
Metroda etüd ve 
fizibilite tamam!

26 bin konuta
çöpten elektrik!

AK Parti’nin verdiği sözleri bir bir tuttuğunu ifade eden AK 
Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal, “Konya metrosu ile ilgili 
de proje etüd ve fizibilite çalışmaları tamamlandı. Bu önemli 

projenin ihalesi ile ilgili süreci takip ediyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Elektrik Enerjisi 
Üretim Tesisinde 6 yıldır çöpler elektrik enerjisine dönü-

şüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, tesisle 
günlük ortalama 26 bin konuta yetecek elektrik üretildiğinin 

bilgisini verdi. n HABERİ SAYFA 3’TE
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‘Konya için 
çalışıyoruz’

Kuşpınar 
yeniden başkan!

‘Canla başla
çalışacağım’

Büyükşehir ve merkez ilçe 
başkanları ile AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, Konya’nın gelece-
ğini konuştu. AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, “Tüm enerjimizi 
Konya’nın gelişimi için harcıyo-
ruz” dedi.  n SAYFA 15’TE

Konya Kitap, Kırtasiye, Fotokopi 
ve Matbaacılar Odası’nın Olağan 
Genel Kurulu gerçekleşti. 
Genel kurulda Mevcut Başkan 
Ramazan Kuşpınar, yeniden 
başkan seçilerek, güven tazeledi.  
n SAYFA 10’DA

Konya Lokantacılar Odası Baş-
kan Adayı Ahmet Pamuk, “Esnaf-
larımızın bize bu görevi verirse 
canla başla çalışıp onların her 
zaman yanında olup, sorunla-
rının çözümü için canla başla 
çalışacağız” dedi.  n SAYFA 2’DE 

TECRÜBESİYLE 2. EL 
ARAÇTA GÜVEN VERİYOR

IZGARA VE DÖNERDE 
LEZZET FARKI SUNUYOR

Çelik Motorlu Araçlar 2.elde iddialı

Tarsus’tan özel usta getirttiler

Otomobil sektöründe Konya’nın en tecrübeli ve başarılı ba-
yilerinden biri olan Çelik Motorlu Araçlar’ın Satış Müdürü 
Bülent Tutar, ikinci el aracın garantisinin olmadığını ancak 
güvenin ön plana çıktığını söyledi.

Konya Gurme Döner, Gedavet Yürüyüş Yolu üzerine açıldı. 
Dualarla gerçekleştirilen açılış törenine çok sayıda kişi katıl-
dı. İşletme Sahibi Sabri Bozkaya, ızgara için Tarsus’tan usta 
getirdiklerini belirtti.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE
02 Meram’da 2 bin 

572 nikah kıyıldı 05 90 bin şehit 
saygıyla anıldı 06 4 kişiyi öldüren 

zanlı tutuklandı

Ereğli’nin tarihi 
oldukça zengindir 

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven,”Ereğli’mizin tari-
hini ve kültürünü günyüzüne çıkaran kıymetli bir programı 
gerçekleştirdik. Birçok medeniyeti bünyesinde barındırmış 
şehrimiz tarihi olarak oldukça zengindir” dedi. n SAYFA 4’TE

Numune fırsat oldu!
Yeni Numune Hastanesi 

binasının faaliyete girmesi 
ile birlikte bölgede bulunan 

işyeri ve konut sahipleri  kira 
fiyatlarını artırdı. Emlakçılar 

Odası Başkanı Sedat 
Altınay, bölgede emlak 
yatırımı yapmanın tam 

zamanı olduğunu söyledi

EV VE İŞYERİ FİYATI
BİRANDA ARTTI

Yeni Numune Hastanesi’nin 
açılması ile birlikte bölgede 
bulunan konut ve dükkânlar 
değerlendi. Yeni acil kapısının 
bulunduğu bölgede de çok faz-
la dükkân yok. Eczaneye uygun 
olan yerleri Eczacılar tutuyorlar. 
Bu kapsamda bölgedeki ev ve 
işyerlerinin de fiyatlarında biran-
da artış yaşandı.

‘GAYRİMENKULDE 
2018 HIZLI GEÇECEK’

Emlakçılar Odası Başkanı Sedat 
Altınay, “Vatandaşlarımız eğer 
konuta veya dükkana yatırım 
yapacaklarsa şuan tam zamanı. 
Yeni Numune Hastanesi bölge-
sinden daire satın alacak olan 
olur ise, kiraya vermesi çok kolay 
olacak” dedi. Altınay ayrıca 2018 
yılının gayrimenkulde hızlı geçe-
ceğini söyledi.  n SAYFA 17’DE Sedat Altınay
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Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çalışan gençlerle bir araya geldi. Başkan Altay, 
“Müslümanlar olarak bir araya gelmek, sohbet etmek, sohbet dinlemek bir şarj” dedi 

‘Kazancın en güzeli 
alın teriyle olanı’

Selçuklu Belediyesi tarafından 
sanayide çalışan gençlerin sosyal ha-
yatına katkı sağlamak amacıyla hiz-
mete kazandırılan ve Türkiye’de ilk 
olan Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisi 
yıl içinde düzenlenen programlar ile 
gençlere önemli kazanımlar sağlıyor. 
Deneyim paylaşımlarının yanı sıra El-
mas Kuran Kursu ile birlikte düzenle-
nen sohbet, Kuran-ı Kerim ve tecvit 
dersleri çalışan gençlerden yoğun ilgi 
görüyor. 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, her Cuma Ali Okutan 
Sosyal Tesislerinde gerçekleştiren 
ve  genç sanayi çalışanlarının katıl-
dığı programda gençlerle buluştu. 
Programa Elmas Kuran Kursu Yö-
neticilerinden Nuh Yeniay, Anadolu 
Sanayi Camii İmamı Seyit Ali Koçak 
da katıldı.  

“BU SOHBETLER MANEVİ 
ŞARJA VESİLE OLUYOR”

Selçuklu’nun hemen her mahal-
lesine kazandırılan tesislerin sosyal 
hayata katkı sağladığını ifade eden 
Başkan Altay, Ali Okutan Tesisinin 
de çalışan gençler için önemli bir 
kazanım olduğunu ifade etti Başkan 
Altay,“ Ali Okutan Sosyal Tesisimizin 
ortaya çıkışı eski sanayi ziyaretimiz-
den birinde Nuh hocamızın burada 
böyle bir ihtiyaç olduğunu dile getir-
mesiyle gerçekleşti. Yapımı tamam-
lanan tesisimize Rahmetli Selçuklu 
İlçe Müftümüzün ismini verdik. Ca-
minin de hemen yanında olan tesi-
simiz güzel bir hizmet oldu. Bugün 
burada olmak benim için büyük bir 
mutluluk. Özellikle gençleri görünce 
de çok mutlu oldum. Yeni bir nesil 
de arkadan geliyor. Şunu ifade etmek 
istiyorum ki sizler el emeğinizle geçi-
niyorsunuz, üretiyorsunuz ve çok zor 
şartlarda çalıştığınızı ziyaretlerimizde 
görüyoruz. Ama kazancın en güze-
li alın teriyle olandır. Hepiniz bunu 
sağlıyorsunuz,  evinize helal lokma 
götürmek için gece gündüz çalışıyor-
sunuz. Hem birinden iş isteme ge-
reği duymuyor hem de bir istihdam 
oluşturuyorsunuz. Onun için de siz-
leri takdir ediyoruz ve desteklemeye 
gayret edeceğiz. Müslümanlar olarak 
bir araya gelmek, sohbet etmek, soh-
bet dinlemek bir şarj. Eğer bunu ih-
mal edersek kalplerimiz kararıyor, bir 

süre sonra hassasiyetlerimizi yitiriyo-
ruz. Hakikaten etkileyici bir ortam 
var. Allah hepinizden razı olsun. İyi 
ki varsınız, siz olmasanız bu mekan-
ların anlamı ve kıymeti yok. Mekan-
lar içinde insan varsa kıymetli” dedi. 

Selçuklu’nun 622 bin nüfusuy-
la 49 ilden büyük ve Türkiye’nin en 
büyük 15. ilçesi olduğunu ifade eden 
Başkan Altay,“ Konya’nın merkez 

nüfusunun yarısıyız, toplam nüfu-
sun da yüzde otuzu bizim ilçemizde. 
Ama üretim kapasitesine, iş imkan-
larına bakarsanız oran çok daha yük-
sek. Gündüz nüfusumuz daha fazla 
çünkü sanayilerin neredeyse tamamı 
bizim bölgemizde. Özellikle organize 
sanayilerin, küçük sanayilerin tama-
mı bizim ilçemizde bulunuyor. Onun 
için böyle bir tesis yapmakta bize 

yakışırdı ve elhamdülillah bize nasip 
oldu. İnşallah imkan oldukça yenile-
ri de yapılır ve güzel bir modelleme 
olur. Elmas Kuran Kursu’na da gös-
terdikleri gayret ve yaptıkları takdire 
şayan. Gönüllü olarak bu işi üstle-
niyorlar. Yine 338 delikanlıya kendi 
kurslarında da hafızlık ve din eğitimi 
vererek hayırlı bir iş yapıyorlar” dedi.
n HABER MERKEZİ

Meram’da 2 bin 572 
çiftin nikahı kıyıldı

Karayolunun yük ve yolcu
taşımacılığında payı düşecek

Meram Belediyesi Evlendirme 
Memurluğu tarafından 2017 yılında 
217’si yabancı uyruklu olmak üzere 
toplam 2 bin 572 çiftin nikahı kıyıldı.  
Meram Belediyesi Evlendirme Me-
murluğu’na geçtiğimiz yıl evlenmek 
için başvuru yapan 2 bin 732 çiftin 
müracaatları kabul edilirken, sağlık 
raporu için aile hekimlerine yönlen-
dirildi. Evlenmelerinde sakınca gö-
rülmeyen 2 bin 572 çiftin ise nikah-
ları kıyıldı. Önceki yıla göre evlenme 
başvuru sayısında düşüş görülür-
ken; 121’i Suriye, 29’u Fas, 15’i Al-
manya, 13’ü Irak, 9’u Azerbaycan, 
5’i Rusya olmak üzere; Avusturya, 
Azerbaycan, Kırgızistan, Hollanda, 

Moldova, Özbekistan, Romanya, 
Sırbistan Cumhuriyeti, Tacikistan, 
Ukrayna, Avustralya, Belçika, Ce-
zayir, Güney Afrika Cumhuriyeti, 
İngiltere, İsveç, İtalya ve Kazakis-
tan gibi ülkelerin vatandaşı olan 
toplam 217 yabancı uyruklu kişi de 
mutluluğa ilk adımlarını Meram’da 
attı. Meram ilçesinde ikamet eden 
fakat nikah törenlerini başka il veya 
ilçelerde yapmak isteyen 35 çifte ise 
“Evlenme İzin Belgesi” düzenlendi.

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru da zaman zaman nikah mera-
simlerine katılarak çiftlerin mutlu-
luklarına ortak oldu.
n İHA

2017-2023 Ulusal Enerji Verim-
liliği Eylem Planı’na göre, ulaştırma 
sektöründe modlar arası dengeli bir 
dağılımın sağlanması amacıyla yük 
ve yolcu taşımacılığında kombine ta-
şımacılık uygulamaları geliştirilecek.  
Demiryolu ve denizyolu taşımacılığı 
paylarının artırılması ve ulaştırma 
planlamasında koridor yaklaşımına 
geçilmesi için demiryolu yük taşı-
macılığındaki payın yüzde 15’in, yol-
cu taşımacılığındaki payın ise yüzde 
10’un üzerine çıkarılması hedefleni-
yor.  Böylece 2023 yılı sonuna kadar 
karayolunun yük taşımacılığındaki 
payının yüzde 90’dan yüzde 60’a, 

yolcu taşımacılığındaki payının da 
yüzde 89’dan yüzde 72’ye çekilmesi 
planlanıyor. Ulaşımda enerji verimli-
liği konusunu ele alan Enerji Verim-
liliği Strateji Belgesi ile motorlu ta-
şıtların birim fosil yakıt tüketiminin 
azaltılması, yük ve yolcu taşımacılı-
ğında demiryollarının ve şehir içinde 
toplu taşımanın payının artırılması, 
şehir içi ulaşımda gereksiz yakıt 
sarfiyatının önlenmesi ve çevreye 
zararlı emisyonların düşürülmesi 
amaçlanıyor. Yürütülecek çalışma-
larla ulaşım modlarının entegrasyo-
nu sağlanacak. 
n AA

Konya Lokantacılar Odası Başkan Adayı Ahmet Pamuk, “Konya Lokantacılar Odası’nın sektör için ne kadar önemli olduğunu çok iyi  biliyorum. 
Esnaflarımızın bize bu görevi verirse canla başla çalışıp onların her zaman yanında olup, sorunlarının çözümü için canla başla çalışacağız” dedi

‘Lokantacıların yanında olacağız’

Konya Lokantacılar Odası Başkan 
Adayı Ahmet Pamuk,  Mevlana Palace 
Otel’de genel kurul öncesinde basın 
mensupları ile biraraya geldi.  Pamuk, 
esnaflara daha kaliteli hizmet etmek 
için Lokantacılar Odası başkanlığına 
aday olduğunu söyledi.  Seçim çalış-
maları boyunca oda üyelerini ziyaret 
ettiklerini ve üyelerin ilgisinden ol-
dukça memnun olduklarını ifade eden 
Pamuk, “Arkadaşlarım ile birlikte 
adaylığımızı açıklamamızın ardından 
yoğun bir şekilde saha çalışmaları ger-
çekleştirerek oda üyelerimize ziyaret-
ler gerçekleştirdik. Oda üyelerimizin 
şahsımıza ve arkadaşlarımıza göster-
miş olduğu ilgiden oldukça memnu-

nuz. İnşallah göreve geldiğimiz andan 
itibaren meslektaşlarımızın sorunları-
nı çözmek için çalışmalar gerçekleşti-
receğiz” dedi

ODAMIZIN SEKTÖR İÇİN NE KADAR 
ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUM 
Yaklaşık 40 yıldır sektörün içinde 

olduğunu ifade eden Ahmet Pamuk, 
“Konya Lokantacılar Odası Başkan-
lığı’nın sektör için ne kadar önemli 
olduğunu çok iyi biliyorum.  Ayrıca 
gerek odaya üye meslektaşlarımızın, 
gerek bu sektörden geçimini sağlayan 
çalışanlarımızın sorunlarının çözü-
mü için yeterince caba sarf edildiğini 
görmedim. Ben ve ekip arkadaşlarım 
bunun için adaylığa evet dedik. Esnaf-

larımızın bize bu görevi verirse canla 
başla çalışıp onların her zaman yanın-
da olup, sorunlarının çözümü için can-
la başla çalışıp onların her zaman ya-
nında olup, sorunlarının çözümü için 
canla başla çalışıp onların her zaman 
yanında olup, sorunların çözümü için 
elimizden geleni yapacağız” ifadeleri-
ni kullandı.

KONYA MUTFAĞINI 
TANITMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Lokantacılık ve etliekmek sek-

töründe kullanılan ve genelde ana 
madde olan et ve un fiyatlarının 
yüksekliği işletmecilere büyük yük 
getirdiği belirten Ahmet Pamuk, 
“Biz bu sorunun çözümü için tüm 
Türkiye’de tanınan ve Konya’da şu 
anda önemli bir konumda olan et ve 
et ürünleri imal eden firmalarımızla 
prensip olarak anlaştık. Bu firmalar 
ile yönetime geldiğimizde yapaca-
ğımız anlaşma ile tüm üyelerimizin 
bütçelerini oldukça rahatlatacak bir 

fiyat ile ihtiyaçlarını karşılayacağız. 
Konya mutfağının tanıtımı, mesleki 
eğitimlere ağırlık verilmesi esnafımı-
zın hizmet kalitesinin artırılması ve 
kurumlaşması konusunda gereken 
çalışmaları yapacağız. Bunun yanı 
sıra, üyelerimizin sorunlarına tespiti 
için yine üyelerimiz ile birlikte oluştu-
racağımız komisyonların çalışmaları 
ile sorunları belirleyip , bu sorunların 
çözümü için ilgili kurumlarla görüşüp 
takipçisi olacağız” ifadelerini kullan-

dı. Biz “Birlikte Konya’yız” sloganıyla 
çıktığımız bu yolda “Lokantacı esna-
fımızın hizmetkârı olmaya talibiz” 
anlayışıyla göreve talibiz. 17 Ocak’ta 
yapılacak olan Konya Lokantacılar 
Odası seçimlerine tüm esnaflarımızı 
davet ederken, seçimde aday olan 
tüm arkadaşlarımıza da başarılar di-
liyoruz. Bu seçimde kaybeden değil, 
kazanan bir Konya Lokantacılar Esnaf 
odası olacaktır” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 Ahmet Pamuk
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Çöpler elektrik enerjisine dönüşüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Aslım Katı Atık Sahasında kurulan 
Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinde 6 
yıldır çöpler elektrik enerjisine dö-
nüştürülerek, çevreye ve ekonomiye 
önemli katkı sağlanıyor. Tesiste gün-
lük ortalama 26 bin konuta yetecek 
elektrik üretiliyor. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ta-
hir Akyürek, yenilenebilir enerji kay-
naklarının kullanımına ve çevrenin 
korunmasına önem verdiklerini söy-
ledi. Aslım Katı Atık Depolama Sa-
hasında oluşan metan gazının değer-
lendirilmesi için 2011 yılında “Metan 
Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Te-
sisi”ni kurduklarını hatırlatan Başkan 
Akyürek, metan gazlarının borular 
yardımıyla toplanarak elektrik üretil-
diğini dile getirdi. Başkan Akyürek, 
“Tesisin kurulum kapasitesi saatte 
5,6 megavat olup hâlihazırda tam ka-
pasite ile enerji üretilmektedir. Dört 
üniteden oluşan tesis, günlük ortala-
ma 26 bin konutun elektrik ihtiyacını 
karşılamaktadır. Tesiste geçen yıl 44 
milyon 83 bin 360 kilovatsaat elektrik 
üretildi. Kurulduğu Eylül 2011’den 
31 Aralık 2017 tarihine kadar ise 259 
milyon 238 bin 647 kilovatsaat elekt-
rik üretildi” diye konuştu. 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
önemli çevre yatırımları arasında yer 

alan ve 2008’den bu yana Tıbbi Atık-
ların Kontrolü Yönetmeliği çerçeve-
sinde çalışmalarını sürdüren Tıbbi 
Atık Sterilizasyon Tesisi de 850 sağlık 
kuruluşundan günlük topladığı 6,7 
ton tıbbi atığı çevreye ve insan sağlı-
ğına zarar vermeden kaynağında ayrı 
olarak topluyor. Toplanın atıklar ba-
sınçlı buhar yöntemiyle sterilize ede-

rek evsel atık niteliği kazandırılıyor, 
ardından Katı Atık Depolama Saha-
sı’nda bertaraf ediyor.  Bu kapsamda 
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri’nde 
2017 yılında toplam 2 bin 450 ton tıb-
bi atık bertaraf edilirken; kurulduğu 
günden bu yana toplam 17 bin 873 
ton tıbbi atık bertaraf edildi.
n HABER MERKEZİ 

Tahir Akyürek

Konya Gurme Döner, Gedavet Yürüyüş Yolu üzerine açıldı. Dualarla gerçekleştirilen açılış törenine 
çok sayıda kişi katıldı. İşletme Sahibi Sabri Bozkaya, ızgara için Tarsus’tan usta getirdiklerini belirtti 

Izgara ve dönerde 
lezzet farkı sunuyor

Lezzetleri ile farklı bir damak 
tadı sunan Konya Gurme Döner, 
Zafer de bulunan Gedavet Yürüyüş 
Yolu üzerine açıldı. Dualar ile ger-
çekleştirilen açılış törenine İşletme 
Sahibi Sabri Bozkaya, çalışanlar ve 
çok sayıda kişi katıldı.  İşletme Sahi-

bi Sabri Bozkaya ızgara çeşitleri için 
Tarsus’tan özel usta getirdiklerini 
belirterek, “Öncelikle işyerimizin 
Konya halkına hayırlı olmasını dili-
yorum. Amacımız farklı ızgara lez-
zetlerini vatandaşlarımıza sunmak 
ve tattırmak. Özellikle ızgara me-

nülerimiz için Tarsus’tan bir usta 
getirttik. Salatalardan tutun bütün 
yiyeceklerimiz on numara kalite ile 
yapılıyor. 

Farklı noktamız ise ızgara ve 
dönerde ki lezzetimiz. Öğrenci-
ye yönelikte uygun fiyatlarla hitap 

etmeyi amaçladık. Adana ızgara, 
hamburgerler, döner çeşitleri, et-
liekmek gibi her çeşide hitap edece-
ğiz. Bütün Konyalıları Konya Gurme 
Döner’in lezzetlerini tatmaya bekli-
yoruz” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE



HAZIRLAYAN
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven,”Ereğli’mizin tarihini ve kültürünü günyüzüne çıkaran kıymetli bir 
programı gerçekleştirdik. Birçok medeniyeti bünyesinde barındırmış şehrimiz tarihi olarak oldukça zengindir” dedi

Ereğli’nin tarihi 
oldukça zengin

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Ereğli Belediyesi’nin ortaklaşa düzen-
lediği Yaşayan Konya Hafızası İkindi 
Sohbetleri kapsamında Koyunoğlu 
Müzesi’nde Ereğli’nin tarihi ve kül-
türel yönleri anlatıldı. Programa Bü-
yükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Daire Başkanı Mücahit Sami 
Küçüktığlı, Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, Büyükşehir Beledi-
yesi Kütüphaneler ve Müzeler Şube 
Müdürü Hasan Yaşar, konuşmacı ola-
rak Prof. Dr. Doğan Yörük, Hilmi Erel, 
Muhammed Yaşar Çuhadar katıldı. 

Ayrıca programda birçok kültür sanat 
insanının yanı sıra Ereğlili gençler de 
yer aldı. Pogramın açılış konuşmasını 
yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven,”Ereğli’mizin tarihini ve kül-
türünü günyüzüne çıkaran kıymetli 
bir programı gerçekleştirdik. Birçok 
medeniyeti bünyesinde barındırmış 
şehrimiz tarihi olarak oldukça zengin-
dir. İvriz Kaya Anıtı, Kervansaraylar, 
Hamamlar, Tarihi Kaleler ve Tarihi 
Ulu Camii ile Ereğli tarih kokan bir şe-
hirdir. Konya Büyükşehir Belediyemiz 
ile birlikte düzenlediğimiz programla 

Ereğli’mizin tarihini ve kültürünü 
Konyalı kardeşlerimizle paylaştık. Ay-
rıca yöresel ürünlerimizi de onlara ta-
nıtarak, tatmalarını sağladık. Açılışını 
yaptığımız hemşehrimiz Hilmi Erel’e 
ait Geçmişten Günümüze Ereğli ser-
gimiz de ilgi ile takip edildi. Bu kap-
samda bu kıymetli programda başta 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Ta-
hir Akyürek Bey olmak üzere emeği 
olan herkese teşekkür ederim” dedi. 
Daha sonra kürsüye gelen Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı Mücahit 
Sami Küçüktığlı, “Bu ay Konya’mı-

zın tarih ve kültür açısından önemli 
İlçelerinden birisi olan Ereğli’yi tanıtı-
yoruz. Birçok medeniyetin yerleşkesi 
olan bu ilçemiz önemli bir tarih ve 
kültüre sahiptir. Katılımlarınızdan do-
layı hepinize teşekkür ederim” dedi. 
Daha sonra kürsüye gelen konuş-
macılar Geçmişten Günümüze Ereğ-
li’yi anlattılar. Programın devamında 
açılışı gerçekleştirilen Hilmi Erel’in 
Geçmişten Günümüze Ereğli sergisi 
de yoğun ilgi gördü. Ayrıca programa 
katılanlara yöresel ürünlerin tanıtımı 
yapılarak ikramda bulunuldu.

Gençlerimize iyi bir Ereğli 
bırakmak için çalışıyoruz

Başkan Özgüven minik 
Fethi Sekin’i unutmadı

Kutören Mahallesi Muhtarı 
Ömer Karaman ve gençler Mahal-
lelerine yapılan hizmetlerden dolayı 
Başkan Özgüven’e teşekkür ziya-
retinde bulundular ve Mahalleleri 
için isteklerini, taleplerini ilettiler. 
Ayrıca Muhtarlar Derneği Başkanı 
Memduh Karaca ve Muhtarlar da 
ayrı olarak Başkan Özgüven’i ziya-
rette ederek, değerlendirmelerde 
bulundular. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Özgüven: “Gençlerimizin bu konu-
larda duyarlı olmaları ve girişken 
davranışları bizleri ziyadesiyle mut-
lu ediyor. Kalıcı hizmetler yapmaya 
özen gösteriyoruz. 

Bu kalıcı hizmetlerimizin en 
temel noktası gençlerimize daha 
yaşanabilir ve modern bir Ereğli 
bırakabilmektir. Bu noktada vatan-

daşlarımızın, gençlerimizin düşün-
celeri bizim için çok önemli. Bizlere 
desteklerini hiçbir zaman esirge-
meyen değerli hemşehrilerimize ve 
duyarlı gençlerimize hürmetlerimi 
sunuyorum. Bu nazik ziyaretleri 
için Kutören Mahalle Muhtarımıza 
ve gençlerimize yürekten teşekkür 
ediyorum. Bunun yanı sıra her za-
man dile getiriyorum Muhtarlarımız 
bizim mesai arkadaşlarımız onlarla 
her fırsatta bir araya gelerek Ereğ-
li’mize dair değerlendirmeler yapı-
yor, hizmet rotamızı oluşturuyoruz. 
Bu kapsamda Muhtarlar Derneği 
Başkanı Memduh Karaca ve bera-
berindeki Muhtarlarımızla bir araya 
geldik. Göstermiş oldukları hassasi-
yet ve özveri için tüm muhtarlarımı-
zı kutluyor başarılarının devamını 
diliyorum” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven geçen yıl dünyaya gelen, 
İzmir saldırısında şehit olan Polis 
Memuru Fethi Sekin’in ismini ver-
diği bebeği unutmadı. Şehitlerimiz 
her zaman kalbimizde diyen Baş-
kan Özgüven: “Geçen yıl İzmir’de 
hain saldırıda şehit düşen kardeşi-
miz Fethi Sekin’in ismini verdiğimiz 

bebeğin doğum gününde yanında 
olmak istedik. 

Allah(c.c) minik yavrumuza ha-
yırlı uzun ömür nasip etsin inşallah. 
Bu vesileyle Şehit Polis Memuru 
Fethi Sekin kardeşimiz başta olmak 
üzere tüm şehitlerimize Allah(c.
c)’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar 
dilerim” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven mahalle ziyaretlerine de-
vam ediyor. Mahallelerde yoğun ilgi 
gösterilen Başkan Özgüven vatan-
daşların istek ve taleplerini dinleye-
rek gerekli talimatları veriyor. 500 
Evler ve Hacımemiş mahallelerini zi-
yaretinde de mahalleliler yapılan hiz-
metlerden dolayı Başkan Özgüven’e 
teşekkür ederek çiçek takdiminde 
bulundular. Hizmet noktasında dur-
maksızın çalışıyoruz diyen Başkan 
Özgüven: “Geride bıraktığımız 3,5 

yılda şehrimize önemli hizmetler 
yaptık. Her mahallemize olabildi-
ğince daha fazla hizmet götürmeye 
çalıştık. Planlamalarımızı vatandaş-
larımızın istek ve talepleri doğrultu-
sunda yapıyoruz. 

Bu anlamda bize olan destekleri 
bizleri mutlu ediyor. Hizmet aşkıyla 
bulunduğumuz görevde hemşeri-
lerimizin de desteği ile çok yol kat 
ettik. Bize destek veren tüm hem-
şerilerimize saygılarımı sunuyor, te-
şekkür ediyorum” dedi.

Ereğli Belediyesi 2018 yılının 
ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in 
idaresindeki toplantıda önemli ka-
rarlar alındı.  

Yeni yılın ilk meclis toplantısı ha-
yırlı uğurlu olsun diyen Başkan Öz-
güven: “Yılın ilk meclis toplantısında 
11 gündem maddesini görüşerek 
karara bağladık. 

Büyük bir azim ve kararlılıkla 
yürüttüğümüz çalışmalar şehrimizin 
kimliğini değiştiriyor. Önemli çalış-
malarla Anadolu’nun parlayan yıldızı 
olan şehrimiz için çalışmalarımıza 

yeni yılda da aralıksız devam edece-
ğiz. Hemşerilerimizin de desteği ile 
ilçemiz için kıymetli hizmetler yapa-
cağız. Bu anlamda bizlere inanan ve 
her zaman destek olan hemşerileri-
mize hürmetlerimi sunuyorum. Yeni 
yılın milletimize, ülkemize, devleti-
mize, şehrimize hayırlar getirmesini 
diliyor, Meclisimizde AK Partimizin 
yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi 
ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil 
eden Meclis Üyelerimizin de Ereğli 
noktasında gösterdikleri hassasiyet 
ve özveri için ayrıca teşekkür ediyo-
rum” dedi.  

‘Önemli hizmetler yaptık’ Şehrimizin kimliği değişiyor
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Karapınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürlüğü tarafından “Sarıkamış Şehitlerini 
Anma Yürüyüşü” düzenlendi. Gençlik mer-
kezi önünde başlayıp Cumhuriyet Meydanı’n-
da sona eren yürüyüşte “Şehitler ölmez vatan 
bölünmez”, “Vatan size minnettar” sloganları 
atıldı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanına 
gelen grup, okunan Kuran-ı Kerim’i dinledi 
ve dua edildi.  Programa Karapınar Beledi-
ye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sami Sağdıç, Karapınar Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ünal Cesur 
ile çok sayıda öğrenci katıldı.  n AA

Akşehir ilçesinde Sarıkamış Harekatının 
103. yıl dönümünde, “Vefakar Gençlik, 
Cefakar Ecdadını Unutmayacak” sloganıyla 
bir yürüyüş düzenlendi.  Yürüyüş sırasında 
Akşehir Atlı Okçuluk Spor Kulübü üyelerinin 
atlarla yaptığı gösteriler de dikkatleri çekti. 
Akşehir Kaymakam Vekili Tuzlukçu Kayma-
kamı Mehmet İlidi ise Sarıkamış ruhunun 
sürekli canlı tutulması gerektiğini belirterek, 
“Geçmişten alacağımız dersleri geleceğimize 
yansıtmalıyız. Sarıkamış, Çanakkale ve 15 
Temmuz ruhunu sürekli diri tutmalıyız” 
dedi.   n İHA 

Sarıkamış ruhu 
canlı tutulmalı

Karapınar’da 90
bin şehit anıldı

Beyşehir’de bir grup doğa sever, Sarıkamış harekatının 
103. yıl dönümünde şehitleri anmak için Bolat Zirvesi’ne tır-
mandı. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faa-
liyet gösteren Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu Üzümlü 
ile Tepearasında  kalan Bolat Zirvesi’ne tırmandı. 

Yürüyüş için Teparası Mahallesi’nde bir araya gelen 
yürüyüşçüler, 3 kilometre mesafede ve bin 900 metre yük-
sekliğinde Bolat zirvesine tırmandıktan sonra zirvede, ‘Sa-
rıkamış Şehitleri Anısına’ yazan pankart açarak ellerindeki 

Türk bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler. Etkinlikle ilgili 
açıklamada bulunan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, “Böyle bir anlamlı günde böyle güzel bir etkinliği ger-
çekleştirdikleri için derneğimize ve katılımcılarımıza teşek-
kür ediyorum. Bende buradan Sarıkamış harekatının 103. 
yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 
Belediyemizin bu tür organizasyonlara desteği devam ede-
cek.” dedi.
n AA

Şehitler için Bolat Zirvesi’ne tırmandılar

1915 yılında vatan savunmasında Allahuekber dağlarında donarak şehit olan 90 bin şehidin anısına “Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü” gerçekleştirdi

90 bin şehit saygıyla anıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Konya Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 1915 yılında 
vatan savunmasında Allahuekber dağlarında do-
narak şehit olan 90 bin şehidin anısına “Sarıka-
mış Şehitlerini Anma Yürüyüşü” gerçekleştirdi.  
“Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmaya-
cak” sloganıyla gerçekleştirilen Sarıkamış Şe-
hitlerini Anma Yürüyüşüne katılanlar, saygı du-
ruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Daha 
sonra etkinliğe katılanlar Atatürk Stadyumundan 
başlayarak Kılıçarslan Şehir Meydanına kadar 
yürüdü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz yaptığı açıklamada, “Tarihimizin 
acı olayı Sarıkamış harekatının 103.yılında Sarı-
kamış Şehitlerimiz Anma Programı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığımız önderliğinde 81 ilde aynı anda 
gerçekleştirildi. Sarıkamış’ta, Kurtuluş Savaşın-
da, Çanakkale Savaşında ve 15 Temmuz darbe 
girişiminde bu ülkenin işgal edilemeyeceğini tüm 
dünyaya gösterdik. Bu vesile ile Sarıkamış şehit-
lerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
yad ediyoruz. Gençlerimiz, sporcularımız ve spor 
camiamızla vatan için, bayrak için, namus için ve 
iman için devletimizin ve milletimizin yanında 
hainlerin ve teröristlerin karşısında duracağız” 
dedi. Yürüyüşün sonunda şehitler için Kur’an-ı 
Kerim okunarak dualar edildi.   n İHA

PTT’ye bin 750 personel 
alımında süreç başladı

PTT AŞ’ye bin 750 personel 
alımına ilişkin süreç başladı. PTT 
AŞ’den yapılan açıklamada, şirketin 
personel ihtiyacının karşılanmasını 
teminen 2017’de planlanan bin 750 
personel alımında adayların güven-
lik soruşturması ve arşiv araştırması 
işlemleri devam ederken, Danıştay 
İdari Dava Daireleri Genel Kurulu-
nun 2017/337 sayılı kararı ile yürüt-
menin durdurulduğu anımsatıldı.

Şirketin personel alımlarında 
adayların mağdur edilmemesi için 
Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın yoğun gay-
retleri ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle 696 
sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me (KHK) ile düzenleme yapıldığı 

belirtilen açıklamada, şunlar kayde-
dildi:

“Sayın Bakanımızın açıklamala-
rı doğrultusunda, söz konusu KHK 
kapsamında 2017/2 personel alı-
mında başarılı olup göreve başlama 
işlemleri tamamlanan ve güvenlik 
şartları olumlu olan adayların, işe 
başlama süreçleri 8 Ocak 2018 iti-
barıyla gerçekleştirilecek.”

İşlemleri tamamlanan adayların 
göreve başlayacakları il başmüdür-
lüklerine müracaatlarının gerektiği 
ifade edilen açıklamada, KHK’nin 
yayınlanma tarihinden itibaren 
2018 ve sonraki tüm alımlarda dü-
zenlenecek yeni mevzuatın geçerli 
olacağı ve bu mevzuat çerçevesinde 
işlem yapılacağı bildirildi.
n AA

Engelli öğrenciler, Selçuk’ta mutlu oldu 
Selçuk Üniversitesi Sağlık Hiz-

metleri Meslek Yüksekokulu Terapi 
ve Rehabilitasyon Bölümü Engelli 
Bakımı ve Rehabilitasyon Programı 
öğrencileri, kendi harçlıklarıyla sağ-
ladıkları kırtasiye ve eğitim malze-
melerini, Karatay Özel Eğitim İş Uy-
gulama Merkezi’ndeki ihtiyaç sahibi 
öğrencilere ulaştırdı. Terapi ve Re-
habilitasyon Bölümü Engelli Bakımı 
ve Rehabilitasyon Programı 1 ve 2. 
sınıf öğrencilerinin okulun spor salo-
nunda düzenlediği etkinliğe, Karatay 
Kaymakamı A. Selim Parlar, İl Milli 
Eğitim Şube Müdürü Halim Yıldız, 
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Büyükmanav, Sağlık Hizmetle-
ri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Uçkun Sait Uçan, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, MYO 
öğrencilerince hazırlanan müzik eşli-
ğinde gösteriler sunuldu. Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Uçkun Sait Uçan, programda 
yaptığı konuşmada, gelişen dünyada 
ülkelerin temel problem alanların-
dan biri de “insanın nasıl yetiştirece-
ği, hangi sistemleri kullanacağıyla” 
ilgili olduğunu söyledi. Bu anlamda, 
eğitim sistemleriyle eğitim-öğretim 
kurumlarının önemli yer tuttuğunu 
ifade eden Prof. Dr. Uçan, “Geçmiş-
te uzun bir süre engelli bireyler, en-
gellerinden dolayı yok sayılmış diğer 
bireylerin sahip olduğu haklardan ya-
rarlanma fırsatı verilmemiştir. Oysaki 
yapılan araştırmalar, gerekli düzenle-
meler yapıldığında engelli olan birey-
lerin de akranları gibi eğitim-öğretim 
hizmetlerinden yararlanabileceğini 
ve tüketicilikten üreticiliğe geçeceği-
ni göstermektedir. Her bireyin özgün 
ya da kendine münhasır yön/yetenek 
ve değerleri olduğu da düşünüldü-
ğünde engelli bireylerimizin aslında 
ne büyük bir kaynak potansiyeli taşı-
dığını anlamış oluruz. Kaldı ki engelli 
bireylerin hakları ulusal yasalarımızla 
düzenleme altında alınmıştır. Anaya-

samızın 42. maddesine göre ‘Kimse 
eğitim öğretim haklarından yoksun 
bırakılamaz.’ Anayasamızda 3 yasa ile 
‘Engelli eğitim-öğretim yasal güvence 
altındadır.’ Dolayısıyla bugün burada 

anayasal bir görevimizi yerine getirdi-
ğimizi düşünüyorum. Ben tüm engelli 
çocuklarımızın hak ettikleri eğitim ve 
öğretimi sonuna kadar almalarını, 
kullanmalarını ve toplumumuza da 

yararlı bireyler olmalarında sorum-
luluğu yerine getiren kişi ve kurum 
olma mutluluğuna erişmemizi diliyo-
rum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 



Bir tuvalette domuz bağıyla bağ-
landığını iddia eden kişinin yaralama 
suçundan aldığı adli kontrol imzasını 
atmayınca cezaevine girme korku-
suyla plan yapıp tanıdığı iki çocuğa 
kendisini bağlattığı ve polise ihbar 
ettirdiği ortaya çıktı. Olay, geçen Cu-
martesi günü saat 21.30 sıraların-
da merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy 
Mahallesi Konya-Beyşehir yolunun 
10. kilometresinde meydana geldi. 
İddiaya göre, Beyşehir’den Konya’ya 
otostop çekerek gittiklerini öne süren 
K.S. (16) ile Y.B. (16) tuvalet ihtiyacı 
için yol kenarında indikten sonra boş 
arazide bulunan tuvaletten çığlık sesi 
duydu. Bunun üzerine iki arkadaş 
yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta uygu-
lama yapan trafik polislerinin yanına 
giderek durumu bildirerek yardım 
istedi. Olay yerine giden polis, belir-
tilen tuvalette domuz bağı yöntemiy-
le bağlanan Muhammed C.’yi bağlı 
olduğu yerden kurtardı. Olay yerine 
sevk edilen 112 acil servis ekiplerinin 
ilk müdahalesinin ardından Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kal-
dırılarak Muhammet Ç. tedavi altına 
alındı.  Muhammed C.’yi bulan genç-
lerden Yusuf B., gazetecilere röportaj 
vererek, “Biz arkadaşımla buraya gel-
dik. Ses gelince korktuk, yola tekrar 
kaçtık. Bizi Beyşehir’den getiren şoför 
ben başıma bela alamam diyerek git-

ti. Polis ağabeylere haber verdik. Son-
ra buraya gelerek kurtardık” diye ko-
nuştu.  Olay üzerine çalışma başlatan 
Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp 
Büro Amirliği ekipleri, karayolunda 
bulunan trafik kameralarını incele-
meye aldı. İncelenen kamera kayıt-
larında Muhammet C.’nin Derbent 
ilçesi tarafından motosikletle geldiğini 
tespit eden polis, Muhammet Ç.’nin 
tekrar ifadesine başvurdu. Muham-
met Ç.’nin çelişkili ifadeler vermesi 
üzerine polis, bu kez de Muhammet 

Ç.’yi bulduklarını iddia eden gençlerle 
tekrar görüşerek ikinci kez ifadelerini 
aldı. İkinci kez ifadeleri alınan Kerem 
S. ile Yusuf B.’nin polise daha önce-
den tanıdıkları Muhammet C.’nin 
yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyip 
kendisini iple bağlamalarını ve poli-
se haber vermesini istediklerini itiraf 
etti. Gençlerin ifadeleri doğrultusun-
da polis ekipleri, Muhammet C.’nin 
daha önce yaralama suçundan aldığı 
adli kontrol kararı için atması gereken 
imzayı atmadığını belirledi. 

Bunun üzerine suçunu itiraf eden 
Muhammet C., “Denetimli serbestli-
ğim vardı. Daha önceden de deneti-
mimi yaktığım için 10 ay cezaevinde 
yatmıştım. Bir yaşında çocuğum var. 
Tutuklanırım, onu bir daha göremem 
diye korktum. O nedenle böyle bir şey 
yaptım” dediği öne sürüldü.  Öte yan-
dan, ‘Suç uydurma ve yalan beyanda 
bulunma’ suçlarından hakkında yasal 
işlem yapılan Muhammet C.’nin iş-
lemlerinin ardından serbest bırakıldı-
ğı öğrenildi.  n HABER MERKEZİ 
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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
9 Ocak 2018 Salı  • Yıl: 10 • Sayı: 3236

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 

Yunak’ta kepçe ile kaçak kazı yapan 6 kişi 
jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Yunak İlçe Jandar-
ma Komutanlığı ekipleri Piribeyli Mahallesi 
, Üç höyük mevkisine operasyon düzenledi. 
Operasyonda sit alanında kepçe ile kazı 
yapan 6 kişi yakalanırken, kazıda kullanılan 
kepçe ve çok sayıda kazı malzemesine el 
konuldu.
Şüpheliler gözaltına alındı.  n AA

Seydişehir’de sobadan sızan karbonmonoksit 
gazından zehirlendiği iddia edilen bir kişi 
tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre,  Bel-
dibi mevkisinde yalnız yaşayan Mustafa 
İnan’a (71) yemek getiren komşuları kapıyı 
açan olmayınca durumu sağlık ekiplerine 
ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler İnan’ı 
yerde hareketsiz halde buldu. Sobadan sızan 
karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşü-
nülen İnan, Seydişehir Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin 
ardından hayati tehlikesi bulunan İnan, Kon-
ya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk 
edildi.  n AA

Sobadan sızan
gazdan zehirlendi

Yunak’ta kaçak
kazı operasyonu

Kulu’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla 
atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ya-
ralandı. 

Kaza, saat 08.30 sıralarında Değirmenözü Mahallesinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergin K. idaresindeki 
42 GA 964 plakalı otomobil, sis ve buzlanma nedeniyle sü-

rücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kont-
rolden çıktı. Şarampole takla atarak ters dönen otomobilin 
sürücüsü Ergin K., yaralandı. Diğer sürücülerin haber ver-
mesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Dev-
let Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı.
n İHA 

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Bisikleti ile balkondan
elbise ve ayakkabı çaldı

Hırsızlık şüphelisi çocuk, bisik-
letiyle geldiği bir apartmanın balko-
nundan elbise ve ayakkabı çalarken 
kameralara yakalandı.Olay, dün 
öğle saatlerinde merkez Selçuklu 
ilçesi Hocacihan Saray Mahallesi 
Edebalı Sokak’ta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, bir apartma-
nın bahçesine bisikletiyle gelen ço-
cuk, bir süre çevreyi kontrol etti. Et-
rafta kimsenin olmadığından emin 
olan hırsızlık şüphelisi, daha sonra 
balkonda asılı bulunan elbiseyi ala-
rak bisikletinin arka sepetine yerleş-
tirdi. Daha sonra balkonda bulunan 
bir çift ayakkabıyı da alan şüpheli 

çocuk, bisikletiyle olay yerinden 
uzaklaştı. 

Balkondaki eşyalarının olamadı-
ğını fark ederek güvenlik kamerası-
nı inceleyen ev sahibi H.K., hırsızlık 
olayını anlayınca polise ihbarda bu-
lundu. İhbar üzerine olay yerine ge-
len polis ekipleri, güvenlik kamerası 
görüntülerini inceleyerek hırsızlık 
şüphelisinin kimliğini tespit etmek 
için çalışma başlattı. Öte yandan, 
bisikletli hırsızlık şüphelisi çocu-
ğun etrafı kontrol ettiği ve elbise ile 
ayakkabıyı çaldığı anlar apartmanda 
bulunan güvenlik kamerası tarafın-
dan görüntülendi.  n İHA

Ereğli’de pompalı tüfekle saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan, 
olaydan önce 1 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıkan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Baskılara dayanamadığı
için cinayetleri işlemiş!
Ereğli’de müteahhit bürosuna 

pompalı tüfekle saldırı düzenleyerek 
3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yara-
layan, olaydan önce 1 kişiyi daha öl-
dürdüğü ortaya çıkan zanlı çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Hacı Mütahir Mahal-
lesi Çavuşlu Sokakta bulunan Aygın 
apartmanında bulunan bir müteah-
hit bürosunda meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, 4 katlı bir apart-
manda oturan Cem K., binalarının 
yıkılıp yeniden yapılması için müte-
ahhit A.S. ile anlaşan komşularının 
da bulunduğu büroya gelerek pom-
palı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan 
ateş sonucu iş yerinde bulunan İb-
rahim Gök (38), İsmail Kurtsal (53) 
ve Şaban Kurtsal (61) olay yerinde 
hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 
Müslüm Gök (48) ise ilk müdahalesi 
olay yerinde yapıldıktan ambulansla 
Konya’ya sevk edildi. Olaydan sonra 
kaçan cinayet zanlısı polise giderek 
teslim oldu. 

Polis tarafından sorgulanan cina-
yet zanlısı Cem K. müteahhit büro-
suna gerçekleştirdiği saldırıdan önce 
de ilçeye bağlı Akhüyük Mahalle-
sinde Savaş Kaynak’ı öldürüp kana-
la attığını itiraf etti. Cem K.’nın ilk 
ifadesinde, olayda kullanmak üzere 
kalaşnikof siparişi verdiği Savaş Kay-
nak’ı, isteğini yerine getirmeyip 3 
tane pompalı tüfek getirmesi üzerine 
öldürdüğünü söylediği de öğrenildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE 
TUTUKLANDI

Oturduğu apartman dairesini 
müteahhide vermek istemeyen ve 
bu yüzden baskı gördüğünü iddia 
ettiği komşularını vuran Cem K., sa-

bah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 
Hakim karşısına çıkan zanlının bas-
kılara dayanamadığını ve bu yüzden 
cinayetleri işlediğini söylediği öğre-

nildi. Mahkeme tarafından tutuk-
lanan zanlı, Ereğli T Tipi Cezaevine 
konuldu.
n İHA

Cezaevine gitmemek için kendini bağlatmış!

Cem K.’nın olayda kullanmak üzere kalaşnikof siparişi verdiği Savaş Kaynak’ı, isteğini 
yerine getirmeyip 3 tane pompalı tüfek getirmesi üzerine öldürdüğünü söylediği de öğrenildi.
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‘En iyi hizmet için gayret gösteriyoruz’ Yunak’ta ihtiyaç sahiplerine yardım
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, AK Parti 6. İlçe 
Kongresi’nde başkan seçilen Mus-
tafa Konurer’i ziyaret etti. Tutal, 
ziyarette yaptığı konuşmada, teş-
kilatın içerisinde yetişen kadro-
ların görev almasının önemli ol-
duğuna dikkat çekti. Yeni ekibe 
başarılar dileyen Tutal, “ Başta 
yeni ilçe başkanımız Konurer ve 
yönetim kurulundaki arkadaşlara 
başarılar diliyorum. Partimiz adı-
na vatandaşlarımıza en iyi hizmeti 
sunabilmenin çabası ve gayreti 
içerisinde olacağından şüphemiz 
yok. Bugüne kadar elde edilen ba-
şarıları önümüzdeki dönemde de 
taçlandıracak, daha güzel başarı-
lara imza atacak. Buna yürekten 
inanıyorum” dedi.

Konurer de “Beni bu göreve 
layık gören değerli yöneticileri-
mizi asla mahcup etmeyecek ve 
her kesime eşit davranacağımdan 

kimsenin şüphesi olmasın. Birlik 
ve beraberlik içerisinde ilçemizin 
her türlü sorunu üzerinde gerekli 

olan çalışmaları yapacağız.” ifade-
lerini kullandı.
n AA

İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi ai-
leleri evlerinde ziyaret ederek ailele-
rin sorunlarını dinleyen Kaymakam 
Fatih Cıdıroğlu  ziyaretlerde vatan-
daşların sıkıntılarına ortak oldu. Yar-
dıma muhtaç vatandaşlara yapılan 
ziyaretler sonrası açıklama yapan 
Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, 
“Kaymakamlığımızın  Sosyal Yardım 
İşleri müdürlüğü ekipleriyle beraber 

ilçemizde yardıma muhtaç vatan-
daşlarımıza ziyaretler geçekleştiriyo-
ruz. Yaptığımız ziyaretlerde yardıma 
muhtaç birçok vatandaşımızın oldu-
ğunu görüyoruz. Kaymakam  olarak 
bu güne kadar bir çok evi ziyaret et-
tik.  Bunlardan  bazen küçük bazen 
de büyük yardımlarda bulunduk. 
Sosyal  Devletanlayışıyla da bu tarz 
ziyaretlerimize devam edeceğiz. İh-

tiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın 
taleplerini karşılamayı sürdüreceğiz. 
Her hafta yardıma muhtaç aileleri 
ziyaret ettiklerini bildiren Cıdıroğ-
lu, devletin şefkat elinin her zaman 
vatandaşın yanında olduğunu ve 
olmaya devam edeceğini söyleyerek  
Bizler vatandaşlarımızın her zaman 
yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

1-8 Ocak tarihleri arasında terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 729 
operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11’i sağ, 6’sı teslim olmak üzere 17 terörist yakalandı

Bir haftada 17 terörist 
etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde son bir haftada 
düzenlenen operasyonlarda 11’i sağ, 
6’sı teslim olmak üzere 17 terörist 
yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, 1-8 Ocak tarihleri 
arasında terör örgütleriyle mücadele 
kapsamında güvenlik güçlerince 729 
operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör ör-
gütü PKK’ya yardım ve yataklık yap-
tıkları iddiasıyla 112, terör örgütü 
DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 
46, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile 
mücadele kapsamında 467, sol terör 
örgütleriyle mücadele kapsamında da 
18 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda 643’ü terör 
suçları, 101’i düzensiz göç ve 2 bin 
344’ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçla-
rından olmak üzere 3 bin 88 şüpheli 
yakalandı.

Operasyonlarda 11’i sağ, 6’sı tes-
lim olmak üzere 17 terörist etkisiz 
hale getirildi. 

32 sığınak imha edildi
Erzincan, Batman, Diyarbakır, 

Mardin, Tunceli, Muş, Iğdır, Bitlis ve 
Bingöl operasyonlarda örgüt men-
suplarınca kullanılan 32 sığınak, ba-
rınak ve mağara ile tuzaklanan 9 el 
yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince, patlayıcı 
yapımında kullanılan 864 kilogram 
madde, 8 el bombası, 9’u ağır ve 
uzun namlulu olmak üzere 16 silah 
ile 3 bin 451 muhtelif mühimmat ele 
geçirildi.

Ayrıca, 19-31 Aralık tarihlerin-
de terör örgütü DEAŞ’ın yılbaşın-
da eylem yapma ihtimaline karşı 
32 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı 
operasyonlarda 361 kişi yakalandı. 
Operasyonlarda bir canlı bomba ye-
leği, tabanca, av tüfeği ile muhtelif 

mühimmat ve örgütsel doküman ele 
geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçıla-

ra yönelik 77 ilde bin 757 operasyon 
düzenlendi.

Operasyonlarda 3 ton 212 kilog-
ram esrar, 516 kilogram eroin, bir ki-
logram kokain, bir kilogram metam-
fetamin, 9 bin 759 uyuşturucu hap, 

bir kilogram sentetik kannabinoid, 
bin 234 kök kenevir ile 714 bin 620 
paket kaçak sigara ve 27 ton 280 litre 
akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 bin 344 kişi gö-
zaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ 

gibi terör örgütleri başta olmak üzere 
terör propagandası yapan, bu örgüt-

leri öven, terör örgütleri ile iltisaklı 
olduğunu alenen beyan eden, halkı 
kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, 
devlet büyüklerine hakaretlerde bu-
lunan, devletin bölünmez bütünlüğü 
ve toplumun can güvenliğine kas-
teden, nefret söylemleri içeren 868 
sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma 
yapılarak, tespit edilen 323 kişiye ya-
sal işlem uygulandı.  n AA

Şehit aileleri ve gazilere konut müjdesi
Beyşehir İlçe Belediye Başkanı 

Murat Özaltun, Türkiye Harp Malulü 
Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Der-
neği Beyşehir temsilciliği üyeleri şehit 
aileleri ve gazilerle bir araya geldi. 

Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özlatun, Beyşehir’e yapılması plan-
lanan 3. etap TOKİ’de ilk olarak şehit 
aileleri ve gazilerin öncelikli olacağı-
nın müjdesini verdi. Özaltun, yaptığı 
konuşmada Beyşehir Belediyesporlu 
futbolcuların katılımıyla güzel bir ye-
mek olacağını düşünerek böyle bir 
yemek organize ettiklerini belirterek, 
“Nasıl futbolda Beyşehir Belediyespo-
rumuzun yanındaysak diğer kanatta 
şehit ve gazi yakınlarımızın istek ve 
talepleri de bizim için çok önemli. 
Dernek Başkanımız Rasık Bey bize 
Pazar günü toplantı yapacaklarını söy-
ledi ve bizde sizlere hasbihal etmek 
için toplantıya katılalım istedik. Der-
nekten gelen talep üzerine biz TOKİ 
yetkilileri ile görüştük. Onlar dediler 
ki siz şehit gazi yakınlarından talepleri 
alın imzaları ile birlikte, belediye ola-
rak bize müracaat edin. Yapılacak en 
önce ki TOKİ girişiminde yani şu an 

önümüzde en erken gözüken 3. etap 
TOKİ olarak gözüküyor. Dolayısıyla 
3. etap TOKİ müracaatları alırken siz 
müracaat eden şehit ve gazi ailelerine 
öncelik verileceğinin müjdesini şim-
diden vermek isterim” dedi.

Beyşehir Belediyesi Taş Köprü 
Aile Çay Bahçesi Sosyal Tesisinde 
gerçekleştirilen toplantıya, Beyşehir 
Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK 
Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa 

Şenol Türkiye Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bey-
şehir İlçe Temsilcisi Rasık Can, der-
nek üyeleri ve Beyşehir Belediyespor 
yöneticileri ile Beyşehir Belediyespor-
lu futbolcular katıldı. n İHA

Adamın biri ömründe 
ilk defa uçağa biner. Ya-
nında şık giyimli bir beye-
fendi oturmakta ve kitap 
okumaktadır. Uçak biraz 
havalandıktan sonra adam 
sağına bakar, soluna bakar 
yapacak bişey bulamaz sı-
kılmaya başlar. Yanındaki 
adam ile sohbet etmek için 
birkaç laf atar lâkin adam 
oralı olmaz. Adam dayana-
maz ve şöyle der: 

“Kitabı bıraksanız da biraz önemli 
konulardan konuşsak. Hem yolculuk 
muhabbetle daha güzel geçer der eskiler” 
der. 

Adam: “Peki ne hakkında konuşaca-
ğız?“ deyince “Atom hakkında konuşabi-
liriz meselâ” cevap verir. 

Adam tabletinden birkaç resim gös-
terir ve sorar adama; 

“Bunlar nedir?” Adam cevap verir: 
“At b.ku, eşek b.ku ve inek b.ku” 

Adam tekrar sorar: 
“Peki bunların içinde neler var bilir-

misin? Adam “Nereden bileyim ki?” der. 
Adam yapıştırır cevabı: 

“Sende hiç bi b.ktan anlamıyorsun 
gelmiş bana atomu konuşalım diyorsun.” 

Çağımızın en büyük hastalıklarından 
biri de herhangi bir konuyla alâkalı bilgi 
ve deneyime sahip olmaksızın yaptığımız 
rastgele yorumlardır. Oysa eleştiri yap-
mak öyle basit değildir. Bilgi ister, dene-
yim ister, tecrübe ister. Rastgele yorum 
yaptığımız en önemli konulardan biri de 
din konusudur. 

Tıp konusunu ele alalım mesela ve-
yahut uzay bilimini. Haydi, bu konularla 
alâkalı konuşalım eleştiri yapalım desem 
çoğumuz apışır kalır öylece. Çünkü bu 
konularla ilgili bildiklerimiz bir kaç kelime-
den öteye geçmez. Ama dinimiz İslâmla 
alakalı bi konu olduğu zaman hunharca 
fetvalar savurmaktan da geri durmayız. 

Birileri İslâmın kalesi olan bu güzelim 
ülkeye bizim bu can damarımız üzerinden 
hep saldırıyor. Bir takım medya organları, 
yazarlar da onlara maşalık yapıyor sürekli. 
Eğer biz bu mukaddes dinimizi güzel bir 
şekilde öğrenmezsek Fetö’nün kandırdığı 

gibi nice münafık kitleler 
bizi kandırmaya devam 
edecek, dilimiz, dinimiz ve 
tarihimizle zaten yarı yarıya 
kopmuş bağımızı tama-
men koparacaktır. 

Malum yazarları ve 
televizyonları dikkatle iz-
lersek hemen hemen her 
gün cımbızla bir dini haber 
seçerler subliminal bir su-
numla bizi dinimizden so-

ğutmaya ve uzaklaştırmaya 
çalışırlar. 

Yakın zamanda çıkarılan müftülerin 
nikâh kıymasına nasıl da tepki verdikle-
rini unuttuk mu? Ortalığı birbirine kattılar 
müftüler nikâh kıyamaz diye. Ama meş-
hur işadamı kendi öz yeğeniyle teknede 
sevişirken görüntülerini aşk diye bize 
yutturmaya çalışırlar. 16 yaşındaki Aleyna 
Tilki sahnede yarı çıplak göbek atar, şarkı 
söyler adı sanatçı olur. Bizde büyük bir 
zevkle izleriz. 

En son Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
çocukların ergenlik çağı ile ilgili yaptığı 
açıklamaları çarpıtarak konuyu nerelere 
getirdiler. 

Ülkemizde erkekler ortalama 12, 
kızlar 9 yaşında ergenlik çağına giriyor. 
Ergenlik başladığı andan itibaren kişi artık 
Allah katında çocuk değildir ve sorumlu-
dur. Yani 5 vakit namaz, oruç, zekât ve 
hac artık farzdır. Günah ve sevapları sağ 
ve solundaki melekler tarafından amel 
defterine yazılmaya başlar. Yani onlar 
artık çocuk değildir. Buna isteyen iman 
eder isteyen etmez. Birilerinin görmezden 
gelmesi, başka yöne çekmesi bu gerçeği 
değiştirmez. Buluğ çağına girdikten sonra 
evlenebilirler demek illa evlensinler demek 
de değildir. 

Lütfen bu oyunlara ve tezgâhlara kar-
şı uyanık olalım. Birileri bize iyi niyetliymiş 
gibi solumuzdan yaklaşır. Lâkin cehenne-
min yolları iyi niyet taşları ile dolu olduğu-
nu da unutmamalı. 

“Onlara “Yeryüzünde düzeni boz-
mayın” denildiğinde, “Hayır, biz yalnız-
ca ıslah edenleriz” derler.” (Bakara.11) 

Ve mekeru ve mekerallahi. Selâm ve 
dua ile

 ANLAMAK GEREK 

Konya İl Müftülüğü Aile ve Dini 
Rehberlik Bürosu, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Kültür ve Sosyal İş-
ler Daire Başkanlığına bağlı Konya 
Aile Destek Merkezi (KADEM)’nin 
yaptığı başvuru doğrultusunda ilgi-
li personele yönelik dini konularda 
planlanan seminerin ilki İl Müftü-
lüğünde yapıldı. Seminere KADEM 
personelin yanı sıra, Meram Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü Eğitim ve Da-
nışma Birimi, Özel Sektörde çalışan 
bazı aile danışmanları ile psikolog, 
sosyolog rehber danışman ve sosyal 
hizmet uzmanları da katıldı. “Aile 
Okulu Projesi” kapsamında İslam’da 
aile ve aile ile ilgili dini konuların 
ele alındığı ilk seminerin açılış ko-
nuşmasını İl Müftüsü Prof. Dr. Ali 
Akpınar yaptı.  “Ailenin Önemi” ve 

“Eşlerin Görev ve Sorumlulukları” 
konularında kısa bir konuşma yapan 
Akpınar katılımcılara ilgilerinden 
dolayı teşekkür etti. Akpınar’ın ko-
nuşmasının ardından İl Müftü Yar-
dımcısı Saliha Bilgiç planlanan semi-
nerlerin amacı ve konuları hakkında 
katılımcılara bilgi verdi.  Bilgiç’in 
konuşmasının ardından Selçuklu 
İlçe Müftülüğü Uzman Vaiz Aysel 
Sertçakar “İslam’da Aile Hayatı”-
konulu sunumunu gerçekleştirdi. 
Sunum sonrası katılımcıların konu 
ile ilgili soru ve görüşleri alındıktan 
sora seminer sona erdi. İleriki tarih-
lerde devam edecek seminerlerde 
“İslam’da cinsel yaşam, ailede mah-
remiyet, İslam’da kadın erkek ilişkisi 
ve İslam’da çocuk eğitimi” konuları 
ele alınacak. n HABER MERKEZİ

Aile danışmanlarına yönelik
eğitici seminerler başladı

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

Planlı operasyonlarda 643’ü terör suçları, 101’i düzensiz göç ve 2 bin 344’ü 
uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 88 şüpheli yakalandı.
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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

*  LAZER OPERATÖRLERİ

*  LİSE VE MESLEK    
     LİSESİ MEZUNLARI

*  MOBİLYA USTALARI

*  DÖŞEME USTALARI

   personel alınacaktır.
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5 

Selçuklu/KONYA

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Hazırlık 
Sınıfına ait 14070052055 
numaralı öğrenci kimliğimi 
kaybettim hükümsüzdür.

Ceyda MÜMÜNOĞLU

Z-302



ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ
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Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mehmet İhsan ESEN’in kız kardeşi

Saliha ATEŞ’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 732961   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Konya Kitap, Kırtasiye, Fotokopi ve Matbaacılar Odası’nın Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. 
Genel kurulda Mevcut Başkan Ramazan Kuşpınar, yeniden başkan seçilerek, güven tazeledi  

Kuşpınar yeniden başkan!
Konya Kitap, Kırtasiye, Fo-

tokopi ve Matbaacılar Odası’nın 
Olağan Genel Kurulu gerçekleş-
ti. Öğretmenevi Konferans Salo-
nunda gerçekleştirilen genel ku-
rulun Divan Başkanlığını Meram 
Esnaf Kredi ve Kefalet Koopera-
tifi Başkanı Cengiz Sayım yaptı. 
Genel kurulda 2014-2018 yılları 
arası faaliyet ve denetim rapo-
ru ile gelir gider tablosu açık-
landı. Kitap, Kırtasiye, Fotokopi 
ve Matbaacılar Odası Mevcut 
Başkanı Ramazan Kuşpınar ve 
Başkan Adayı Fahrettin Kadıoğ-
lu olmak üzere 2 adayla sandık 
başına gidildi. Seçimlerin sonu-
cunda Mevcut Başkan Ramazan 
Kuşpınar, 179 oy alarak yeniden 
başkan olarak seçildi. Başkan 
Adayı Fahrettin Kadıoğlu da 74 
oy aldı.

Kitap, Kırtasiye, Fotokopi ve 
Matbaacılar Odası’nın Yönetim 
Kurulunda; Ramazan Kuşpınar, 
Osman Kamacı, Sami Doğdu, 
Ramazan Altınok, Hasan Canlı, 
Mithat Aparcı, Metin Gürcan, 
Dursun Mutlu, İbrahim Yiğit, Er-
sin Gümüş, Osman Dığrak, Re-
cep Şafak, Atilla Koç ve Osman 
Sağlık yer alıyor. 

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE 
OLUMSUZ NEDENLERLE 
MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Yeni dönem içerisinde ya-
pacakları faaliyetlerden bahse-
den Kitap, Kırtasiye, Fotokopi 
ve Matbaacılar Odası Başkanı 
Ramazan Kuşpınar, “577 aktif 
üyemiz bulunmaktadır. Yapmış 
olduğumuz genel kurulumuz-
la yeni bir çalışma dönemine 
gireceğiz. Yeni çalışma döne-
mimizde ticari faaliyetlerimizi 
olumsuz etkileyen nedenleri ke-
sinlikle biliyoruz. Bunları aşmak 
için gerekli çalışmalar özverili 
bir şekilde yapılacaktır. Üretim, 
imalar ve pazarlama sektörlerin-
de çok büyük sorunların olduğu-
nu görüyoruz ve bunları aşacak 
çalışmaları hep beraber yapmak 
zorundayız. Odamıza kayıtlı tüm 
üyelerimizin yarınlarına sahip 
çıkabilmek amacıyla çalışmaları-
mız sürecek. Haksız rekabet un-
surlarının ve zincir mağazaların 
çokluğundan hepimiz etkileniyo-

ruz. Maliyetlerimizi düşürecek, 
Pazar paylarımızı artıracak giri-
şimleri beraberce başaracağız. 
Kayıt dışı çalışanlar ile mücade-
lemiz devam edecek” dedi. 

HAKİM BAŞKAN DEĞİL, 
HİZMETKAR BAŞKAN OLMAK 

GEREKİR
Kitap, Kırtasiye, Fotokopi ve 

Matbaacılar Odası Başkan Adayı 
Fahrettin Kadıoğlu ise ‘Sektörün 
ve üyelerin yaşam kalitesini ge-
liştirmek amacımızdır’ diyerek 
sözlerine şu şekilde devam etti; 

“Sandık başına giderek hem oda-
mızın kariyerini hem de kendi 
kaderinizi belirleyeceksiniz. Oda 
başkanı ve yönetimi; üyelerinin 
sadece giriş ve çıkışlarını tah-
sisliyen bir kurum olarak değil, 
tüm sektörün gönüllü çalışan-
larına katılımlarıyla ihtiyaçlarını 
belirlemek, mesleki ve teknik 
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 
faaliyetlerini kolaylaştırmaktır. 
Sektörün ve üyelerin yaşam ka-
litesini geliştirmek amacımızdır. 
Bulunduğumuz ziyaretlerde üye-
lerin birçok sorunuyla karşılaştık. 
Üyeler ekonomik sıkıntılardan 
dolayı çektiklerini dile getirmiş-
lerdir. Yönetim kurulumuzu her 
sektörden bir temsilci şeklinde 
bir araya getirdik. Çünkü bu ar-
kadaşlar sizlerin sesi, gözü ve 
kulağı olacaktır. Oda başkanı 
ve yönetim kurulu bir idare de-
ğil bir vasıtadır. Başkan ve Yö-
netim Kurulu üyelerine hizmet 
için vardır. Başkanlık anlayışım 
hakim başkan değil, hizmetkar 
başkandır.”  n HÜSEYİN MENEKŞE

Kitap, Kırtasiye, Fotokopi ve Matbaacılar Odası Başkanı Ramazan Kuşpınar 
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Tasarruf ile 1 milyar lira cepte kalsın! ‘Limonata diye sitrik asit içmeyin’
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları 

Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı 
Yaşar Arslan, enerji kaynaklarının 
bilinçsizce kullanılmasının hem 
ekonomiye hem geleceğe hem de 
doğaya birçok olumsuz etkisi bu-
lunduğunu söyledi. 

GAZBİR olarak tasarruflu do-
ğalgaz kullanımı konusunda ge-
rekli uyarıları yaptıklarını aktaran 
Arslan, alınacak küçük ama etkili 
önlemlerle hem faturalarda hem de 
tüketimde düşüş sağlanabileceğini 
söyledi.  Arslan, bu önlemlerden 
birisinin yüksek verimli kombilerin 
tercih edilmesi olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti: “Kullanılan kom-
binin evin büyüklüğüne ve radya-
tör uzunluklarına uygun seçilmesi, 
doğalgazın verimli kullanılabilmesi 
için önem taşıyor. İhtiyaçtan daha 
büyük veya daha küçük kapasite-
li kombi almak doğalgazın verimli 
kullanılmasını engellerken, cihaz ve 

tesisatın periyodik bakımlarının da 
zamanında yapılması gerekiyor. Ay-
rıca termostatik vanalar, oda sıcaklı-
ğı ayarlanan dereceye eriştiğinde sı-
cak suyun radyatöre geçişini kıstığı 
veya tamamen kapattığı için kombi 
ya da kazanların daha az çalışmasını 
sağlar ve yüzde 15 civarında tasar-
ruf yapılabilir. Avrupa ülkelerinde 
konfor sıcaklığı 19-21 derecelerde, 
Türkiye’de ise 23-24 derecede. Ev-
lerde konfor sıcaklığının bir derece 

azaltılması yüzde 6-7 tasarruf sağ-
layarak, doğalgaz faturasını yılda 75 
lira azaltır. Türkiye genelinde ise bu 
rakam yıllık bir milyar liranın cebi-
mizde kalması anlamına gelir. Di-
ğer bir ifadeyle Avrupa ülkelerinde 
olduğu gibi, termostatların 3-4 de-
rece düşük sıcaklığa ayarlanmasıyla 
yüzde 20 civarında tasarruf sağla-
yarak hem evlerin doğalgaz faturası 
hem de ülkemizin ithalat faturasını 
düşürmek mümkün.”  n AA

Ev yapımı doğal limonatayı seri 
üretime dönüştüren Lemonera Gıda 
Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ay-
han Yüce,  açık limonata konusunda 
tüketicilere uyarılarda bulundu. 

Yüce, tüketicinin otel, restoran 
ve kafelerde satılan açık limona-
taların doğalını yapayından ayırt 
etmesinin mümkün olmadığını 
belirterek, “Limonatanın nereden 
alındığını sorun, limonata diye sitrik 
asit (limon tuzu) içmeyin” dedi.  Çok 
lüks restoranlarda bile aldıkları li-
monataların nerede, nasıl üretildiği-
ne bakılmayabildiğine dikkati çeken 
Yüce, “Rakip diye söylemiyorum, pi-
yasada çok sağlıksız şartlarda limo-
nata üreten firmalar da var. ‘Hatta 
daha ucuza üretin de tatlandırıcı, sit-
rik asit (limon tuzu) katsanız da olur’ 
diyenler bile var. Öyle aromalar var 
ki doğalıyla aynı tadı veriyor. Bunu 
tüketicinin ayırt etmesi mümkün 
değil. O yüzden tüketicinin güven-

diği restoranlardan doğal limonata 
tercih etmesi sağlıklı olacaktır” ifa-
delerini kullandı. Ayhan Yüce, grip 
gibi kış hastalıklarına karşı ihtiyaç 
duyulan C vitamininin doğal limona-
tada mevcut olduğunu ifade ederek, 
“Aslında limonata bir kış içeceğidir. 
Doğal olmayan birçok içecekten 
daha fazla tüketilmesi lazım. Doğal 
limonata hiçbir şekilde pastörize iş-
leminden geçmiyor. İçine koruyucu 
katılmıyor. Tüm bunlardan dolayı 
ürün; doğal değerlerini, vitaminini 

muhafaza ediyor. Tatlandırıcı yok, 
doğal şeker kullanılıyor” şeklinde 
konuştu. İkitelli’deki tesislere geçiş-
le birlikte üretim kapasitelerinin yıl-
lık 100 tondan 5 bin tona ulaştığını 
belirten Yüce, “Limonlar el değme-
den sıkılarak elde edilen ürünü, hiç 
su katmadan eksi 40 derecede şok-
luyoruz ve eksi 18 derecede saklıyo-
ruz. Bu soğuk zinciri bozmadan otel, 
restoran, kafe zincirlerine ulaştırıyo-
ruz” diye konuştu.
n AA

‘Gün ayrışma değil, 
sorunları çözme günü’

CHP Konya İl Başkan Adayı Av. 
Tarkan Büyükoktar, “Gün ayrışma 
günü değildir, gün parti içinde ya-
rışma günü değildir. Gün Türkiye 
Cumhuriyetinin sorunlarını çözme 
günüdür. Gün bugündür” dedi. “Bi-
reysel çıkarlarla yola çıkanlar asla ve 
asla bu partiye layık değildirler” di-
yen CHP Konya İl Başkan Adayı Av. 
Tarkan Büyükoktar, “Biz toplumsal 
çıkarlarla yola çıkan insanlarız. Bi-
zim hedefimiz demokrasidir, bizim 
gibi düşünmeyenlerin de özgürce 
konuşabilecekleri bir Türkiye’yi 
inşa etmektir. Demokrasi kan kay-
bediyor. Sokakta vatandaş rahat 
düşüncelerini ifade edemiyor. Yargı 
tümüyle bir kişiye teslim olmuş gibi 
bir görüntü veriyor. Medya üzerin-
de yoğun baskılar var. Geldiğimiz 
süreç iç açıcı bir süreç değil. O ne-
denle hepimizin sorumlulukları var. 
O nedenle hepimiz bütün bu ger-
çeklerden yola çıkarak demokrasi-
yi yeniden inşa etmek zorundayız. 

Dikkatinizi çekerim, düzelteceğiz 
demiyorum yeniden inşa etmek 
zorundayız. Yeniden inşa etmenin 
sorumluluğunu, bilincini taşıyaca-
ğız ve bu çerçevede hareket edece-
ğiz. Kadın - erkek değil hep birlikte. 
Yaşlı - genç değil hep birlikte. Doğu 
- batı, güney - kuzey değil hep bir-
likte mücadele edeceğiz. 80 milyon 
hep birlikte. Aynı ülküde, aynı yolda 
demokrasi yolunda birlikte mücade-
le etmek zorundayız. Eğer bu mü-
cadeleyi beraber yaparsak, beraber 
gerçekleştirirsek Kuvayi Milliyecile-
rin ruhunu yeniden ayağa kaldırmış 
olacağız. 13 Ocak 2018 tarihinde 
gerçekleştirilecek olan CHP Konya 
İl Başkanlığı seçimine tüm delege-
lerimizi ve partililerimizi şimdiden 
davet ediyorum. Seçim sonucunda 
bize görev verildiği takdirde tüm 
CHP delege ve vatandaşlarımızı 
ayrım yapmadan kucaklayacağım” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, 
“Ortaöğretime giden her 100 öğrenciden 42’si mesleki eğitimi tercih ediyor” dedi

Yüzde 42’si mesleki 
eğitimi tercih ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman 
Nuri Gülay, ortaöğretime giden her 
100 öğrenciden 42’sinin mesleki eği-
timi tercih ettiğini bildirdi. 

Gülay, Antalya’da bir otelde dü-
zenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayı’nın 
açılışında yaptığı konuşmada, güçlü 
ülke olmanın koşullarından birinin 
de nitelikli mesleki eğitim olduğuna 
işaret etti. 

Ortaöğretime giden her 100 öğ-
renciden 42’sinin mesleki eğitimi ter-
cih ettiğini, Türkiye’nin çok büyük bir 
genç potansiyelinin bulunduğunu ifa-
de eden Gülay, “Öğrencilerimize hem 
milli manevi değerlerini öğreteceğiz 
hem ahlaklı bir usta olması için uğra-
şacağız hem de globalleşen dünyada 
yeni teknolojileri aktaracağız.” dedi.

Gülay, Türkiye genelinde 3 bin 
583 meslek lisesinde 132 bin 56 öğ-
retmenin görev yaptığını ve bu okul-
larda 1 milyon 68 bin 660 öğrencinin 
eğitim aldığını aktardı. 

Mesleki eğitime 28 Şubat süre-
cinde çok büyük bir darbe vuruldu-
ğunu ve o dönemde meslek lisesi 
öğrencilerinin üniversite sınavlarına 
eksi katsayı ile başladığını anlatan 
Gülay, o dönemde büyük sancıların 
yaşandığını ifade etti.

Gülay, tematik liselerin endüstri 
4.0’ın gerektirdiği nitelikli insan gü-
cünü yetiştirmek amacıyla oluşturul-
duğunu dile getirerek, her türlü ya-
zılımı bilen öğrencileri üniversitelere 
yerleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. 

“MÜHENDİSLER BİLGİ İSRAFI 
OLMADAN YETİŞSİN İSTİYORUZ”
Liselere yerleştirmelerde TEOG 

sisteminin kaldırılarak mahalli yerleş-
tirmeye dayalı sistemin uygulanmaya 
başlandığını hatırlatan Gülay, yeni 
sistemin mesleki eğitimi olumsuz et-
kileyeceği yönündeki görüşlerin doğ-
ru olmadığını belirtti. Gülay, “Tür-
kiye’de mesleki eğitimin sahibi var. 
Milli Eğitim Bakanımız, Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarımız, Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanımız, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız, Başbaka-
nımız ve Cumhurbaşkanımız sahibi.” 
diye konuştu.

Gülay, liselere girişte yeni sisteme 
ilişkin şunları kaydetti:

“Yeni sistemde mesleki eğitim 
olarak yüzde 90’lık bir hedef kitlemiz 
var. Çünkü yüzde 10 öğrenci sınav 
ile yerleştirilecek. Bu yüzde 90’lık he-
def kitlesinden ne kadar çok mesleki 
eğitime öğrenci kazandırabilirsek o 
zaman sektörün aradığı nitelikli iş gü-
cünü kendilerinin de seçme imkanı 
olarak teslim etme imkanımız olur. 
Yüzde 10’luk dilimde mesleki eği-
tim nerede olması gerekiyorsa orada 
olacak. Türkiye’nin temelden yetişen 
nitelikli mühendislere de ihtiyacı var. 
Nitelikli mühendis yetiştireceksek öğ-
rencilerimiz, YÖK’ten de kendi alan-
larında ilave puan ile yerleştiğinde o 
zaman nitelikli mühendis yetiştirece-
ğimizi düşünüyorum.”

“YÖK, EK PUANA SICAK BAKIYOR”
İmalat sanayinde yıllık 14-15 bin 

mühendise ihtiyaç bulunduğunu ak-

taran Gülay, “Bunu da mutlaka mes-
leki ve teknik Anadolu liselerinden 
yetiştirmek zorundayız. Aksi takdirde 
bir bilgi kaybı oluyor. Bu öğrencilere 
kendi alanında mühendisliğe yerleş-
tiğinde ek puan verilmesi gerekiyor. 
YÖK Başkanı da buna sıcak bakıyor. 
Kendisine şükranlarımızı sunmak is-
tiyorum. Bu da kısa zamanda hallo-
lursa meslek lisesi öğrencilerinin 28 
Şubat’taki mağduriyetleri giderilmiş 
olacak. Evet en önemli mağduriyeti 
hükümet önledi ama bu da giderile-
cek diye düşünüyorum.” ifadelerini 
kullandı. 

Meslek lisesi öğrencilerinin ta-
mamının üniversite yollarının açık 
olduğunu dile getiren Gülay, “Yeni 
yerleştirme sisteminde ülkemizin 
gerçek ihtiyacı olan mühendislerin de 
buralardan yetiştirilmesini istiyoruz. 
Fizik, matematik ve kimya bilmeyen 
öğrenci iyi bir mühendis olamaz. 
Bunları bilecek. Ama bunun yanın-
da meslek dersleri de verdiğinizde o 

çocuk bilgi israfı olmadan mühendis 
olarak yetişecek.” dedi. 

“SESSİZ DEVRİMİ SESLİ 
HALE GETİRECEĞİZ”

İki yıldır mesleki ve teknik eğitim-
de sessiz bir devrim yaratıldığını ifade 
eden Gülay, “Bundan sonra bu sessiz 
devrimi sesli hale getireceğiz. Öğren-
ci sayımızı yüzde 60’a çıkarma hede-
fimiz için çalışacağız.” dedi. 

Gülay, Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz’ın talimatıyla okulların puan 
ortalamalarını ve 81 ilin mesleki eği-
tim sıralamasını ortaya çıkaracakları-
nı da bildirdi.

Gülay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü’nün “Meslek yük-
sekokulu mezunlarına kısa dönem as-
kerlik olması”nın gündemde olduğu 
yönündeki açıklamalarına değinerek, 
“Meslek liselerinin de bu uygulamaya 
dahil olmasını arzularız.” dedi. 
ÖZEL ÇIRAKLIK MERKEZLERİ YOLDA 

Gülay, özel çıraklık merkezleri 
konusundaki çalışmalara değinerek, 

“Teknik kolej gibi devlet teşviği vere-
rek özel çıraklık merkezleri açmak is-
tiyoruz. Bunun çalışmalarını tamam-
ladık.” bilgisini paylaştı. 

Genel Müdür Osman Nuri Gü-
lay, çalıştayda özel ve kamu sektörü 
temsilcilerinin mesleki eğitimi daha 
iyi hale getirmek için yapılanlar ko-
nusunda görüşlerini alacaklarını ve 
bu fikirlerin tamamının değerlendir-
meye alınacağını söyledi. Gülay, çalış-
tayda ayrıca mesleki eğitimin kamu-
oyuna doğru anlatılması konusunda 
fikir jimnastiği yapılacağını belirterek, 
“Mesleki eğitimin 2018-2023 yılları-
nı kapsayacak yeni strateji belgesini, 
yani yeni yol haritamızı da belirleye-
ceğiz.” dedi. 

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğünce, mesleki ve 
teknik eğitimin geleceğine yön ver-
mek amacıyla ilgili paydaşların görüş 
ve önerilerinin alınacağı çalıştay, 12 
Ocak’a kadar sürecek.
n AA

Bakanlıktan ‘kısa dönem 
askerlik’ açıklaması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, “Meslek yüksekokulu 
mezunlarına kısa dönem askerlik 
konusu, sanayicilerle toplantıda 
gündeme gelmiştir. Hükümetin 
gündeminde olan bir konu değildir” 
açıklamasında bulundu. Bilim Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığınca, meslek 
yüksekokulu mezunlarına kısa dö-
nem askerlik konusunun, hüküme-
tin gündeminde olmadığı bildirildi. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü’nün, ulusal bir gazeteye 
verdiği röportaja ilişkin bakanlıktan 
yazılı açıklama yapıldı.

Haberde, meslek yüksekokulu 
mezunlarına askerliğin kısalacağı 
şeklinde bir değerlendirme yer al-
dığı belirtilen açıklamada, şunlar 
kaydedildi:

“Röportaj sırasında gazetecinin, 
‘Meslek yüksekokulunu bitirene 
de askerlik süresinde bir indirim 
sağlansa, bu konuda çok yazdık…’ 
şeklindeki sorusuna Bakan Öz-
lü’nün, ‘Bu konuşulan bir konu. Si-
vas’ta Milli Eğitim Bakanımızın da 
olduğu sanayicilerle yaptığımız bir 
toplantıda bu konu konuşuldu. Mil-
li Eğitim Bakanımız da not aldı. Bu 
konu gündemde, bilmediğimiz bir 
konu değil’ şeklindeki cevabı, mes-
lek yüksekokulu mezunlarına kısa 
dönem askerlik konusunun hükü-
metin gündeminde olduğu şeklinde 
değerlendirilmiştir. Konu sanayici-
lerle yapılan toplantıda gündeme 
gelmiştir. Hükümetin gündeminde 
olan bir konu değildir.”
n AA

Tarkan Büyükoktar



Olay, Seki Çeşme Mahallesinde 
bulunan Cumhuriyet Nihat Arslan 
İlkokulu’nda meydana geldi. Alı-
nan bilgiye göre, hafta sonu gece 
bilinmeyen bir saatte okula gelen 
hırsız yada hırsızlar, okulun demir 
kapısını zorlayarak içeri girdi. İlk 
olarak okulun kantinine giren hır-
sızlar, burada kasadaki yaklaşık 15 
lira bozuk parayı aldı. Daha sonra 
bitişiğinde bulunan ve kilitli olan 
arşiv odasının tahta kapısını kıran 
hırsızlar değerli bir şey bulamayın-
ca müdür odasına girerek çekmece 
ve dolapları karıştırdılar. Burada 
da bir miktar okula ait parayı alan 
şahıslar, son olarak sınıfları tek tek 
dolaşarak değerli eşya aradı. 

Başka bir şey bulamayan hır-
sızla girdikleri okuldan ayrılarak ka-
yıplara karıştı. Okul kapısının açık 
olduğunu fark eden vatandaşlar 
durumu polis ve okul yönetimine 
haber verdi. Okula gelen müdür 

ve görevliler okula hırsız girdiğini 
anlayınca polisi beklemeye başladı. 
Polisin gelmesiyle okulda inceleme 
başlatıldı. Olay yeri inceleme ekibi, 
kapılar ile kantinin kasasında par-

mak izi çalışması yaptı. Polis, oku-
la giren hırsız yada hırsızları tespit 
edebilmek için okulun güvenlik ka-
mera kayıtlarını aldı.
n AA
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RTÜK’ten medyaya e-posta adresi uyarısı Hırsızlar, girdikleri ilkokula zarar verdi
Kayıtlı elektronik posta adresini 

bildirmeyen medya hizmet sağlayı-
cı kuruluşlara, bunların 5 Şubat’a 
kadar Üst Kurula iletilmesi, aksi 
takdirde yayınlarının 3 ay süreyle 
durdurulacağı uyarısında bulunul-
du. Radyo ve Televizyon Üst Kuru-
lu (RTÜK), kayıtlı elektronik posta 
(KEP) adresini bildirmeyen medya 
hizmet sağlayıcı kuruluşlara ilişkin 
uyarıda bulundu.

RTÜK’ten yapılan açıklamaya 
göre, gerçekleştirilen incelemede, 
bazı medya hizmet sağlayıcı ku-
ruluşların kayıtlı elektronik posta 
adreslerini Üst Kurula bildirmediği 
tespit edildi.

Medya kuruluşlarına, bu kap-
samda 30 günlük süre verildi. Bu 
süre içinde elektronik posta adres-
lerini Üst Kurula bildirmeyen kuru-
luşların yayınları 3 ay süreyle dur-
durulacak.

Bu süre zarfında şartın yerine 

getirilmemesi halinde ise ilgili ku-
ruluşların yayın lisansı iptal edilerek 
kanal ve frekans kullanımına son 
verilecek. Bu Üst Kurulun internet 
sayfasında tebligat niteliğinde ya-
yımlanarak ilgili kuruluşlara tebliğ 

edilecek.
Kurulun internet sitesinde ilan 

edilen medya hizmet sağlayıcı ku-
ruluşların, KEP adreslerini 5 Şubat 
2018’e kadar Üst Kurula bildirmesi 
gerekiyor.  n AA

AK Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal, “Konya metrosu ile ilgili de proje etüd ve fizibilite 
çalışmaları tamamlandı. Bu önemli projenin ihalesi ile ilgili süreci takip ediyoruz” dedi

‘Metro’da etüd ve fizibilite
çalışmaları tamamlandı’

AK Parti Konya Milletvekili Ömer 
Ünal, AK Parti İl Başkanlığı’nda gün-
demle ilgili açıklamalarda bulundu. 
Milletvekili Ömer Ünal’a basın top-
lantısında, AK Parti Konya İl Baş-
kanlığı Çevre, Şehir ve Kültür’den 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan 
Çiftçi ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Di-
lek Pekkutucu eşlik etti.

AK Parti’nin verdiği sözleri bir 
bir tuttuğunu ifade eden AK Parti 
Konya Milletvekili Ömer Ünal, “Kon-
ya metrosu ile ilgili de proje etüd ve 
fizibilite çalışmaları tamamlandı. Bu 
önemli projenin ihalesi ile ilgili süreci 
takip ediyoruz” dedi.  

İl Başkanlığındaki toplantıda, 
2017 yılıyla ilgili değerlendirmeler-
de bulunan Milletvekili Ünal, “2017, 
15 Temmuz’un ardından şer güç-
lerin, ülkemiz üzerindeki karanlık 
emellerini ekonomik olarak hareke-
te geçirmeye çalıştıkları bir yıl oldu. 
Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara 
rağmen Cumhurbaşkanımız önder-
liğindeki hükümetimiz ve AK Parti 
hareketi, geride bıraktığımız 2017 
yılında birçok ilki başardı. Bunlardan 
en önemlisi 16 Nisan halk oylama-
sıydı. 16 Nisan ile birlikte Türk siyasi 
tarihinin 150 yıllık dönüşümü ger-
çekleştirmiş olduk. Bu sistem deği-
şikliğinin ilk uygulaması da inşallah 
3 Kasım 2019’da gerçekleştirilecek. 
Yine 2017 yılında Türkiye ekonomik 
olarak büyümeye devam etti. Özel-
likle üçüncü çeyrekte ülkemiz yüzde 
11,1 ile dünyada en hızlı büyüyen 
ülke konumuna geldi. 2016’nın yo-
ğun terör olayları, darbe girişimi, 
15 Temmuz ile başlayan ekonomik 
kıskacına rağmen Türkiye, 2017 yı-
lında büyümesini sürdürdü. Bunun 
yanında geçtiğimiz günlerde ihra-
cat rakamları açıklandı. Hamd ol-
sun 157,1 milyar dolarlık bir ihracat 
rakamını tutturmuş olduk. İnşallah 
2018 yılında bu rakamların çok daha 
üzerine çıkacağız” dedi.

“AK PARTİ VERDİĞİ SÖZLERİ 
BİR BİR TUTUYOR”

AK Parti’nin verdiği sözleri bi-
rer birer tutarak hayata geçirdiğini 
ifade eden Ünal, “AK Parti seçim 
beyannamelerinde verdiği sözleri 
bir bir tutuyor. Bunlardan biri olan 
taşeron meselesi de 2017’de sonuca 

bağlanmış oldu. 1 Kasım seçim be-
yannamesinde taşeron düzenlemesi 
AK Parti’nin seçim beyannamesinde 
yer almıştı. Seçim beyannamesin-
de yer alan tüm konular ile birlikte 
1 milyon kişiyi ilgilendiren taşeron 
meselesi de sonuca ulaştırılmış oldu. 
2016 ve 2017 yıllarının ekonomik 
sıkıntılarına rağmen Konya’nın pek 
çok projesinin açılışı yapıldı, teme-
li atıldı ya da fizibilite çalışmalarına 
devam edildi. Ulaşımdan, eğitime, 
enerjiden alt yapıya varıncaya kadar 
Konya’nın pek çok projesi milletve-
killerimiz ve teşkilatımız tarafından 
yakından takip edildi. Dizilere konu 
olan, “Aşkımız Beyşehir yolu gibi hiç 
bitmesin” denilen Konya- Beyşehir 
yolu tamamlandı. Çok yakın zaman-
da da açılışını gerçekleştireceğiz. 
122 kilometrelik Konya çevre yolu-
nun 22 kilometrelik kısmı bitti.49 ki-
lometrelik kısmın ihalesi yine geçti-
ğimiz yıl yapıldı. Üçüncü kısım ihale 
çalışmaları da devam ediyor. 109 ki-
lometrelik Çumra, Hadim, Taşkent, 

Alanya yolunun 25 kilometrelik 
kısmı tamamlandı. Ayak yüksekliği 
bakımından Türkiye’nin en yüksek 
viyadüğü olacak olan Eğitse Viya-
düğü’nün de 2017 yılında ihalesi 
yapıldı. İnşallah bu projemiz de en 
kısa zamanda tamamlanmış olacak” 
şeklinde konuştu.
“KONYA METROSU İLE İLGİLİ FİZİBİ-
LİTE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI”

Konya’nın devam eden diğer 
projeleri hakkında bilgi veren Ünal, 
“Konya metrosu ile ilgili de proje 
etüd ve fizibilite çalışmaları tamam-
landı. Bu önemli projenin ihalesi ile 
ilgili süreci takip ediyoruz. Kayseri, 
Konya, Antalya Yüksek Hızlı Tren 
projesi tamamlandı ile ilgili süreç de-
vam ediyor. Konya Karaman demir-
yolu projesi geçtiğimiz yıl tamam-
landı. Sinyalizasyon sistemlerindeki 
eksiklerinin tamamlanmasıyla bir-
likte 2018 yılının bahar aylarında 
hizmet vermeye başlamış olacak. 
Lojistik Köy projesinin ihalesi de 
2017 yılında yapıldı. Hızla yapımı 

devam ediyor. En kısa zamanda ta-
mamlanacak inşallah. Buğday Paza-
rı/ Yüksek Hızlı Tren Garı projesinin 
temelini yine geçtiğimiz yıl attık. Bu 
projemiz de en kısa zamanda Konya-
mıza hizmet vermeye başlayacaktır. 
Enerjide Konya için çok bir yılı geride 
bıraktık. Karapınar’da Güneş Enerjisi 
Santrali ile ilgili projenin ihalesi ya-
pıldı. İnşallah süreç tamamlandığın-
da Konya önemli bir yatırımı kazan-
mış olacak. MTA’nın Karapınar’da 
Linyit rezervi ile ilgili bir çalışmasını 
2017 yılında tamamlamış olduk. Bu 
çalışma Karapınar’ın enerji üssü ol-
ması noktasında önemli bir yatırım 
alt yapısı oldu. Karapınar’da Elbistan 
Termik Santrali’nin iki katı büyüklü-
ğünde bir tesis yapılmış olacak. Sağ-
lık yatırımlarında baktığımızda ise 
uzun zamandır gündemimizi meş-
gul eden Numune Hastanesi 2017 
yılı sonu itibariyle hasta kabulüne 
başladı. Öte yandan Şehir Hastanesi 
hızla yükseliyor. Bu büyük proje de 
2019 sonu 2020 başı itibariyle hiz-
met vermeye başlayacaktır” ifadele-
rini kullandı.

“KONGRE SÜRECİMİZ BAYRAM 
HAVASINDA DEVAM EDİYOR”
AK Parti’de devam eden kongre 

süreci ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Ünal, “AK Parti İl ve İlçe 
Kongrelerine hızla devam ediyor. 6. 
Olağan İlçe Kongreleri Konya’da ta-
mamlandı. Türkiye genelinde 800 
ilçe ve 28 İl Kongremiz şu anda ta-
mamlanmış durumda bulunuyor. 
İnşallah Nisan ayı itibariyle kongre 
sürecimizi tamamlamış ve büyük 
kongremizin hazırlığına başlamış 
olacağız. AK Parti başta Konya olmak 
üzere kongre süreçlerini bayram ha-
vasında geçiriyor. Konya İl Kongre-
miz de Cumhurbaşkanımızın teşrif-
leriyle en kısa zamanda yapılacak. 
AK Parti bu çalışmalarla ülkemiz için 
çok önemli bir dönüm noktası olan 
2019 yılına hazırlanıyor. AK Parti bu 
güne kadar girdiği bütün seçimlerde 
başarılı olmuştur. Tam 16 yıldır da 
iktidarını devam ettiriyor. İnşallah 
2019 yılındaki seçimlerde AK Par-
ti milletimizin teveccühü ile tekrar 
güçlü bir şekilde yoluna devam ede-
cektir” diye konuştu.
n HASİP MUTLU

K1 yetki belgeleri için
istenen şartlar hafifledi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, Res-
mi Gazete’de bugün yayımlanarak 
yürürlüğe giren Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği ile belge düzenlemede 
bürokrasiyi azaltacak ve e-devlet 
kullanımını artıracak yöntemler ge-
liştirdiklerini bildirdi.

Arslan, Resmi Gazete’nin bu-
günkü sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe giren Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği’ndeki değişiklikleri 
değerlendirdi. Bakanlığa iletilen 
sorunlar, mevzuatta yaşanan tered-
dütler ve mahkeme kararları esas 
alınarak mevzuatta birçok düzenle-
me yapıldığını belirten Arslan, va-
tandaşın belge alma şartlarının ha-
fifletilmesi, belge ücretlerinin yüzde 
50’ye yakın düşürülmesi gibi deği-
şikliklere gidildiğini söyledi. Yetki 
belgesi yenileme sırasında ödene-
cek taşıt kartı ücretinin 98 liradan 
60 liraya düşürüldüğüne işaret 
eden Arslan, K1 yetki belgeleri için 
istenen şartların hafifletilerek belge 
ücretlerinin düşürülmesi ve belge-
lerin iptal edilmesine ilişkin şartların 
azaltılarak, firmaların bu yöndeki 
mağduriyetlerinin önüne geçilmesi-
nin amaçlandığını ifade etti.

Arslan, daha önce belge alanlar-
dan belgeleri iptal edilen veya yeni-
leme hakkını kaybeden firmalara, 
yüzde 50 indirimli yeniden belge 
alma imkanı sağlandığını vurgula-
yarak, “Asgari kapasiteyi sağlayan-
ların veya ilave edilecek taşıtlar için 
muayenesi bulunanların yaş şartla-
rının azaltılması/kaldırılması sağla-
nacak” dedi. 

Kurallara uyulması halinde yetki 
belgesi sahiplerinin ödüllendirilmesi 
mekanizmasının ilk kez getirildiğine 
dikkati çeken Arslan, gerçek kişi-
lerin ölümü halinde, mirasçılarına 
ücret iadesinin yapılabileceğini söy-
ledi.

Panelvan cinsi taşıtların kapsam 
dışı bırakıldığını anlatan Arslan, 
elektronik tebligata ilişkin düzenle-
me yapılarak, tüm tüzel kişiliklere 
kayıtlı elektronik posta (KEP) zorun-
luluğu getirildiğini bildirdi.

Arslan, söz konusu yönetmelik-
le taşımacı olarak değerlendirilen 
bir kısım firmaların lojistik faaliye-
tinde bulunması için teşvik edilme-
lerine dair hükümlerin getirildiğini 
vurgulayarak, belge düzenlemede, 
bürokrasiyi azaltacak ve e-Devlet 
kullanımını artıracak yöntemlerin 
geliştirildiğini dile getirdi.

Taşıt ve acentelik sözleşmele-
rinin artık e-Devlet üzerinden ya-
pılabileceğine işaret eden Arslan, 
“İbrazı zorunlu olan bir kısım belge-
nin, vatandaşın yeniden noter onayı 
için para verilmesinin önlenmesini 
teminen aslı görülerek iade edilebil-
mesi sağlandı.” diye konuştu.

Arslan, yolcu taşımacılığında, 
engelli vatandaşların daha ucuza 
seyahat etmelerini sağlayacak dü-
zenlemelerin de yapıldığına dikkati 
çekerek, şunları kaydetti:

“Yüzde 30’luk mevcut indirimi 
koruyarak, 20 koltuğa kadar olan 
otobüslerde 1, 20 koltuktan fazla 
koltuğa sahip olanlarda en fazla 2 
engelli yolcumuza indirim oranını 
yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkardık.” 
Kargo taşımacılığında güvenlik 
esaslı tedbirle kargo alımı ve tes-
liminde kontrol mekanizmasının 
getirildiğini belirten Arslan, tüketi-
cilerin korunmasına ilişkin ilave ted-
birlerin belirlendiğini bildirdi.

Arslan, trafik güvenliğinin sağ-
lanması görevi çerçevesinde, şoför-
lere yönelik ilave tedbirler kapsa-
mında, yıllık güvenli sürüş eğitimi 
getirildiğini vurgulayarak, “Yetki 
belgesi sahipleri, çalıştırdıkları 
şoförlerin Milli Eğitim Bakanlığınca 
yetkilendirilen özel mesleki yeterli-
lik kurslarından yılda en az 7 saat, 
yüzde 70’i pratik, yüzde 30’u teorik 
olmak üzere güvenli sürüş eğitimi 
almalarını sağlayacak” dedi. Tür-
kiye’deki yolcu, eşya ve kargoların 
anlık olarak takibine ilişkin U-ETDS 
Projesi geliştirildiğine dikkati çeken 
Arslan, “Söz konusu projede elekt-
ronik ve uzaktan denetim yapılabil-
mesi için yasal zemin oluşturuldu” 
değerlendirmesinde bulundu.
n AA

AK Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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Geçmiş dönemlerde Türkiye karşıtlığıyla beslenen Fransız siyasetinin rasyonel bir dönüşüm içerisinde olduğu ve ilişkilerde AB tıkanıklığının ötesine geçilmesi 
gerektiğine dair bir bilincin ortaya çıktığı söylenebilir. Erdoğan-Macron görüşmesinden sonra yeni bir döneme girerek somutlaşmaya başladığı düşünülebilir

Türkiye’nin Fransa ile AB vizyonu!
Cuma günü gerçekleşen Erdo-

ğan-Macron görüşmesi, ikili ilişkiler-
de bundan sonraki dönemde hangi 
konu başlıklarının öne çıkacağını, 
hangilerinin daha geri planda kala-
cağını göstermesi açısından ve her 
şeyden önemlisi de Türkiye’nin AB 
üyeliği perspektifiyle ilgili olarak her 
iki ülke liderinin nerede durduğunu 
açıkça ve samimi bir şekilde ortaya 
koyması bakımından önem arz edi-
yor. 

Öte yandan, Türkiye’nin AB’ye 
adaylığının resmi olarak ilan edildiği 
1999 yılından itibaren Fransız siya-
setçi ve devlet adamlarının, Türki-
ye’nin üyelik perspektifiyle ilgili net 
ifadeler kullanmaktan kaçınarak, 
süreci belirsizlikte sürdürme siyaseti-
nin, Erdoğan-Macron görüşmesinden 
sonra yeni bir döneme girerek somut-
laşmaya başladığı düşünülebilir. Tür-
kiye’nin adaylık sonrası hızlı bir Avru-
palılaşma sürecine girerek AB ile ilgili 
reformlara hız verdiği ve de AB üyeli-
ğini önemli bir stratejik öncelik olarak 
belirlediği 2000’li yılların başında ve 
özellikle de 2007-2012 döneminde 
görev yapan eski Fransız Cumhur-
başkanı Nicholas Sarkozy döneminde, 
üyelik perspektifi ile ilgili olarak Fran-
sa’dan destek gördüğünü söylemek 
oldukça güç. Öyle ki, 2000’li yılların 
ilk dönemi, özellikle Fransız siyase-
tinde Türkiye’nin gerçekte Avrupa’ya 
ait olup olmadığı ve olası üyeliğinin 
tarihsel, dinsel ve kültürel kimliğiyle 
uyumlu olup olmadığı ekseninde yo-
ğunlaşan oldukça derin ve hararetli 
tartışmalara sahne oldu. 

İşte bu dönemden itibaren Türki-
ye ve Türkiye-AB ilişkileriyle ile ilgili 
tartışmalar gerek Fransız iç politika-
sının malzemesi olarak siyaseten ol-
dukça kullanışlı popülist bir malzeme 
gerekse de sol ya da aşırı milliyetçi 
kanattaki partiler tarafından seçim 
kampanyalarının önemli bir parçası 
haline geldi. Son yıllarda Türkiye’nin 
AB üyelik perspektifinin göreceli ola-
rak zayıflamasının da bir sonucu ola-
rak Fransız siyasetinde Türkiye üze-
rine popülist söylemler eskisi kadar 
yaygın ve etkili olmamakla birlikte 
2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
özellikle aşırı milliyetçi cephenin ada-
yı Jean Marine Le Pen tarafından kı-
sıtlı da olsa kullanılmaya devam etti. 

Kampanyası sırasında da Türkiye 
konusunu bir iç politika malzemesi 
yapmaktan kaçınan Emmanuel Mac-
ron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Paris 
ziyareti sırasındaki ortak basın top-
lantısında benimsemiş olduğu söy-
lemle de bu siyasetini devam ettirdi 
ve “Türkiye karşıtlığı” ve de “belirsiz-
lik”’ten beslenen bir Türkiye söylemi 
ve politikası benimsemeyeceğini ka-
nıtladı. Macron’un “gerçekçi” Türkiye 
siyasetinin gerek Türkiye-Fransa ge-
rekse de Türkiye-AB ilişkileri açısın-
dan ne derece ezber bozucu bir etki 
yarattığını anlamak için henüz erken 
olsa da iki ülke ilişkilerinin son dönem 
içinden geçtiği tarihi süreç dikkate 
alındığında, Fransa’nın Türkiye ile iki-
li ilişkilerini AB üyeliği ötesine geçir-
mek isteyen bir tutum sergilediği ve 
görüş farklılıklarından ziyade uzlaşı 
alanlarını öne çıkaran yapıcı ve uzlaş-
tırıcı bir ton benimsediği söylenebilir.

TÜRKİYE-AB 
İLİŞKİLERİNDE “GERÇEKÇİLİK” 
Erdoğan-Macron görüşmesinin 

Türkiye-AB ilişkileri açısından en 
önemli sonucu, gelinen nokta itiba-
rıyla ilişkilerin üyelik perspektifinden 
ziyade ortaklık perspektifine doğru 
kayma göstermesi ve bu mevcut du-
rumun da artık her iki ülke lideri ta-
rafından kanıksandığının sinyallerinin 
satır aralarında ifade edilmesidir. 

Bir taraftan basın toplantısında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türki-

ye’nin AB kapısında bekletilmesin-
den ülkesinin duyduğu yorgunluk 
ve bıkkınlıktan bahsederken, Fransız 
mevkidaşı ise Türkiye’nin AB üyelik 
sürecini yeni fasılların açılmasına ola-
nak verecek şekilde normal seyrinde 
ilerliyormuş gibi düşünmenin ikiyüz-
lülük olduğunun altını çizdi. Yine aynı 
şekilde Macron, AB’nin Türkiye’ye 
her zaman iyi davranmadığını ve 
bunu yaparken de hiçbir zaman ger-
çekleşmesi mümkün olmayan şeyleri 
mümkünmüş gibi gösterdiğini belirtti 
ve fakat bu durumun Türkiye ve Türk 
halkının geleceğini, Avrupa ve Avru-
pa ile birlikte aramasının önünde bir 
engel olmadığının altını çizdi. Hol-
lande döneminde de Türkiye’nin AB 
üyeliğiyle ilgili benzer bir tavır takınıl-
mış ve Türkiye-AB ilişkileri söz konu-
su edildiğinde Sarkozy döneminden 
farklı olarak “saldırgan” ve “incitici” 
bir dil kullanılmaktan kaçınılmıştı. Bu 
açıdan bakıldığında Macron’un Tür-
kiye siyasetinin bir önceki dönemin 
devamı niteliğinde olduğu, ikili ilişki-
lerin ticaret, askeri-savunma ve kül-
türel alanlarda daha güçlü bir ivme 
kazanmasını, Türkiye-AB ortaklığının 
güçlü bir şekilde dile getirilmesi ve de 
Türkiye’deki temel hak ve özgürlük-
lerle ilgili eleştiriler devam etmekle 
birlikte tonunun daha makul bir se-
viyeye düşürülmesi açısından geçmiş 
dönemden farklılıklar gösterdiği söy-
lenebilir.

Esasen, Erdoğan-Macron ortak 
basın toplantısında özellikle Mac-
ron’un Türkiye-AB ilişkileri ve in-
san haklarıyla ilgili konularla ilgili 
görüşlerini bildirirken benimsediği 
gerçekçi yaklaşım sadece Türkiye ile 
kısıtlı değil. Fransız medyasında da 
sıklıkla bahsedildiği gibi Macron’un 
dış politikadaki aktivizmi “herkesle 
konuşabilme” ve “gerçekleri konuş-
ma” prensibi üzerine kurulmuş bir 
metodun üzerinde temellenmiş gö-
rünüyor. Geçen sene mayıs ayında 
Versailles’da Rus lider Putin ile ger-
çekleştirdiği ortak basın toplantısında 
da Macron rencide etmekten uzak 
ve makul bir tonda Rusya’daki temel 
hak ve özgürlüklerle ile ilgili eleştirile-
rini dile getirmiş ve yine Mısır Cum-
hurbaşkanı Sisi ziyaretinde benzer bir 
duruş sergilemişti. 

Erdoğan-Macron görüşmesi de 
Macron’un “gerçekleri söyleme” si-
yasetinin bir yansıması olarak vuku 
buldu ve Fransız Cumhurbaşkanı, 
mevkidaşı Erdoğan ile ortak basın 
toplantısında Türkiye’nin AB pers-
pektifiyle ilgili olarak şu sözleri söy-
ledi: “Son gelişmeler ve Türkiye’nin 
tercihleri (entegrasyon) söz konusu 
süreçle ilgili olarak her hangi bir iler-
lemeye olanak tanımıyor. (…) Türki-

ye’nin adaylık sürecinin önümüzdeki 
senelerde sonuçlanacağını düşünmü-
yorum. Ama benim isteğim Türki-
ye ve Türk halkının Avrupa çıpasını 
koruması ve birlikte daha fazla işler 
yapmasıdır.” Bu görüşlerini Türki-
ye-AB ilişkilerinin entegrasyon çerçe-
vesinde değil onun yerine “işbirliği” 
ve “ortaklık” çerçevesinde yeniden 
düşünülmesi önerisiyle tamamlayan 
Fransız Cumhurbaşkanı, ayrıca Tür-
kiye’nin son yıllarda yaşadığı gerek 
terörizmden kaynaklanan gerekse 
de darbe girişiminden kaynaklanan 
problemlerini anlamakla birlikte Tür-
kiye ile özellikle bireysel özgürlükler 
hakkında anlayış farklılıklarının oldu-
ğunun altını çizdi ve Türkiye’yi Av-
rupa İnsan Hakları Konvansiyonuyla 
tümüyle uyumlu olmaya davet etti. 

Bireysel özgürlüklerle ilgili mese-
lelere dair ise Macron, Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’a ikili görüşmeler esnasın-
da spesifik olarak bazı kişi ve olaylar 
hakkında -ki, bunların arasında hak-
larında terör davası açılan akademis-
yenler ve bazı sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve gazeteciler de var-, 
sorular sorduğunu söyledi ve Türki-
ye’ye bir liste ilettiklerini ve bu alan-
da iki ülke arasında diyaloğun devam 
edeceğini, bireysel özgürlüklerle ilgili 
problemlere somut çözümler bulu-
nacağına dair beklentisinin olduğunu 
ifade etti. Bireysel özgürlüklerle ilgili 
olarak mevkidaşı ile farklı görüşlerini 
ise “Hukuk devleti bölünmez. Fikir 
eğer suça ya da terör tezlerine davet 
içermiyorsa bir fikirdir ve de özgürce 
açıklanmalıdır” şeklinde dile getiren 
Macron’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
yanıtı ise “Terör kendi kendine oluş-
muyor, terörün ve teröristin bahçı-
vanları vardır. Bu bahçıvanlar işte o 
‘düşünce adamıdır’ diye bakılanlardır. 
Onlar, gazetelerin köşelerinden orayı 
sularlar. Bir gün gelir bakarsınız ki bu 
insanlar karşınıza terörist olarak çı-
karlar” şeklinde oldu. Buradan hare-
ketle görüşmede öne çıkan iki önemli 
meselede -bunlardan ilki Türkiye’nin 
AB üyeliği perspektifinin doğal süre-
cinde ilerlediğine dair inanç, diğeri ise 
bireysel hak ve özgürlükler-, iki ül-
kenin uzlaşmaya imkan vermeyecek 
kadar uzak noktalarda ve farklı bakış 
açılarında olduğudur.

AB’DE RESTORASYON SÜRECİ VE 
FRANSA’NIN LİDERLİK ARAYIŞI
Türkiye’nin AB üyeliği ve Avru-

pa’ya aidiyetiyle ilgili uzun yıllardır 
devam eden ve sonuca ulaşmaktan 
uzak olan kısır tartışmalar ve de bi-
reysel hak ve özgürlüklerle ilgili görüş 
farklılıkları bir kenara bırakıldığında 
Türkiye-Fransa ilişkileri uzun yıllara 
dayanan gerek ticaret gerekse de kül-
tür-eğitim alanında önemli bir altya-
pıya sahip.

Mevcudun ve kazanılanın üzerine 
yenilerin inşa edilmesi suretiyle ve 
“birbirine normal bakabilme” üzerin-
den ikili ilişkilerde yeniden bir siner-
ji meydana getirmek esasen hiç de 
imkansız değil. Keza, her iki ülkenin 
lideri gerek küreselde gerekse de böl-
geselde kendi ülkelerine tekrardan 
“grandeur politique” (politik ihtişam) 
kazandırma ve ülkelerinin gücünü ve 
statüsünü artırmayı hedefliyor. Bura-
dan hareketle, ikili ilişkilerin “Avru-
pa” sorunu dışarda tutularak yeniden 
ticaret ve askeri ortaklık gibi stratejik 
konular üzerinden yeniden tanımlan-
ması her iki ülkenin de çıkarına. Tür-
kiye’den bakıldığında özellikle son iki 
senedir Avrupa ile bozulan ilişkileri 
yeniden tamir etme ve bunun için de 
Avrupa başkentlerinde kendine yeni-
den destek arama ve ikili ölçekte kar-
şılıklı güven tesisi ve de son dönemde 
Rusya ile stratejik ve askeri mesele-
lerdeki yakınlaşmanın dengelenmesi 
elzem görünüyor. Fransa’nın ise ilk 
olarak bölgesel ölçekte değerlendiril-
diğinde Almanya’da hükümetin ku-
rulamamasından kaynaklı Avrupa’da 
bir güç boşluğunun oluştuğu bu geçiş 
döneminde ve yine Brexit sonrası ye-
niden bir restorasyon sürecine giren 
AB’de “güçlü ve istikrarlı” ülke ola-
rak Avrupa liderliğini elinde tutmak 
istediği görülüyor. Küresel ölçekte 
ise yeni Fransa cumhurbaşkanı ve 
hükümetinin geçmiş dönemlerden 
devraldıkları Fransız ekonomisini ilgi-
lendiren yapısal sorunları çözmek is-
tediğini ve böylece Fransa’nın tekrar 
yüksek büyüme rakamlarını yakala-
ması arzusu içinde olduklarını söyle-
mek yanlış olmaz. Buradan hareketle 
Fransa’nın özellikle ticari ilişkileri ge-
liştirme potansiyelinin olduğu Türki-
ye gibi yakın komşuluk alanı içindeki 
ülkelerle mevcut ekonomi diplomasi-
sine ivme kazandırma isteği taşıması 
oldukça rasyonel bir karar olarak kar-
şımıza çıkıyor. 

Aynı rasyonelliğin Türkiye için 
de geçerli olduğunu Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın Paris’te Fransa Sanayiciler 
ve İşadamları Derneğinde (MEDEF) 
Fransız iş adamlarıyla buluşmasında 
yaptığı konuşmanın satır araların-
da görmek mümkün. 2023 yılında 
Türkiye’yi dünyanın en büyük ilk 10 
ekonomisinden biri haline getirme 
hedefinin dile getirildiği bu konuş-
mada Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki 
ülke arasındaki mevcut 13,5 milyar 
dolarlık ticaret hacminin yetersiz ve 
iki ülkenin potansiyelinin altında ol-
duğunun altını çizdi ve bu rakamı 
hedeflenen 20 milyar avroluk bir se-
viye taşımanın gereğinden bahsetti. 
Fransa’nın dünyanın en büyük 5’inci, 
Avrupa’nın en büyük 2’nci ekonomik 
gücüyken, Türkiye’nin satın alma gü-
cüne göre dünyanın 13’üncü, Avru-
pa’nın ise 5’inci büyük ekonomisi ol-
duğunun altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Fransız iş adamları ve yatı-
rımcılarına Türkiye’nin 2017 yılının 
3’üncü çeyreğinde yüzde 11’lik bir 
büyüme hacmini yakalayarak, 2017 
yılını yüzde 7’nin üzerinde bir büyü-
meyle tamamlayacağını hatırlattı ve 
bu büyüme oranlarıyla Türkiye’nin 
bir kez daha G-20 ve OECD ülkeleri 
arasında en hızlı büyüyen ekonomi 
durumuna geleceğine olan inancını 
tekrar dile getirdi.

Fransız yatırımcılara güven ver-
meyi arzulayan bu açıklamalardan 
anlaşılan o ki, AB’nin ABD, Çin, İs-
viçre ve Rusya’dan sonra 5. büyük 
ticaret ortağı olan ve AB’nin de ken-
disinin en büyük ticaret ortağı olduğu 
(Fransa Türkiye’nin en fazla ticaret 
yaptığı ilk 5 AB ülkesi arasında) Türki-
ye, Fransa ile ikili ilişkilerde “bardağın 
dolu tarafına” bakmayı tercih ediyor 
ve anlaşmazlıkları iki ülke arasında 
ivme kazanan ticaret ilişkileriyle aş-
mayı umuyor. Zaten ekonomik veriler 
de Türkiye’nin, İngiltere’nin birlikten 
çıkmasının ardından Almanya’dan 
sonra en fazla ticaret yaptığı ülkeler 
arasında ilk üçe giren Fransa ile ilişki-
lerini Almanya ile olduğu gibi ticaret 
ve ekonomi odaklı hale dönüştürmek 
istediği konusunda ipuçları veriyor. 

İLİŞKİLER STRATEJİK BİR 
BOYUT KAZANABİLİR Mİ?

Erdoğan-Macron görüşmesi sı-
rasında imzalanan üç önemli anlaş-
madan biri, Türkiye adına ASELSAN 
ve ROKETSAN’ın Fransa-İtalya kon-
sorsiyumu olan EUROSAM ile 18 ay 
gibi bir süreyi kapsayan ve 2020’lerin 
ortalarında üretileceği ve geliştirile-
ceği duyurulan hava savunma siste-
mi anlaşmasıdır. Hayalet uçaklara, 
insansız hava araçlarına ve füzelere 
karşı savunma amaçlı kullanılması 
öngörülen bu yeni savunma sistemi 
anlaşmasını esasen Türkiye’nin kısa 
bir süre önce Rusya ile imzalamış 

olduğu S-400 füze savunma sistemi 
anlaşması sonrasında çıkan ve Türki-
ye’nin askeri ve stratejik meseleler-
de NATO ve Batılı müttefiklerinden 
uzaklaşmaya başladığı ve bu anlaş-
manın Türkiye’nin NATO üyeliğinin 
“raison d’etre” (varlık sebebi)’ni or-
tadan kaldırdığı iddialarına verilen 
bir cevap olarak da nitelendirmek 
mümkün. Bu bağlamda EUROSAM 
anlaşması, Türk liderlerin NATO 
müttefiklerine sıklıkla izah ettiği gibi 
S-400’leri almalarındaki en önemli 
sebebin ülkelerinin hava savunma 
sistemini çeşitlendirmek istemeleri 
olduğuna dair ifadelerini doğrular ni-
telikte olup, Türkiye’nin hava savun-
ma sistemini geliştirirken bir denge 
arayışı içerisinde yoluna devam ede-
ceğinin sinyallerini veriyor. 

Fransa ile imzalanan diğer an-
laşmalar ise Airbus ve Türk Hava 
Yolları (THY) arasında, 25 adet 
A350-900’ün satın alma görüşmele-
rine başlamak adına mutabakat zaptı 
anlaşması, üçüncü olarak ise Türk 
Eximbank ve BPIFrance Assurance 
Export arasında karşılıklı reasürans 
anlaşması olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu anlaşmalara ek olarak Fransa’dan 
5 bin 700 ton et ihracatına olanak 
verecek bir mutakabat da imzalandı. 
Yine Fransız Cumhurbaşkanı Macron 
ülkesinin Sinop nükleer santraliyle de 
ilgilenebileceğine dair bazı sinyaller 
de verdi. Neredeyse AB, insan hakları 
ve bölgesel meselelerin de önüne ge-
çecek kadar dolu bir ekonomi günde-
mi olan Erdoğan-Macron görüşmesi, 
bundan sonraki yıllarda ikili ilişkiler-
de “ticaret” ve “askeri ortaklık” gibi 
başlıkların ağırlıklı olarak yer tutacağı 
izlenimini veriyor. 

Öte yandan, Erdoğan-Macron gö-
rüşmesinin diğer bir önemli sonucu 
ise her iki ülkenin Ortadoğu ile ilgili 
birçok meselede söylemsel olarak 
aynı çizgide yer almakla birlikte pra-
tikte ve metotta farklılaştığını gözler 
önüne sermesidir. Özellikle uluslara-
rası terörle mücadele, Esed’in gele-
ceği, DEAŞ ve PKK ile mücadele gibi 
konularda, yine Kudüs meselesinde 
Fransa ile Türkiye birbirine cok yakın 
bir dış politika söylemi benimsemiş 
gözüküyor. Esasen, Macron’un ülke-
sini özellikle Ortadoğu’ya çok fazla 
angaje etmek ve sahada olmak niye-
tinde olmadığı, onun yerine Lübnan 
meselesinde olduğu gibi daha çok 
kriz çözümü süreçlerinde başı çeken 
bir aktör olarak kendini konumlan-
dırdığını görüyoruz. Fransa ayrıca 
Soçi ve Astana süreçlerine aktif ya 
da gözlemci olarak katılmak isteme-
yerek Suriye’de barışın inşa sürecin-
de öncül bir rol oynamaktan ziyade 
ihtiyaç duyulduğunda sürece angaje 
olacak ve diplomatik rol üstlenecek 
ikincil bir aktör rolü oynamayı tercih 
ediyor. Bu stratejiyle aynı zamanda 
Suriye’de öne çıkan bir aktör olma 
durumunun ülkesinin DEAŞ ve diğer 
terör örgütleriyle olan mücadelesini 
sekteye uğratmasını istemiyor. 

Sonuç olarak, Erdoğan-Macron 
görüşmesinin ikili bir sonucu olduğu 
söylenebilir: İlk olarak, geçmiş dö-
nemlerde Türkiye karşıtlığıyla besle-
nen Fransız siyasetinin rasyonel bir 
dönüşüm içerisinde olduğu ve iliş-
kilerde “AB tıkanıklığı”’nın ötesine 
geçilmesi gerektiğine dair bir bilincin 
ortaya çıktığı söylenebilir. İkinci ola-
rak ise görüşmeler Türkiye’nin AB’ye 
üyelik perspektifine olan inancın kay-
bolduğunu göstermektedir ki bu da 
bundan sonraki dönemde bu söyle-
min diğer Avrupa başkentleri ve AB 
kurumlarınca da sıklıkla dile getirilip 
benimsenebileceği olasılığının bütün 
gerçekliğiyle ortada olduğuna işaret 
etmektedir.
n AA  

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİNDE YENİ AB VİZYONU
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İşadamı Arif Çalışkuşu vefat etti
Konya’nın tanınmış ailelerinden 

iş adamı ve siyasetçisi Arif Çalıku-
şu(67) geçirdiği kalp krizi sonucu 
hayatını kaybetti. Öğlen namazını 
takiben Hacıveyis Camii’nde kılınan 
cenaze namazı sonrası merhum Arif 
Çalıkuşu Üçler mezarlığına defnedil-
di. Merhum Arif Çalıkuşu’nun cena-
zesine ailesi, sevenleri ve dostlarıyla 
birlikte CHP Konya İl Başkanı Meh-
met Ali Ünal, CHP Konya Milletvekili 
Hüsnü Bozkurt, Konya Baro Başka-
nı Av. Mustafa Aladağ,  çok sayıda 
avukatlar, işadamlarıyla vatandaşlar 
katıldı.  Bir dönem CHP Konya İl 
Başkan Yardımcısı Av. Ulaş Çalıku-
şu’nun babası merhum Arif Çalıku-
şu 1951 yılı doğumlu olup, evli ve iki 
Çocuk babasıdır. Yenigün Gazetesi 
olarak merhuma Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 
n HABER MERKEZİ 

Milli Savunma Bakanı Canikli, “Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında 
toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır” dedi

‘TSK’nın kapıları 
bütün gençlere açık’

Milli Savunma Bakanı Nurettin 
Canikli, Bakanlıkta düzenlediği basın 
toplantısında, Milli Savunma Bakan-
lığı bünyesinde faaliyette bulunan 
Harp Okullarına yeni dönemde subay 
ve astsubay alımına ilişkin bilgi verdi.

FETÖ’nün darbe girişiminin ar-
dından Türk Silahlı Kuvvetlerinin su-
bay ve astsubay eğitim mekanizması 
sisteminin yeniden dizayn edildiğini 
belirten Canikli, TSK’nın önlisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora sevi-
yesindeki eğitim ve öğretim kurumla-
rının, Milli Savunma Üniversitesinde 
bir araya getirildiğini anımsattı.

15 Temmuz’dan sonra subay ve 
astsubay sayısında yaşanan açığı tela-
fi etmek amacıyla çok hızlı bir şekilde 
çalışmalara başlandığına dikkati çe-
ken Canikli, şöyle konuştu:

“Bugün itibarıyla Harp Okulları-
mızda 3 bin 938’i Türk, 520’si fark-
lı ülkelerden misafir öğrenci olmak 
üzere, toplam 4 bin 458 öğrenci eği-
tim görmektedir. Aynı şekilde Astsu-
bay Meslek Yüksekokullarımızda 2 
bin 335’i Türk, 106’sı misafir askeri 
öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 
441 gencimiz eğitim faaliyetini sür-
dürmektedir” dedi.

Bakan Canikli, yüksek lisans ve 
doktora seviyesinde eğitim veren 
Harp Enstitülerinde 15’i misafir 306 
öğrenci, araştırma enstitülerinde ise 
122 öğrencinin eğitim gördüğünü 
kaydetti.

“TEMİN ÇALIŞMALARI 
HIZLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”
Harp Okullarında, Astsubay Mes-

lek Yüksekokullarında, Harp Enstitü-
leri ve Araştırma Enstitülerinde 641’i 
misafir olmak üzere, 7 bin 327 kişinin 
eğitim gördüğünü bildiren Canik-
li, TSK’nın acil ihtiyacını karşılamak 
üzere dış kaynaktan subay ve astsu-
bay temin çalışmalarının çok hızlı bir 
şekilde devam ettiğini söyledi.

Canikli, bu kapsamda, 2017’de, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığında 
855 subay, bin 518 astsubay; Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığında 226 su-
bay, 704 astsubay; Hava Kuvvetleri 
Komutanlığında 527 subay, bin 127 
astsubay; Özel Kuvvetler Komutanlı-
ğında ise 155 subay ve 250 astsubay 
olmak üzere, toplam bin 763 subay 
ve 3 bin 300 astsubayın eğitimlerini 
tamamladığını, teğmen ve astsubay 
olarak nasp edildiklerini kaydetti. Ba-
kan Canikli, şöyle konuştu:

“Bu çerçevede yine dış kaynaktan 
acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 
2018 yılında Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 
bin 657 astsubay; Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığımız için 693 subay, 836 
astsubay; Hava Kuvvetleri Komutan-
lığımız için 341 subay, bin 899 astsu-
bay; Özel Kuvvetler Komutanlığımız 
için ise 300 subay, 600 astsubay ol-
mak üzere toplam 3 bin 761 subay 
ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştiril-
mesi planlanmaktadır. Bu çerçevede 
subayların sınav işlemleri tamam-
lanmıştır. İlan gerçekleştirilmiştir. 

Ondan kısa bir süre sonra subay 
eğitimine alınacak ve yaklaşık 6 aylık 
eğitimden sonra teğmen olarak nasp 
edileceklerdir. Aynı şekilde 5 bin 992 
astsubayımız da bu kapsamda eğitile-
cek ve atamaları gerçekleştirilecektir. 
6 aylık eğitimden sonra teğmen ya da 
astsubay olarak nasp edilecekler. An-
cak bu nasptan sonra sınıf okullarında 
gerekli eğitimlerini tamamlayacaklar-
dır. Kıta hizmeti görevi ondan sonra 
başlayacaktır. “

“BÜYÜK TEVECCÜH SÖZ KONUSU”
Canikli, 2017 yılında Milli Savun-

ma Üniversitesine bağlı Harp Okulla-
rı ve Astsubay Meslek Yüksekokul-
larına çok büyük bir teveccühün söz 
konusu olduğunu belirterek, “Geçen 
yıl, askeri okullarımıza girmek için 
toplam 230 binden fazla gencimiz 
başvuruda bulunmuştur. Bu, bir re-
kor sayıdır” dedi.

Harp Okulları hazırlık ve birinci 
sınıfında eğitim gören öğrencilerin 
yüzde 29’unun ailesinin işçi, yüzde 
20’sinin emekli, yüzde 16’sının es-
naf, yüzde 14’ünün memur, yüzde 
7’sinin çiftçi, yüzde 11’inin polis ve 
asker çocuğu olduğunu ifade eden 
Canikli, aynı şekilde meslek yükseko-
kulları birinci ve ikinci sınıfında eğitim 
gören öğrencilerin ailelerinin yüzde 
34’ünün işçi, yüzde 19’unun emekli, 
yüzde 17’sinin esnaf, yüzde 11’inin 
çiftçi, yüzde 9’unun memur, yüzde 
6’sının asker ve polis olduğunu söy-
ledi. TSK’nın öğrenci profilinin top-
lumun aynası olduğunu dile getiren 
Canikli, öğrencilerin yemek, barınma, 
giyim, harçlık ve benzeri bütün ihti-
yaçlarının devlet tarafından karşılan-
dığını kaydetti.

“DÜZENLEME YAPILMA 
İHTİYACI ORTAYA ÇIKTI”

Canikli, ailesi okuduğu şehirde 
ikamet eden öğrencilerin cuma akşa-
mından pazar akşamına kadar ailesi-
nin yanında evci iznine çıkabildiğini 

belirterek, “Öğrencilerimize binicilik, 
ebru, boru trampet, model uçak, zeka 
oyunları, satranç, müzik, resim, tiyat-
ro, fotoğrafçılık, dans ve halk oyunları 
ve benzeri konularda uzman personel 
tarafından eğitim verilmektedir. Ba-
şarılı öğrenciler için bilgi ve görgüleri-
ni artırmak maksadıyla yurt içi ve dışı 
geziler düzenlenmektedir” dedi.

Kapalı spor salonu, basketbol sa-
hası, yakın dövüş antreman salonu, 
ağırlık çalışma salonu, açık-kapalı 
futbol sahası, tenis kortu, atış poligo-
nu ve kütüphane ile sağlık hizmetleri 
için revirin öğrencilerin kullanımına 
sunulduğunu dile getiren Canikli, 
şunları kaydetti: 

“Bu sene Öğrenci Seçme ve Yer-
leştirme Sınavı’nda yapılan değişiklik 
nedeniyle bu yıldan itibaren geçerli 
olmak üzere Harp Okulları ve Ast-
subay Meslek Yüksekokullarının öğ-
renci alım faaliyetlerine yönelik yeni 
bir düzenleme yapılması ihtiyacı or-
taya çıkmıştır. Bu çerçevede ve bu 
kapsamda, ÖSYM ile Milli Savunma 
Bakanlığımız arasında bir protokol 
imzalanmıştır. Bu protokol ile Harp 
Okullarında ve Astsubay Meslek Yük-
sekokullarında eğitim ve öğretime 
zamanında başlayabilmek amacıyla 
18 Mart 2018 tarihinde, 81 il mer-
kezinde Milli Savunma Üniversitesi 
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 
yapılması planlanmıştır. Yapılacak bu 
sınav sonrası adaylar, fiziki değerlen-
dirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat 
sınavlarından oluşan ikinci aşama 
sınavına çağırılacaktır. Bir başka ifa-
deyle bu sınav, sadece ikinci aşama 
sınava çağırılacakların belirlenmesi 
amacıyla yapılacaktır.”

“120 ÇOKTAN SEÇMELİ 
SORU SORULACAK”

Canikli, ikinci seçim aşamalarında 
başarılı olan ve olumlu sağlık raporu 
alan adayların, fiziki yeterlilik testleri 
ve mülakattan aldıkları puanlar ile 

üniversite sınavı puanları dikkate alı-
narak, aday değerlendirme puanının 
tespit edileceğini ve buna göre asil ve 
yedek listelerin belirleneceğini söyle-
di.

İkinci aşama sınav sistemine çağ-
rılacakları belirlemek amacıyla ÖSYM 
tarafından 18 Mart’ta yapılacak sına-
vın, temel yeterlilik testi ağırlığında 
olacağını, Türkçe, temel matematik, 
sosyal bilgiler ve fen bilgisi konula-
rında toplam 120 çoktan seçmeli soru 
sorulacağını belirten Canikli, eğitim 
ve öğretime süresinde başlayabilmek 
için böyle bir düzenleme yaptıklarını 
kaydetti.

Sınav başvuralarının yarından 
başlayarak, 15 Şubat’a kadar devam 
edeceğini bildiren Canikli, sınav baş-
vurularının ÖSYM tarafından alına-
cağını ifade etti. Canikli, “Biz, Milli 
Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma 
Üniversitesi olarak gençlerimize ses-
leniyoruz. Onları bu şerefli ordunun 
bir mensubu olmaya, geleceğin ko-
mutanı olmaya çağırıyoruz. Gelin bu 
şerefli ordunun sizler de bir mensubu 
olmak için başvurunuzu yapın. Kapı-
mız bütün gençlerimize açık. Gelin, 
tarihi şanlı zaferlerle dolu, dünya-
nın en güçlü ordularından biri olan 
TSK’da subay ve astsubay olarak siz-
ler de yerinizi alın.” diye konuştu..

Canikli, konuşmasının ardından 
basın mensuplarının sorularını yanıt-
ladı.

“Astsubaylar ve subaylar için tek 
sınav mı yapılacak?” sorusunu Canik-
li, “Tek sınav yapılacak. Birinci sınav, 
yerleştirmede kullanılacak puanları 
belirleyecek olan sınav değil. Sadece 
zaman kazanmak amacıyla, ikinci sı-
nava çağrılacak olan adayların seçimi 
ve belirlenmesi amacıyla kullanıla-
caktır. İkinci aşamada, birinci sınav 
sonuçları kullanılmayacaktır.” diye 
yanıtladı.
n AA

Yunak’taki şoförler, ‘Halil
Yılmaz’ı yeniden seçti

Ağaca çıkan sansar, 
itfaiyeye zor anlar yaşattı

Yunak Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Başkanlığı’na Halil Yıl-
maz yeniden seçildi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda 
yapılan genel kurulda mevcut baş-
kan Halil Yılmaz ve listesi 116 oy 
alırken diğer aday Adnan Kılınç ise 
99 oy aldı. Tekrar seçilen Yılmaz, 
yaptığı konuşmada tüm üyelere 
teşekkür etti. Meslektaşlarının bek-
lentilerini tek tek dinleyerek çözüm 
üreteceklerini ifade eden Yılmaz, 
“ Meslektaşlarımızın hak ve men-
faatleri doğrultusunda çalışmalar 
yapacağız. Seçimden önce ne söy-
lediysek arkasındayız. Verdiğimiz 
sözlerin hepsini yerine getireceğiz” 
dedi  

Cıdıroğlu ilk önce Beşışıklı Ma-

hallesi’nde yaşayan 62 yaşındaki 
Güzel Uğur’u evinde ziyaret etti. 
Cıdıroğlu, daha sonra ziyaretlerini 
Çayırbaşı Mahallesi’nde sürdürdü.

Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı Müdürü Özkan Kılınç, 
Yunak İlçe Jandarma Komutanı 
Adem Güneş, Yunak İlçe Emniyet 
Amiri Ufuk Başlık’ın da bulunduğu 
ziyaretlerde Cıdıroğlu talepleri din-
ledi. Ailelere gereken desteğin ve-
rileceğini ifade eden Kaymakam Cı-
dıroğlu, mahalle halkıyla da sohbet 
etti. Mahallelerde yaşayan vatan-
daşların her alandaki istek ve öne-
rilerine de açık olduklarını belirten 
Cıdıroğlu, vatandaşların her zaman 
kendilerini ziyaret edebileceğini 
kaydetti.  n AA

Akşehir’de söğüt ağacına çıkan 
sansar itfaiye ekiplerine zor anlar 
yaşattı. Selçuk Mahallesi 24 Ağus-
tos Bulvarı üzerindeki söğüt ağa-
cında bir sansar olduğunu gören 
vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri-
ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye 

ekipleri sansarı ağaçtan indirme-
ye çalışırken korkan sansar ağacın 
en uç noktasına kaçtı. Çalışmalar 
devam ederken bir fırsatını bulan 
sansar hızla ağaçtan inerek gözden 
kayboldu.
n AA

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Harp Okullarına yeni dönemde subay ve astsubay alımına ilişkin bilgi verdi.
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Büyükşehir ve merkez ilçe başkanları ile AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediyesi’nde biraraya gelerek Konya’nın 
geleceğini konuştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın sürekli bir gelişim çizgisi gösterdiğini belirtti 

‘Konya, sürekli 
gelişim çizgisinde’

Gazeteci; olayları ve konuları, 
kişiler hakkında bilgileri toplayıp 
derleyerek tarafsız yayınlayan, 
gazetecilik mesleğini icra eden 
kişidir. Gazetecinin gerçeğe, 
belgeye dayalı yazılar yazması 
gerekir. Demokrasinin merkez 
kurumlarından birisi olan basın 
yayın kuruluşlarında çalışan 
basın mensuplarının oldukça 
güç koşullar altında çalıştıklarını 
herkes bilir. Sıcak, soğuk, savaş, 

doğal afet gibi sıkıntılı günlerde basın iş başındadır. Hedefin ba-
zen basın mensupları olduğu durumları okuyoruz. Türkiye’de 
birçok yerel ve ulusal medya kuruluşları bulunmaktadır. Top-
lumun haber alma için kulağıdır, sıkıntısını dile getirmek için de 
dilidir. Kalemlerini asılsız haber için kullananlar,  birilerini hedef 
göstererek gazetelerinde bilgi ve düşünce kirliliğine yer veren 
gazetecilerin varlığını düşünmek dahi istemeyiz. Ancak üzüle-
rek belirtmek gerekir ki bazı basın mensupları meslek etiğini 
çiğneyebilmektedir.

Çoğalan haber kitlelerinin çeşitliliği, bazı olumsuz 
durumlara sebebiyet verebilmektedir. İnanıyorum ki sayıları 
çok olmayan bu meslek anlayışındaki gazeteciler kalemlerini 
doğrudan yana, haktan yana kullanıp, varsa yanlışlıkları da 
mertçe, açık sözlülük ve insan haklarına saygı göstererek 
yazan, saygı duyulan gazetecilerimizin arasında eriyeceklerdir.

Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri 
onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen 
Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür.  1961-1971 arasında 
“Çalışan gazeteciler bayramı” adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki 
askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının 
geri alınması üzerine kutlama gününün adı, “ 10 Ocak Çalışan 
gazeteciler günü” olarak değiştirilmiştir. 4 Ocak 1961’de kabul 
edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağ-
layan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede 
yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur. 

Başta bugünlerde bu mesleği yapmamda bana kapılarını 
açan kıymetli meslek büyüklerime, Yenigün Gazetesi aileme, 
Annem Hatice Çağla ve Babam Hasan Çağla’ya, fikirleri ve 
düşünceleri ile her zaman yanımda olan kardeşim Taha Süley-
man Çağla’ya, duaları ve destekleri ile her zaman yanımda olan 
aile büyüklerime ve yakınlarıma teşekkür ederim.

İnşallah gazetecilik mesleğinde daha güzel yerlerde 
kıymetli siz büyüklerimden almış olduğum dua ve destek-
lerle daha iyi yerlerde temsil edeceğim inşallah. Gazeteciler 
günümüzü düzenlediği program ile erkenden kutlayarak 
bizleri onurlandıran Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(KONSİAD) Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın ve 
Yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim.

Gazeteci demek, halkın sesi olabilmek demektir. Kamu-
oyunun bilgilendirilmesinde, halkın sesini tarafsızca duyuran 
tüm gazeteci meslektaşlarıma emekleri için teşekkür ediyo-
rum. Bu düşüncelerle, tüm basın mensubu arkadaşlarımın ve 
büyüklerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, 
çalışmalarında başarılar diliyorum…

GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Teşkilatı 
Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Ali Sürücü ve Yerel Yö-
netimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Seyit Mehmet Sümer; geçmiş dönemlerin 
değerlendirmesi ve gelecek hedeflerini is-
tişare etmek üzere Karatay Belediye Baş-
kanlığı’nda bir araya geldi. 

Toplantıya ev sahipliği yapan Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli 
göreve geldiği 2004 yılı öncesi durum ve 
2004 yılından bugüne gerçekleştirilen ya-
tırımları ve projeleri değerlendirdi.  Baş-
kan Hançerli bir Karataylı olarak Karatay’a 
vefa borcu olduğunu belirterek “Anadolu 
Selçuklu Devletine başkentlik yaparak 
adını tarih sahnesine altın harflerle yazan, 
yüzlerce yıl tüm Anadolu’nun yönetim 
merkezi olan Konyamızın gözbebeği olan 
Karatay, gerek günümüze taşıdığı kültürel 
mirası gerek sürekli gelişen yapısı ile Haz-
reti Mevlana’nın meftun bulunduğu aziz 
bir beldedir. Karatay’a hizmet etme şe-
refine erişmiş olmak bizler için büyük bir 
gurur kaynağıdır. Göreve geldiğimiz 2004 
yılından bu yana Karatay’ın bin yıllık kök-
lerine bağlı kalarak; Karatay’ı her gün daha 
da modernleşen bir cazibe merkezi haline 
getirip, Karataylı hemşerilerimizi daha 
yüksek standartlara sahip yaşam alanları-
na sosyal donatılara ve kültürel faaliyetlere 
kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürmekteyiz. Bir başkentin her zaman 
başkent olduğu bilinciyle tarihi mirasımızı 
bugüne ve geleceğe güvenle taşımak için 
gayret sarf etmekteyiz” dedi. 
“KARATAY’IN BUGÜNÜNÜ ANLAMAK İÇİN 

DÜNÜNÜ BİLMEK GEREKİR”

Her geçen gün gelişim zincirine bir 
halka eklenen Karatay, bugün modern bi-
naları, yayla yollarına kadar uzanan geliş-
miş ulaşım ağı, üniversitesi, adliyesi, şehir 
hastanesi, hafif raylı ulaşımı, Konya’nın en 
büyüğü olan Şehir Pakı ile her geçen gün 
daha da modern bir yapıya kavuşmaktadır. 
Bugünlere gelirken geçilen aşamalar, AK 
Parti iktidarımızın yerel yönetimlere verdi-
ği büyük önem ve kurumlar arası işbirliği-
ni sağlayan 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası 
sayesinde hizmetlerimiz büyük bir ivme 
kazanarak katlanmış ve hemşerilerimize 
daha iyi hizmet edebilme imkanı oluştur-
muştur. Geçmişte bir okulun bahçesine 
asfalt dökmemize siyasi nedenlerden dola-
yı izin verilmezken bugün Karatay Beledi-
yesi olarak öz kaynaklarımız ile 20 okul 5 
okula 5 kapalı spor salonu 16 okula suni 
çim saha yaptık” dedi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 

Konya’nın gelişme potansiyeli ile Türki-
ye’nin gözde şehirlerinden biri olduğunu 
vurgulayarak; gerçekleştirilecek çalışmalar 
ile bu potansiyelin her geçen artacağını 
belirtti. 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, Konya’da belediyeler arası 
koordinasyonun en üst düzeyde gerçek-
leşmesinin şehre büyük değer kattığını 
söyleyerek; yapılan çalışmaların her geçen 
gün şehri daha da büyük bir cazibe merke-
zi haline getirdiğini söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Konya’nın sürekli bir geli-
şim çizgisi göstererek Anadolu’nun marka 
şehirleri arasına adını altın harflerle yazdır-
dığını belirtti. 

KOSKİ yatırımları ile Konya’nın hem 
içme hem de sulama suyu konusunda 
büyük bir ivme ile hizmetleri tamamlama 
gayreti içerisinde olduğunu söyledi. AK 

Parti hükümeti ile uyum içerisinde ger-
çekleştirilen çalışmalar neticesinde hızlı 
trenden, şehir hastanesine, tramvaydan 
ve KOP projesine kadar pek çok hizmetin 
Konya’ya kazandırıldığını vurguladı. Ger-
çekleşen toplantıya ev sahipliğinden dolayı 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli’ye teşekkür etti. 

 AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da, 
“Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini 
belirterek , “AK Parti olarak çalışmalarımı-
za hız kesmeden devam ediyoruz. Türki-
ye’nin muhasır medeniyetler seviyesine 
ulaşması için çalışıyoruz. AK Parti’nin ik-
tidarda bulunduğu süreç Türkiye’nin her 
bakımdan ileriye gittiği bir dönem olmuş-
tur” dedi. Konya’nın üretim odaklı düşü-
nen bir şehir olduğuna dikkat çeken Angı, 
“Tüm enerjimizi Konya’nın gelişimi için 
harcıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Sürücü ve Seyit Mehmet Sümer toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın talimatıyla, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum 
kapsamında kurulan 5 komisyonun 
önümüzdeki günlerde çalışmalarına 
başlayacağı belirtildi. Komisyonların 
yapacağı çalışmalarla devlet organ-
ları yeniden yapılandırılacak. 5 ko-
misyon, yapılan anayasa değişikliği-
ni ilgili yasalara taşımanın yanısıra, 
yerel yönetimler, kamu kurum ve 
kuruluşları, bakanlıklar ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalış-
ma düzenini tamamen değiştirecek. 
Çalışmalar neticesinde çıkacak tas-
laklar üzerinde Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıl-
dırım’ın da katılımıyla taslak üzerin-
den yeniden çalışmalar yürütülerek 

metinlere son şekli verilecek. 
KOMİSYONUN BİRİ 

AHMET SORGUN’A EMANET
AK Parti tarafından kurulan 5 

uyum komisyonu ve komisyon baş-
kanları şöyle; “Yürütmenin Yapılan-
dırılması ve Kamu Reformu Komis-
yonu’na eski İçişleri Bakanı Efkan 
Ala, Yerel Yönetimlerin Yeniden 
Yapılandırılması Komisyonu’na Ge-
nel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Se-
çim Mevzuatının Yeni Sisteme Göre 
Yapılanması Komisyonu’na Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
TBMM İçtüzüğü Komisyonu’na 
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 
Ekonomik Kurumların Yeniden Ya-
pılandırılması Komisyonu’na Genel 
Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz.” 
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı ve Kon-

ya Milletvekili Ahmet Sorgun, hem 
partideki görevi hem de avukat ol-
ması itibari ile seçim mevzuatının 
yeni sisteme göre yapılandırılması 
konusunda yapılacak çalışmalara 
başkanlık edecek. 

ÖNCELİK YEREL YÖNETİMLER
Yapılacak çalışmalaröncelik sı-

rasına göre gündeme gelecek. Ön-
celikle Yerel Yönetimlerin Yeniden 
Yapılandırılması düzenlemesinin 
yasalaştırılması konuşuluyor. Yü-
rütmenin Yapılandırılması ve Kamu 
Reformuyla ilgili olan komisyonun 
çalışmaları en son gündem oluştura-
cak. Bu komisyonun çalışmalarının 
bir bölümü TBMM’ye sevkedilebile-
ceği gibi, Cumhurbaşkanlığı Karar-
nemesiyle 2019’dan sonra yapma 
olasılığı da bulunuyor.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Sorgun ‘uyum’ 
için çalışacak!

AK Parti tarafından yeni hükümet sistemine uyum kapsamında kurulan 5 komisyondan biri olan Seçim Mevzuatının Yeni 
Sisteme Göre Yapılanması Komisyonu’na AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun Başkanlık ediyor
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İdlib’de patlama: 32 kişi öldü  İdlib’de TSK konvoyuna saldırı
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib 

ilinin merkezinde gerçekleşen 4 
ayrı patlama sonucu ölenlerin sa-
yısı 32’ye çıkarken, yaralananların 
sayısı 100’ü geçti. 

İdlib’deki Sivil Savunma (Be-
yaz Baretliler) müdürü Mustafa 
Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, dün İdlib merkezinde 
park halindeki otomobillerin ve 
sivil yerleşimin bulunduğu böl-
gede meydana gelen 4 patlama-
da hayatını kaybedenlerin sayısı-
nın 32’ye yükseldiğini belirterek, 
100’den fazla kişinin de yaralan-
dığını söyledi. 

Patlamalar nedeniyle çevrede-
ki 15 binada büyük hasar oluştu-
ğunu aktaran Yusuf, 50’den fazla 
aracın da zarar gördüğünü ifade 
etmişti.Yetkililer, patlamaların 
bomba yüklü araçlarla gerçekleş-
tirilmiş olabileceğini kaydediyor.

Hatay ilinin karşısına denk 

düşen İdlib ili ve çevresi, 4-5 
Mayıs’taki Astana anlaşmasın-
da gerginliği azaltma bölgesi ilan 

edilmişti. Rejim ve zaman zaman 
Rusya’nın ateşkes ihlalleri sürüyor
n AA

Suriye’de İdlib gerginliği azalt-
ma bölgesinde ateşkes gözlem gö-
revi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) konvoyuna roketatar saldırısı 
düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Daret İzze 
ilçesi yakınlarında TSK konvoyu-
nun geçişi sırasında düzenlenen 
saldırıda araçların 20-30 metre 
yakınına roketatar mermisi isabet 
etti. Ölen veya yaralanan olmayan 

saldırıda, araçlarda da herhangi 
bir hasar meydana gelmedi.  Ola-
yın ardından TSK unsurları gerekli 
güvenlik tedbirlerini aldı.  Hatay 
ilinin karşısına denk düşen İdlib ili 
ve çevresi, 4-5 Mayıs’taki Astana 
anlaşmasında gerginliği azaltma 
bölgesi ilan edilmişti. Ateşkesin ga-
rantörleri Türkiye, Rusya ve İran, 
14-15 Eylül’deki turda da bölgenin 
sınırları üzerinde uzlaşmıştı. TSK, 

12 Ekim’de ateşkes gözlem nokta-
ları kurma amacıyla bölgeye intikal 
etmişti. Şimdiye kadar 3 gözlem 
noktası kuran TSK’nın faaliyetleri 
devam ediyor.  Suriye-Türkiye sını-
rındaki Afrin bölgesinde yuvalanan 
terör örgütü PYD/PKK da İdlib ger-
ginliği azaltma bölgesinde konuşlu 
TSK gözlem gücüne havan topu 
saldırısı düzenlemişti.
n AA

Arakanlılar Bangladeş’e 
sığınmaya devam ediyor

IOM, 2018’in Arakanlı Müs-
lümanlara yönelik şiddet olayları-
na son getirmediğine işaret etti. 
Aralık 2017’de 2 bin 400’den faz-
la Arakanlı Müslüman’ın Bangla-
deş’e geçtiği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Uluslara-
rası Göç Örgütü (IOM), Myan-
mar’daki saldırılardan kaçan 
Arakanlı Müslümanların 2018’in 
ilk günlerinde de Bangladeş’e 
sığınmaya devam ettiğini bildir-
di. IOM’dan yapılan açıklamada, 
2018’in Arakanlı Müslümanlara 
yönelik şiddet olaylarına bir son 
getirmediğine işaret edildi. 

Aralık 2017’de 2 bin 400’den 
fazla Arakanlı Müslüman’ın 
Bangladeş’e geçtiğinin tahmin 
edildiği kaydedilen açıklamada, 
2018’in ilk günlerinde de siville-
rin sınırı geçmeye devam ettiği 
belirtildi.  Açıklamada, günlük 
geçişlerin Myanmar’daki operas-
yonların en yoğun olduğu döne-
me oranla azaldığı, ülkeye yeni 
ulaşanlardan pek çoğunun, kaçış-
larını geciktiren sorunlarla karşı-
laştıklarını söylediği ifade edildi. 

Yeni yılda Bangladeş’e ilk 
gelen Arakanlı Müslümanlardan 
50 yaşındaki Ahmed, “Köyümüz 
kuşatıldığı için daha önce oradan 
ayrılamadık. İki ay önce balık tut-
maya giden iki oğlum öldürüldü” 
diye konuştu.

Bangladeş’in Cox’s Bazar şeh-
rindeki Balukhali kampına, 15 ila 
20 yaşlarındaki 3 çocuğuyla gelen 
Ahmed, ailesinin Arakan’ın Rat-
hedaung bölgesindeki köylerinde 
haftalarca korku içinde yaşadıkla-
rını ve yakınlarda odun toplamak 
için dahi evden çıkamadıklarını 
dile getirdi. 

Ahmed, kendilerini tehdit 
eden komşularına dışarı çıkma-
ya izin vermeleri için yaklaşık 
112 dolar (150 bin kyat) rüşvet 
verdiklerini söyleyerek, “Bura-
da kimse bizi takip etmiyor, ezi-
yet etmiyor. Ölüm korkusu yok. 
Kızımın işkence gördüğüne ve 
oğullarımın öldürüldüğüne şahit 
oldum” dedi. 

Ahmed’in 18 yaşındaki kızı 
Raysuana da annesinin yıllar 
önce öldüğünü, babasının kendi-
si ve kardeşlerini yetiştirmek için 
tek başına çok çalıştığını dile geti-
rerek, “Kendimi burada güvende 

hissediyorum” diye konuştu. 
“Çevremizdeki boş evleri yak-

maya başladılar ve daha fazla 
orada kalamadık”

Kampa yeni gelenlerden 35 
yaşındaki Asama Begüm, “(Ara-
kan’ın) Buthidaung bölgesindeki 
köyümüzdeki bütün evler yakıldı. 
Yalnızca benim evim kaldı.” ifa-
desini kullandı. 

Eşinin 25 Ağustos’ta başlayan 
şiddet olaylarından önce öldüğü-
nü, 15 yaşındaki oğlu ve bir be-
beğiyle kaldığını anlatan Begüm, 
birkaç ay önce saldırıya uğrayan 
oğlunun enfeksiyon nedeniyle 
şişen bacağının kesilmesi yüzün-
den köylerinden kaçamadığını 
söyledi.Begüm, “Oğlum hasta 
olduğu için kaldım. Evde yalnız 
kalmaktan çok korkuyorduk, ka-
lacak zihinsel gücü bulmaya ça-
lıştık. Fakat sonra çevremizdeki 
boş evleri yakmaya başladılar ve 
daha fazla orada kalamadık” dedi. 

Bir ülkeden diğerine geçtik-
ten sonra sığındıkları kampın çok 
huzurlu geldiğini belirten Be-
güm, “Kendi ülkemizde serbestçe 
dolaşmamıza bile izin verilmedi, 
bu yüzden bunun anlamı büyük.” 
diye konuştu.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA 
ETNİK TEMİZLİK 

Myanmar ordusu, silahlı 
militanları bahane ederek Ara-
kanlı Müslümanlara 25 Ağustos 
2017’de büyük bir şiddet dalgası 
başlattı. Sınır Tanımayan Doktor-
lar (MSF) Örgütü’nün verilerine 
göre, 25 Ağustos 2017’den bu 
yana 6 bin 700 Müslüman öldü-
rüldü. Yüzlerce köyün yakıldığı 
Arakan’dan, halen çok sayıda kişi 
can güvenliği nedeniyle kaçmaya 
çalışıyor.

Myanmar yönetimi, dağ-
lık bölge, nehir ve deniz yoluy-
la Bangladeş’e geçmeye çalışan 
Müslümanlara insani yardımlara 
ulaşmasına için vermiyor. Çok sa-
yıda Arakanlı kaçış yolunda açlık, 
hastalık ve diğer zorluklar nede-
niyle hayatını kaybetti. 

Arakan’da 1970’lerde yakla-
şık 2 milyon Müslüman’ın yaşadı-
ğı tahmin ediliyor ancak sistema-
tik saldırılarla gerçekleşen etnik 
temizlik sonucu bu sayı 350 binin 
altına geriledi.
n AA

Papa Franciscus, “Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların kutsal şehri Kudüs’ün statüsü konusunda, ilgili BM 
kararlarına uyulması ve ortak taahhütlere saygı duyulması gerektiği yönündeki çağrımızı yineliyoruz” dedi 

Papa’dan ‘Kudüs’ün 
statüsüne saygı’ çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa 
Franciscus, “Hristiyan, Yahudi ve 
Müslümanların kutsal şehri Kudüs’ün 
statüsü konusunda, ilgili Birleşmiş 
Milletler (BM) kararlarına uyulması 
ve ortak taahhütlere saygı duyulması 
gerektiği yönündeki çağrımızı yine-
liyoruz” dedi. Vatikan’daki Apostolik 
Sarayı’nda yeni yıl vesilesiyle büyü-
kelçi ve diplomatik temsilcileri ağırla-
yan Papa, burada yaptığı konuşmada, 
gelecekteki anlaşmazlıkların sükunet, 
diyalog ve karşılıklı anlayışla çözülme-
si gerektiğini vurguladı.

İnsan onurunun ve İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nin önemine işa-
ret eden Papa, bu kapsamda yaşama 
hakkının korunmasındaki en önemli 
etkenin de barışın tesisi ve muhafaza-

sı olduğunun altını çizdi.
Papa Franciscus, Suriye konusun-

da barış girişimlerinin devam etmesi-
nin büyük önem taşıdığını belirterek, 
“Etnik veya dini mensubiyetine bakıl-
maksızın her bir vatandaşın ülkenin 
gelişimine aktif katılım sağlayabile-
ceği bir sosyal ortam ile gerekli yasal, 
siyasi ve güvenlik koşullarının oluş-
turulması bir ihtiyaç.” ifadelerini kul-
landı. Suriyeli sığınmacıların evlerine 
dönmesinin önemine değinen Papa, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Başta Ürdün, Lübnan ve Türkiye 
olmak üzere komşu ülkelere sığınan 
mültecilerin evlerine dönebilmesi de 
çok önemli. Bu ülkelerin böyle zorlu 
bir zamanda gösterdiği özveri ve çaba 
takdire şayan. Bu çabaları ve Suriyeli 

mültecilerin evlerine dönebilmeleri 
için gerekli ortamın oluşturulması yö-
nündeki gayretleri, bütün uluslararası 
toplumun desteklemesi gerekiyor.” 

“İki devletli çözüme her zaman-
kinden çok ihtiyaç var”

Filistin ve İsrailliler arasında son 
dönemde artan gerilim ve Kudüs 
konusuna değinen Papa, şu ifadeleri 
kullandı:

“Hristiyan, Yahudi ve Müslüman-
ların kutsal şehri Kudüs’ün statüsü 
konusunda, ilgili Birleşmiş Milletler 
kararlarına uyulması ve ortak taah-
hütlere saygı duyulması gerektiği yö-
nündeki çağrımızı yineliyoruz. (İsrail 
ve Filistin arasındaki) 70 yıllık çatışma 
tarihinde şu an, bölgede kabul edilen 
uluslararası sınırlar çerçevesinde, iki 

bağımsız devletin var olduğu bir si-
yasi çözüme ulaşılmasına her zaman-
kinden daha acil şekilde ihtiyaç duyu-
luyor. Zorluklara rağmen, diyaloğun 
tesisi ve müzakerelerin devam ettiril-
mesi, iki halkın barış içinde bir arada 
yaşayabilmesi amacına ulaşabilmek 
için en doğru yol.”

Savaşın, göçün ve yoksulluğun 
aileleri paramparça ettiğini söyleyen 
Papa, sınırı geçmeye çalışan göçmen 
çocukların çoğunlukla insan kaçakçı-
larının eline düştüğüne dikkati çekti.

Bangladeş’e ziyareti sırasında şa-
hit olduğu Arakanlı Müslümanların 
(Rohingyalar) durumunu hatırlatan 
Papa, Bangladeş’e ve göçmenlere ku-
cak açan ülkelere teşekkür etti.
n AA

İsrail hapishanelerindeki Filistinli 
tutuklulara destek için Gazze Şeri-
di’nde gösteri düzenlendi.

Gazze’deki Uluslararası Kızılhaç 
Komitesi binası önünde bir araya 
gelen göstericiler, İsrail hapishane-
lerindeki Filistinlilerin serbest bıra-
kılması için uluslararası insan hak-
ları kuruluşlarından destek istedi. 
Tutuklu yakını Nesrin Cabir, İsrail 
hapishanelerindeki Filistinli tutuklu-
larla dayanışmak amacıyla her haf-
ta olduğu gibi bu hafta da bir araya 
geldiklerini dile getirdi. Tutukluların 
hapishanelerde zor şartlar altında 
yaşam mücadelesi verdiğini söyle-
yen Cabir, Filistinli tutukluların kışlık 

kıyafetlerinin dahi olmadığını ifade 
etti.

Cabir, insan hakları örgütleri ve 
uluslararası toplumdan “Filistinli 
tutukluların ailelerini görmelerini 
engelleyen ziyaret yasağının kaldı-
rılması ve serbest bırakılmaları için 
İsrail’e baskı yapması” talebinde bu-
lundu.

Aralarında Filistin Esirler Cemi-
yetinin de bulunduğu kurumların 
hazırladığı rapora göre, İsrail ha-
pishanelerinde 481’i işgal altındaki 
Doğu Kudüs’ten olmak üzere 57’si 
kadın, 300’ü çocuk yaklaşık 7 bin Fi-
listinli bulunuyor. 
n AA

İslami Cihad Hareketi Kadın Kol-
ları tarafından Gazze’nin doğusun-
daki Şucaiyye Mahallesinde düzenle-
nen gösteride, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıma kararı kınandı. Filistin 
bayrakları ve Mescidi Aksa posterleri 
taşıyan göstericiler, “Erdoğan’a bin 
kere selam olsun” şeklinde sloganlar 
attı. Gösteride konuşan İslami Cihad 
Kadın Kolları Enformasyon Dairesi 
Sözcüsü Amine Hamid, “Trump’ın 
Kudüs kararına karşı duruşumuzu 
yüksek sesle duyurmak için Gaz-
ze’nin doğu sınırında toplandık” 
dedi. “İşgal güçlerinin, Gazze sınırın-
da kurduğu yeni tel örgülerin bir an 
önce kaldırılması gerektiğini” söyle-

yen Hamid, ABD Başkanı Trump’ın, 
tarihi gerçekleri değiştirmesinin 
mümkün olmadığını ve Filistinlilerin 
ABD-İsrail kararlarıyla mücadeleye 
hazırlıklı olduklarını kaydetti. ABD 
Başkanı Trump, 6 Aralık 2017’de 
yaptığı açıklamada, Kudüs’ü “İsra-
il’in başkenti” olarak kabul ettiğini 
ilan etmiş ve Tel Aviv’deki büyükel-
çiliğin Kudüs’e taşınması noktasında 
Dışişleri Bakanlığına talimat verdi-
ğini açıklamıştı.BMGK’da 18 Aralık 
2017’de ABD’nin Kudüs kararını 
geçersiz kılma yaklaşımıyla Mısır’ın 
gündeme getirdiği tasarı, ABD’nin 
vetosuna karşın diğer 14 üyenin de 
desteğini almış ve ABD Kudüs konu-
sunda BM’de yalnız kalmıştı. n AA

Gazze’de Filistinli tutuklular
için destek gösterisi yapıldı

Filistinli kadınlar ABD’nin
‘Kudüs Kararı’nı protesto etti

İnsan onurunun ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin önemine işaret eden Papa, bu kapsamda yaşama 
hakkının korunmasındaki en önemli etkenin de barışın tesisi ve muhafazası olduğunun altını çizdi.
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Otomobil sektöründe Konya’nın en tecrübeli ve başarılı bayilerinden biri 
olan Çelik Motorlu Araçlar’ın Satış Müdürü Bülent Tutar, ikinci el aracın 

garantisinin olmadığını ancak güvenin ön plana çıktığını söyledi

Yeni Numune Hastanesi binasının faaliyete girmesi ile birlikte bölgede bulunan işyerleri ve konutlar değerlendi. Kira ve satış 
fiyatlarında ise artış meydana geldi. Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, bölgenin değerlendiğini ve fiyatların arttığını belirtti

2. elde önemli
olan güven

Numune, kira fiyatlarını artırdı!

Sıfır araç bayileri çeşitli kampan-
yalar düzenliyor. Sıfır kilometrede 
araç satın almak isteyenler ise ikinci el 
araçlarını takas yöntemiyle sıfır araç 
bayilerine satabiliyor. 

Çelik Motorlu Araçlar Satış Mü-
dürü Bülent Tutar, “Müşteri mem-
nuniyetinin sağlanması ve sıfır aracı 
desteklemesi açısından ikinci el araç 
ticaretini önemsiyoruz. Toplam tica-
retimizin yüzde 40’ı ikinci el araçların 
takasıyla oluyor” dedi. 

İkinci el aracı alırken de satarken 
de güven duygusundan hareketle 
belli kriterlere göre ticaret yaptıklarını 
belirten Bülent Tutar, “Sıfır araç satı-
şından hariç ikinci el araç için de bir 
ekibimiz var. Boya ve kaporta ve me-
kanik ekibimiz alım yaparken mutla-
ka aracın bir eksperini yapıyor. Aracın 

tamamının satışlarını firmamız üze-
rine alıyoruz. En güvenli ve sağlam 
ticaret yolu olan noter satışını alarak 
yapıyoruz. 

Bunu yaparken iki düşüncemiz 
var. En önemlisi müşterimizin satış 
konusunda mağduriyet yaşamaması. 
İkincisi de satın alacak müşterilerimi-
ze cazip koşullarla Renault finanstan 
kredi kullandırılması. 

Müşterilerimizin getirdiği araçla-
rın ekspertizini yaptıktan sonra ken-
disine başka bir yerden de ekspertiz 
yaptırmalarını istiyoruz. Müşterimizin 
güvenini daha çok kazanıyoruz.

Çelik Motorlu Araçlar bünyesinde 
Renault, Dacia, Citroen gibi marka-
ların sıfır bayiliğini yapıyoruz. Ancak 
tüm model ve tipteki araçları ağır ha-
sar kayıtlı olmaması kaydıyla alıyor ve 

satışını gerçekleştiriyoruz. 
Burada da dikkat ettiğimiz konu 

çok yıpranmamış olması. Satarken 
bizim yüzümüzü karartmayacak olan 
her aracı alıp satabiliyoruz.  İkinci el 
ticaretini firmamız kurulduğundan 
bu yana yapıyoruz. Son 3 yıldır daha 
profesyonel anlamda yapıyoruz” diye 
konuştu. 

İkinci el araç alacaklara da tavsi-
yelerde bulunan Bülent Tutar, “İkin-
ci el araç alacaklara tavsiyemiz, aracı 
mutlaka canlı görsünler. Ekspertizini 
yapsınlar. Aracın rehini, hacziyle ilgili 
durumu görmeden kaparo verme-
sinler. Kontrol güvene mani değildir. 
Satıcıya ne kadar güveniyor olsanız da 
mutlaka kontrol ettirin” diyerek sözle-
rini tamamladı.
n FAHRİ ALTINOK

Yeni Numune Hastanesi’nin 
açılması ile birlikte bölgede bulunan 
konut ve dükkânlar değerlendi. Acil 
girişi tarafında bulunan dükkânların 
sayısının az olmasından dolayı ec-
zaneler yerlerini şimdiden almaya 
başladı. Bu kapsamda fiyatlar ise bir 
anda yükseldi. Emlakçılar Odası Baş-
kanı Sedat Altınay, bölgede bulunan 
konut ve işyerlerinde ki kiraların yük-
seldiğini belirterek, “Yeni Numune 
Hastanesinin acil kapısının olduğu 
bölgedeki kiralar haliyle yükseldi. 
Diğer eski acil kapısının bulunduğu 
bölgede ki yolun kapatılması da orada 
bulunan esnafları olumsuz derecede 
etkiledi.Vatandaşlarımız eğer konuta 
ve ya dükkana yatırım yapacaklarsa 
şuan tam zamanı. Yeni Numune Has-
tanesi bölgesinden daire satın alacak 
olan olur ise, kiraya vermesi çok kolay 
olacak” dedi. 

YENİ NUMUNE HASTANESİ
 İLE BÖLGE DEĞERLENDİ!

Emlakçılar Odası Başkanı Sedat 
Altınay Yeni Numune Hastanesinin 
yapılması ile birlikte bölgede bulunan 
konutların ve işyerlerinin değerlen-
diğini belirtti. Eczaneye uygun olan 
dükkânları eczacıların tutmaya baş-
ladığını da ifade eden Başkan Altınay, 
“Esnaflar kendi işyerlerini devretme-
ye başladı. Yeni Numune Hastane-
sinin acil kapısının olduğu bölgedeki 
kiralar da haliyle yükseldi. Diğer eski 
acil kapısının bulunduğu bölgede ki 
yolun kapatılması da orada bulunan 
esnafları olumsuz derecede etkiledi. 
Çünkü araç trafiği tamamen kesilece-
ğini tahmin ediyoruz. Yeni acil kapı-
sının bulunduğu bölgede de çok fazla 
dükkân yok. Eczaneye uygun olan 
yerleri Eczacılar tutuyorlar. Oraların 
kıymetlenmesi şuanda söz konusu. 
Dairelerin ise çok fazla etkileneceğini 
tahmin etmiyoruz. Çünkü hastanede 
görev yapan kişilerin yerleri belli. Va-

tandaşlarımız eğer yatırım yapacaksa 
şuan tam zamanı. Yeni Numune Has-
tanesi bölgesinden daire satın alacak 
olan olur ise, kiraya vermesi çok kolay 
olacak” diye konuştu.

2018 YILI GAYRİMENKULDA 
HIZLI GEÇECEK!

2017’nin 2016 yılına oranla ha-
reketli geçtiğini vurgulayan Altınay, 
2018 yılında büyüme hızının oldukça 
yüksek olduğunu belirterek bu yılın 
daha çok hızlı geçeceğini söyledi. Altı-
nay cümlelerini ise şu şekilde aktardı; 

“2017 yılını 2016 yılı ile karşılaştırır-
sak yapılan araştırmalara göre olduk-
ça hareketli geçti. Hem gayrimenkul 
da hem de konut satışlarında olduk-
ça artış meydana geldi. 2017 yılının 
son 2 ayında biraz düşüşler yaşandı 
ama yıl bazına baktığımız zaman bir 
önceki yıla göre çok iyiydi. 2018 yılın-
da ise gayrimenkul sektörü çok daha 
hareketli olacak. Büyüme hızı oldukça 
yüksek. Hızların vatandaşlara da yan-
sıdığını görmekteyiz. Bu yansımayla 
birlikte sektörümüzde çok hareketli 

olacak”
YASTIK ALTINDA PARASI 

OLANLAR GAYRİMENKULDE 
DEĞERLENDİRSİNLER

Konya’nın hem yatırım hem de 
cazibe merkezi olduğunu belirten 
Başkan Altınay, vatandaşların gayri-
menkule yatırım yapması gerektiği-
nin altını çizdi. ‘Yastık altında parası 
olanlar gayrimenkulde değerlendir-
sinler’ diyen Altınay sözlerine şu şe-
kilde devam etti: “Konya’mız hem 
yatırım hem de bir cazibe merkezi. 
Herkes Konya’mız da ki bütün gay-
rimenkullere yatırımını yapabilir. 
Şuana kadar yatırım yapanlar hep 
kazandı, bundan sonra da kazanmaya 
devam edecekler. Altın, döviz ve bor-
sada inişli çıkışlı hareketler var ama 
gayrimenkul sektörü en güvenilir li-
mandır. Vatandaşlarımız da bundan 
hiç tereddüt etmesin. Yastık altında 
parası olanlar gayrimenkulde değer-
lendirsinler. İnsanlarımız oda üyesi 
olmayan kişilerden emlak noktasında 
alım, satım ve kiralama yapmasınlar”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay

Çelik Motorlu Araçlar Satış Müdürü Bülent Tutar, “Aracın tamamının satışlarını firmamız üzerine 
alıyoruz. En güvenli ve sağlam ticaret yolu olan noter satışını alarak yapıyoruz” dedi.
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Romantik Konyasporlular’ın unutamadığı, sevgiyle yad ettiği efsaneleri okuyucularımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Konyaspor’da 6 ay gibi kısa bir 
dönem geçirmesine rağmen gerek gelmeden önce oluşturduğu hava, gerekse geldikten sonra sergilediği performansla yeşil-beyaz hafızalarda derin izler 

bırakan Metin Yıldız, Yeşil Beyaz Konya Dergisi’nin konuğu oldu. Yıldız, inişli çıkışlı kariyer grafiğini  ‘Ben Pele’ymişim de haberim yokmuş’ diyerek özetledi

PELE’YMİŞİM HABERİM YOK
1984-1985 sezonu öncesinde 

Konya’da Vali Kemal Katıtaş önder-
liğinde bütünleşme sağlanmış Mus-
tafa Bülbül başkanlığında güçlü bir 
yönetim kurulmuştu. İşler beklendi-
ği gibi gitmemiş ilk 3 haftada 2 be-
raberlik 1 mağlubiyet alınınca ‘İm-
parator’ lakaplı Kemal Katıtaş, tüm 
futbolcular önünde Teknik Direktör 
Zeynel Soyuer’i tercihleri ile alakalı 
sorguya çekince teknik adam Soyu-
er görevi bırakmıştı. Fenerbahçe’de 
Rausch’un yardımcılığını yapan 
Arda Vural ile anlaşan Anadolu Kar-
talı, inişli çıkışlı grafiği düzeltmenin 
çaresini ara transferde bulmuştu. 

O dönem teknik kadroda İviç-
Derwall değişikliğine giden ve 
çalkantılı bir dönem geçiren Gala-
tasaray ile yollarını ayıran Nam-ı 
diğer Büyük Metin de Konyaspor’un 
transfer listesine girer. Futboldan 
para kazanana dek bir gecekonduda 
yaşadığı için ‘Gecekondu’, PAF ta-
kımında iyi oyunuyla göz doldurup 
Galatasaray A Takımı’na yükselince 
‘Büyük’, Adana Demirspor’a trans-
fer olup Adana’da evlenince ‘Enişte’ 
lakaplarını alan Metin Yıldız, ismi ile 
şehri yeniden sezon öncesindeki ha-
vaya sokar. Metin Yıldız transferi için 
Gençlik Kolları bünyesinde yardım 
kampanyaları düzenlenir. 

Ve Büyük Metin, Galatasaray ile 
birlikte sezon öncesi hazırlık kampı-
nı geçirdiği Konya’dadır artık. Döne-
min gazetelerinin haberlerine göre 
400-500 milyon transfer harcaması 
yapan Galatasaray’dan alınan Me-
tin Yıldız’ın Konyaspor’a maliyeti 18 
milyon olur. 

Yıldız futbolcunun gelişi Kon-
yaspor üzerindeki bütün kara bulut-
ları dağıtır. Türk futbolunun gördü-
ğü en teknik oyunculardan biri olan, 
yüksek tekniği ve üstün futbol zekâsı 
ile rakiplerinin korkulu rüyası Metin 
Yıldız, Ligin 13. haftasında diğer ki-
ralıklar Mustafa Çapanoğlu ve Teke 
Mehmet ile birlikte ilk kez MKE Kı-
rıkkalespor maçında forma giyer. 1 
gol 2 asistlik performans Konyaspor 
taraftarının şampiyonluğa olan inan-
cını iyice arttırır. O, sol kulvardan    
sıfır noktasına inip top tam çıkmak 
üzereyken keser, Varol Bülbül’e al 
da at derdi.  

Sezonun 22. haftasına kadar Kay-
serispor’u takibini sürdüren Kon-
yaspor, Afyonspor’u B.Metin’in asis-
ti, Varol’un golüyle 1-0 mağlup edip 
62 yıllık tarihinde 2. Lig’de ilk kez 
liderlik koltuğuna oturur. Son 5 haf-
taya lider girilmesine rağmen avan-
taj değerlendirilemez ve Konyaspor 
39 puanla, 40 puanlı Kayserispor’un 
gerisinde kalır ve Büyük Metin efsa-
nesinin Konyaspor ile olan hikayesi 
de sezon sonu biter. 

Konyaspor’da ki performansıy-
la Jupp Derwall nedeniyle Gala-
tasaray’a dönemese de 1. Lig’e 
Malatyaspor ve Adana Demirspor 
formasıyla geri dönen Metin Yıldız 
küllerinden yeniden doğar ve Mus-
tafa Denizli’nin de Teknik Direk-
törlüğe getirilmesiyle yeniden Ga-
latasaray forması ile buluşup Rapid 
Wien, N.Xamax ve Monaco zaferle-
rinde pay sahibi olur. 

Futbol hayatını tamamladıktan 
sonra saha içindeki komutanlıktan 
kulübedeki komutanlığa geçiş yapan 
Metin Yıldız’ın, sonu acıyla biten ye-
şil-beyaz hikayesi sizlerle.         
1984-85 sezonu başı. Konya’da 10 
günlük kampın ardından İstanbul’a 

yeniden dönüş. Galatasaray’da 
kalacak mı gidecek mi tartışmaları 
arasında transferin son döneminde 
Konyaspor’a transfer. Bu süreç nasıl 

gelişti? Daha öncesinde Konyas-
por’a transferin gündeme gelmiş 

miydi?
Daha öncesinde Konyaspor ile hiç 

görüşmem olmamıştı. Gündemde 
böyle bir transfer yoktu. O sezon 
Derwall’in geldiği yıldır. Derwall’den 
önceki teknik direktör İviç’ti. Nor-
malde sözleşmesi sürüyordu ancak 
istedikleri yapılmayınca bıraktı git-
ti. Takımın başına Derwall getirildi. 
Sezon başında Galatasaray’ın en 
önemli oyuncusu konumundaydım. 
Ancak o yıl Galatasaray büyük trans-
fer harcamaları yaptı. Takımda bir 
önceki yıldan kalan birkaç oyuncu-
dan biri bendim. Çok büyük beklen-

tiler vardı. Lakin sezon başladı ve çok 
kötü bir performans ortaya koyduk 
takım olarak. Tabi bu durumlarda 
(halen öyle) mutlaka bir suçlu ve gü-
nah keçisi aranır. O günün suçlusu 
ben oldum. Başarısızlığın faturasını 
bana kestiler. Çünkü futbol hayatım 
boyunca bir birey olarak hep haksız-
lıkların karşısında oldum. Kendi adı-
ma değil sadece. Genel olarak yan-
lış olduğunu düşündüğüm olaylara 
müdahale etme gereği duydum. Bu 
tip durumların sonucunda Galatasa-
ray’dan ayrılma durumu söz konusu 
oldu.

O esnada da Konyaspor transfer 
teklifinde bulundu. Ben futbolun 
zirvesindeyken, hiç düşünmeden 
1. Lig’deki (O dönem 2. Lig) Kon-
yaspor’da oynamayı kabul ettim. 
Sebebi kendime güvenmem. Çünkü 
nasıl bir oyuncu olduğumu biliyor-
dum. Her futbolcunun takım ve lig 
tercihleri olur. Ama ben neler ya-
pabileceğimi bildiğim için bir alt lig 
olması ya da Konyaspor olmasını 
önemsemedim. Şartlar iyiydi. Tered-
düt etmeden Konyaspor’un teklifini 
kabul ettim. 

Aslında o dönem Galatasaray ve 
Konyaspor’un yaşadığı süreçler 

benzer. Konyaspor da sezon başında 
Zeynel hoca ile anlaşmıştı. Yaşanan 
bazı sıkıntılardan sonra Zeynel hoca 
ayrıldı. Daha sonra da Arda Vural 

ile anlaşıldı. Konyspor’u tercih 
etmenizde hoca faktörü var mıydı? 
Biraz daha transfer sürecinin detay-

larına girebilir misiniz?
İnanın bana ben o dönem teknik 

direktörün bile kim olduğunu bilmi-
yordum. Galatasaray’dan çok kızgın 
ayrılmıştım. Çünkü benim haya-
tım Galatasaray’dı. Burada yapılan 
haksız hukuksuz davranışlara tepki 
olarak, ayrılmam gerektiğini düşün-
düm. O anda teklif yapan Konyaspor 

yerine başka bir kulüp olsaydı da 
kabul ederdim. Tabi Konya’da yaşa-
dığım o sürecin ardından Konya’ya 
gelmiş olmaktan dolayı da çok mem-
nun oldum. Konya’da geçirdiğim dö-
nem benim açımdan çok değerliydi. 
Konya’da da iyi izlenimler bıraktığı-
mı düşünüyorum.
Konyaspor’daki ilk antrenmanınızda 

5 bin kişilik bir taraftar kitlesi 
sizi karşılamıştı. Belki o günün 

şartlarında bu çok normal bir durum 
ama bugün için inanılmaz bir şey. 

Neler hissettiniz? Kulüp, taraftar ve 
camia ile ilgili ilk izleniminiz nasıldı?

Ben o taraftar topluluğuna alışık 
bir oyuncuydum. Benim gelişimden 
sonra burada yaratılan hava kulüp 
adına da olumlu bir ortam oluşturdu. 
Yeni gelen bir oyuncuyu görmeye 
3-5 bin taraftarın gelmesi muazzam 
bir olay tabi. O insanların ne kadar 
samimi ve candan olduğunu hisset-
tim. Çok hoşuma gitti. Zamanla o 
taraftar topluluğu ile daha da bütün-
leştik. 

O dönem Konyaspor’da ortaya 
koyduğum performans zaten o gün-
leri hatırlayanlar tarafından bugün 
bile takdirle karşılanır. O samimiye-
tin karşılığını verdiğimi düşünüyo-
rum. 

İlk maçınız Kırıkkalespor maçı. 
Konyaspor’un o maç öncesinde 

kazandığı maçlar var elbette ama 
hep tek farklı galibiyetler. Sizin 

oynadığınız ilk maç ve 4-0’lık bir 
galibiyet. 

Oyun yapısında da siz geldikten
sonra bir değişiklik oldu mu?

Günümüzde de böyle ama geç-
mişte bu durum daha aşikardı. Bizde 
taktik anlayış ortaya koyan hocalar, 
oyuncular bulmak çok zor. Gelişi-
güzel futbol oynanırdı, hala da öyle. 
Dolayısıyla oyuncuların bireysel ye-
tenekleri oyuna daha fazla etki eden 
faktör haline geliyor. Yani oyuncuya 
dayalı sistem. Bu yanlış. Özel ve ye-
tenekli oyuncu elbette önemli. Ama 
bir o kadar da onun taktiksel anlayı-
şı, takım bütünlüğü içindeki görev-
leri, bu görevleri yerine getirmesi 
önemli. O dönem böyle bir değişim 
olduysa bunun sebebi benim özel 
yeteneklerimden kaynaklanan bir 
durumdur. Oysa böyle olmamalı. 

Özel yetenekleri ile ön plana 
çıkmış, oyun kurgusu kendisine 
göre ayarlanan bir oyuncu olarak 
bu söylemeniz bir hayli ilginç…
Tabi ki söylüyorum. Benim oynadı-

ğım dönemde taktik, oyun kurgusu, 
takım bütünlüğü gibi kavramlardan 

bahseden bir hoca bile yoktu. Bu 
Türk futbolunun bir hastalığı. Hala 
bir şey değişmiş değil.
Ardından Arda Vural ile yakalanan 

bir çıkış. O dönem güçlü rakipler var 
tabi. Kayserispor, Göztepe vs. Ancak 
Konyaspor 1 puanla şampiyonluğu 
kaçırıyor. O dönem eksik yapılan 

neydi de sonuç alınamadı?
Başarıdan söz edeceksek başarı-

nın paylaşılması söz konusu olur. 
Başarıyı paylaşabilmek için de onu 
oluşturan sürece bakmak gerek. Yö-
netim dirayetli, doğru kararlar alan 
ve bunu uygulayabilen bir yönetim-
se. O yönetim kendine uygun, doğru 
hocayı seçmişse, o hoca bütünleşebi-
leceği takımı oluşturmuşsa, o takım 
taraftarla senkron tutturmuşsa başa-
rı gelir. Bu yukarıdan aşağı bir payla-
şım işi. Bu paylaşım doğru yapılırsa 
başarı geliyor. Bu istikrarlı bir şekilde 
yapıldığında da kalıcı başarılar orta-
ya çıkıyor. Ancak Türkiye’de böyle 
bir başarıya örnek göstermek ve 
ulaşmak zor. Çünkü futbolun içinde 
siyaset var, ticaret var, futbolla ilgisi 
olmayan aklına ne geliyorsa bir çok 
etken var. Bu şartlarda gerçek bir 
başarıdan söz etmek mümkün değil. 

O dönemde de futbolun içinde ol-
maması gereken insanlar vardı. Hala 
varlar. Hatta daha fazlalar. Çünkü 
futbol bir endüstri haline geldi. Pasta 
büyüdü. Mücadele arttı. Eskiden bir 
nebze manevi bir tarafı vardı. Şimdi 
o tarafı hiç kalmadı. 

O dönem Konyaspor’un başarısını 
sonuca ulaştıramadıysak bahsetti-
ğim bütünlükte bir şeyler eksik ya-
pılmıştır.

Konyaspor’da oynadığınız 
dönemde yaşanan ve 

unutamadığınız neler var?
O günlere dönüp baktığımızda çok 

güzel anılarımız var. Tabi aklımıza 
geldiğinde canımızı yakan olaylar da. 
Ortada bir başarısızlık varsa yanlış 
şeyler yapılmış, başarı söz konusu 
ise de doğru işler yapılmış demektir. 
O dönemlerin olaylarını tekrar hatır-
latarak kimseyi kırmaya gerek yok. 
Ama şunu net olarak söyleyebilirim. 
O dönemin yönetimi bu ülkede nasıl 
şampiyon olunacağının bilince değil-
di. Tamamen amatör bir ruhla bu işe 
soyunmuşlardı. 

Bu yönetimin seçmiş olduğu tek-
nik adamın yetkinliği de tartışılır. O 
hocanın oyuncularla olan iletişimi 
vs. Problemler vardı. Biz yine de son 
maça kadar getirdik. Kaybettik. Bana 
göre son maça bırakmayacak fırsat-
larımız olmuştu. Sebebi de o başta 
bahsettiğim silsilede yaşanan sıkın-
tılardı. 
Futbol hayatınız boyunca attığınız 
ve attırdığınız pek çok güzel gol 

var. Ancak döneminizde daha çok 
attırdığınız gollerle öne çıkmıştınız. 
Konyaspor’da da unutamadığınız 

gol var mı?
Mesele bir Adanaspor maçı var. 

Cezalı olduğumuz için Isparta’da 
oynadığımız bir maç. 1 tane attım, 
1 tane de attırdım.  Kazanmıştık. Bu 
vesile ile ilgili bir anımı paylaşayım. 
Bir gün play-off finalleri için Kon-
ya’ya geldim. Bir restorana girdim 
oturdum. Garson bana çok dikkatli 
bir şekilde bakıyor. Benden 5-6 yaş 
küçük bir arkadaş. Uzun bir süre 
baktıktan sonra yaklaştı ve “Abi siz 
Büyük Metin misiniz” dedi. ‘Evet’ 
diye cevap verdim. “Ya Abi sen Va-
rol Bülbül’ü bile gol kralı yapmıştın” 
dedi. Varol’a söylerim bunu. İnsan-
ların aklında güzel şeyler bırakmışız 
demek ki.

Ben futbol hayatım boyunca oyun 
kurucu olarak oynadım. Asistle-
rimle öne çıktım. Görevim buydu. 
Tanju’nun attığı o golleri, Malat-
yaspor’daki Oktay’ın attığı golleri, 
Demirspor’da Ziya’nın attığı golleri 
hazırlayan bendim. Ama bizim ül-
kemizde bu analizleri yapacak çok 
az insan vardı. Bu yüzden her zaman 
golü atanı bildiler. Böyle de bir du-
rum var. 

Ama bundan hiç gocunmadım. 
Nasıl bir oyuncu olduğumu biliyor-
dum çünkü. Saha içinde sorun çö-
zendim ben. Sorun çıkaran değil. 
Biliyordum ama futbolu bıraktıktan 
sonra tribüne çıkınca daha iyi anla-
dım. Ben aslında Pele’ymişim. Habe-
rim yokmuş. 

Sizden sonraki dönemde futbol 
oynayan Sergen ile sizin stilinizi hep 
benzettiler o dönemde. Bu benzet-
menin arkasında çok yetenekli ol-
masına rağmen hak ettiği noktaları 
görememiş olması da var tabi. Sizin 
fikriniz ne? Benzetiyor muydunuz 

Sergen’i kendinize?
Elbette. Yıldız oyuncular genelde 

problemli olur. Dolayısıyla da yıldız 
oyuncuları yönetmek çok zordur. Yö-
netici olarak da, teknik adam olarak 
da bu dili bilmeniz gerekir. Ben ant-
renörlük dönemimde hiçbir futbolcu 
ile sorun yaşamadım. Neden? Ben 
onların dilini çok iyi biliyorum. Na-
sıl davranılacağını çok iyi biliyorum. 
Oyuncu da biliyor doğal olarak. 

Sergen benim öğrencimdi. Sergen 
zor bir oyuncuydu. Ben de öyleydim. 
Ama bizi yönetenler bizi doğru yö-
netti mi orası muamma. 

Sezon sonunda şampiyonluk kay-
bedildi. 1 puanla Kayserispor şampi-
yon oldu. Konyaspor’da kiralıktınız. 

Tekrar devam etme 
gündeme geldi mi?

Ben burada kiralık oynamıştım. 
O dönemi bilen insanlar hatırlaya-
caktır. Bir başkanımız vardı Mustafa 
Bülbül isminde. Sonradan rahmetli 
oldu. Allah rahmet eylesin. Devam 
etme konusunda onunla yaşanmış 
bir olay var. Ben futbolcu olarak 
Konya’ya gelmişim ve yapılan an-
laşmaya futbolcu olarak uymuşum. 
Üzerime düşeni yapmışım. Oynadı-
ğım bütün kulüplerde aldığım para-
nın hakkını vermeye çalıştım zaten. 

Sezonun son döneminde bir Kırık-
kale maçı var. Mağlup olduk. Lakin 
ben iyi performans sergilediğimi dü-
şünüyorum. Soyunma odasındayız. 
Bütün futbolcular var. Sayın başkan 
içeri girdi ve “Lan Metin sen istesey-
din biz bu maçı kazanırdık” dedi. 

Bu çok bilinçli söylenmiş bir keli-
me değil. Ben maçı sattım mı? Ben 
bu takıma ihanet mi ettim? Ne yap-
tım yani? Ben de dedim ki: “Sayın 
başkan ne demeye çalışıyorsunuz. 
Ben maçı sattım mı” 

‘Sus bir de konuşuyor’ diye azar-
ladı beni. Ben de sözleşmemde 
“Takımı tek başına şampiyon yapa-
cak diye madde mi var” diye cevap 
verdim. Orada 20 tane oyuncu var. 
Konuşulacaksa bütün takıma karşı 
konuşulacak. Dolayısıyla bir tartış-
ma yaşandı. Ben de bir sonraki haf-
ta cezalıydım. İstanbul’a gittim. Bir 
hafta 10 gün idman yapmadım. O 
dönemde benim burada çok sevdi-
ğim bir arkadaşım vardı Miço Mus-
tafa isminde (Dönemin kabadayısı). 
Onunla dostluğumu bildikleri için 
onu yollamışlar İstanbul’a beni ikna 
etmek için. Oysa beni başkan ya 
da bir yönetici arasa gelirdim yani. 
Mustafa abi geldi durum anlattı. 
‘Tabi abi ne demek’ dedim. Biletleri 
aldık. Ligin son maçı zaten. Mersin 
maçı. 10 gündür ne idman yapmı-
şım ne de sahaya girmişim. Cuma 
günü Mersin’e geldim. Bir ter idma-
nı. Ertesi gün maça çıktım. Bir gol 
attım bir de penaltı yaptırdım. Maçı 
2-1 kazandık. Tabi Kayserispor da 
Adanaspor’u mağlup etti. Şampiyon 
onlar oldu. 
İstanbul’da yaşıyorsunuz. Konyas-
por’u dışarıdan nasıl görüyorsunuz. 
Özellikle son 2-3 yılda Konyaspor’u 

nasıl değerlendirirsiniz?
Ben Türk futbolu ile ilgili hep şunu 

söylerim: Türk futbolunun problem-
lerinin temelinde bir  yöneticiler, 
ikinci olarak da hocalar vardır.  Yö-
neticiler ve hocalar sağlam bir du-
ruş belirlemedikleri için, çok üzücü 
hatalar yapılabiliyor. Konyaspor, bu 
sezonu dışarıda bırakarak söylüyo-
rum, Aykut Kocaman ile bir ivme 
yakaladı. Şimdi Konyaspor otursun 
o dönemde neler yaptığını bir ince-
lesin. Sen Aykut Kocaman’a o doğru 
planlama ve uygulamaları yapacak 
fırsatı vermişsin o da yapmış. E o 
zaman bunu sürdür. Dışarıdan mü-
dahaleye açık hale geldiysen burada 
bir sıkıntı var. Sen Konyaspor olarak 
kendi yapına ve dokuna uygun tek-
nik adamını seçeceksin. Ardından da 
ona alan açacaksın. Teknik direktör 
demek sadece takımı sahaya çıkaran 
adam demek değil. Teknik adamlık 
liderliktir. Benim bakış açım bu.
n MUSTAFA SOLAK
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Selçuklu’da tekvando sporcularının kemer mutluluğu

Selçuklu Belediyesi Spor Okul-
ları tekvando öğrencileri kemer terfi 
sınavında ter döktü. 350’ye yakın 
sporcu yeni kemer almanın heyeca-
nını yaşadı. Selçuklu Belediyesi Spor 
Kulübü Spor Okulları tekvando bran-
şı öğrencileri hafta sonu kemer terfi 

sınavı heyecanı yaşadı. 350’ye yakın 
sporcu kemer sınavı için tatemiye 
çıkarken sporcuların aileleri de tri-
bünde heyecana ortak oldu. Selçuklu 
Belediyesi uluslararası Spor Salo-
nunda gerçekleştirilen kemer terfi 
sınavında yaklaşık 350 sporcu, Kay-

han Aytar, İsmail Hakkı Mermer, Ali 
Yıldız, Ahmet Koç ve Ruhi Doğan’dan 
oluşan juri  karşısında bir üst kemere 
yükselebilmek için mücadele etti.

2018 yılının ilk kemer sınav so-
nunda, sarı kemere 150 sporcu, ye-
şil kemere 80 sporcu, mavi kemere 

30 sporcu, Mavi-Kırmızı kemere 15, 
kırmızı kemere 20, Kırmızı-Siyah ke-
mere ise 20 sporcu terfi etti.
TEKVANDOYA İLE MEMNUN EDİYOR

Selçuklu Belediyesi Tekvando 
Antrenörü Ali Armağan, Selçuklu 
Belediyesi Spor Kulübünün en başa-

rılı olduğu branşlar arasında yer alan 
tekvando da bu başarıyı devam et-
tirmek için güçlü bir altyapıya sahip 
olmaları gerektiğini söyledi. 

Başarılı altyapının spor okulla-
rından geçtiğinin altını çizen Ali Ar-
mağan, spor okullarında tekvandoya 

gösterilen ilgiden duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’da ke-
mer terfi sınavında başarı gösteren 
tüm sporcuları ve ailelerini tebrik 
ederek başarılarının devamını diledi.  
n SPOR SERVİSİ

Konyalı dağcılar yılın 
ilk tırmanışını yaptı

Mevlana İzcilik ve Dağcılık Kulübü ile Sağlık İçin 
Hareket (SİH) Platformu üyelerinin katıldığı yılın ilk 
tırmanışı Kızılören Kızıldağ zirvesine gerçekleştirildi. 
Mevlana İzcilik ve Dağcılık Kulübü Başkanı Recai Kı-
cıkoğlu başkanlığında gerçekleştirilen tırmanışa 39 
sporcu katıldı. Kızıldağ Zirve tırmanışı hakkında ko-
nuşan Başkan Recai Kıcıkoğlu, “Yılın ilk tırmanışını 
Konya’nın en güzel dağlarından olan Kızıldağ’a yap-
tık. Katılım çok yüksek oldu. 39 sporcumuzla yaptığı-
mız tırmanışımızı çok şükür kazasız atlattık. Oldukça 
keyifli, orta derece zorlukta geçen bir tırmanış oldu” 
diye konuştu. 2 bin 283 metre yüksekliğindeki Kızı-
lören Kızıldağ zirvesinde, katılımcılar Türk bayrağı 
açarak, toplu fotoğraf çektirdi.  n SPOR SERVİSİ

Çeyder, kaynaşma 
turnuvası düzenledi

Çeşmelisebil Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği (ÇEYDER), kaynaşma turnuvası düzenledi. 
Sarayönü ilçesinin kasabası Çeşmelisebil’de düzen-
lenen turnuvaya 10 takım katıldı. Çekişmeli geçen 
turnuvanın maçları Konya Yazır Sahası’nda oynanı-
yor. Turnuvanın tamamlanmasının ardından derece-
ye giren takımlara kupa ve çeşitli hediyeler verilecek. 
ÇEYDER’in düzenlediği futbol turnuvasında kasaba-
daki gençlerin kaynaşması ve sosyalleşmesi amaç-
lanıyor.  n SPOR SERVİSİ

Seydişehir’de dağcılar 
Fethi Sekin için tırmandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 12 dağcı, şehit 
polis Fethi Sekin anısına Küpe Dağı’na tırmandı. 
Seydişehir Dağcılık ve Fotoğrafçılık ekibinin düzenle-
diği “Rahat uyu Türkiyem Kahramanlar bitmez Vatan 
Bölünmez “ etkinliği kapsamında, Küpe Dağı’nın 
zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde, 
Seydişehir ilçesinden 12 dağcı, zorlu şartlara rağ-
men 2 bin 575 metre yüksekliğindeki Küpe Dağı’nın 
zirvesine ulaşıp bayrak açtı. Ekip adına konuşan Tur-
gut Karabacak, Seydişehirli dağcılar olarak vatanı ve 
milleti için gözünü kırpmadan canını feda eden Fethi 
Sekin için bu tırmanışı gerçekleştirdiklerini söyledi.  
n AA

İsmet Karababa’nın belgeseli çekilecek
Türk spor tarihinde ilk Fair – Play ödü-

lünü kazanan ve 24 yıldır tek olma özelliğini 
taşıyan Konyalı teknik direktör İsmet Kara-
baba’nın hayatını TRT belgesel olarak çe-
kecek. Üstün ruh isimli belgesel Konya’da 
15-21 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Konya’da 1983 yılında oynanan maçta 
Derbentspor’un kalecisi İsmet Karababa ta-
kımının küme düşmesi pahasına hakemin 
tereddütte kaldığı golü doğrulayarak Dünya 
Fair Play Ödülü’ne değer görülmüştü. O yıl-
dan beri Türkiye’nin yüz akı olan İsmet Ka-
rababa’nın TRT belgeselini çekmeye karar 
verdi. Helikopterin de kullanılacağı çekim-
ler, 15-21 Ocak tarihleri arasında Meram, 
Dere, Sille eski ve yeni stadyum, Fair Play 
müzesi, İsmet Karababa’nın eski mahalle-
si, ödüllerin alındığı bahse konu olan maçın 
kahramanları ve Dünya’da örnek takım se-
çilen Konyaspor genç takımının o dönemde-
ki futbolcularıyla yapılacak.

KONYA’YA BİRÇOK KATKI YAPILDI
İsmet Karababa, Konyaspor Genç takı-

mına Dünya Fair Play ödülü, teknik direk-
törlüğünü yaptığı Konya Endüstrispor ile 
başkanlığını yaptığı TÜFAD’a Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesinden Fair Play ödülü 
kazandırmıştı. Karababa, Fair Play ödülü 

için aday gösterdiği Konyaspor Kulübü’nün 
Dünya Fair Play ödülü, Fair Play Müzesi’nin 
Avrupa Fair Play ödülü, Nail Bülbül, Necati 
Yeğenoğlu, Mehmet Baykan, Cengiz Kah-
veci, Selçuk Üniversitesi Fair Play Toplulu-

ğu ve Taşkentspor Kulübü’ne TMOK’tan Fair 
Play ödüllerinin de kazanılmasına vesile 
olmuştu. Karababa, Konya’nın “Fair Play’ın 
Başkenti” diye anılmasına büyük katkı sağ-
lamıştı.  n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’da 
Antalya kampı

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya’ya gitti. Ligde oynanacak 
Pendikspor maçına kadar burada çalışacak olan yeşil beyazlı takım, Antalya’dan İstanbul’a geçecek

2017-2018 Futbol sezonu ikinci 
devresi için hazırlıklarının ilk etabını 
tamamlayan Konya Anadolu Sel-
çukspor, ikinci etap çalışmaları için 
Antalya’ya gitti. Antalya Concorde 
De Luxe Resort otelde yapılacak 
Kamp çalışmaları ile ligin ikinci 
yarısı için hazırlıklarını sürdürecek 
yeşil beyazlı takımı kamp süresince 
oynayacağı tek hazırlık maçında 13 
Ocak 2018 Cumartesi günü TFF 1. 
Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile 
karşılaşacak. Lig hazırlıklarının sür-
dürüleceği kampta Yavru Kartal son 
çalışmasını 19 Ocak Cuma günü 
yapacak ve aynı gün havayolu ile 
İstanbul’a gidecek. Konya Anadolu 
Selçukspor, ligin ikinci yarısının ilk 
haftasında 20 Ocak 2018 Cumarte-
si günü Pendikspor ile Pendik İlçe 
Stadyumu’nda saat 13.30’da karşı-
laşacak.

AVCI, ANTALYA 
KAMPINA KATILACAK

Yeşil beyazlı temsilcimiz Kon-
ya Anadolu Selçukspor’da Teknik 
Direktör Mustafa Alper Avcı, Kon-
ya’da yapılan kamp çalışmalarına 
katılmamıştı.  UEFA Pro Lisans Kur-
su’nda bulunan Avcı, takımının An-
talya’da yapacağı kampa katılacak. 
Mustafa Alper Avcı’nın yokluğunda 
yeşil beyazlı takımı yardımcı antre-
nörler çalıştırmıştı.

YENİ TRANSFERLER KAMPTA
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 

Anadolu Selçukspor, ligde ikin-
ci devre arasında resmi olarak 
3 oyuncu ile sözleşme imzaladı. 

Konyaspor altyapısından iki orta 
saha oyuncusunu kadrosuna da-
hil eden yeşil beyazlılar, Kayseri 
Erciyesspor’dan bir futbolcu ile 
anlaşma sağladı. Yavru Kartal’ın 
yeni transferleri de Antalya’da 
yapılacak olan kampa katılacak. 
Konya Anadolu Selçukspor, Atiker 
Konyaspor U21 takımından 1998 
doğumlu orta saha oyuncusu Meh-
met Burak, Atiker Konyaspor U21 
takımından 1998 doğumlu orta saha 
oyuncusu Murat Ulusoy ve Kayseri 
Erciyespor’dan 1999 doğumlu orta 
saha ve kanatlarda görev yapabilen 
oyuncu Batu Han Hidayetoğlu ile 
sözleşme imzalamıştı.

‘KAMPTA EKSİKLERİMİZİ 
GİDERECEĞİZ’

Konya Anadolu Selçukspor Ku-
lüp Başkanı Mehmet Güney, devre 
arası hazırlık kampında eksikleri 
gidermek istediklerini ifade ederek, 
“Devre arası hazırlıkları kapsamın-
da yapılacak çalışmalarda eksikle-
rimizi gidererek ikinci yarıda daha 
iyi bir konuma geleceğimizden 
şüphemiz yok. Bunun yanı sıra ge-
niş kadromuz içerisinde yer alacak 
genç kardeşlerim Mehmet Burak, 
Murat Ulusoy ve Batu Han Hidaye-
toğlu’da kısa sürede takıma uyum 
sağlayacaklardır. Biz burada onlara 
yükselme fırsatı sunuyoruz. Burada 
gösterecekleri performans ile birkaç 
sezon içinde Süper Lig’e yükselme 
şansları var. Bu anlamda kendileri-
ne başarılar diliyorum” dedi.
n SPOR SERVİSİ



Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Ge-
lişim Semineri’nde konuşan A Milli Takım 
Teknik Direktörü Lucescu, genç futbolculara 
yönelmenin Türk futboluna büyük katkı sağ-
layacağını söyleyerek, “Ekibimle titiz bir ça-
lışma sergiliyorum. Ancak sizlerin yardımı 
olmadan bunu yapamam. Liglerde çalışan 
tüm teknik direktörlerden genç oyuncuları 
oynatması konusunda rica ediyorum” dedi.

‘Genç futbolculara eğilmek veya altya-
pı tesislerine kaynak ayırmak, uzun sürede 
ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır’ 
diyen Mircea Lucescu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:  “Ekibimle titiz bir çalışma ser-
giliyorum ancak sizlerin yardımı olmadan 
bunu yapamam. Liglerde çalışan tüm teknik 
direktörlerden genç oyuncuları oynatması 
konusunda rica ediyorum. Onların özgü-
venini yükseltmek için adımlar atmalıyız. 
Herkes gibi milli takımın başarılı olmasını 

istiyoruz.” Uluslararası Pro-Lisans Antre-
nör Gelişim Semineri’nin 24.’sü Antalya’da 
düzenleniyor. Seminerde bir konuşma ya-
pan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea 
Lucescu, 40 yıllık teknik direktörlük kariye-
rinde farklı yerlerde çalıştığını ifade ederek, 
“Türkiye’nin anlamı her zaman benim için 
özel oldu. Galatasaray ve Beşiktaş ile yaşa-
dığım başarılardan dolayı Türkiye’yi kalbim-
de farklı bir yere koydum. İyi arkadaşlıklar 
kurdum ve bunlar sayesinde Türkiye Milli 
Takımı’nın teknik direktörü görevini kabul 
ettim. Bu yıl Dünya Kupası finallerine git-
meyi başaramadık. Teknik adam değişiklik-
lerine rağmen neden sürekli katılan bir ekip 
olmayı başaramadığımızı çözmemiz lazım. 
2016 Avrupa Finalleri sonrasında milli takım 
oyuncu jenerasyonunda bir yenilik yapılma-
sı açıktı. Eski oyuncuların yerini genç ve ye-
tenekli oyunculara bırakması lazımdı. Zira 

oyuncuların milli takıma adapte olmaları ve 
başarılı olmaları için zaman sınırlıydı. Süper 
Lig’e oyuncu transferleri sayesinde ligde 
teknik düzeyde artış meydana geldi. Beşik-
taş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki başarı-
sını da bununla ilişkilendirebilirim. Süper 
Lig’de çok çekişmeli maçlar izledim. Tüm 
bu olumlu gelişmelere karşın Türk futbolu-
nun gelişmesi için oyuncuların teşvikinde 
aynı hevesi göremiyoruz. Uluslararası spor 
araştırmaları merkezinin çıkardığı belli başlı 
istatistikler var. Türkiye bir kulübün alt yapı-
dan oyuncu çıkarması sıralamasında 2.7 ile 
sonuncu durumda. Henüz ulusal ligde for-
ma giyen ortalama yaşı 28.7 ile Türkiye en 
yaşlı sıralamasında sonuncu olarak bulunu-
yor. Bu istatistikler bize şunu gösteriyor ki; 
Türk kulüpleri uzun soluklu transfer yatırımı 
yapmıyor” ifadelerini kullandı.
n İHA

RPS

‘Genç futbolculara yönelmek Türk futboluna katkı sağlayacak’

Fikret Orman zaman istedi
Atiker Konyaspor’un Be-

şiktaş’tan kiralamak istediği 
Orkan Çınar için girişimleri 
sürüyor. Antalya’da Beşik-
taş Başkanı Fikret Orman ile 
bir araya gelen Konyaspor 
yönetimi, Orkan’ın kiralan-
ması konusundaki talebini 
yineledi. İki heyet arasında 
bir hayli sıcak bir ortamda 
geçen görüşmede Beşiktaş 
Başkanı Fikret Orman, Kon-
yaspor cephesinden zaman 
istedi. Kadro planlaması 
için biraz zamana ihtiyaçla-
rı olduğunu belirten başkan 
Orman, Orkan’ı kiralamayı 
düşündüklerini ve Kon-
yaspor’da oynamasından 
memnuniyet duyacaklarını 
belirtti.

ÖZDİLEK VE 
STADYUM ETKİSİ

Konyaspor’un okran için 

birkaç gün izin isteyen Beşik-
taş Başkanı Fikret Orman’a 
karşı en büyük kozu Mehmet 
Özdilek. Beşiktaş efsanesi 
olan Konyaspor Teknik Di-
rektörü Mehmet Özdilek, 
Orkan ile ilgili görüşmeleri 
bizzat takip ediyor. 

Orkan’ın transfer görüş-
melerinde gündeme gelen 
bir başka konu ise stadyum 
oldu. 

Vodafone Park’ın ya-
pımı sırasında Beşiktaş’a 
kapılarını açan Konyaspor, 
Trabzonspor maçının Kon-
ya’da oynanmasına izin 
vermişti. Konyaspor’un bu 
jestini unutmayan Beşiktaş 
cephesi, Orkan’ın hangi ta-
kımda oynayacağına karar 
verirken bu durum da göz 
önünde bulunduracak
n SPOR SERVİSİ

Keseru zirvesi!
Transferleri devre arası kampına 
yetiştirme umudu ile yola çıkan ancak 
sonuç alamayan Atiker Konyaspor, 
Yatabare’nin ardından ikinci 
transfer için son kez bugün masaya 
oturuyor. Claudiu Keseru için son 
raunda çıkacak olan Anadolu Kartalı, 
transferi bitirmeyi umut ediyor

TFF Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te 
devam eden Atiker Konyaspor bir yandan da transfer çalışmala-
rını sürdürüyor. Yeni transferleri devre arası kampına yetiştirme 
hedefi ile yola çıkan Anadolu Kartalı bu hedefini gerçekleştire-
memiş ve ilk transfer Yatabare dün kampa katılmıştı. Yeşil be-
yazlılar bugün bir başka ismi bitirmeye çalışacak. Ludogorets’in 
Rumen golcüsü Keseru ile son bir görüşme daha gerçekleştire-
cek olan transfer komitesi, resmi imzayı attırmayı bekliyor.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ
Uzun süredir Keseru ile masada olan Konyaspor önemli 

mesafe katetmişti. Rodallega, Mustafa Pektemek, Eren Derdi-
yok gibi transfer hedeflerinden sonuç alamayan transfer komi-
tesi Rumen golcüde karar kılmıştı. Bugün Antalya’da son bir gö-
rüşme daha gerçekleştirecek olan yönetim, Keseru’yu kadroya 
katmayı planlıyor.

GOL MAKİNESİ
Bulgaristan Ligi ekiplerinden Ludogorets forması giyen 

Claudiu Keseru yüksek gol istatistikleri ile dikkat çekiyor. 32 ya-
şındaki golcü oyuncu kariyerinde 425 resmi müsabakaya çıktı 
ve bu maçlarda 171 gol atmayı başardı. Romanya Milli Takımı 
forması da giyen 1.80 boyundaki oyuncu 22 maçta 6 gol atmayı 
başardı.   n SPOR SERVİSİ

Bursaspor 
ile 
Poko 
mücadelesi 
sürüyor

Atiker Konyaspor’un listesinde bu-
lunan Kardemir Karabüksporlu Poko 
için Bursaspor ile kıyasıya mücadele 
sürüyor. Kardemir Karabüksporlu yö-
neticilerle bir araya gelen Atiker Kon-
yaspor transfer komitesi 1.5 Milyon 
Euro bonservis isteyen Karabükspor’a 
son bir teklifte bulunup beklemeye geç-
mişti. Dün akşam saatlerinde Poko’nun 
Bursaspor’a yakın olduğu iddia edildi.

Ancak Konyaspor son bir hamle 
daha yaparak teklifi yükseltti. İki yeşil 
beyazlı kulüp arasında savaş çıkaran 
Poko’nun kaderi bugün netleşecek. 
Oyuncuyu Göztepe’nin de istediği bilini-
yor.  n SPOR SERVİSİ

Abdülkerim 
Bardakçı Çaykur 

Rizespor’da

Atiker Konyaspor’un sezon başında Samsunspor’a kira-
lık olarak gönderdiği stoper oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, 
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. 
2020 yılına kadar Konyaspor ile sözleşmesi bulunan 1994 
doğumlu oyuncu Samsunspor’da alacaklarını alamadığı için 
sözleşmesi fesh olmuştu. Oyuncu ligin ikinci yarısında Çay-
kur Rizespor forması giyecek. Konyaspor’da geçen sezon for-
ma giyen futbolcu Mehmet Uslu da Çaykur Rizespor forması 
giyiyor.  n SPOR SERVİSİ

Yatabare 
kampa katıldı

Atiker Konyaspor’da uzun süredir devam eden transfer 
çalışmaları nihayetlenmeye başladı. Daha önce anlaşıldığı 
açıklanan ancak bir türlü resmi imzayı atmayan Yatabare’de 
mutlu sonu ulaşan Konyaspor oyuncuyu bugün sağlık kontro-
lünden geçti ve kampa katıldı. Günlerdir süren transfer çalış-
malarının ardından Karabükspor’dan transfer edilen oyuncu, 
Antalya’ya geldi. Konyaspor’da transfer edilecek diğer oyun-
cuların da birkaç gün içinde kampa katılması bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Karabükspor’a 
çifte forvet

Kardemir Karabükspor, forvet hattını güçlendirme adına 
Sivasspor’dan Ergin Keleş ve Belçikalı oyuncu Herve Kage’yi 
kadrosuna kattı. Süper Lig’in ikinci yarısında daha etkili bir 
performans sergileme adına transfer çalışmalarına devam 
eden Kardemir Karabükspor, bu bağlamda Demir Grup 
Sivasspor’dan Ergin Keleş ve Belçika’nın KV Kortrijk takı-
mından Herve Kage ile prensipte anlaştı. Ligin ilk yarısında 
topladığı 9 puanla son sırada yer alan Karabükspor, yaptığı 
bu transferler gol yollarında da daha etkili olmayı hedefli-
yor. Dün sabah saatlerinde Karabük’e gelen Keleş ve Kage, 
özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.   n İHA


