim Yılı Okul Sporları faali-

yet takviminde yer alan Okullararası Küçükler, 
Yıldızlar, Gençler (Kız-Erkek) Kick Boks İl Birin-
ciliği müsabakaları yapıldı.

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürlüğü Atatürk Spor Salonu’nda yapılan 
Okullararası Küçükler, Yıldızlar, Gençler 
(Kız-Erkek) Kick Boks İl Birinciliği Müsabaka-
ları sonucunda 

Genç Kızlarda 50 kilo 1.Heyna Sevimli, 
2.Ümmühan Hanlı, 3.Zeliha Komşuoğlu, 55 
kilo Beyza Cankurt, 2.Dilara Demirok, 3.Ceren 
Bedir, 60 kilo 1.Büşra Güneş, 2.Ayşegül Sema 
Kekeç, 65 kilo 1.Şeyma İyiel, 70 kilo 1.Sabri-
ye Gür, +70 kilo 1.Bircan Dönmez, 2.Kadriye 
Hatun Saylan, 

Genç Erkeklerde 57 kilo 1.Mert Kaan Eki-
ci, 2.Enes Sevinç, 3.Mehmet Fırıncı, 3.Fatih 
Koçyiğit, 63 kilo 1.Ali Demiş, 2.Serdar Çınar, 
3.Bahadır Avcı, 69 kilo 1.Ömer Berat Taşkın, 
2.Yunus Emre İner, 3.Mehmet Talha Atlı, 
74 kilo 1.Eren Sarıdal, 2.Hüseyin Doğan-
cı, 3.Mertcan Çağan, 79 kilo 1.Ersin Tetik, 
2.M.Selim Demirel, 3.Mustafa Çelen, 84 kilo 
1.Muharrem Hudaioğlu, 2.Ahmet Hüdai, 3.İl-
han Emre Pınar, 89 kilo 1.Sadık İbrahim Soylu, 

Yıldız Erkeklerde 34 kilo 1.Tunahan Düş, 
2.Emirhan Bayram, 37 kilo 1. Azat Hatıpoğ-
lu, 2.Fatih Şen, 3.Hakan Yasin, 3.Ramazan 
Donat, 42 kilo 1.Nafiz Ekiz, 2.Serhat Akyüz, 
3.Memiş Yusuf, 3.Hasan Talha Gür, 47 kilo 
1.İhsan Karaduman, 2.Süleyman Emre Akıl-
yıldız, 3.M.Ali Göz, 3.Berat Akçetin, 52 kilo 
1.Buğra Avcı, 2.İbrahim Enes Çetin, 3.Süley-
man Emre Altınok, 3.Mehmet Yazar, 57 kilo 
1.Emir Aydın Sertkancı, 2.Tahsin Ateş, 60 kilo 
1.Mustafa Ülke, 63 kilo 1.Hüseyin Berkay, 69 
kilo 1.Ahmet Pusat Serin, 

Küçük Erkeklerde 28 kilo 1.Hasan Ali 
Taşcı, 2.Bilal Alp, 32 kilo 1.Emircan Abdullah 
Börek, 2.Ömer Yıldırım, 37 kilo 1.Mustafa 
Temiz, 2.Mert Efe Yılmaz, 3.Alper Has, 3.Ba-
tuhan Reçber, 40 kilo 1.Emir Şafak, 2.Eren Ça-
taloluk, 42 kilo Muhammet Mustafa Soru, 47 
kilo 1.Samet Özkan, +47 kilo 1.Veysel Ünlü, 
2.Selahattin Yıldırım, 3.Seyfi Gürkan Atacan, 
3.Arda Sait Bektaş, 

Küçük Kızlarda 32 kilo 1.Zümral Çavuşoğ-
lu, 2.Nuran Nisa Nur Demirok, 40 kilo 1.Derya 
Başkan, 2.Leyla Davarcı, +44 kilo 1.Menekşe 
Berra Karakaya oldu.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’a 
genç takviye

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin ikinci yarısı için Konya’da hazırlıklarına 
devam ediyor. Takviye çalışmalarını da sürdüren yeşil beyazlı takım, altyapıdan 3 oyuncuyu A 

Takım’a dahil etti. Öte yandan Yavru Kartal, bir gurbetçi oyuncuyu da denemeye aldı
Ligin ilk devresini 21 puan ile 11.sıra-

da tamamlayan Yavru Kartal Konya Ana-
dolu Selçukspor, ikinci yar hazırlıklarını 
sürdürüyor. Ligin ikinci yarısında daha iyi 
bir performans ortaya koymak isteyen ye-
şil beyazlı takım, ikinci yarı hazırlıklarına 
daha sonra Antalya’da devam edecek ve 
burada hazırlık maçları oynayacak. Konya 
Anadolu Selçukspor, transfer çalışmala-
rına da devam ederken, Konyaspor’dan 
gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan oyun-
cu alan yeşil beyazlılar, Konyaspor’da süre 
alamayan oyuncuları kadrosunda görmek 
istiyor.

ALTYAPIDAN 3 OYUNCU DAHİL EDİLDİ
İkinci yarı için transfer çalışmaları-

nı sürdüren Konya Anadolu Selçukspor, 
Konyaspor U21 takımın forma giyen 3 
oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Konyaspor 
ile bir hazırlık maçında forma giyen ve 
beğeni toplayan 1998 doğumlu Emre So-
fuoğlu’nun yanı sıra yine aynı takımda 
oynayan Murat Ulusoy ve Mehmet Buruk’u 
kadroya dahil etti. Öte yandan Konya Ana-
dolu Selçukspor, bir gurbetçi oyuncuyu da 
denemeye aldı. Yeşil beyazlılar oyuncu-
nun beğenilmesi durumunda sözleşme 
imzalayacak.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Konya Anadolu Selçukspor TFF 2. Lig 

Beyaz Grup’ta 2017-2018 futbol sezonun 
ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürdü. 
Salonda gerçekleştirilen antrenman CORE 
çalışması ile başlarken futbolcular daha 
sonra maksimal kuvvet çalıştı. Antrenman 
yardımcı antrenörler Ertunga Kuşhan, İs-
mail Kısa, Can Durak ve Gökmen Çalışkan 
nezaretinde gerçekleştirildi. Yeşil beyazlı-
lar öğleden sonra yaptığı antrenman ile lig 
hazırlıklarına devam etti.  n SPOR SERVİSİ



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdi-
lek iddialı açıklamalarda bulundu. Yeşil Beyazlıların 
kamp yaptığı Belek’te Konya Yenigün Gazetesi Spor 
Müdürü Yunus Altınbeyaz’ın sorularını yanıtlayan 
Özdilek Konyaspor’un ligi ilk 10 içinde bitireceğini 
söyledi.

Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alama-
malarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirten 
Özdilek, “Rakamlar da, rakipler de bunu söylüyor. 
Biz ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biriyiz. 
Belki istediğimiz sonuçları alamadık. Konum olarak 
iyi noktada değiliz ama hiç bir maçata geri adım at-
madık” dedi.

Mevcut problemlerin çözümü adına ilk yarıda 
elerinden geleni yaptıklarını ancak gol sorununa çare 
bulamadıklarını belirten Özdilek, “İlk kez takımla bir-
likte burda çalışma imkanı bulduk. Bu döneme kadar 
sürekli maç yaparak geldik. Ne dinlenme ne de so-
runları düzeltme şansımız oldu. Yapılacak transfer-
lerle birlikte bu takım ikinci yarı çok daha iyi seviyede 
olacak. Bu mücadele isteği, bu potansiyel bizde var. 
Daha önce de söyledim. Israrla söylüyorum bu takım 
ligi ilk 10 içinde bitirecek” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına da değinen Özdilek, ‘İz-
lemediğim hiçbir oyuncunun alınmasını istemem. 
Gereken takviyeleri yapacağız. Ön bölgedeki sorunu 
çözecek oyuncular peşindeyiz. Bunlardan biri Orkan 
Çınar. Orkan’ı ben keşfetmiştim. Antalyaspor’dayken 
çok almak istedim ama nasip olmadı. Sonra Gazian-
tep’e gitti. Şimdi kiralamak istiyoruz. Çok yetenekli 
bir oyuncu. Türk futbolunun geleceği olacak” diye 
konuştu.  n SPOR SERVİSİ

RPS

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sür-
düren temsilcimiz Atiker Konyaspor’da, oyuncular sabah 
saatlerinde teknik heyet ve sağlık ekibinin kontrolünde 
laktat testinden geçti.

Saat 09:30’da başlayan ve gruplar halinde yapılan 
test sonuçlarına göre oyuncuların çalışma değerleri be-
lirlenecek.
n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu oyuncular 
laktat testinden geçti

Devre arası kamp hazırlıklarını Antalya Belek’te sür-
düren Atiker Konyaspor, 12 gün sürecek kampta 10 Ocak 
2018 Çarşamba günü saat 13:30’da Göztepe ile Regnum 
Futbol Sahası’nda özel maçta karşı karşıya gelecek. 
Konyaspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek bu maçta 
oyuncularını deneyecek. Yeşil beyazlılar şimdilik bunun 
dışında hazırlık maçı yapmayacak.
n SPOR SERVİSİ

Kartal, Göztepe ile 
hazırlık maçı yapacak

Devre arası kamp hazırlıklarına 5 Ocak Cuma akşamı 
Belek’te kampa girdiği otelde yapılan antrenmanla start 
veren Atiker Konyaspor, günü sabah yapılan tek antren-
manla değerlendirdi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antre-
nörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda tedavileri-
ne devam edilen Amir Hadziahmetovic ve Wilfred Moke 
takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde, sabah çalışma-
sına katılan Nejc Skubic ve Jens Jonsson ise Performans 
Antrenör Yardımcısı Ertekin Uluer gözetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 
top kapma ve pas çalışması ile devam etti.

Kaleciler Serkan Kırıntılı, Abdülaziz Demircan, Patrik 
Ulf Calgren ve Enes Akgün’ün Antrenörüm Zafer Öger yö-
netiminde ayrı çalıştığı antrenman koşu ve açma-germe 
hareketleri ile sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da hazırlıklar 
devam ediyor

Özdilek: Bu takım ilk 10’da olacak

Amir Hadziahmetovic:
Yüzde 100 hazır değilim
Atiker Konyaspor’un genç futbolcusu 

Amir Hadziahmetovic Antalya kampında 
Konya Yenigün Gazetesi’ne özel açıkla-
malarda bulundu. Sağlık durumu merak 
konusu olan genç oyuncu henüz tam ola-
rak hazır olmadığını söyledi.

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un yetenekli oyuncusu Amir 
Hadziahmetovic, sakatlığı hakkında 
konuştu. Kısa süre içinde döneceğini 
belirten Amir, “Yüzde 100 hazır değilim. 
Fizyoterapist arkadaşlarla çalışmalarımı 

sürdürüyorum. 7-10 gün içinde takımla 
çalışmalara başlamayı ümit ediyorum” 
şeklinde konuştu.

‘ARTIK HERKES BİRBİRİNİ TANIYOR’
Ligin ikinci yarısında çıkışa geçecek-

lerini belirten Boşnak oyuncu, takımda 
artık herkesin birbirini tanıdığını ifade 
ederek, “Takım açısında konuşacak 
olursak düşme hattındayız. Tabi kulüp 
içinde sezon başından bu yana birçok 
değişim yaşandı. Aykut Kocaman’ın ay-
rılmasından sonra Mustafa Hoca geldi 

ve sonra o da değişti. Birçok arkadaşımız 
geldi. Onların gelmesiyle birlikte birbiri-
mizi tanıma süremiz kolay değildi. Bu 
değişiklikler takıma iyi yansımadı. Böyle 
olunca takım olarak ligin ilk yarısında 
gereken başarıyı gösteremedik. İyi bir 
kadroya ve iyi oyunculara sahibiz. Artık 
herkes birbirini tanıyor. Ligin ikinci ya-
rısında bir çıkış yakalayacağımızı düşü-
nüyorum. Düşme potasından uzaklaşa-
cağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED SAYDAM

Ömer Ali Şahiner: 
Daha da güçleneceğiz

Atiker Konyaspor’un tecrübeli futbolcusu Ömer Ali Şahiner, kötü bir ilk yarı 
geçirdiklerini ve istedikleri sonuçları elde edemediklerini söyledi. Ömer Ali 
Antalya kampında yaptığı açıklamada, “İyi bir kamp döneminin ardından 

aramıza katılacak yeni arkadaşlarla daha da güçleneceğiz” dedi

Süper Lig’de ilk yarıyı 15 puanla 
16. sırada tamamlayan Atiker Kon-
yaspor’un sağ kanat oyuncusu 
Ömer Ali Şahiner, Turkcell Süper 
Kupa maçının ardından yaşanan 
olayların performanslarını olumsuz 
yönde etkilediğini söyledi. Ligde ilk 
yarıdaki tüm maçlarda forma giyen 
Ömer Ali, yeşil-beyazlıların Antal-
ya’daki Belek Turizm Merkezi’nde 
kamp yaptığı soruları yanıtladı.

Beşiktaş ile sezon başında oy-
nanan Turkcell Süper Kupa maçının 
ardından taraftarlar arasında yaşa-
nan arbedenin ve ardından aldıkları 
5 maç seyircisiz oynama cezasının 
kendilerini zor duruma soktuğunu 
belirten Ömer Ali, “Kötü bir ilk yarı 
geçirdik. İlk yarıyı istediğimiz yerde 
bitiremedik. Sezon öncesindeki 
Süper Kupa maçından sonra ya-
şadığımız olaylar, bizleri ve kulübü 
son derece yıprattı. Seyircimizin 5 
maç ceza alması ve Abdou Razack 
Traore’nin ayağının kırılması bizi 
olumsuz etkiledi. Bu da sonuçlara 
yansıdı.” ifadelerini kullandı.

Ömer Ali, ikinci yarının ilk 5 haf-
tasında Trabzonspor, Medipol Ba-
şakşehir ve Beşiktaş ile sahalarında 
oynayacak olmalarının hatırlatılma-
sı üzerine, “Zor bir fikstürümüz var. 
Bunun farkındayız ama bu maçları 
Konya’da taraftarımızın önünde 
oynayacağımız için avantajlıyız. Gol 

yollarında sıkıntımız var. O bölgede 
oynayan oyuncularımız takımdan 
ayrıldı. Hücum bölgesine transfer 
yapılacağını düşünüyorum. İyi bir 
kamp döneminin ardından aramıza 
katılacak yeni arkadaşlarla daha da 
güçleneceğiz.” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nde bu se-
zon son 32 turuna kalamadıkları 
için üzgün olduğunu aktaran Ömer 
Ali Şahiner, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu sezon, UEFA Avrupa Ligi 
bizi yıprattı ve üzdü. Olympique 
Marsilya maçında belki de saniye-
lerle gruptan çıkma şansımızı zora 
soktuk. Grup kuraları çekildiğinde 
hem rakiplere hem de tecrübemize 
bakarak şansımızın olduğunu söy-
lemiştim. Fakat bunu değerlendire-
medik. Yine de geçen sezona göre 
ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiği-
mizi düşünüyorum. Bundan sonra 
UEFA Avrupa Ligi’ne tekrar katıla-
bilmek için lige odaklanacağız.”

“MEHMET ÖZDİLEK’İN 
FUTBOLCULUK KARİYERİ 

BÜYÜK AVANTAJ”
Ömer Ali Şahiner, yeşil-beyaz-

lı ekibin teknik direktörü Mehmet 
Özdilek’in eski bir futbolcu olma-
sının kendilerine büyük avantaj 
sağladığını vurguladı. Ligde 9’uncu 
haftanın ardından Mustafa Reşit 
Akçay’ın yerine teknik direktörlük 
görevine getirilen Mehmet Özdi-

lek’in oyuncuların dilinden çok ra-
hat anladığını kaydeden Ömer Ali, 
“Mehmet Özdilek, futbolun içinden 
gelmiş ve önemli başarılar elde 
etmiş bir oyuncuydu. Mehmet Özdi-
lek’in futbolculuk kariyeri bizim için 
büyük avantaj. Bize desteği ve kat-
kısı çok fazla. Geldiğinden bu yana 
üst üste maçlar oynadık. Çok fazla 
antrenman yapamadığımız için tam 
anlamıyla istediklerini uygulaya-
madık. Şu an ise kampta hocamızın 
takımla bütünleşeceği bir ortam 
var.” değerlendirmesinde bulundu.

“A MİLLİ TAKIM’DA OYNAMAK 
BENİM İÇİN BİR ÖZLEM”

Atiker Konyaspor’da beşinci se-
zonunu geçiren 26 yaşındaki futbol-
cu, A Milli Takım formasını giymeyi 
çok istediğini kaydetti. Daha önce 
genç milli takımlarda oynamış bir 
futbolcu olarak A Milli Takım’a 
da çağrılmayı beklediğini anlatan 
Ömer Ali, “Son 2-3 sezonda çok iyi 
işler yapmamıza rağmen milli takı-
ma çağrılmadık. 

A Milli Takım’da oynamak, 
benim için bir özlem. İnşallah önü-
müzdeki dönemde oluşacak kadro-
da kendime yer bulurum. Mircea 
Lucescu, A Milli Takım’ın başına 
geçtikten sonra bir temas kuruldu 
fakat kritik bir süreç olduğu için 
gelişme olmadı.” şeklinde görüş 
belirtti.  n AA


