
AK Parti ve Milliyetçi Hareket 
Partisi arasındaki ‘Milli mutaba-
kat’ süreci Konya’da taçlandı-
rıldı. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru ve MHP Meram İlçe 
Başkanı İbrahim Ay, Dutlukırı 
Kültür Parkı’na hilal şeklinde 
ağaç diktiler.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Değerlere bağlı nesiller yetiştirmeliyiz Mor Beyin mağdurları geri döndü!
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Medeniyet 
Okulu Projesi kapsamında Şehit 
Üsteğmen Mehmet Düzenli 
İmam Hatip Ortaokulu’nda dü-
zenlenen programa katılarak 
öğrencilerle buluştu. Başkan 
Akyürek, Medeniyet Okulu 
Projesi ile çocukların milli 
ve manevi değerlerine 
bağlı bir şekilde yetiş-
mesini amaçladıklarını 
söyledi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

8 Ocak’ta toplanan Ba-
kanlar Kurulunca OHAL 

kapsamında alınan karar 
doğrultusunda FETÖ’nün 

“Mor Beyin” tuzağı sonucu 
görevlerinden ihraç edilen 

2 bin 168 kamu çalışanından 
bin 823’ü görevlerine iade 

edildi. Bu kapsamda farklı 
kurum ve kuruluşlarda olmak 

üzere Konya’da ihraç edilen 38 
kişi görevine iade edilirken, 1 kişi 
ihraç edildi.
n HABERİ SAYFA 12’DE
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Kalaycı’ya 
‘ittifak’ görevi

‘Önce altyapıyı
oluşturmalıyız’

Milli mutabakatı 
taçlandırdılar

Şakalak Tarım’ı
ziyaret ettiler

Cumhur-
başkanlığı 
seçimi için AK 
Parti ve MHP 
arasındaki 
ittifakı görüş-
mek üzere 
kurulacak 
komisyondaki isimler belli 
oldu. Komisyonda MHP Genel 
Sekreter Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı da 
bulunuyor.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Memur-Sen Konya Şube Başka-
nı Nazif Karlıer, eğitim siste-
mindeki değişikliklerin keskin 
bir şekilde yapılmadan, gerekli 
altyapının oluşturulduktan sonra 
yapılması gerektiğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Türkiye ve dünyanın birçok böl-
gesinde bayisi bulunan Şakalak, 
bu bölgelerden onlarca ziyaret-
çiyi ağırlıyor. n HABERİ SAYFA 4’TE

DEMİRCİLER ODASI’NDA
YÜKSEL KURT DÖNEMİ

55 ÜLKEYE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ SATIYOR

Demirciler Odası’nda sandık başına gidildi

Çağlayan Soğutma’dan ihracat başarısı

Konya Demir ve Emsali Sanatkârlar Odası’nın Olağan Ge-
nel Kurulu Esnaf Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleşti. 
Mevcut Başkan Celal Bayrak ve Başkan Adayı Mehmet 
Yüksel Kurt’un bulunduğu iki liste ile sandık başına gidildi. 
Yapılan seçimde Başkanlığı Mehmet Yüksel Kurt kazandı.

40 yıldır soğutma sistemleri imalatı yapan Çağlayan Soğut-
ma, üretiminin önemli bir bölümünü Afrika ülkeleri başta 
olmak üzere 55 ülkeye satıyor. Firmanın Genel Müdürü 
Mehmet Zahid Ağaçayaklar, 2008 yılında dış pazara açıldık-
larını, Afrika’ya, Ortadoğu’ya, Avrupa’ya, Amerika, Kanada 
ve İngiltere’ye ihracat yaptıklarını söyledi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE
05 Jandarma’da 136 

er törenle yemin etti 06 3. kattan düşen işçi 
hayatını kaybetti 07 Yardımcı doçentlik 

unvanı tarih oluyor!

Özel tasarımlar sunuyor
Konya’da yakın zamanda açılan 10 bin 
metrekarelik plaza mağaza ile dikkatleri 
üzerine çeken Gürbüzoğulları Mobilya, 53 
firmanın direkt olarak bayiliğini yaparak 
kişiye özel tasarımlar sunuyor. 
Gürbüzoğulları Mobilya Sahibi Fahri 
Şentürk, “Gürbüzoğulları pahalı ve 
lüks mal satar havası var ancak biz 
bunun tam aksine kaliteli ve 
mobilyayı daha hesaplı nasıl 
satarız bunun derdindeyiz” 
dedi.  
n HABERİ SAYFA 17’DE

Kentplaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 
Konyalı gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü dolasıyla basın mensupları 
ile bir araya gelerek, gazetecilerin gününü 

kutladılar. n HABERİ SAYFA 2’DE

Kentplaza’dan 
gazetecilere jest

MEDAŞ  Kurumsal İletişim Uzman Yardım-
cısı Sinem Çetinkaya ve Reklam ve Halkla 
İlişkiler Uzman Yardımcısı Eda Doğru, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile 

Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti.
n HABERİ SAYFA 4’TE 

MEDAŞ, 10 Ocak’ta 
Yenigün’ü unutmadı

Yardımcı doçentlik unvanı tarih oluyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“(Doktoradan doğrudan doçentliğe 
geçiş) YÖK Başkanımıza bu talimatı 
verdik. Doçentliğin şartları da buna 
göre yeniden düzenlenerek inşallah 
büyük ihtimal önümüzdeki hafta 
parlamentoya gönderilecek ve böylece 
bu sorunu da çözeceğiz.” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 7’DE

İl Mahalli Çevre Kurulu 
Aralık ayı Olağan 

toplantısında alınan 
kararla, çevreye zarar 
vermemesi için beton 

mikserlerinin tekerlerinin 
tesis içerisinden 

çıkmadan yıkanmasına 
karar verildi

MİKSERLER TESİSTEN
ÇIKMADAN YIKANACAK

İl Mahalli Çevre Kurulu Aralık ayı Ola-
ğan toplantısı Vali Yakup Canbolat 
Başkanlığında geçtiğimiz ay gerçek-
leştirildi. Toplantıda gündemdeki ko-
nular görüşülerek dikkat çeken bazı 
kararlar alındı. Buna göre transmik-
serlerin hazır beton tesisinden çık-
madan hemen önce tesis içerisinde, 
tekerleklerinin mutlak suretle yıkan-
masının sağlanmasına karar verildi.

HAVA KİRLİLİK RAPORU
BAKANLIĞA SUNULACAK

Ayrıca Konya’nın hava kirliliği de 
takipte. Alınan kararla, Temiz Hava 
Eylem Planının uygulanması ile ilgili 
olan kurum/kuruluşların koordineli 
çalışması ve yürütülen çalışmalar ile 
ilgili sonuçları Güney İç Anadolu Te-
miz Hava Merkezi Müdürlüğü’nce 2 
aylık periyodlarla Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na bilgi ve belgelerin sunu-
lacak.  n SAYFA 2’DE

Yıkanıp çıkacaklar!
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Kentplaza  gazetecilerle biraraya geldi
Kentplaza Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi, Konyalı gazetecilerin 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolasıyla basın mensupları ile bir 
araya geldi.

Tanduri’de düzenlenen orga-
nizasyonda Konya Kentplaza Alış-
veriş ve Yaşam Merkezi Halkla 
İlişkiler Müdürü Hasan Harman-
kaya basın mensuplarıyla bir araya 
geldi. Gazetecilerin yoğun  ilgi gös-
terdiği programda sıcak ve samimi 
görüntüler oluştu. 

Kentplaza Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi AVM  Halkla İlişkiler 
Müdürü Hasan Harmankaya , bu 
güzel günde Kent Plaza ailesi ola-
rak basın mensuplarıyla bir arada 
olmaktan mutluluk duyduklarını 
belirtti. 

Harmankaya, “Bizler KentP-
laza olarak  10 Ocak Çalışan Ga-

zeteciler gününü unutmayarak 
şehrimizde görev yapan gazeteci-
lerimizin ile bir araya gelmek is-

tedik. Düzenlediğimiz program ile 
gazeteci arkadaşlarımızla bir araya 
geldik. Bu buluşmamızı gelenek-

sel olarak önümüzdeki yıllarda da 
gerçekleştireceğiz. Konya’da görev 
yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak 

Çalışan Gazeteciler gününü kutlu-
yor ve çalışmalarında başarılar di-
liyorum. Bizleri yalnız bırakmayan 

tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşek-
kür ederiz” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal 
altındaki yerleşimlerde yeni konutlar 
inşa etme sürecini şiddetle kınadı. 
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazı-
lı açıklamada, “İsrail makamlarının 
işgal altında tuttuğu Batı Şeria’daki 
yasa dışı yerleşimlerde binden fazla 
konutun daha inşasına dair sürecin 
ilerletilmesini ve işgalci güç tarafın-
dan yapılan müdahaleler sonucunda 
Gazze ve Nablus’ta 2 kişinin hayatını 
kaybetmesini şiddetle kınıyoruz.” ifa-
desi kullanıldı.

Açıklamada,  İsrail hükümetinin, 
Filistin halkının başta yaşam hakkı 
olmak üzere temel haklarını çiğne-
yen, bölgede çatışmaya yol açma riski 
taşıyan, uluslararası hukuku ve ilgili 
Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal 
eden, uluslararası toplumun her tür-
lü tepkisini umursamayan sorumsuz 
tutumuna bir an önce son vermesi 
gerektiğinin altı çizildi. n AA

‘Değişiklik yapılmadan 
altyapıyı oluşturmalıyız’

AK Parti İl Kadın Kolları 
Başkanı Esra Doğan oldu

Memur-Sen Konya Şube Baş-
kanı Nazif Karlıer, Başkan Yardım-
cısı Harun Koçaker ve Başkan Vekili 
Hüseyin Turhan 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolasıyla Yenigün 
Gazetesi’ni ziyaret etti.  Memur-Sen 
Konya İl Yönetimini Yazı İşleri Mü-
dürü Abdullah Akif Solak karşıladı. 
Ziyarette Memur-Sen Konya Şube 
Başkanı Nazif Karlıer, basının öne-
mine dikkat çekti. Özellikle 15 Tem-
muz sürecinde basının milletten ve 
devletten taraf olarak önemli bir gö-
rev icra ettiğinin altını çizen Karlıer, 
basın mensuplarının bu anlamda 
önemli bir görev üstlendiklerini söy-
ledi. Karlıer ayrıca eğitim sistemiyle 
ilgili de değerlendirmelerde bulun-
du. Eğitimde yapılan değişikliklere 
öğretmenlerin ayak uydurabilmesi 
için, öğretmenlerin de sisteme göre 
eğitim görmesi gerektiğini vurgula-
yan Karlıer, öğretmen eğitimine de 
dikkat çekti. Ayrıca son zamanlarda 
öğretmenler üzerinden yanlış bir 
algı yürütüldüğünü de belirten Kar-
lıer, “Münferit olan olaylar çokmuş 
gibi abartılıyor. Öğretmenlerde bir 
değersizleştirme söz konusu. Biz ne 
öğretmenin öğrenciye dayak attığı 
bir sistem ne de öğretmenin dayak 
yediği bir sistem istiyoruz. Biz kar-
şılıklı saygı ve sevginin olduğu bir 
sistemi istiyoruz. Velilerimizin de 
öğretmen ve öğrenciye yardımcı ol-

ması lazım. Okul-öğretmen-veli saç 
ayağının sağlam temellere oturtul-
ması gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

‘DEĞİŞİKLİK YAPILIRKEN 
ALTYAPI KURULMALI’

“Öğretmenlerimize sistem içi 
eğitimlerle öğretmenlerimizi adapte 
edersek daha iyi olur” diyen Kar-
lıer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni 
uygulamaları hayata geçirirken bu-
nun altyapısını oluşturması gerek-
tiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Bir değişikliği yaparken 
altyapısını kurmadan yapıyor. Bu da 
sorunlara yol açıyor. Örneğin TEOG. 
TEOG’u 1 gecede kaldırıyorsunuz 
ama altyapısı yok. Herkes hazırlık 
yapmış, kitap basanlar kitap bas-
mışlar ertesi gün TEOG’u kaldırdık 
diyoruz. Geçişleri biraz iç içe yapma-
lıyız ki biz de rahat hareket edebile-
lim. Toplumdaki barışı bozmadan 
götürmeliyiz değişiklikleri. Öğret-
meni yetiştirmede de daha titiz dav-
ranmalı. Bir sistem değişecekse bu-
nun altyapısını hem fiziki anlamda 
hem de öğretmenlerimiz bazında 
oluşturmalıyız. Ama inşallah güzel 
şeyler olacak diye düşünüyorum.” 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren  Yenigün Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak 
ise Karlıer ve Yönetim Kurulu Üye-
lerine çalışmalarında başarılar dile-
di. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Konya İl Kadın Kolları 
Başkanlığına AK Parti Genel Mer-
kezi tarafından Esra Doğan atandı. 
AK Parti Genel Merkez Kadın Kol-
ları Başkanı Lütfiye Selva Çam, sos-
yal medya hesabı üzerinden yaptığı 
açıklamada, “Konya İl Kadın Kolları 
Başkanlığımıza Esra Doğan’ı atadık. 
Başkanımıza yeni görevinde başa-

rılar diliyor, bir önceki Başkanımız 
Ayşe Lütfiye Poçanoğlu ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı 
olsun” ifadelerini kullandı.  Esra Do-
ğan atama belgesini AK Parti Genel 
Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfi-
ye Selva Çam’ın elinden aldı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İl Mahalli Çevre Kurulu Aralık ayı Olağan toplantısında alınan kararla, çevreye zarar vermemesi 
için beton mikserlerinin tekerlerinin tesis içerisinden çıkmadan yıkanmasına karar verildi

Beton mikserlerinin
tekerlekleri yıkanacak

İl Mahalli Çevre Kurulu Aralık ayı 
Olağan toplantısı Vali Yakup Canbo-
lat Başkanlığında geçtiğimiz ay ger-
çekleştirildi. Toplantıda gündemdeki 
konular görüşülerek dikkat çeken 
bazı kararlar alındı. 227 sayılı karar-
lara göre; Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Da-
iresi Başkanlığının 2018 yılı tıbbi atık 
toplama, taşıma, bertaraf ücretleri 
güncellendi. Buna göre; TEFE/ÜFE’ye 
göre belirtilen konuda ücretler yeni-
den değerlendirilerek; Meram, Sel-
çuklu, Karatay ve Çumra ilçeleri için 
kilogram başına 2,59 TL, diğer ilçeler 
için ise kilogram başına 3,30 TL ola-
rak belirlendi. Ayrıca, yakma yönte-
miyle bertaraf edilecek olan patolojik 
atıklar için de yeni karar alındı. Buna 
göre; patolojik atıkların 60 litrelik fıçı-
larda ve paletli bir şekilde teslim et-
meleri şartı ile sağlık kuruluşlarından 
alınıp yakma tesisine taşıma ve berta-
raf ücretinin kilogram başına toplam 
12,91 TL olarak uygulanmasına karar 
verildi. 

HAVA KİRLİLİĞİ TAKİPTE
Alınan kararda, sık sık gündeme 

gelen Konya hava kirliliği ile ilgili de 
karar alındı. Konya’daki hava kalitesi-
nin daha iyi bir şekilde izlemesi ve iyi-
leştirilmesine yönelik alınan kararda; 
Temiz Hava Eylem Planının uygulan-
ması ile ilgili olan kurum/kuruluşla-
rın koordineli çalışması ve yürütülen 

çalışmalar ile ilgili sonuçları Güney İç 
Anadolu Temiz Hava Merkezi Mü-
dürlüğü’nce 2 aylık periyodlarla Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgi ve 
belgelerin sunulması kararlaştırıldı. 
BETON MİKSERLERİNDE YENİ KARAR

Kararda yine yollara dökülen ka-
lıntılarıyla dönem dönem gündeme 
gelen beton mikserleriyle ilgili de 
yeni uygulamaya imza atıldı. Daha 

önce 2017 yılı 222 No’lu Mahalli 
Çevre Kurulu Toplantısı’nda alınan 
Horozluhan Mahallesinde faaliyet 
gösteren hazır beton tesisleri ile il-
gili kararın 3. Maddesi (b) bendinde, 
“Hazır beton tesislerine ait saha-
ların giriş-çıkış kapılarının düzenli 
bir şekilde yaptırılması ve dışarıya 
taşınacak tozların engellenmesi 
açısından araçların giriş-çıkış nok-

talarına teker yıkama havuzlarının 
yaptırılması” konusunun, firmaların 
başvurularındaki gerekçeler dikkate 
alınarak iptal edildi. Bunun yerine, 
transmikserlerin hazır beton tesi-
sinden çıkmadan hemen önce tesis 
içerisinde, tekerleklerinin mutlak 
suretle yıkanmasının sağlanmasına 
karar verildi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

İsrail’in yasadışı yerleşim planı kınandı

Kentplaza AVM, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle gerçekleştirdiği programda, gazetecileri ağırladı.

İl Mahalli Çevre Kurulu Aralık 
ayı Olağan toplantısında hava 
kirliliği ve beton mikserler ile 
ilgili alınan kararlar dikkat çekti.
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Konya Demir ve Emsali Sanatkârlar Odası’nın Olağan Genel Kurulu Esnaf Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Odanın yeni Başkanı Mehmet Yüksel Kurt oldu

Demircilerde ‘Kurt’ dönemi
Konya Demir ve Emsali Sanatkâr-

lar Odası’nın Olağan Genel Kurulu Es-
naf Sarayı Konferans Salonu’nda ger-
çekleşti. Genel Kurula, MHP Selçuklu 
İlçe Başkanı Güzide Çipan ile birlikte, 
Minibüsçüler ve Umum Servis Araç-
ları Başkanı Muharrem Karabacak, 
Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Hon-
ca, Kahveciler Odası Başkanı Cemal 
Çınardalı, Televizyon ve Radyo Ta-
mircileri Odası Başkanı Kadir Erölmez 
ve çok sayıda üye katıldı. Faaliyet ve 
denetim raporu ile gelir gider tablosu-

nun açıklanmasının ardından Mevcut 
Başkan Celal Bayrak ve Başkan Adayı 
Mehmet Yüksel Kurt’un bulunduğu 
iki liste ile sandık başına gidildi. Baş-
kan Adayı Mehmet Yüksel Kurt 261 
oy alarak bayrak yarışını kazandı. Eski 
Başkan Celal Bayrak ise 118 oy alarak 
başkanlık görevini kaybetti. Başkanlı-
ğını Mehmet Yüksel Kurt’un yaptığı 
asil yönetim ise şu şekilde oluştu;-
Mehmet Yüksel Kurt’un başkanlığını 
yaptığı yönetimi ise şu şekilde; Bekir 
Karataş, Mehmet Gümüş, Mustafa 

Güler, Ramazan Özkaya, Hasan Kı-
relli, İbrahim İldiz. Denetim Kurulu 
Asil; Emin Karanarin, Mevlüt Arabacı, 
Süleyman Ok. Yönetim Kurulu Ye-
dek; Muhammet Akyol, Burhan Kurt, 
Mehmet Çelik, Erkan Hazar, Yalçın 
Kalaycı, Süleyman Aracı, Adem Özde-
mir. Denetim Kurulu Yedek; Ahmet 
Bozkır, Ali Tetik, Yusuf Coşkun. 

BÜTÜN ÜYELERİMİZİN 
YANINDA OLDUK

Genel Kurul’un açılış konuşması-
nı yapan ve faaliyetleri hakkında bilgi 

veren mevcut Başkan Celal Bayrak, 
son 4 dönem içerisinde yaptıkları faa-
liyetlerden bahsederek bütün üyelerin 
yanında olduklarını dile getirdi. Birçok 
yenilik ile üyelerin sorunlarına çö-
züm ürettiklerine de değinen Bayrak, 
“Demir ve Emsali Sanatkârlar Odası 
Mevcut Başkanı Celal Bayrak; “Görev 
yaptığımız süre içerisinde hizmetle-
rimizi düzenli bir şekilde sürdürdük. 
İnşallah yeni dönemde de hepinizin 
destekleri ile birlikte yarınlara camia-
mızı emin adımlarla taşımanın gayre-
tini göstereceğiz. Bunun içinde gerekli 
planlarımızı yaptık. Odamıza gelen ya-
zıların cevabı anında yaptırılmış veya 
yaptırılması sağlanmıştır. Elimizde 
bulunan çıraklık okullarında odamız 
faaliyet alanına giren sınav komisyon 
üyeleri zamanında görevlendirilmiştir. 
25.05.2015 tarihinde resmi gazetede 
bakanlıkça yayınlanan tebliğe göre 
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
48 meslek dalına belge zorunluluğu 
getirilmiştir. İmalat yapan esnafımı-
zın işletmesinin kimliği anlamına ge-
len kapasite raporlarının müracaatları 
doğrultusunda Makine mühendisleri 
tarafından hızlı bir şekilde hazırlana-
rak raporların alınması sağlanmıştır. 
Ara buluculuk hizmetiyle odamız üye-
lerinin müşterileri ile aralarında çıkan 
iş anlaşmazlıklarını mahkemeye taşı-
madan uzlaşma komisyonumuz mari-
fetiyle çözüm sağlanmıştır” dedi. 

BEN’ DEĞİL ‘BİZ’ ANLAYIŞI İLE HEP 
BİRLİKTE DİYORUZ 

Genel Kurul’da Demir ve Emsali 

Sanatkârlar Odası’nın yeni başkanı 
seçilen Mehmet Yüksel Kurt, yapa-
cakları çalışmalardan bahsetti. Kurt, 
“Ben değil biz anlayışı ile yola devam 
edeceğiz.  Seçimimizin Konya’mıza ve 
esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Demirciliğin Türk tarihin-
de toplumdaki yeri özeldir. Bilindiği 
gibi demircilik Türklerin en eski za-
naatlarındandır. Tarihinden bir örnek 
vermek gerekirse; Göktürklerin atala-
rının demirci olduğu, Ergenekon des-
tanında demir dağının eritilip oradan 
yol alındığı ve o günün kutsal sayıldığı 
anlatılmaktadır. Hz. Davut’un demir-
ciliğin Piri olduğu söylenmektedir. 
Bundan dolayı Hz. Davut demircile-
rin koruyucusu olarak bilinir. Demir-
cilik Orta Asya hatları arasında nasıl 
önemli bir meslek ise Anadolu’da da 
müstesna ve önemli bir yere sahip-
tir. Ellerin nasırlanmış, çekiç ile örsün 
birleştiği ve şekillendiği bir zanaattır. 
Birincil amacımız siz değerli esnaf 
kardeşlerimizdir. Bundan dolayı ar-
kadaşlarımız ile yola çıktık. Odamızın 
kurumsal kimliğini tüm kamuoyuna 
duyurmak istiyoruz. 

Başta KOSGEP olmak üzere dev-
letimizin tüm çalışmaları ve teşvikle-
rinden üyelerimizin bilgilendirilmesi 
sağlanacaktır. Özel hastaneler, akar-
yakıt istasyonları ve benzeri kurum-
larla üyelerimiz için özel indirim an-
laşmaları yapılacaktır. Düzenli olarak 
istişare ve bilgilendirme toplantıları 
gerçekleştirilecektir” ifadelerini kul-
landı.   n HÜSEYİN MENEKŞE

Celal Bayrak

Mehmet Yüksel Kurt



Milliyetçi Hareket Par-
tisi (MHP) Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, geçtiği-
miz günlerde cumhurbaş-
kanlığı seçiminde aday 
çıkarmayacaklarını, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın adaylığını des-
tekleyeceklerini belirtmiş 
ve ‘cumhur ittifakı’ öner-
mişti.

Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da MHP 
Genel Başkanı Bahçe-
li’nin çağrısını karşılıksız 
bırakmayarak, Salı günü 
yapılan parti grup toplan-
tısında bu ittifakın “milli 
ve yerli bir ittifak” olaca-
ğını söylemişti. Ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
MHP Genel Başkanı Bah-
çeli’yi Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne davet etmiş 
ve ittifak üzerine bir gö-
rüşme gerçekleştirmişti. 
Görüşmenin neticesinde 
iki partinin temsilcilerin-
den oluşacak bir komis-
yonun ittifak konusunda 
çalışması kararı alınmıştı.

KOMİSYONUN İSİMLERİ 
BELLİ OLDU

İttifak konusunda ça-
lışması kararlaştırılan ko-
misyonda her iki partiden 
de 3’er ismin yer alacağı 
belirtilmişti. Dün bu isim-
ler belli oldu. AK Parti’nin 
MHP ile yapacağı ittifak 
görüşmelerini TBMM 
Anayasa Komisyonu Baş-
kanı Mustafa Şentop baş-
kanlığında, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül ile AK 
Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Sözcüsü Mahir 
Ünal yürütecek. 

MHP adına görüş-
meleri yürütecek ekibin 
ise MHP Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Mustafa Kalaycı, 
Afyonkarahisar Milletve-
kili Mehmet Parsak ve İs-
tanbul Milletvekili İsmail 
Faruk Aksu’dan oluştuğu 
bildirildi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Nevşehir ve Hatay’dan Şakalak’a ziyaret
Türkiye ve dünyanın birçok böl-

gesinde bayisi bulunan Şakalak, bu 
bölgelerden onlarca ziyaretçiyi ağır-
lıyor. Türkiye’nin en büyük tarım 
makineleri üreticilerinden Şakalak 
Tarım Makineleri A.Ş.’nin üretim 
tesislerine ziyaretler aralıksız sü-
rüyor. Türkiye ve dünyanın birçok 
bölgesinde bayisi bulunan Şakalak, 
bu bölgelerden onlarca ziyaretçiyi 
ağırlıyor. 

Son olarak Nevşehir Hacı Bektaş 
Ziraat Odası Yönetim Kurulu üye-
leri ve Hatay Kırkhan Bayisi Akbaş 
Ticaret Cafer Akbaş, Şakalak A.Ş.’yi 
ziyaret etti. 

Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Mü-
dürü Mustafa Genç ile Satış ve Pa-
zarlama Müdürü Ayhan Şahingöklü 
tarafından ağırlanan heyet, üretim 
tesislerini gezerek son teknoloji 
makinelerin yapım sürecini yerinde 
gördü. 

Ziyaretler ile alakalı değerlen-
dirmelerde bulunan Şakalak Tarım 

Makineleri A.Ş. Genel Müdürü Mus-
tafa Genç, 2017 içerisinde yurt içi ve 
yurt dışından onlarca misafiri ağırla-
dıklarını dile getirdi. 

Genç, “2017 yılında yurt içi ve 
yurt dışından bayilerimizi, ziraat 
odalarını, resmi heyetleri fabrika-
mızda ağırladık. Teknolojik yatırım-
larda sektörde örnek gösterilecek bir 

yere geldik. Ürünlerimiz dünyada 
ve Türkiye’de en fazla tercih edilen 
ekipmanlar arasında yer alıyor. Kali-
temiz insanları buraya getiriyor. Biz 
de en iyi şekilde misafir etmeye ça-
lışıyoruz. Bu noktaya gelişimizde ba-
yilerimizin katkısı büyük. Kendileri-
ne çok teşekkür ediyoruz. Son olarak 
Nevşehir Hacı Bektaş Ziraat Odası 

Yönetim Kurulu üyeleri ve Hatay 
Kırkhan Bayisi Akbaş Ticaret Cafer 
Akbaş’ı ağırladık. Onları da buradan 
memnun göndermenin mutluluğu-
nu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Ziyaretçiler de, kendilere göster-
dikleri ev sahipliğinden dolayı Şaka-
lak A.Ş. ailesine teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ‘Milli mutabakat’ süreci Konya’da taçlandırıldı. Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru ve MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, Dutlukırı Kültür Parkı’na hilal şeklinde ağaç diktiler

Milli mutabakatı 
taçlandırdılar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçti-
ğimiz haftalarda 2019 Cumhurbaş-
kanlığı seçimi için ‘Cumhur ittifakı’ 
konusunu gündeme getirmiş, ardın-
dan konuyla ilgili tartışmalar da baş-
lamıştı. Bu açıklamasının ardından 
MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçti-
ğimiz günlerde de Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinde MHP olarak aday 
çıkarmayacaklarını ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ı des-
tekleyeceklerini söylemişti. Bunun 
üzerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’dan yanıt gecikmedi ve MHP 
Genel Başkanı Bahçeli’ye yaptığı da-
vet üzerine önceki gün bir görüşme 
gerçekleştirildi. Görüşmede 2019 
seçimleri için yapılacak ittifak için 
her iki partinin de komisyon kurarak 
çalışmalar yürütmesi kararlaştırıldı. 

MİLLİ MUTABAKAT 
TABANA YAYILIYOR

AK Parti ve MHP arasında 15 
Temmuz hani FETÖ darbe girişi-
minden bu yana yaşanan ve Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde de 
MHP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
destekleyeceğini söylemesiyle de-
vam eden birliktelik, ‘Milli muta-
bakat’ olarak yorumlandı. İki parti 
arasında yaşanan milli mutabakat, 
tabanda da kendini göstermeye baş-
ladı. Bu süreç içerisinde daha önce 

Meram Belediye Başkanı Fatma To-
ru’ya nezaket ziyaretinde bulunan 
MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim 
Ay’a, önceki gün de Başkan Fatma 
Toru bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziya-
rette Başkan Toru’ya AK Parti Me-
ram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve 
MHP Meram Meclis Üyesi Ali Durak 
da eşlik etti. 

‘TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN
 HAYIRLARA VESİLE OLSUN’

Ziyaretin ardından heyet Meram 
Belediyesi tarafından yapımı devam 
eden Dutlukırı Kültür Parkı ve Sos-

yal Tesisi’nin bulunduğu alana gitti. 
Burada Türk milletinin ‘Milli Birliği’ 
adına hilal şeklinde ağaç dikimi ger-
çekleştirildi. Konuyla ilgili burada 
kısa bir değerlendirmede bulunan 
MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim 
Ay, “MHP Genel Başkanımız Sayın 
Devlet Bahçeli Bey’e Türk milleti 
milli birlik konusunda önemli bir 
görev vermiştir. Cumhurbaşkanlığı 
sisteminin uygulanması noktasında 
Sayın Genel Başkanımız ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız sayesinde bir 
milli beraberlik oluşturulmuştur. 

Beka problemleri yaşadığımız bu-
günlerde, Sayın Genel Başkanımızın 
da katkılarıyla, Sayın Cumhurbaş-
kanımızın Milliyetçi Hareket Partisi 
ile girmiş olduğu diyalog sürecinde 
mutabakatla sonuçlanan bir aşa-
madayız.  Bu aşamayı da Meram 
Belediye Başkanımız Sayın Fatma 
Toru’nun bir ağaç dikimiyle taçlan-
dırması bizleri ziyadesiyle memnun 
etti. İnşallah Türkiye’nin geleceği 
için hayırlara vesile olur diye düşü-
nüyorum” ifadelerini kullandı.  
n ABDULLAH AKİF SOLAK

İttifak komisyonunda 
Kalaycı da bulunuyor

MEDAŞ, 10 Ocak’ta Yenigün’ü unutmadı

Cumhurbaşkanlığı seçimi için AK Parti ve MHP arasındaki ittifakı görüşmek 
üzere kurulacak komisyondaki isimler belli oldu. Komisyonda MHP Genel 
Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da bulunuyor.

Mahir Ünal

Abdulhamit Gül

Mehmet Parsak

Mustafa Şentop

Mustafa Kalaycı

İsmail Faruk Aksu

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ)  Kurumsal İletişim Uz-
man YardımcısıSinem Çetinka-
ya ve Reklam ve Halkla İlişkiler 
Uzman YardımcısıEda Doğru, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısı ile Yenigün Gazetesi’ni zi-
yaret etti. Ziyarette Yenigün Gaze-
tesi Reklam Koordinatörü Fahri Al-
tınok ve Reklam Sorumlusu Sami 
Kayalar hazır bulundu. Çetinkaya 
ve Doğru, Konya’nın basın sektörü 
anlamında oldukça şanslı bir şehir 
olduğuna dikkat çekerek, Konya 
basınının güçlü ve yapıcı bir tutum 
sergilediğini ifade ettiler. 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kut-
layan Çetinkaya ve Doğru, Yeni-
gün Gazetesi’ne başarılar dilediler. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Yenigün Gazetesi Rek-
lam Koordinatörü Fahri Altınok da, 
MEDAŞ’ın basına verdiği destek-
ten dolayı teşekkür etti. “MEDAŞ 
her zaman basınla iç içe ve şeffaf 
bir hizmet anlayışıyla yoluna de-
vam ediyor” diyen Altınok, bu du-
rumun hem basını hem de vatan-
daşları memnun ettiğini belirterek 
teşekkür etti.   n TEVFİK EFEMEDAŞ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü unutmayarak Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü, Bitkisel 
Üretim İstatistiklerinden Şalgam 
Üretimi, 2016 konusunda bülten 
hazırladı. 2016 yılı sonuçlarına göre, 
şalgam üretimi arttı. TÜİK Bölge 
Müdürü İsmail Çapoğlu tarafından 
yapılan açıklama şöyle; “2016 yı-
lında ülkenizde 756 dekar alanda 1 
651 ton şalgam üretimi yapıldı. Ül-
kemizde şalgam üretimi bir önceki 
yıla göre yüzde 18,5 oranında arttı. 
201 5 yılında ülkemizde 650 dekar 
alanda 1 393 ton şalgam üretimi ya-
pılmıştı. 2016 yılında Konya’da 150 
dekar alanda 375 ton şalgam üretil-
di ve Konya bu üretimle Türkiye’nin 
toplam şalgam üretiminin yüzde 

22,7’sini karşılayarak şalgam üretimi 
yapan iller sıralamasında ikinci oldu. 
Konya İli şalgam üretimini bir önceki 
yıla göre yüzde 44,2 oranında arttırdı. 

2016’da şalgam üretiminde birinci 
sırada 192dekar alanda 384 ton (yüz-
de 23,3) şalgam üretimi ile Uşak yer 
alırken, üçüncü sırada ise 165 dekar 

alanda 361 ton (yüzde 21,9) şalgam 
üretimi ile Erzurum yer aldı. Uşak, 
şalgam üretimini 2015 yılına göre 
yüzde 8,2 oranında, Erzurum ise 
yüzde 17,2 oranında arttırdı. 2015 
yılında Konya’da toplam 100 dekar 
alanda 260 ton şalgam üretilmiş 
ve Konya bu üretimle Türkiye’nin 
toplam şalgam üretiminin yüzde 
18,7’sini karşılayarak şalgam üreti-
mi sıralamasında Türkiye üçüncüsü 
olmuştu. Üretimde birinci sırada 182 
dekar alanda 355 ton (yüzde 25,5) 
şalgam üretimi ile Uşak yer alırken, 
ikinci sırada ise 149 dekar alanda 
308 ton (yüzde 22,1) şalgam üretimi 
ile Erzurum ili yer almıştı.”
n HABER MERKEZİ 
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Jandarma’da 136 er törenle yemin etti
İl Jandarma Komutanlığında 

vatani görevlerini yapmak için si-
lah altına alınan 369’uncu kısa dö-
nem 136 er törenle yemin etti. İl 
Jandarma Komutanlığı ek hizmet 
binasında düzenlenen yemin töre-
ninde konuşan İl Jandarma Komu-
tanı Albay İsmet Cansaran, erlerin 
anne ve babalarına hitaben yaptığı 
konuşmada, “Canınızdan daha çok 
sevdiğiniz, her türlü kötülükten 
esirgeyerek büyüttüğünüz, bir bay-
ram havası içerisinde askere uğur-
ladığınız ve şimdi de kutsal ant içme 
töreninde yanlarında bulunduğu-
nuz Mehmetçiğe büyük bir güç ve 
moral kaynağı olmaktasınız” dedi. 
Albay İsmet Cansaran yemin tö-
renindeki erlere seslenerek, “Kah-
raman Mehmetçikler sizler bugün 
burada Türkiye Cumhuriyetinin, 
Atatürk ilke ve inkılaplarının, temi-
natı olarak devletimizin bağımsızlık 
timsali olan bayrağımız huzurunda 
silah arkadaşlarınıza omuz omuza 
vererek namusunuz üzere yemin 

edeceksiniz. Yeminin her kelimesi 
üstün vatan ve millet sevgisinin, 
mertliğin, dürüstlüğün, inancın, 
emirlere mutlak itaatin tartışılmaz 
simgesidir. Edeceğiniz yemin ile 
vatan, millet ve cumhuriyete sada-
katle bağlı kalacağınızı, kahraman 

teşkilatımızın gelenek ve kurallarını 
kararlılıkla savunup uygulayacağı-
nızı tek bir ağızdan haykıracaksınız” 
ifadelerini kullandı.

Birliğe ilk katılan er ile eğitim 
ve sporda başarılı olan erlere, Kon-
ya Vali Yardımcısı Hasan Karakaş 

tarafından ödülleri verildi. Törene, 
Vali Yardımcısı Hasan Karakaş, 
Konya Jandarma Komutanı Albay 
İsmet Cansaran, İl Emniyet Müdü-
rü Şükrü Yaman, askeri personel ile 
erlerin aileleri katıldı.
n İHA

AB, STK’lara 190 milyon 
avro hibe verecek!

‘Keleşoğlu’nun hizmetleri
hayırla yâd edilecek’

AB Bakanlığı Proje Uygulama 
Başkanı Bülent Özcan, STK’lerin 
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ka-
tılım sürecinin bir parçası haline ge-
tirilmesinin büyük önem taşıdığını 
söyledi.  Kamu ve sivil toplumun 
birlikte çalışma kültürünün gelişti-
rilmesi, karşılıklı bilgi ve deneyim 
aktarımının güçlendirilmesi için 
STK’lerin desteklenmesi gerektiğine 
işaret eden Özcan, bu kuruluşların 
Türkiye’de demokrasi kültürünün 
gelişmesi açısından da önemli ol-
duğunu vurguladı. Özcan, STK’lerin 
kapasitesinin geliştirilmesi, politika 
oluşturma süreçlerine daha fazla 
dahil edilmeleri, sorunlarının çözül-
mesi ve kamu kurumlarıyla birlikte 
çalışmalarının Türkiye’nin reform 
sürecine hız katacağına dikkati çek-
ti. Türkiye’nin en önemli paydaşla-
rından birinin sivil toplum olduğuna 
değinen Özcan, “Katılım Öncesi 
Mali Yardım Aracı’nın 2014-2020 
yıllarını kapsayan yeni döneminde, 
sivil toplum bütün sektörler gene-
linde yatay bir konu olarak değil bir 

sektör olarak ele alınmaktadır. Sek-
tör olarak tanımlanan sivil toplumu 
Avrupa Birliği Bakanlığı da sektö-
rün lider kuruluşu olarak belirledi” 
diye konuştu. Özcan, Türkiye’nin 
aday ülke olarak mali yardımlardan 
faydalandığını belirterek, şunları 
kaydetti: “AB mali yardımları çerçe-
vesinde sivil toplum için 2002’den 
2013’e kadar 115 milyon avro 
bütçe ayrıldı. 2020 yılına kadar si-
vil toplum sektörüne ayrılan bütçe 
190 milyon avrodur. Bu bütçenin 
koordinasyonu, proje belirleme ve 
izleme çalışmaları AB Bakanlığınca 
yapılacak. STK’lerin sektörü tasar-
lama ve projelerin etkinliğinin artı-
rılması amacıyla danışmanlık süreci 
yürütülmesi için çalışmalara başla-
nıldı. STK’lerin, sağlanacak destek-
lerin tasarlanması, programlanması 
sürecine dahil edilmesi, kamu ile iş 
birliğinin güçlendirilmesi, yeni pro-
jelerin geliştirilmesi ve olgunlaştırıl-
ması, destekler hakkında farkındalı-
ğın artırılması hedefleniyor.”
n AA

Çağlayan Soğutma Genel Müdürü Mehmet Zahid Ağaçayaklar, 2008 yılında dış pazara açıldıklarını, 
Afrika’ya, Ortadoğu’ya, Avrupa’ya, Amerika, Kanada ve İngiltere’ye ihracat yaptıklarını söyledi

55 ülkeyi soğutuyor!
40 yıldır soğutma sistemleri ima-

latı yapan Çağlayan Soğutma, üreti-
minin önemli bir bölümünü Afrika 
ülkeleri başta olmak üzere 55 ülkeye 
satıyor. Merkez Selçuklu ilçesinde-
ki 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren Çağlayan Soğut-
ma’nın, 22 bin 500 metrekarelik fab-
rikasında 180 işçiyle, soğutma dola-
bı, dondurucu ve soğutma reyonları 
üretiliyor. 

Firmanın Genel Müdürü Meh-
met Zahid Ağaçayaklar, 2008 yılın-
da dış pazara açıldıklarını, Afrika’ya, 
Ortadoğu’ya, Avrupa’ya, Amerika, 
Kanada ve İngiltere’ye ihracat yap-
tıklarını söyledi.

“Afrika’da Somali, Kenya ve Fil-
dişi Sahilleri gibi ülkelerle, ayrıca 
Avrupa’daki süpermarketlerle çalışı-
yoruz.” diyen Ağaçayaklar, şöyle de-
vam etti: “Avrupa’daki ülkelerle ciddi 
anlamda ticaretimiz var. Et, süt ve 
meyveler için soğutma dolabı gönde-
riyoruz. Türkiye’de bunların hepsini 
bir arada yapan tek firmayız. Yakla-
şık 55 ülkeye bu yıl itibariyle üreti-
mimizin yüzde 75’ini ihraç ediyoruz. 
Yüzde 25’ini de iç pazara veriyoruz. 

Yani yaklaşık olarak 40 milyon lira-
lık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunu 
artırmak için elimizden gelen gay-

reti gösteriyoruz. İstihdamı artırmak 
da hedeflerimiz arasında. Her yıl 25 
kişiyi istihdam etmeye gayret gös-

teriyoruz. İstihdama katkımız büyük 
ölçüde devam ediyor.”

İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN’DAN 
CİDDİ TALEP VAR

Ağaçayaklar, ülkeye daha fazla 
döviz girmesi için çabaladıklarını be-
lirterek, “Diğer ülkelerin firmalarına 
göre daha az maliyetle iş yapıyoruz. 
İhracat için yeni pazar çalışmalarımız 
devam ediyor. İsrail ve Suudi Arabis-
tan’dan çok ciddi talep alıyoruz. Bun-
ları değerlendiriyoruz. İnşallah önü-
müzdeki 5 yılda ihracatımızın daha 
da artacağını düşünüyoruz. Birçok 
ülke maliyetlerin artmasından şika-
yetçi olduğu için bizi tercih ediyor.” 
dedi.

Ar-Ge çalışmalarına önem ver-
diklerini vurgulayan Ağaçayaklar, 
şunları kaydetti:

“Almanya’ya haftada 4 tır ürün 
gönderiyoruz. Almanya’nın ardın-
dan, Avrupa’da ihracatımız sırasıyla 
Hollanda, İngiltere, Belçika, İsviçre 
ve Fransa ile fazla. Özellikle son 2 yıl-
dır Afrika’ya çok ağırlık verdik. İnşal-
lah 5 yıl sonra ihracatımız 75 milyon 
liraya ulaşmış olacak.”
n HABER MERKEZİ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
merhum hayırsever işadamı Ah-
met Keleşoğlu’nu vefatının üçüncü 
sene-i devriyesinde yayınladığı me-
sajla andı. 

Hayırsever işadamını hayırla 
yâd eden Rektör Şeker mesajında 
şu düşüncelere yer verdi:

“Anadolu’nun zor şartlar-
da yetiştirdiği büyük müteşebbis 
merhum Dr. Hacı Ahmet Keleşoğ-
lu’nun kurduğu müesseseler ve 
yaptığı hayırlar ülkemize ve insa-
nımıza katkıda bulunmaya devam 
etmektedir. Bilhassa kendi adının 
verildiği Eğitim ve İlahiyat Fakülte-
lerimize gösterdiği âlicenap destek 
her zaman hayırla yad edilecektir. 

Bu hayır ve hizmetlerin ahiret ha-
yatındaki makamının âli olmasında 
yardımcı olacağı inancındayız.

Sadece Ermenek ve Konya’da 
değil tüm Türkiye’de okul, cami, 
kuran kursu ve aşevi gibi birçok 
hayratı bulunan, birçok insana iş 
imkanı sağlayan ve birçok öğren-
cinin okumasına verdiği destekle 
bilinen hayırsever işadamı Ahmet 
Keleşoğlu’nu ebediyete intikalinin 
üçüncü yılında 14 Ocak Pazar günü 
saat 14.00’te Musalla Mezarlığı’n-
daki kabri başında dualarla anaca-
ğız. Tüm sevenlerini ve vatandaşla-
rımızı bekliyoruz.

Mekanı cennet, makamı âli, 
ruhu şad olsun.”
n HABER MERKEZİ 

Konya şalgam üretiminde 2. sırada

Bülent Özcan

Zahid Ağaçayaklar
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Çalıştığı inşaatın 3’üncü katın-
dan düşen tesisat ustası kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti.  Olay, 
saat 19.15 sıralarında merkez Sel-
çuklu ilçesi Kosova Mahallesi Davet 
Sokak üzerinde bir binanın inşaatın-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye 

göre, sabah saatlerinde inşaat alanı-
na gelen tesisat ustası Yahya Akbuğa 
(47), 3’üncü katta çalışmaya başladı. 
İnşaatın 3’üncü katında çalışmasını 
sürdüren Akbuğa, iddialara göre, bir 
anda dengesini kaybederek yaklaşık 
6 metrelik yüksekten beton zeminine 

düştü. Yahya Akbuğa’nın düştüğünü 
gören çevredeki vatandaşlar, durumu 
hemen 112 Acil Servis ekiplerine bil-
dirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 
ağır yaralanan tesisat ustasını, am-
bulansla yakındaki özel bir hastaneye 
kaldırdı. Akbuğa, burada yapılan tüm 

müdahalelere rağmen kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti. Öte yandan, 
Yahya Akbuğa’nın sosyal medyadaki 
hesabından eşi ve askerde olduğu öğ-
renilen oğlu ile çektiği fotoğraftaki “az 
kaldı” yorumu ise yürek burktu. Olayla 
ilgili olarak soruşturma başlattı. n İHA

Kazada yaralanan kadın 
sezaryenle doğum yaptı

Otomobilin menfeze çarpması 
sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği 
kazada yaralanan hamile kadın, se-
zaryenle dünyaya gelen bebeğiyle 
yaşam mücadelesi veriyor. Kazadan 
ağır yaralı olarak kurtulan 27 yaşın-
daki anne Güneş Özdemir, kaldırıl-
dığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Hastanesinde sezaryenle doğum 
yaptı. 28 haftalık bebeğin sağlık du-
rumunun iyi olduğu öğrenildi. An-
nenin ise yoğun bakım servisinde 
tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte 
yandan, kazadan sonra gözaltına alı-
nan kamyon sürücüsü Resul Abu-
kan’ın (34) çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandığı öğrenildi. Konya-Af-

yonkarahisar kara yolunun 40’ıncı 
kilometresinde, Ergün Özdemir 
(26) idaresindeki 42 KM 192 plakalı 
otomobil, önünde seyreden Resul 
Abukan yönetimindeki 42 ABP 40 
plakalı kamyonetten düşen eşyalara 
çarpmamak için manevra yapınca 
yoldan çıkmış, yolun kenarındaki 
menfeze çarpan otomobilin sürücü-
sü Özdemir ile annesi Rahime (56) 
ve oğlu Mevlüt Mert Özdemir (1,5) 
hayatını kaybetmişti. Hamile oldu-
ğu öğrenilen sürücünün eşi Güneş 
Özdemir, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesinde tedavi altı-
na alınmıştı.
n AA

Maliye Bakanı Ağbal, yeni geliştirdikleri Defter Beyan Sistemi ile defter bilgileri ve 
kayıtlarının, Maliye Bakanlığı’nın geliştirdiği bir sistemde tutulacağını belirtti  

‘Artık defter tasdiki,
defter saklama yok!’

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni 
geliştirdikleri Defter Beyan Sistemi 
ile basit usul kapsamındaki vergi mü-
kelleflerinin esnaf odalarında tutulan 
defter bilgileri ve kayıtlarının, Maliye 
Bakanlığının geliştirdiği bir sistemde 
tutulacağını belirterek, “Bundan son-
ra artık defter tasdiki yok, defter sak-
lama yok.” dedi.

Ağbal, Türkiye Esnaf ve Sanat-
karları Konfederasyonunda (TESK) 
düzenlenen “Defter Beyan Sistemi”-
nin tanıtım toplantısındaki konuşma-
sında, esnaf ve sanatkarların daha 
rahat koşullarda çalışabilmesi için son 
3 yıldır birbiri ardına düzenlemeler 
yaptıklarını söyledi.

Özellikle gençleri müteşebbis ol-
maya yönlendirmek istediklerini dile 
getiren Ağbal, “Üniversiteden, lise-
den mezun olan gençlerimiz kendi 
iş yerlerini açsınlar istiyoruz. Onun 
için dedik ki, ‘75 bin liraya kadar ilk 
üç yılda elde ettiğiniz kazançlara bir 
kuruş vergi yok.’ Basit usul mükellef-
lerimizin yıllık 8 bin liraya kadar olan 
kazançlarına istisna getirdik. Dolayı-
sıyla buradan yaklaşık 750 bin basit 
usul mükellefimiz yararlanmış oldu.” 
ifadesini kullandı. 

TESK ve Türkiye Şoförler ve Oto-
mobilciler Federasyonu başkanlarının 
talepleri doğrultusunda ticari araçlara 
yönelik ÖTV’siz araç alma uygula-
ması getirdiklerini anımsatan Ağbal, 
“Uygulama 2019’a kadar devam 
edecek. Sağolsun taksici kardeşlerim 
her yerde teşekkürlerini söylüyorlar. 
Sizlerin yüzü güldükçe bizim de yü-
zümüz gülüyor.” diye konuştu.

“ARTIK DEFTER SAKLAMA YOK”
Defter Beyan Sistemi’nin ayrın-

tılarına ilişkin bilgi veren Ağbal, bir 
esnaf odasını ziyaretinde basit usul 
vergi mükelleflerinin bilgilerini bilgi-

sayara giren bir personele rastladığını 
söyledi.

Bunun üzerine Bakanlık olarak 
bir yazılım oluşturmaya karar verdik-
lerini dile getiren Ağbal, “Bütün esnaf 
odalarımız internet ortamında bu ya-
zılıma erişebilsin ve esnaf odalarında 
tutulan bütün defterler, belgeler in-
ternet ortamına girsin dedik.” ifade-
sini kullandı.

Konuyu TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken ile de konuştuk-
larını aktaran Ağbal, birlikte bir uygu-
lama yazılımı geliştirdiklerini bildirdi.

Söz konusu sisteme Defter Beyan 
Sistemi adını verdiklerini anlatan Ağ-
bal, “Bugün artık basit usul mükel-
leflerimizin esnaf odalarında tutulan 
defterlerini, kayıtlarını Maliye Bakan-
lığının geliştirdiği bir sistemde tutma 
imkanına kavuştuk. Bundan sonra 
artık defter tasdiki yok, artık defter 
saklama yok.” dedi.

Yazılımın herkesin anlayabileceği 
düzeyde olduğunu belirten Ağbal, 1 
Temmuz’a kadar geçiş süreci tanın-
dığını, serbest meslek kazancına göre 
defter tutanlar için ise uygulamanın 
başladığını kaydetti. 

“ESNAF ÜZERİNDE EN BÜYÜK YÜK 
DEFTER TASDİKİYDİ”

TESK Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken de Maliye Bakanı Ağbal’ın 
göreve geldiği günden bu yana es-
naf ve sanatkarla ilgili problemlerin 
çözümünde önemli mesafe kat ettik-
lerini söyledi.  Ağbal’ın yeni nesil es-
naf ve sanatkarın ayakta kalabilmesi 
için yaptığı çalışmaların çok önemli 
olduğunu vurgulayan Palandöken, 
“Esnafın üzerinde en büyük yük def-
ter tasdikleriyle ilgili uygulamaydı. 
2018’den itibaren defter tasdiki iş-
lemlerini notere gitmeden internet 
üzerinden yapabileceksiniz” dedi. 
n AA

3. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Karapınar Hotamış ilkokulu öğrencileri 
Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası 
düzenlendi. Öğrenciler kan bağışı için resim 
ve afişler hazırlayarak ilçede kampanyayı 
duyurdu.  Türk Kızılay’ı Konya Kan Merkezi 
yetkilileri de kampanyaya destek verdi. Okul 
velileri, yanı sıra mahalle halkının da destek 
verdiği kampanyada 58 ünite kan bağışı 
yapıldı. Kampanyaya Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş 
da katılarak öğrencilere beyaz bayrak dağıttı.
n AA

Yolun karşısına 
geçmek isteyen 
genç kız, otomobilin 
çarpması sonucu 
ağır yaralandı. Genç 
kıza otomobilin 
çarpma anı güvenlik 
kameralarınca sani-
ye saniye kaydedildi. 
Kaza, 9 Ocak akşamı 
merkez Selçuklu 
ilçesi Yazır Mahal-
lesi Beyhekim Caddesi’nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ayşenur Ö. 
isimli genç kız, okul dönüşü cadde üzerin-
deki evine gittiği sırada yanındaki arkadaşı 
ile yolun karşısına geçmek istedi. İki arkadaş 
caddede akan trafikte karşıya geçmek için 
koştuğu sırada Ayşenur Ö.’ye bir otomobil 
çarptı. Vatandaşlar aynı noktada sık sık kaza 
meydana geldiğini belirterek, hız düşürücü 
banket yerleştirilmesini istediler. n İHA

Öğrencilerden
kan bağışı

Otomobil çarptı,
ağır yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden, faaliyetlerini Özel Hare-
kat Başkanlığı adı altında devam ettirdiğinden Özel Harekat 
Daire Başkanlığının Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldığı 
bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler 
ve Protokol Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklama-
da, 25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığının yeniden 

yapılandırıldığı ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Baş-
kanlığının kurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “16 Kasım 
2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının 
faaliyetlerinin Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam et-
mekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 
2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu 
kararı ile kaldırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
n AA

Emniyetten ‘Özel Harekat’ açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal
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Nefeslerimiz sa-
yılı, zamanımız sınır-
lı. Ömür, nasibimize 
düşen zaman parça-
sı…Hayatın gayesini 
ve manasını anlama-
yan, zamanı değer-
lendiremez. Zamanı 
değerlendiremeyen, 
ömrünü boşa geçir-
miş olur.

Makinenin, tek-
nolojinin hayatımıza girmesiyle 
boş vaktin artmış olduğu günü-
müzde maddi konfor nispetinde 
artan huzursuzluklar, büyük öl-
çüde “zamanı yönetme” tarzı-
mızdaki yanlışlıklardan meyda-
na gelmiştir.

Hepimiz bildiğimizi zan-
nettiğimiz; aslında hiçbirimizin 
yeterince bilmediği “Zamanın 
Değerlendirilmesi” konusu, za-
manı iyi kullanmasını bilmekle 
neleri başarabileceğimizi de 
göstermiştir.

Günümüzde yaptıkları iş ve 
sorumlulukları ne olursa olsun 
tüm insanlar zamanlarını etkili 
ve verimli bir biçimde kullanmak 
istemektedirler. Çünkü,hemen 
hemen herkesin belli zaman di-
limleri için yapması gereken pek 
çok görevi bulunur. Yapılması 
gereken bu işlerin daha doğru 
ve daha kısa sürede tamamla-
nabilmesi için çaba gösteren 
insanlar üzerinde zamana karşı 
yarıştan kaynaklanan baskı göz-
lenir.

Bugünkü Batı ile Doğunun 
farkını açıklamak için alt alta pek 
çok husus sıralanabilir; ama bü-
tün bunların en başına, mutlaka 
zamanı iyi kullanmayı oturtmak 
gerekir. 

Batılılar, biz Doğululara göre 
zamanın değerini daha iyi idrak 
etmişler, ondan azami oranda 
istifade etmeyi hayat üslubu hâ-
line getirmeyi bilmişlerdir. Göz-
lerimizi tarihe, medeniyetimizin 
temel esaslarına çevirirsek, 

zamanı umursamaz-
lığımızın son yüzyıl-
larda bize musallat 
olduğunu müşahede 
ederiz. Uyanık bir şu-
urla Kur’an’ı ele alan 
bir insan, zamana ne 
kadar önem verilme-
si gerektiğini hemen 
kavrar. 

Hadis-i şeriflerde 
de bir Müslümanın 

iki gününün eşit olmaması la-
zım geldiği belirtilir. Hz. Ömer, 
“Bugün Allah için ne yaptın?” 
diye sorarken, her geçen günü 
tam anlamıyla değerlendirmek 
zorunda olduğumuzu bize hatır-
latır. Namaz, oruç gibi ibadetler, 
hep zamanla ilgilidir. Bunun için 
takvim ve zamana dair hususlar, 
genellikle İslam âleminde tekâ-
mül ettirilmiştir.

Bütün büyük başarıların al-
tında bir anlık zamanı iyi değer-
lendirme çabası yatar. Dram-
larımızın altında da bir anlık 
gafletimiz bulunmaktadır. 

Zaman ele geçen ilahî bir 
fırsattır. Her şeyin telafisi var; 
fakat düşünmenin telafisi yok, 
aynı zamanı ikinci kere yaşa-
manın mümkün olmadığının 
şuuruyla günlerimizi sigaya çe-
kersek kurtuluşumuz çok yakın-
dır demektir. Aksi takdirde her 
türlü felaketin kurbanı olabiliriz. 
Maktul de biz, katil de biz olunca 
derdimizi kime yanabiliriz?

Zamanın kıymetini bilmemek 
hayatın kıymetini bilmemektir… 

Ne okumaya, ne düşünme-
ye, ne görüşmeye zamanımız 
var. Hiçbir şuurlu direnç göster-
meden kabul ettiğimiz “Batıcı” 
hayat tarzı bizi âdeta zamansız-
lığa mahkûm etmiş. Teşrifat, 
mefruşat, şatafat, merasim, 
koşuşturma, gürültü, patırtı, 
televizyon… Herkese ayrı bir 
kompozisyon hâlinde yüklenen, 
“zaman tüketme” hareketliliği ve 
işkencesi

BATI, BİZİ ZAMANSIZLIĞA MAHKUM ETTİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Doktoradan doğrudan doçentliğe geçişle ilgili 

YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Böylece bu sorunu da çözeceğiz” diye konuştu 

Yardımcı doçentlik 
unvanı tarih oluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Marmara Üniversitesi 135. 
Kuruluş Yıl Dönümü” programın-
da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe 
girişimlerine giden yolu dershane 
tartışmaları üzerinden takip etmenin 
mümkün olduğunu söyledi.

Erdoğan, “FETÖ, bu milletin ço-
cuklarına yaptığı kötülükle geleceği-
mizi gasbetmiştir. Geleceğimizi çal-
mıştır ve bu ümmeti parçalamıştır” 
dedi.

DOKTORADAN DOĞRUDAN 
DOÇENTLİĞE GEÇİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“(Doktoradan doğrudan doçentliğe 
geçiş) YÖK Başkanımıza bu tali-
matı verdik. Doçentliğin şartları da 
buna göre yeniden düzenlenerek 
inşallah büyük ihtimal önümüzdeki 
hafta parlamentoya gönderilecek ve 
böylece bu sorunu da çözeceğiz.” 
diye konuştu. Erdoğan, “Ülkemi-
zin verdiği çok yönlü mücadelede 
akademinin desteği olmazsa olmaz 
mesabesindedir. Sosyal bilimlerde, 
temel bilimlerde, mühendislik bi-
limlerinde, sağlık bilimlerinde güçlü 
bir altyapıya, güçlü bir desteğe sahip 

olmadan bir devletin sadece kamu 
kuruluşlarının gücüyle hedeflerine 
ulaşması mümkün değildir.” dedi.

‘BİLİM ÖZGÜR ZİHİN DEMEKTİR’
Erdoğan, şöyle devam etti: “Bi-

lim demek özgür bir zihin demektir. 
Siz zihninizi belirli kalıpların, belirli 
ideolojilerin, belirli tezlerin emrine 
vermişseniz, bilim adamı sıfatınızı 

artık kaybetmişsiniz demektir. İşte 
Pensilvanya’nın emrine, her yanıy-
la cehalet kokan bir adamın emrine 
her şeyinizi teslim etmişseniz, ipo-
tek altına vermişseniz, profesör de 
olsan hiçsin, çok farklı reklamın da 
olsa bir hiçsin. Kapınızdaki tabelada 
öyle yazıyor olmasının bir anlamı 
yoktur.” 

‘MECZUPLUKLA MÜNBİTLİK 
ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİYE 

DİKKAT ETMEK LAZIM’
Erdoğan, şunları kaydetti: “Yan-

lış anlaşılmasın. Ben demiyorum ki, 
‘Tüm bilim insanları bizim istediği-
miz gibi düşünecek veya hepsi böyle, 
haşa. Ben aklını ilmini bu tür adamla-
rın emrine kiraya verenler için bunu 
söylüyorum. Bundan çok çektik. Bi-
zim isteğimiz, bilimin özünü oluş-
turan objektiflikten hakkaniyetten 
farklılıklara saygıdan uzaklaşılmasın-
dan hareket edilmesidir. Meczuplukla 
münbitlik arasındaki o ince çizgiye 
dikkat etmek lazımdır.”

‘AKADEMİDEN DAHA 
GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUM’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cum-

hurbaşkanlığı hükümet sistemi-
ne giden süreçte ve yeni dönemde 
akademiden çok daha güçlü, destek 
bekliyorum. Ülkemizin, milletimizin 
ve insanlığın hizmetine sunulacak 
özellikle de bu hedefi yakalayamamış 
doğru mecralara aktarılmamış bilgi, 
odaların dört duvarı veya kitapların 
iki kapağı arasında kalmaya mah-
kumdur” şeklinde konuştu.
n AA

haber@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktoradan doğrudan doçentliğe geçişe ilişkin, “YÖK 
Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları buna göre yeniden düzenlenerek 

önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek” dedi.
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*  LAZER OPERATÖRLERİ

*  LİSE VE MESLEK    
     LİSESİ MEZUNLARI

*  MOBİLYA USTALARI

*  DÖŞEME USTALARI

personel alınacaktır.
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5 

Selçuklu/KONYA

SATILIK DAİRELER
Bosna  Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli,

2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı 
(AA) Editör Masası'nda editör ve mu-
habirlerin gündeme ilişkin sorularını 
yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri 
değerlendirdi.

Kırmızı et ithal etme taraftarı ol-
madığının altını çizen Fakıbaba, şunları 
kaydetti: 

"Yerli üreticiden alırım ve hiç para 
kazanmadan, belki de sütte olduğu gibi 
etin fiyatını regüle ederek, zarar da olsa 
yüzde 5'lik kısmı yerli üreticiden telafi 
edebilirim. Bu bağlamda bizim yerli 
üreticiye, besiciye saygımız var ama 
biz istiyoruz ki hem üreteciler hem tü-
keticiler kazansın. Tüketiciler de kendi 
bütçelerine göre et yiyebilsinler. Bon-
file, pirzola fiyatıyla ilgilenmiyorum. 
250 lirası olan gitsin alsın ama benim 
halkımın kıymaya ve gerçekten kuş-
başı ete ihtiyacı var. Ben bunu regüle 
etmek zorundayım. Bu alanda da biz 
buzağı ölüm oranlarını düşüreceğiz. 
Özellikle düve konusunda ithalatımızı 
artıracağız, danayı çoğaltacağız. Ame-
rika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. 
5 yıl önce bazı Avrupa ülkeleri vardı, 
şimdi biz onlardan et ithal ediyoruz. 
Bunlar 5 yıl önce kendileri ithal ediyor-
lardı. Onlar başarıyorlarsa biz Türkiye 
Cumhuriyeti olarak neden başarama-
yalım? Biz başaracağız. Zaman vermek 
istemiyorum ama Türkiye kesinlikle et 
ithal etmeyecektir, inanarak söylüyo-
rum ihraç eden ülkelerden birisi haline 
geleceğiz."

'ÖNLEM OLARAK 
ÜRÜN İTHALATI YAPIYORUZ'

Muhalefetin et ithalatına ilişkin 
eleştirilerine değinen Fakıbaba, Sırbis-
tan ile et alışverişine ilişkin anlaşma 
yapıldığını ancak bu ülkeden henüz 
et gelmediğini söyledi. Fakıbaba, Tür-
kiye'nin hayvan kesimine ilişkin birta-
kım kurallarının bulunduğuna işaret 
ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bü-
yük bir devlet olduğunu, 5 bin ton et 
alımının İstanbul'un bir günlük ihtiya-
cının çok azını karşıladığını bildirdi.  Fa-
kıbaba, ithalat sürecinin sadece etle ve 
besilik hayvanla sınırlı kalmayacağını, 
devamında başka ürünlerin ticaretinin 
de olacağını belirterek, şöyle devam 
etti:  "(Biz sizden 2 milyar dolarlık mal 
alıyoruz, siz şu ürünü başka yerden 
alacağınıza bizden alın.) diyeceğiz. Etin 
ismi değişecek, farz edelim susama ge-
çecek. Bunlar iki ülke arasında doğal-
dır. Biz de gelen insanlara bakıyoruz. 
Mesela bugün Somali Tarım Bakanı 
ile görüşeceğim, biz ne alıyoruz, ne ve-
riyoruz, ticaret açığımız var mı, yoksa 
pozitif durumda mıyız? Bunlara bakı-
yoruz, ona göre karşılıklı kartlarımızı 
ortaya koyuyoruz."  Global dünyada ti-
caretin tek taraflı olmayacağını, mutla-
ka "kazan kazan" prensibiyle yapılması 
gerektiğini ifade eden Fakıbaba, "Tek 
taraflı kazanç olduğu zaman 'Dünya 
beşten büyüktür' diyoruz. Niye? Hep 
onlar kazanıyor, bütün dünyanın gö-
züne batıyor. Biz öyle değiliz, diyoruz 

ki, 'Biz kazanırken ticaret yaptığımız 
insanların da kazanması lazım." diye 
konuştu. Kesimhanelerin İslami ku-
rallara göre olacağını vurgulayan Fa-
kıbaba, başka ülkelerden ithalatta, etin 
temiz, hijyenik ve İslami kurallara göre 
kesilmesi şartlarının arandığını bildir-
di. Fakıbaba, ithalatın sadece ihtiyaç-
tan değil, piyasayı regüle etmek için 
de yapıldığına dikkati çekerek, şunları 
kaydetti:  "Bazen vergi duvarlarını kal-
dırıyorsunuz, bazen de vergi duvarla-
rını sıfırlıyorsunuz. Sıfırladığınız zaman 
insanlar zannetmesin ki bu vergi du-
varları hep aynı kalacak. O da bir re-
gülasyon. Zaman zaman biz ihtiyaçtan 
dolayı değil, piyasayı regüle etmek için 
bazen de içeride işleyip katma değerini 
artırıp buğdayda olduğu gibi dışarıya 
ihraç etmek, daha fazla kazanmak için 
bunu yapıyoruz." 

'750 BİN İLE 1 MİLYON 
ARASI DÜVE İHTİYACI VAR'

Bakanlığının, buzağı ve düve sa-
yısının artırılmasına yönelik çalışma-
larına ilişkin soru üzerine Fakıbaba, 
Türkiye'nin ortalama 750 bin ile 1 mil-
yon arası düveye ihtiyacının olduğunu 
söyledi.  Fakıbaba, besilik hayvanı özel 
sektörün getireceğini, kendilerinin ise 
düvecilik yapacağını vurgulayarak, 
"Düve, buzağıyı doğuracak ve biz yerli 
hayvanımızı artıracağız. 2018, buzağı 
ölüm oranlarının düşeceği yıl olduğu 
gibi, aynı zamanda Türkiye'nin düve 
ihtiyacının karşılanacağı yıl olacak. 
Düve eksiğimizi tamamlayıp buzağı 
ölüm oranlarını azalttığımızda, aynen 
sağlık bakanlarımız, çocuk ölüm oran-
larını nasıl azalttıysa ben onları tebrik 
ediyorum, biz de buzağı ölüm oranla-
rını azaltırsak emin olun işimiz o kadar 
zor değil. Bunları başaracak güçteyiz. 
Bu ülke, bu Bakanlık, bu hükümeti-
miz yapar." diye konuştu.  Buzağı ölüm 
oranlarının azaltılması için bu yıl aşıla-
mayı ücretsiz yapacaklarını ifade eden 
Fakıbaba, buna yönelik yeterli bütçele-
ri olduğunu ve Bakanlar Kurulundan 

bu kararı geçireceklerini bildirdi. 
Fakıbaba, kırmızı et fiyatlarına 

ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:  "Et 
fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Et 
fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 
5 lira civarında düşüş oldu. Gittiğimiz 
her yerde şunu söylüyorlar, 'Allah razı 
olsun, mutfağımız şenlendi.' Öğrenci 
arkadaşlarımız teşekkür ediyorlar. Bazı 
kesimleri kasıtlı olarak ayaklandırmak 
isteyen bir grup da var. Ben onları da 
çok iyi görüyorum, anlayışla da karşı-
lıyorum. Eskiden farz edelim 10 lira 
kazanırken şimdi bu kardan 5 liraya 
düştü. Bu bağlamda bazı sıkıntılar ola-
bilir. Mesela diyorlar ki, 'Ciğer fiyatları 
arttı', ciğer fiyatlarındaki artışı anlamak 
mümkün değil." 

'İSRAİL'E DOMATES SATIYORUZ"
Fakıbaba, Türkiye'nin tohumları 

yurt dışından aldığı yönünde yanlış 
bir algı bulunduğuna dikkati çekerek, 
Türkiye'nin 1 milyon tonluk tohum 
üretimini, 2023'e kadar 2 milyon 
tona çıkarmayı hedeflediklerini bildir-
di. Türkiye'nin 59 ülkeden 200 milyon 
dolarlık tohum aldığını belirten Fakıba-
ba, "76 ülkeye de 154 milyon dolarlık 
tohum ihraç ediyoruz. İnşallah 2023'te 
hiç tohum ihtiyacı olmayan ve tohum 
ihraç eden ülke haline geleceğiz. Ma-
alesef yanlış algı var, Türkiye'nin to-
humlarını dışarıdan aldığı doğru değil, 
76 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.  İs-
rail'den yapılan ithalata da açıklık geti-
ren Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Türkiye, İsrail'e domates ihraç edi-
yor. Türkiye, İsrail'den domates tohu-
mu alıp, aynı zamanda domates tohu-
mu ihraç ediyor ama aradaki sayı, oran 
İsrail'in çok lehine. Bu demek değildir 
ki bu böyle devam edecek. Biz İsrail'e 
domates ihraç eden bir ülkeyiz, aradaki 
farkı kapatacağız. 2023 yılında hedefi-
miz, 1 milyon tonluk tohum üretimini 
2 milyon tona çıkarmak ve bunun da 
katkısıyla aradaki farkı hızlı şekilde ka-
patmak." 
n AA
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ZAYİ
B sınıfı ehliyetimi 
kaybettim 
hükümsüzdür. 

Hasan 
TOSUNOĞLU

Z-305

Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
---------

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN 
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

ALINACAKTIR
SELÇUKLU BÖLGESİNDE OTURANLAR OTOGAR CİVARI

Dolgun Ücret + SSK + Yemek + Mesai + Servis
Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Türkiye'nin kesinlikle 
et ithal eden değil ihraç eden bir ülke haline geleceğini söyledi

‘Et ihraç eden ülke olacağız’

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 

Ahmet Eşref 
Fakıbaba
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Akşehir’in yeni ekonomik
kaynağı termal su oldu

Akşehir’deki Gözpınarı Ma-
hallesi İstasyon mevkiindeki 
termal sıcak suyun seracılık ile 
termal otel alanında kullanılması 
ve bu konuda müteşebbis heyet-
lerinin oluşturulması amacıyla bir 
toplantı düzenlendi.  Akşehir Be-
lediyesi Takkasızlar Konağındaki 
toplantıda konuşan Belediye Baş-
kanı Dr. Salih Akkaya, Gözpınarı 
Mahallesi’nde 2 bin 200 metre 
derinlikte 105 derece sıcaklıkta 
bulunan suyun yüzeye çıktığın-
da 63 derece gibi bir ısı değeri-
ne sahip olduğunu belirterek, “1 
milyon 100 bin dolara yüzde 95’i 
Konya Büyükşehir Belediyemiz, 
yüzde 5’i ise Akşehir Belediye-
miz ortaklığı ile MTA’dan işletim 
hakkını aldığımız termal sıcak 
suyumuz; 65 derece ısı değeri ile 
ilimizdeki en yüksek ısı değerine 
sahip termal sıcak sulardan biri-
sidir” dedi. Çevre düzeni ve imar 
alanları ile ilgili olarak Konya ili 
ve ilçeler bazında 100 binlik, 25 
binlik ve 5 binlik planların yapıl-
masının beklenildiğini, bu plan-
larının yapılmasının ardından 
TDİSOB (Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi) alanla-
rının belirlenmesi ve müteşeb-
bis heyetlerinin oluşturulması 
amacıyla bu toplantının yapıl-
dığını söyleyen Başkan Akkaya, 
“Termal sıcak suyumuzu seracı-
lık, hayvancılık ve termal otelci-
lik kapsamında değerlendirmek 
noktasında müteşebbis heyetleri-
nin oluşturulması ile ilgili toplan-
tımızı yaptık. Seracılık noktasında 
Büyükşehir Belediyemiz, Akşehir 
Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi 
Odamız, Ticaret Borsamız ve Zi-
raat Odamız birlikteliği ile müte-
şebbis heyetimizin oluşturulması 
için karar aldık. Tarıma Dayalı 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
(TDİSOB) oluşması için müteşeb-
bis çalışmaları başlanılacak” diye 
konuştu.

Sıcak termal suyun seracılık 
noktasında büyük bir değere sa-
hip olduğunu söyleyen Başkan 
Akkaya, “Seracılık noktasında 
öncelik bölge halkımızda olmak 
üzere, termal otelcilik ile ilgili de 
yatırımcılarla görüşmelerimiz sü-

rüyor. Böylesine büyük kapsamlı 
bir yatırımın Konya Büyükşehir 
Belediyesi ya da Akşehir Beledi-
yesi imkanları ile yapılması di-
ğer yatırımlarımızın da devam 
etmesi nedeniyle zor görülüyor. 
Termal hamam ya da küçük bir 
otel yapılmasına Akşehir Beledi-
yemizin imkanı bulunsa da sür-
dürülebilir entegre ve bütüncül 
bir yaklaşımla daha modern bir 
tesis Akşehir’imize daha çok is-
tihdam ve katma değer sağlaya-
caktır. Günübirlik bir yaklaşımla 
termal hamam yapılması, yapılan 
fizibilite çalışmaları ve ekonomik 
sürdürülebilirlik bakımından uy-
gun değildir. Milletvekilimiz Dr. 
Mustafa Baloğlu ve Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Tahir Ak-
yürek ile birlikte birçok yatırımcı 
ile görüşmelerimiz devam ediyor. 
Yaptığımız toplantı sonrası Konya 
Dedeman Oteli Genel Müdürü 
Recep Altınok ve toplantıya katı-
lan heyetimizle birlikte Gözpınarı 
bölgesinde ve yatırım yapılabi-
lecek diğer alanlarda inceleme 
gezisi de yaptık. Müteşebbis he-
yetlerimizin oluşturulmasının ar-
dından yatırımcılarla görüşmele-
rimizi hızlandırarak termal sıcak 
suyumuzun seracılık ve termal 
otelcilik noktasında bölge eko-
nomimize kazandırılması için fa-
aliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye 
konuştu.

Toplantıya; Akşehir Belediye 
Başkanı Dr. Salih Akkaya, KOSKİ 
Genel Müdürü Ercan Uslu, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanı 
Nurullah Osmanlı, KOSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Ahmet Demir, 
Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Erdal Çiftci, Akşehir Ti-
caret Borsası Başkanı Yusuf İz-
zettin Yayla, Akşehir Ziraat Odası 
Başkanı Aziz Bingül, Akşehir İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Bahri Karaman ve ekibi, Ak-
şehir Belediyesi Başkan Yardım-
cıları Yahya Yıldız, Mevlüt Yiğit, 
Akşehir Belediyesi İmar ve Şehir-
cilik Müdürü Mehmet Tuncez ve 
ekibi, Dedeman Oteli Genel Mü-
dürü Recep Altınok katıldı.
n İHA

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, “Biz 2017’de hissettirmediğimiz gibi 2018’de de şehir-
lerimizde su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Bir defa bunu net olarak söylüyorum” dedi

‘2018’de şehirlerimiz su 
sıkıntısı çekmeyecek’

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu, “Biz 2017’de hissettirmediği-
miz gibi, 2018’de de şehirlerimizde 
su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Bir defa 
bunu net olarak söylüyorum.” dedi.

Eroğlu, bir otelde gerçekleştirilen 
“2017 Yılı Afyonkarahisar Yatırım-
larını Değerlendirme Toplantısı”na 
katılmak üzere geldiği kentte, gazete-
cilerin sorularını cevapladı.

Bu yıl son 44 yılın en kurak yılı-
nın yaşandığını belirten Eroğlu, “En 
son 1973 ve 2007 yılı kurak yıl ama 
şöyle ifade edeyim, eskiden çok daha 
az kuraklık dönemlerinde şehirlerde 
su kesilirdi. Ama biz 15 yılda 505 ba-
raj, bin tane gölet yaptık. 196 büyük 
yerleşim yerine içme suyu götürdük. 
İçme suyu açısından bir mesele olma-
yacak. Vatandaşlarımız rahat olsun.” 
diye konuştu.

“ŞEHİRLERİ SUSUZ BIRAKMAMAK 
BİRİNCİ HEDEFİMİZDİR”

Özellikle bazı şehirlerde 1994 
veya 2003 öncesinde su sıkıntısının 
yaşandığına dikkati çeken Eroğlu, 
şöyle devam etti: “Vatandaşımız, ço-
cuğuna su veremediği, temizlik ya-
pamadığı, 30-40 litrelik bidonları üst 
katlara çıkarmaktan bel fıtığı olduğu 

günleri hatırlıyor. Biz 2017’de hisset-
tirmediğimiz gibi, 2018’de de şehirle-
rimizde su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. 
Bir defa bunu net olarak söylüyorum. 
Her yıl nisan ve mayıs ayında toplantı 
yapıyoruz. Bizim bu durumlara göre 
A, B ve C planlarımız var. Onlardan 
hangisini uygulayacağımızı tespit edi-
yoruz. Şehirleri susuz bırakmamak 
birinci hedefimizdir. Sanayiyi susuz 
bırakmayacağız.”Eroğlu, tarımsal 
sulama alanında genellikle en büyük 
sıkıntının Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi 
GAP bölgesindeki şehirlerde yaşana-
bildiğine işaret ederek, “Şanlıurfa’da 
2017’deki yağışlar beklenenin ancak 
yüzde 35’i oldu. Yüzde 65’i gelmedi. 
Dolayısıyla oralarda da ilgili millet-
vekilleri, bakanlarla oturacağız. Az 
su kullanarak arazisini sulaması için 
damlama ve yağmurlama sulama 
sistemlerini çiftçilerle birlikte hayata 
geçireceğiz. Hazırlıklara başladık.” 
ifadelerini kullandı.

Barajlarda yüzde 33 doluluk ora-
nının olduğunu dile getiren Eroğlu, 
“Barajlarda üçte bir doluluk var. Ama 
bazı bölgelerde su fazla, Güneydoğu 
Anadolu gibi az yağış düşen bölge-
lerde suyumuz az. Orada tasarrufa 

riayet edeceğiz. Ama Şanlıurfa’yı, 
Diyarbakır’ı susuz bırakmayacağız. 
Şırnak’ı, Gaziantep’i, Kilis’i susuz bı-
rakmayacağız.” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZ
 MERAK ETMESİN”

Yapılan tahminlere göre bugün 
bazı bölgelerde yeterli miktarda ya-
ğış beklendiğini aktaran Eroğlu, şöyle 
devam etti: “Cumartesi günü Ege ve 
Karadeniz’de, pazar günü de özellikle 
Ege, Güney Doğu’nun bir kısmı hariç 
diğer bölgelerde yağış var. Önümüz-
deki hafta perşembe günü Güney-
doğu’da yağış bekliyoruz. İyi bir ya-

ğış olursa bu mevsimi kurtaracağız. 
Vatandaşlarımız merak etmesin, biz 
vatandaşların su ihtiyacını düşünü-
yoruz. Bütün Türkiye’nin, 80 milyon 
nüfusun su ihtiyacını karşılamak için 
çok çalışıyoruz. Bir yılda 205 baraj aç-
tık. Türkiye yarı kurak bölgede. Yağan 
yağmuru biriktirmemiz lazım. Birik-
tirmezsek, denize akarsa, kullanacak 
su bulamayız. Büyük yatırımlar yap-
tık. Şu anda her yere suyu ulaştıran 
bir hükümet var. Dünyada 2,5 milyar 
insan su sıkıntısı çekiyor, 1,5 milyar 
insanın suyu yok. Sadece Türkiye’de 
değil, Afrika’da da 1 milyon 750 bin 
kişiye su götürdük.”

Eroğlu, kuraklık için endişe edil-
memesi gerektiğini vurgulayarak, 
şunları kaydetti:

“Bazıları çıkıyor, ellerinde bilgi 
yok. Teknoloji bizde. Dünyada ilk 6’ya 
giren teknolojiyi kurduk meteoroloji-
ye. Eskiden elle okunurdu. Bir hafta-
da Ankara’ya gelirdi. Şimdi cep tele-
fonlarına yüklediğiniz zaman, bütün 
Türkiye’nin hava durumunu dünya-
nın her yerinden görmek mümkün. 
Merak etmesinler. İnşallah biz bu yılı 
da büyük kuraklığı da çok iyi şekilde 
atlatacağız.” n AA

Kodlu veya kriptolu elektronik haberleşme 
cihaz ve sistemlerine ait kod veya kripto 
algoritması ve anahtarları, Bilgi Sistemleri 
Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda BTK 
tarafından korunacak. Buna göre, üreticiler 
tarafından BTK’ye teslim edilecek kodlu 
veya kriptolu elektronik haberleşme cihaz ve 
sistemlerine ait kod veya kripto algoritması 
ve anahtarları, Kurumun Kritik Veri Merke-
zinin bulunduğu, haftanın 7 günü 24 saat 
güvenlik kameralarıyla görüntülenen ve giriş 
çıkışların kayıt altına alındığı sistem salon-
larında, Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı 
sorumluluğunda BTK tarafından muhafaza 
edilecek. n AA

Yunak’ta uyuşturucuyla mücadele, kadına 
şiddet ve teknoloji bağımlılığı konulu panel 
düzenlendi. Yunak Halk Eğitim Merkezi ve 
Akşam Sanat okulu konferans salonunda 
düzenlenen panele Yunak Kaymakamı Fatih 
Cıdıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barba-
ros Topaloğlu, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Baş-
lık, İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, 
okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar 
katıldı. Panelde konunun uzmanları tarafın-
dan kadına şiddet, uyuşturucu bağımlılığı 
ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilen-
dirme yapılarak çözüm önerileriyle ilgili fikir 
alışverişinde bulunuldu. n İHA

Haberleşmede
BTK koruması!

Yunak’ta toplumsal
bilinç paneli

Türk Silahlı Kuvvetlerince 2017’de PKK/KCK’ya mensup 
3 bin 239 ve DEAŞ üyesi 3 bin 777 olmak üzere toplam 7 
bin 16 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerin-
ce, 2017 yılında teröristlerce kullanılan bin 958 silah mev-
zisi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale 
getirildiği, hudut güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen 
denetim ve kontrollerde sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya 
çalışan 439 bin 195 kişinin yakalandığı bildirildi. 2017 yılında 

gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 54 ton toz/kubar es-
rar ve uyuşturucu madde, 4 milyon 734 bin 27 kök kenevir, 
26 bin 483 adet hap ele geçirildi.

9 bin 236 personel ihraç edildi. TSK tarafından, FETÖ/
PDY ile mücadelede bugüne dek 9 bin 236 personel hakkın-
da ihraç işlemi yapıldığı, 5 bin 399 personelin tutuklu olduğu 
açıklandı.
n AA

7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
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‘Ruh benliğimizi oluşturan kendimiz’
BEMDER olarak organize edilen 

her aya farklı bir konu, her ay yeni bir 
bilgi konferans dizisinde Konya Bilim 
Sanat Merkezi Müdürü Cüneyit Tü-
ybek ile gerçekleştirilen konferansta 
insan anatomisinden yola çıkılarak 
farklı yapıları incelendi. Ruh ve bede-
nin insanda bir bütünlük arzettiğini, 
farklı zaman dilimlerinde araştırma 
konusu olan ruh ve beden yapısı 
hakkında bir çok şeyin söylendiğini 
ifade eden CüneyitTüybek, “Bedenin 
terbiyesi deyince; onu hastalıklardan 
korumak, görüntüsünü güzelleştir-
mek, saçları taramak, dişlerimize iyi 
bakmak gibi şeyler gelir aklımıza. Be-
den yapısını korumak, bize emanet 
edilen bu yapıyı iyi korumakta terbi-
yenin bir parçasıdır. Ruh bedenden 
bir parça ayrı düşünülmelidir. Ruh 
içimizde konuşan sesimizdir. Herkes 
içinden mutlaka bir şeyler konuşur. 
Örneğin; ders çok hoşunuza gittiği 
bir sırada keşke biraz daha zaman 
olsa şu zil çalmasa diye düşünmü-

şünüzdür. Veya tam tersi, şu ders 
te bitmedi ne kadar kaldı diye kendi 
kendinize sorduğunuz olmuştur. Bu 
bağlamda içimizden gelen ses ru-
humuzun sesidir. Çünkü beden bize 
verilen bir emanettir fakat ruh ben-
liğimizi oluşturan kendimizdir. Ru-
hun terbiyesinde manevi bir kalkan 
oluşturulabildiğinde ruh temiz kalır. 
Bu bağlamda İbni Sina’nın Su kasi-
desi ruha dokunan çok güzel bir ör-
nek teşkil eder. Bizler yalnızca bede-
ni ile meşgul olan bireyler olamayız. 
Beden emanetimizin korunmasını 
sağlarken, ruhumuzu da besleyecek 
kaynaklarla birlikte olmalıyız. Benim 
nezdimde tuhu koruyan temel kay-
naklar bizi yaratıp ruhumuzla imti-
hana tabi tutan Allah’ın kitabı ve bize 
iyi bir önder olan peygamberimizin 
sünneti ve hadisleridir. Beni dinle-
diğiniz için teşekkür ederim.” Dedi. 
Okul müdürü Musa Bağcı’nın çiçek 
takdimi ile program sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Diş Hekimliği’nde İleri 
Uygulama Kliniği açıldı

Selçuk Üniversitesi Diş Hekim-
liği Fakültesi bünyesinde, 65 yaş 
üstü, engelli ve hamile hastaları 
kapsayan “özel gruplara” yönelik 
çok amaçlı “İleri Uygulama Kliniği” 
hizmete açıldı. Selçuk Üniversite-
si Diş Hekimliği Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Nimet Ünlü, yaptığı 
açıklamada, “özel grup” hastalara 
daha iyi bir sağlık hizmeti vermeyi 
amaçladıklarını söyledi. Bu doğrul-
tuda fakülte bünyesinde, Aralık ayı 
itibariyle öncelikli hasta grubu olan 
hamile, yaşlı ve engelli hastalar için 
“İleri Uygulama Kliniği”nin hizme-
te sunulduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Ünlü, “Öncelikli hasta grubuna 
giren tüm hastalarımızın klinikler 
arasında dolaştırılmadan hizmet 
alacağı entegre bir klinik olan klini-
ğimizde tüm tedavileri, 4 bölümden 
uzmanlık asistanları yapmaktadır. 
Diş Hekimliği Fakültemizde Akade-
mik Büro uygulaması bizden önceki 
idareci öğretim üyelerimiz tarafın-
dan başarıyla başlanmıştır.  Fakül-
temizde tedavi olmak isteyen de-
ğerli öğretim üyelerimiz Akademik 
Büro’ya şahsen başvurarak öncelikli 
tedavi hizmetini ‘İleri Uygulama 
Kliniğimiz’de alabilmektedir. Ayrıca 
0 (332) 223 12 92 numaralı telefo-
nu arayarak da fakülteye gelmeden 
randevularının düzenlenmesi sağ-
lanmaktadır” diye konuştu.

 “ÇOCUKLARIMIZI DİŞ SAĞLIĞI 
KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK 

İSTİYORUZ” 
Prof. Dr. Ünlü, fakülte olarak 

2018 yılı içinde en önemli hedef-
lerinden birinin de koruyucu diş 
hekimliği adına çocukların ağız-diş 
sağlığı açısından eğitilmesi olduğu-
nu aktardı. Bu kapsamda, okullarda 
ağız-diş sağlığı taraması ve görsel 
öğelerle desteklenen “dental eğitim 
programları” düzenleyerek geniş 
kitlelere ulaşmayı planladıklarını 
anlatan Prof. Dr. Ünlü, “Ayrıca Fa-
kültemiz Pedodonti Anabilim Da-
lı’nda tedavi görenler arasında te-
daviye kooperasyon gösteremeyen 
çocuklarımız için de bir sedasyon 
ve genel anestezi ünitemizle hizmet 
verebilmek için alt yapı hazırlıkları-
nı başlatmış bulunmaktayız. Aralık 
2016’da hedeflerimiz arasında yer 
alan içerisinde bir diş ünitinin has-
ta tedavi edebilir şekilde teşrifatı 
yapılarak düzenlenmiş bir gezici 
araç uygulamasını projelendirerek, 
uzmanlık ve lisans öğrencilerimizle 
birlikte sahada ağız-diş sağlığı hiz-
metine ulaşamayan halkımıza bu 
hizmeti götürmeyi de hayata ge-
çirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda, 
geçmişteki hedeflerimizin gerçek-
leştirilmesinde ve gelecek hedefle-
rimize de hızla koşmamızda büyük 
destekleri olan ve olacak olan fakül-
temizin tecrübeli akademik ve idari 
personelimize, öğrencilerimize son-
suz teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

KTO Karatay Üniversitesi Çevre ve Doğa Dostu Gönüllüler Topluluğu, Bir Dilek de Sen Tut 
etkinliği ile Geçici Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, 58 çocuğun isteklerini yerine getirdi 

KTO Karatay, öğrencilerin
dileklerini gerçekleştirdi

KTO Karatay Üniversitesi Çev-
re ve Doğa Dostu Gönüllüler Top-
luluğu’nun düzenlediği “Bir Dilek 
de Sen Tut” etkinliği kapsamında 
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bö-
lümü öğrencileri, Karatay Prof. Dr. 
Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi bünyesinde bulunan 
Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü 
Geçici Eğitim Merkezini (GEM) ziya-
ret ederek, 58 çocuğun dileklerini 
gerçekleştirdi. Ziyarette öğrencilere 
Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Necati 
Kayhan, Arş. Gör. Gökçe Bahar Gür-
büzerve Öğr. Gör. Alaa Aldeen Al 
Karaz eşlik etti. 

Çevre ve Doğa Dostu Gönüllüler 
Topluluğu başkanı Ayşe Temelli et-
kinlikle ilgili olarak duygularını ifade 
ederken konuşmasında, “Çocukların 
bizden istekleri bizim için ulaşılabi-
lir dileklerdi. Bizlerden dilekleri çok 
makul şeylerdi: gezmek , şemsiye, 
oyuncak bebek/araba... Bizim  bugün 
kalplerini temizlediğimiz çocuklar 
yıllar boyu anılacak işler yapacak-
lar belki de. Projemize destek olan 

topluluk arkadaşlarıma ve projemi-
ze destek veren herkese teşekkür 
ediyorum. Birlik ve sevgiyle kalalım 
hep...” sözlerine yer verdi.

GEM öğretmenlerinden Sümey-
ra Gürbüzer, gerçekleştirilen akti-

vitenin önemini vurgulayarak KTO 
Karatay Üniversitesi’ne teşekkür 
etti. Gürbüzer, “Etkinliğe katılacak 
öğrencilerimizi seçerken tercih ön-
celiğimiz anne ve/veya babalarını 
savaşta kaybetmiş, kimsesiz çocuk-

lardı. Çocuklarımızın maddi desteğin 
yanı sıra manevi desteğe, ilgi ve sev-
giye de ihtiyacı var.Onlara kimsesiz 
olmadıklarını hissettirdiğiniz, hayal-
lerinin gerçek olduğu bir gün yaşat-
tığınız için, hepinize çok teşekkür 
ederiz” dedi. 

KTO Karatay Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Necati Kayhan 
ise, “Biz bu sosyal dayanışma aktivi-
temizi, Suriyeli kader mağduru olan 
çoğunluğu yetim küçüklerin acılarını 
bir nebze de olsa paylaşmayı, onlara 
sevgi ve ilgi göstermeyi bir kardeş-
lik görevi anlayışıyla gerçekleştirdik. 
Bu dünyada, onlar da imtihanda biz 
de imtihandayız. Müslümanlar bu 
bilinçle hareket ederse, bu dünyada 
esasen kendilerine de yardım etmiş 
olup, Allah nezdinde kazananlardan 
olacaklardır. Bu vesile ile hâlen ya-
şam mücadelesi veren, bizden yar-
dım bekleyen güç konumdaki Filistin 
(Kudüs), Suriye, Mısır, Irak, Yemen, 
Arakan’daki kardeşlerimize duaları-
mızı esirgemeyelim” diyerek sözleri-
ni tamamladı.  n HABER MERKEZİ 

‘Menderes’i genç beyinlere nakşedeceğiz’

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nimet Ünlü

Yerel siyasetin ve sosyal ha-
yatın sevilen isimlerinden Konya 
1946 Demokratlar Derneği Baş-
kanı ve aynı zamanda (ADFED)
Adnan Menderes Dernekler Fede-
rasyonu Konya İl Temsilcisi Aysel 
Gürler, geçtiğimiz günlerde İstan-
bul da gerçekleşen ADFED olağan 
kongresi sonrasında yapmış oldu-
ğu açıklamalarda önemli konulara 
değindi.

2017 yılının Mayıs ayında 6 
bayan arkadaşı ile Konya 1946 De-
mokratlar Derneği’ni kurduklarını 
ve bugüne kadar yapmış oldukları 
çalışmalarda kendilerine yoğun 
bir teveccüh olduğunu dile getiren 
Başkan Gürler, Konyalının Adnan 
Menderes’e ve onun misyonuna 
karşı olan hayranlığını bir kez daha 

tescil ettiklerini söyledi.
“7 Ocak 1946 da Yeter Söz 

Milletindir diyerek ülkede demok-
rasi adına çığır açarak tek adam 
zihniyetine karşı çıkan Menderes 
ve arkadaşları 14 Mayıs 1950 den 
27 Mayıs 1960 sabahına kadar her 
alanda yeniden inşa etmiş milli ve 
manevi anlamda yapmış oldukla-
rı devrim niteliğinde çalışmalarla 
halkın gönlünü fethetmiş velakin 
27 Mayıs ihtilali ile kurulan sözde 
mahkemeler ile idam edilmek üze-
re şahadete yürümüş olması Men-
deres’i ve onun misyonunu halk 
nezdinde ölümsüz kıldı” diyen Baş-
kan Gürler amaçlarının Menderes’i 
ve demokrat misyonu yeni nesille-
re, genç beyinlere nakşetmek oldu-
ğunu belirtti.

Amacı Türk siyasi hayatının 
ve oluşumlarının sembol mihenk 
taşı olan ve toplum nazarında ida-
mından bu yana artarak teveccüh 
gösterdiği Menderes’i, siyaset çı-
karlara hapsetmeden Türkiye’nin 
genç nesillerine anlatmayı temel 
hedef seçmiş, demokrasimizin ge-
lişmesine tartışılmaz bir şekilde 
katkısı olan ve bu anlayış uğruna, 
idam ile Türk milletinin gönlünden 
koparılmaya çalışılan, Adnan Men-
deres ve arkadaşlarının, demokrasi 
şehidi olduğu bilincini halkımıza 
her platformda anlatmak olan (AD-
FED) Adnan Menderes Dernekler 
Federasyonu’nun üyesi olduklarını 
belirten Başkan Gürler bu minval-
de çalışmalarına devam edecekle-
rini bildirdi.  n HABER MERKEZİ Aysel Gürler

Çevre ve Doğa Dostu Gönüllüler Topluluğu Başkanı Ayşe Temelli, 
“Çocukların bizden istekleri bizim için ulaşılabilir dileklerdi” dedi.
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FETÖ’nün “Mor Beyin” tuzağı sonucu görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823’ü görevlerine iade edildi. Bu 
kapsamda farklı kurum ve kuruluşlarda olmak üzere Konya’da ihraç edilen 38 kişi görevine iade edilirken, 1 kişi de ihraç edildi

38 kişi görevine döndü!
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 

(FETÖ) “Mor Beyin” yazılımı mağdu-
ru bin 823 kamu çalışanı görevlerine 
iade edildi. Alınan bilgiye göre, Mor 
Beyin yazılımı nedeniyle telefonların-
da ByLock tespit edilen 11 bin 480 
kişi arasında bulunan ve kamu göre-
vinden ihraç edilen 2 bin 168 kişiden 
bin 823’ünün, yapılan incelemeler 
sonucu FETÖ üyeliği, irtibatı veya il-
tisakı bulunmadığı için görevlerine 
iadesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda 
farklı kurum ve kuruluşlarda olmak 
üzere Konya’da ihraç edilen 38 kişi 
görevine iade edilirken, 1 kişi de ihraç 
edildi.  Olağanüstü hal (OHAL) kap-
samında yayımlanan 697 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname (KHK) ile 
bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 
214, TSK’dan ise 48 kişi kamu göre-
vinden çıkartıldı, görevlerinden ihraç 
edilen bin 823 kamu çalışanı görev-
lerine iade edildi. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 
Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulunca 
Anayasa’nın 121’inci ve 2935 sayılı 
Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4’üncü 
maddesine göre alınan kararlar doğ-
rultusunda hazırlanan 697 sayılı 
KHK, Resmi Gazete’nin bugünkü sa-
yısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede, terör örgütlerine 
veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) 
devletin milli güvenliğine karşı faali-
yette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum ve gruplara üyeliği, mensu-
biyeti veya iltisakı veya irtibatı olan 
kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin 
liste de yer aldı. Bazı kamu kurum 
ve kuruluşlarından 214, Türk Silah-
lı Kuvvetlerinden (TSK) ise 48 kişi 
kamu görevinden çıkartıldı. Buna 
göre, TRT’den 1, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından 8, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünden 3, Maliye Ba-
kanlığından 1, Kamu İhale Kurumun-
dan 1, Milli Eğitim Bakanlığından 
106, Sağlık Bakanlığından 6, PTT’den 
8, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğün-
den 1, YÖK’ten 60 akademik, 19 idari 
personel, Kara Kuvvetleri Komutanlı-
ğından 16 rütbeli asker ve 2 sivil me-
mur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığın-
dan 28 rütbeli asker ve 2 sivil memur 
için ihraç kararı verildi. KHK hüküm-
leri kapsamında, bu kişilere herhangi 
bir tebligat yapılmayacak, haklarında 
özel kanun hükümlerine göre işlem 
tesis edilecek. Kamu görevinden çıka-
rılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı 
aranmaksızın, rütbe veya memuri-
yetleri alınacak, görev yaptıkları teş-
kilata yeniden kabul edilemeyecekler. 
Ayrıca bir daha kamu hizmetinde is-
tihdam edilemeyecek, doğrudan veya 
dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, 
bunların uhdelerinde bulunan her 
türlü mütevelli heyet, kurul, komis-
yon, yönetim kurulu, denetim kurulu, 
tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri 
de sona ermiş sayılacak.  Bu kişilerin 
silah ruhsatları, gemi adamlığına iliş-
kin belgeleri ve pilot lisansları iptal 
edilecek, oturdukları kamu konutla-
rından veya vakıf lojmanlarından 15 
gün içinde tahliye edilecekler. İhraç 
edilenler, özel güvenlik şirketlerinin 
kurucusu, ortağı ve çalışanı olamaya-
cak, pasaportları iptal edilecek. 

GÖREVE İADELER 
Söz konusu KHK’da, göreve iade 

edilen bin 823 kişinin yer aldığı liste 
de yayımlandı.

Buna göre, TBMM’den 1, Baş-
bakanlık Merkez Teşkilatından 2, 
AFAD’dan 3, Basın-Yayın ve Enfor-
masyon Genel Müdürlüğünden 1, 
Hazine Müsteşarlığından 1, Diyanet 
İşleri Başkanlığından 19, RTÜK’ten 
1, TİKA’dan 1, TOKİ’den 1, TRT’den 

2, Adalet Bakanlığından 79, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığından 6, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın-
dan 2, KOSGEB’den 1, TÜBİTAK’tan 
5, TSE’den 2, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığından 4, Türkiye İş 
Kurumundan 4, SGK’dan 14, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 
2, Dışişleri Bakanlığından 1, Ekonomi 
Bakanlığından 1, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığından 2, BOTAŞ’tan 
1, BOTAŞ International’dan 1, Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlü-
ğünden 1, Elektrik Üretim Anonim 
Şirketinden 5, MTA’dan 1, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumundan 1, Tür-
kiye Elektrik İletim AŞ’den 6, Türkiye 
Kömür İşletmeleri Genel Müdürlü-
ğünden 1, Türkiye Petrolleri AO’dan 
6, Türkiye Taşkömürü Kurumundan 
2, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumundan 4, Spor Genel Müdür-
lüğünden 2, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığından 13, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığından 22, İçişleri 
Bakanlığından 13, Emniyet Genel 
Müdürlüğünden 458, Jandarma Ge-
nel Komutanlığından 99, Sahil Gü-
venlik Komutanlığından 5, Ankara 
Büyükşehir Belediyesinden 5, An-
talya Büyükşehir Belediyesinden 1, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 
4, Mersin Büyükşehir Belediyesinden 
1, Kalkınma Bakanlığından 1, Türkiye 
İstatistik Kurumundan 2, Kültür ve 
Turizm Bakanlığından 2, Maliye Ba-
kanlığından 29, Gelir İdaresi Başkan-
lığı 35, Özelleştirme İdaresi Başkan-
lığından 1, DMO’dan 2, Milli Eğitim 
Bakanlığından 544, Milli Savunma 
Bakanlığından 4, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığından 81, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından 20, Hava Kuvvet-
leri Komutanlığından 22, Sağlık Ba-
kanlığından 204, Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığından 
1, Karayolları Genel Müdürlüğünden 
6, Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünden 4, TCDD’den 
16, Türkiye Vagon Sanayi AŞ’den 
2, PTT’den 3, Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğünden 1, YÖK’ten 36 kişi 
görevlerine iade edildi. Söz konusu 
personelden bu maddenin yürürlük 
tarihinden itibaren 10 gün içinde gö-
reve başlamayanlar “çekilmiş” sayıla-
cak. Bu kapsamda, göreve başlayan-
lara da kamu görevinden çıkarıldıkları 
tarihten göreve başladıkları güne ka-
dar geçen süreye tekabül eden mali 
ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, 
kamu görevinden çıkarılmalarından 
dolayı herhangi bir tazminat talebin-
de bulunamayacak. Bu personelin 
görevlerine iadesi, kamu görevinden 
çıkarıldıkları tarihte bulundukları yö-

neticilik görevi dışında öğrenim du-
rumları ve kazanılmış hak aylık dere-
celerine uygun kadro ve pozisyonlara 
atanmak suretiyle de yerine getiri-
lebilecek. Belirtilen maddeye ilişkin 
işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar 
tarafından yürütülecek. Bu arada, 
KHK’nın 4 sayılı listesinde yer alan 
Kara Kuvvetleri Komutanlığından 22, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8 
ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 
24 kişinin isimleri daha önce yayımla-
nan KHK’ların ilgili sıralarından çıka-
rıldı. İlgili KHK hükümleri, bu kişiler 
bakımından tüm hüküm ve sonuçla-
rıyla söz konusu KHK’nın yayımı tari-
hinden itibaren ortadan kaldırıldı.

ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİĞİ KESİLMİŞ 
2 KİŞİYLE İLGİLİ HÜKÜM

Daha önce OHAL kapsamında ya-
yımlanan KHK’lar gereği öğrencilikle 
ilişiği kesilmiş olanlardan 2 kişinin 
isimleri söz konusu listelerin ilgili sı-
ralarından çıkarıldı.

Söz konusu KHK hükümlerinin 
bu kişilerle ilgili tüm hüküm ve so-
nuçları ilgili KHK’nın yayımı tarihin-
den itibaren ortadan kaldırıldı.

RÜTBESİ ALINAN 
EMEKLİ TSK PERSONELİ

TSK’dan emekliye sevk edilen, 
kendi isteğiyle emekli olan veya istifa 
eden subaylardan, terör örgütlerine 
veya MGK tarafından devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulundu-
ğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya 
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu 
değerlendirilen Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığından bir emekli tuğgeneral 
ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığın-
dan üç albay ve bir astsubay kıdemli 
başçavuşun rütbeleri alınarak emekli 
kimlikleri iptal edildi.  Söz konusu ki-
şiler uhdelerindeki mesleki unvanları 
ve sıfatlarını kullanamayacak, bu un-
van ve sıfatlarına bağlı olarak sağla-
nan haklardan yararlanamayacak. Bu 

kişilerin uhdelerinde bulunan her tür-
lü mütevelli heyet, kurul, komisyon, 
yönetim kurulu, denetim kurulu, tas-
fiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de 
sona ermiş sayılacak, silah ruhsatları, 
pilot lisansları ve ilgili pasaport birim-
lerince pasaportları iptal edilecek. Bu 
kişiler özel güvenlik şirketlerinin ku-
rucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. 

KURUM VE KURULUŞLARA 
İLİŞKİN TEDBİR KARARLARI

697 sayılı KHK ile terör örgütleri-
ne veya MGK tarafından devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulundu-
ğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla 
irtibatı olan Hatay Güney Radyo TV 
Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij 
Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) kapa-
tıldı.  Kapatılan kurum ve kuruluşlara 
ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, 
alacak ve haklar, belge ve evrak ilgi-
sine göre Hazineye bedelsiz devredil-
miş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar 
tapuda resen ilgisine göre Hazine 
adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz 
yükünden ari olarak tescil edilecek. 
Bunların her türlü borçlarından do-
layı hiçbir şekilde Hazineden bir hak 
ve talepte bulunulamayacak. Devire 
ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlar-
dan gerekli yardımı almak suretiyle 
Maliye Bakanlığı tarafından yerine 
getirilecek.

KONYA’DA KAMUDAN ATILANLAR
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ali Kısa (Öğretmen-Yunak)
KONYA’DA GÖREVİNE İADE 

EDİLENLER
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Mustafa Büyükyılmaz (Kur’an 
Kursu Öğreticisi-Karatay)

ADALET BAKANLIĞI VE 
BAĞLI KURULUŞLAR

Mehmet Başkaya (Zabit Kati-
bi-Konya Adliyesi)

Veysel Balatekin (Zabit Kati-

bi-Konya Adliyesi)
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Alparslan Teverik (Muhafaza Me-

muru-Konya)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mehmet Zahit Çalışkan (Polis Me-
muru-Meram)

Ahmet Zeki Evgincan (Polis Me-
muru-Karatay)

Sabri Tuzcu (Polis Memuru-Sel-
çuklu)

Ziya Geylani Soğancı (Polis Me-
muru-Konya)

Ali Rıza Demir (Polis Memu-
ru-Akşehir)

Halim Gür (Polis Memuru-Ha-
dim)

Muammet İkbal Şekerci (Polis 
Memuru-Konya)

Kadir Batur (Polis Memuru-Konya)
Yusuf Gören (Polis Memuru-Taş-

kent)
Muhammet Altunsoy (Polis Me-

muru-Konya)
Hakan Çorak (Polis Memuru-Kon-

ya)
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Muammer Özdil (Jandarma Bin-

başı)
İlhan Tunca (J. Ast. Kıdemli Baş-

çavuş)
Arif Recep Eren (Uzman Jandar-

ma Çvş.) 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Muhammet Dursun (Gelir Uzman 
Yardımcısı)

MİLİİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Akif Demir (Öğretmen)
Duygu Binbir (Öğretmen)
Ersal Özkan (Öğretmen)
Halil İbrahim Davarcı (Öğretmen)
Hasan Yılmaz (Öğretmen)
Hulusi Uysal (Geçici Personel)
Mehmet Gülmüş (Öğretmen)
Mehmet Kösedağ (Öğretmen)
Merve Yaymacı (Öğretmen)
Mustafa Kemal Topçu (Öğret-

men)
Saadet Ülkü (Öğretmen)
Tuğba Bezmez (Öğretmen)
Zafer Ünal (Öğretmen)

SAĞLIK BAKANLIĞI
Taha Yasir Böyükelhan (Ta-

bip-Karapınar)
Hasan Süner (Uzman Tabip-Me-

ram)
Muhammet Sami Çoban (Asis-

tan-Meram)
Mehmet Aldem (Mühendis-Sel-

çuklu)
KAPATILAN RADYO VE TELEVİZYON

Hatay Güney Radyo Televizyon 
Yayıncılık A.Ş. (HATMAR FM)

Prestij Medya Yayıncılık A.Ş. (YEK 
Televizyonu)
n EMİNE ÖZDEMİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa’nın 121’inci ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 
4’üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 697 sayılı KHK, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK’dan ise 48 kişi kamu görevinden 

çıkartıldı, görevlerinden ihraç edilen bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.
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Bozkır’da otopark sorunu çözülüyor
Şehir buluşmaları adı altında 

Bozkır’ın sorunlarının, sorunların 
çözüm yollarının ve Bozkır’ı gelece-
ğe daha güçlü taşıyacak projelerin 
istişare edildiği istişare toplantıla-
rının ikincisi, Bozkır Kaymakamı 
Emre Öztürk, Bozkır Belediye Baş-
kanı İbrahim Gün, Ak Parti Boz-
kır İlçe Başkanı Memduh Çelmeli, 
CHP Bozkır İlçe Başkanı Bahri Rıza 
Duran, MHP Bozkır İlçe Başkanı 
Ata Küçükduran, BBP Bozkır İlçe 
Başkanı Mehmet Demiray ve Boz-
kır Belediyesi MHP Meclis Üyele-
rinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

İstişare toplantısında konu-
şan Bozkır Kaymakamı Emre Öz-
türk, her konuda istişare etmenin 
önemine değinerek, “istişare, bir 
sorunun çözümündeki en temel 
nokta istişare etmektir. Bu bağlam-

da ilçemizin sorunlarının istişare 
edildiği, sorunlarının çözüme ka-
vuşturulmasında fikir alışverişinde 
bulunulduğu bu tür toplantıların 
artarak devam etmesini temenni 
ediyorum” dedi. 

İstişare mekanizmasını im-
kanlar el verdiği sürece haftanın 2 
gününde Bozkır Kaymakamı Emre 
Öztürk ile birlikte vatandaşlarla is-
tişare etmeye devam edeceklerini 
belirten Bozkır Belediye Başkanı 

İbrahim Gün, istişare mekanizma-
sıyla birlikte hemen hemen tüm 
vatandaşlara ulaşarak sorunlarıyla 
ilgilemeyi, onların düşüncelerini 
öğrenmeyi hedeflediklerini belirtti. 

Siyasi Partilerin İlçe Başkanla-

rı, fikirlerini ve görüşlerini beyan 
ettikten sonra açıklama yapan Boz-
kır Belediye Başkanı İbrahim Gün, 
“İlçemizin önemli sorunu haline 
gelen otopark sorununu ilçe baş-
kanlarımız ve meclis üyelerimizin 
de belirttiği gibi ivedilikle çözme-
miz gerekiyor. İlçe merkezine ge-
lişigüzel yayılan yüksek tonajlı ve 
uzun araçları 2018 yılı sonunda in-
şallah ilçe merkezinde görmeyece-
ğiz. 2018 yılı içerisinde yapılmasını 
beklediğimiz otogar projesiyle bir-
likte ilçe merkezine bu tür araçla-
rın girişini denetim altına alacağız. 
Diğer taksi ve benzeri araçlar için 
ücretsiz otopark alanları oluştura-
cağız. Bu konuda yer arayışı içeri-
sindeyiz. Arsa konusunda bizlere 
yardımcı olacak birkaç hemşehri-
miz ile birlikte görüşmeler içerisin-

deyiz. Ayrıca kapalı pazar alanımı-
zı da hafta içerisinde ücretli park 
alanı haline getireceğiz. Hepimizin 
ortak kanaati olan festival veya 
panayır gibi etkinlikleri önümüz-
deki yaz aylarıyla birlikte organize 
etmeye başlayacağız. Bu konuda 
hemşherilerimizin de gerekli ilgiyi 
göstereceğini temenni ediyorum. 
Bu konuda hemşehrilerimizin baş-
ka önerileri varsa istişare etmek 
istiyoruz” diye konuştu. Hava kir-
liliğinin de istişare edildiği toplan-
tıda, doğalgaz yatırımının Bozkır’a 
kazandırılması için yapılacak her 
çalışmanın yanında olacaklarını al-
tını çizen Siyasi Partilerin İlçe Baş-
kanları, bu konuda yakın zaman 
içerisinde istişarelerin ve girişim-
lerin hızlandırılmasını temenni et-
tiklerini belirttiler. n HABER MERKEZİ

‘Mesleğin gelişimi için 
değişimleri takip etmeliyiz’

Özel Lokman Hekim’den 
Başkan Karabacak’a ziyaret

Konya SMMM Odası “Dijital 
Muhasebe, Vergide Gündem ve 
Torba Yasa Düzenlemeleri” konulu 
seminerini TURMOB Genel Başkanı 
Sayın A. Masis Yontan’ın katılımla-
rıyla gerçekleştirdi.  Seminer baş-
langıcında konuşma yapan Konya 
SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk 
Özselek konuşmasını “Oda olarak 
eğitimlere ve seminer programları-
na önem veriyoruz ve birçok alanda 
eğitim programları düzenliyoruz.  
Özellikle son dönemde Bilirkişilik ve 
Uzlaştırmacılık Eğitimlerine ağırlık 
verdik. Meslektaşlarımızın bu eği-
timleri almasına yardımcı olduk. 
Ayrıca farklı meslek gruplarındaki 
kişilerinde bu eğitimleri almasını 
sağladık. Bilirkişilik ve Uzlaştırmacı-
lık eğitimlerimizi bu yıl da düzenle-
meye devam edeceğiz” dedi. 

“Birçok değişiklik ve dijital dö-
nüşüm ile 2018 yılına başlamış 
bulunmaktayız. Bunlara hazırlıklı 
olmamız, dönüşümlere ayak uydur-
mamız ve mesleğimizin gelişimi için 
teknolojiyi iyi takip etmemiz gerek-
mektedir” diyen Özselek, “Bir taraf-
tan bürolarımızdaki yoğun iş tem-
posunun yanında bir yandan günlük 
değişen mevzuatları takip etmek 
zorundayız. Bu nedenle mevzuat 
değişiklikleri ile ilgili sizleri hızlı bir 
şekilde bilgilendirmek adına semi-
ner programları düzenlemeye özen 
gösteriyoruz. Bugün aramıza katıla-
rak bizleri onurlandıran ve bizlerden 

hiçbir zaman desteğini esirgemeyen 
genel Başkanımız Sayın Masis Yon-
tan’a huzurlarınızda teşekkür ede-
rim.  Ayrıca bugün seminerimizde 
Sayın Üstadımız Nusret Kurdoğlu 
bizleri bilgilendirecek olup, kendi-
lerine yapacakları sunumlarından 
dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. 
Bizler Oda yönetimi olarak eğitim 
faaliyetlerimizin yanında sosyal 
etkinliklere de önem veriyoruz. 
İş hayatının stresinden bir nebze 
uzaklaşmak, yoğun iş tempomuz 
nedeniyle ihmal ettiğimiz eşlerimiz 
ve çocuklarımızla birlikte vakit geçi-
rebilme imkanı bulacağımız termal 
tatil programımızı da bu ay içerisin-
de inşallah gerçekleştireceğiz” ifa-
delerini kullandı.  n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet Okulu Projesi ile çocukla-
rın milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetişmesini amaçladıklarını söyledi

‘Milli ve manevi değerlere 
bağlı nesiller yetiştirmeliyiz’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet 
Okulu Projesi kapsamında Şehit 
Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam 
Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen 
programa katılarak öğrencilerle 
buluştu. Başkan Akyürek, Mede-
niyet Okulu Projesi ile çocukların 
milli ve manevi değerlerine bağlı 
bir şekilde yetişmesini amaçladık-
larını söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Şehit Üs-
teğmen Mehmet Düzenli İmam 
Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek 
Medeniyet Okulu Projesi kapsa-

mında geçekleştirilen değerler eği-
timi ve Mobil Bilgehane etkinlikle-
rine katıldı. 

Okulda Medeniyet Okulu kap-
samında sahnelenen ve Nasreddin 
Hoca’nın anlatıldığı tiyatro göste-
risini öğrencilerle birlikte izleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, daha sonra okul yönetimi 
ve öğretmenlerle sohbet etti. 

NESİLLERİMİZİN 
YETİŞMESİ KONUSUNA KATKI 

YAPMAMIZ GEREKİYOR 
Konya’nın tamamında bine 

yakın okulda Medeniyet Okulu is-
miyle değerler eğitimi projesinin 

devam ettiğini belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
kültürel belediyecilik adına eğitim 
faaliyetlerine önem verdiklerini 
ifade etti. Şehit Üsteğmen Meh-
met Düzenli İmam Hatip Ortao-
kulu’nda tiyatro gösterileri, bilim 
tırı ve 10D sinema uygulamasını 
gösteren araçla öğrencilerin hiz-
metinde olduklarını kaydeden Baş-
kan Akyürek, “Çocuklarımıza katkı 
yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımı-
zın milli ve manevi değerlere bağlı 
bir şekilde yetişmesi ana amacı-
mız. Yol, köprü, kültür merkezi, 
spor tesisi, okullar yapıyoruz ama 

nesillerimizin yetişmesi konusu-
na da katkı yapmamız gerekiyor. 
Medeniyet Okulu Projesiyle bunu 
gerçekleştiriyoruz. Binden fazla ti-
yatro gösterisiyle, ünite dergilerle, 
kitaplarla, eğitim programlarıyla, 
seminerlerle öğrencilerimize katkı 
yapıyoruz” diye konuştu. 

Program sonunda okul bahçe-
sinde öğrenciler için getirilen gezi-
ci kütüphane, bilim tırı ve 10D si-
nema gibi mobil araçları inceleyen 
Başkan Akyürek, öğrencilerle de 
yakından ilgilenerek onlarla sohbet 
etti.
n HABER MERKEZİ

Özel Lokman Hekim Sağlık 
Meslek Lisesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali İhsan Kaya, Okul Müdürü 
Osman Kabalak ve Meram Eski Milli 
Eğitim Şube Müdürü İsmail Erdem, 
Minibüs ve Umumi Servis Araçları 
Odası Başkanı Muharrem Karaba-
cak’ı ziyaret etti.

AK Parti Konya İl Başkanlığı 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 
seçilen Minibüs ve Umumi Servis 
Araçları Odası Başkanı Muharrem 
Karabacak’a ziyaretler sürüyor. Özel 
Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan 
Kaya, Okul Müdürü Osman Kaba-
lak ve Meram Eski Milli Eğitim Şube 
Müdürü İsmail Erdem, Karabacak’ı 
makamında ziyaret etti. Okulla ilgili 
bilgi veren Ali İhsan Kaya, Karaba-
cak’a yeni görevinde başarılar dile-
di. Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Karabacak, eğitim 
kurumlarının aile gibi olduğunun 
altını çizerek, “Onların sayesinde 
geleceğe ve gençlerimize güvenle 
bakıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bozkır’ı geleceğe daha güçlü taşıyacak projelerin istişare edildiği istişare toplantıları devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen programa katılarak öğrencilerle buluştu.



Ekonomiden sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, Sanayi 
Üretim Endeksi, ihracat rakamları ve 
Reel Sektör Güven Endeksi’nin Tür-
kiye ekonomisi için güçlü büyümeye 
işaret ettiğini söyledi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, Müs-
takil Sanayici ve İşadamları Der-
neğinin (MÜSİAD) Genişletilmiş 
Başkanlar Toplantısı’nda, “2017 Yılı 
Değerlendirmesi ve 2018 Yılı Bek-
lentileri” başlıklı sunum yaptı.

Konuşmasının başında MÜSİ-
AD üyeleri arasında yapılan 2018 
Ekonomi Beklenti Anketi için teşek-
kür eden Şimşek, “Öyle görünüyor 
ki 2018’e ilişkin genel olarak daha 
iyimsersiniz, bu da sevindirici” dedi.

Küresel ekonomide genel olarak 
bir toparlanma görüldüğünü belirten 
Şimşek, bu yıl dahil 3 yıllık büyüme 
tahmininin ortalama yüzde 3,7 oldu-
ğunu ve ılımlı toparlanmaya işaret 
eden bu gelişmeyi olumlu değerlen-
dirdiklerini söyledi. 

Şimşek, uzun vadeli sorunları ise 
küresel ticarette korumacılık eğilimi, 
reformlarda yavaşlama, durağan ya-
tırımlar ve düşük verimlilik, yüksek 
borçluluk oranları ve yaşlanan nüfus 
ile gelir dağılımındaki bozulma ola-
rak sıraladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 
GELİŞMELER

Şimşek, ülke ekonomisine iliş-
kin değerlendirmelerde bulunurken 
de Türkiye ekonomisinin Cumhuri-
yet’in kuruluşundan AK Parti hükü-
metlerine kadarki dönemde ortala-
ma yüzde 4,7 büyüdüğünü söyledi.

Mehmet Şimşek, “2003-2016 
döneminde ki buna 2017 de eklene-
bilir, ortalama yüzde 5,6-5,7 büyü-
me söz konusu. Türkiye son 15 yılda 
geçmişe oranla çok güçlü bir büyü-
me performansı ortaya koymuştur. 
‘1 puanlık artış da ne?’ diyenler ola-
bilir. Matematik bilenler öyle demez-
ler, anlarlar ki bu 1 puan 100 yılda 3 
kattan fazla fark yaratır.” dedi.

2002 yılı 100 alındığında dün-
ya ekonomisinin 178’e çıktığını 
dile getiren Şimşek, AB’nin 124’e, 
Çin ve Hindistan hariç gelişmekte 
olan ülkelerin 188’e, Türkiye’nin 
ise 230’un üzerine çıktığını bildirdi.  
Şimşek, “Türkiye, Çin ve Hindistan 
dahil gelişmekte olan ülkelere göre 
daha düşük, dünyaya göre, bizim 
gibi gelişmekte olan ülkelere göre 

muazzam iyi bir performans göster-
miştir. Kendi tarihimize oranla iyi bir 
performans ortaya koymakla kalma-
mışız, bu dönemde dünyayla arayı 
kapatmışız.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Kişi başına düşen milli gelir ko-
nusundaki gelişmelere değinen Şim-
şek, şunları kaydetti:

“Dünyanın en gelişmiş ülkeleriy-
le arayı kapatıyoruz. Bu çok önemli. 
15 yılda Avrupa ile arayı 28 puan, 
ABD ile 20 puan kapatmışız. Türkiye 
eğer reformları yapıp, doğru politika-
ları uygularsa önümüzdeki 15 yılda 
Avrupa ile kişi başına milli gelirde 
başa baş noktaya gelecek.”

Şimşek, kısa vadede MÜSİAD 
anketini doğrulayan rakamlar ve 
öncü göstergeler olduğuna işaret 
ederek, Satın Alma Yöneticileri En-
deksi, Sanayi Üretim Endeksi, ihra-
cat rakamları ve Reel Sektör Güven 
Endeksi’nin hala güçlü büyümeye 
işaret ettiğini belirtti.
n AA
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‘Ölen hiçbir insan benden değersiz değildir’
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in 

başkenti olarak tanımasına tepki 
göstererek, Filistin’de yaşanan-
lara dikkat çekmek için 17 Ara-
lık’ta İstanbul’dan Kudüs’e yola 
çıkan yola çıkan Nurettin Koç, 
Konya’ya ulaştı. İstanbul’da 
tekstil atölyesi işleten Nuret-
tin Koç 35 yaşında ve 3 çocuk 
babası Nurettin Koç, hedefinin 
öncelikle Hatay’a ulaşmak, daha 
sonra Kudüs’e devam etmeyi 
amaçladığını söyledi. Nurettin 
Koç, Konya girişinde BÜSAN 
Özel Organize Sanayi Yönetimi 
tarafından karşılandı. BÜSAN 
Halk Sağlığı Merkezi’nin sağlık 
memuru tarafından genel sağlık 
kontrol yapıldı. BÜSAN Sanayi 
Yönetimi ve esnafı, bu onurlu 
yürüyüşte kendisini destek ver-
diklerini ve yanında olduklarını 
bildirdiler.

 “Ölen hiçbir insan benden 
değersiz, ölen hiçbir çocuk da 
benim çocuklarımdan değersiz 
değildir” sözleriyle tanıdığımız 
Nurettin Koç, Büsan Sanayisinin 
ilgi ve desteği için teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya İl Başkanlığı’nın düzenlediği 18. Dönem Siyaset Akademisi için başvurular başladı. AK Parti 
Konya İl Başkan Yardımcısı Lokman Özturhan (ortada), akademi hakkında tanıtım toplantısı düzenledi

‘1919’dan 2019’a 
milletin emrinde’

AK Parti Konya İl Başkanlığı’nın düzen-
lediği 18. Dönem Siyaset Akademisi için 
başvurular başladı. AK Parti Konya İl Başkan 
Yardımcısı Lokman Özturhan, düzenlenen 
tanıtım toplantısında, siyaset akademisinin 
AK Parti’nin geleneği haline geldiğini söy-
ledi. 

Siyaset akademisinin, 2008 yılında Cum-
hurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başladığını 
anımsatan Özturhan, şunları kaydetti:

“Bu yıl siyaset akademisi programlarının 
18’incisini gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda 
2008-2018 tarihleri arasında farklı kir ve 
siyasal eğilimlerde olan 60 bini aşkın katı-
lımcı, siyaset akademisinde eğitim görme 
imkanı bulmuş ve bu katılımcılardan 25 bini 
eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp, serti-
fika almaya hak kazanmıştı. Ülkemizde bir 

siyasi parti tarafından 17 dönemdir kesinti-
siz olarak uygulanan tek eğitim faaliyeti olan 
ve kurumsal bir niteliğe bürünen siyaset 
akademisi katılımcıları ve verilen eğitimin 
niteliği bakımında oldukça değerlidir. Ocak 
2018’de 18. dönemi başlayan siyaset aka-
demimizin bu yılki teması ‘1919’dan 2019’a 
milletin emrinde aydınlık geleceğe’ olarak 
belirlenmiştir.”

Siyaset akademisine, siyasi kimliğine 
bakılmaksızın tüm vatandaşlarının katıla-
bileceğini ifade eden Özturhan, akademiye 
katılmak isteyenlerin, bizzat AK Parti Konya 
İl Başkanlığı’na gelerek ya da www.siyaseta-
kademisi.org internet sitesinden başvurabi-
leceklerini söyledi.

Siyaset akademisi eğitim programının, 
toplamda 20 saatten oluştuğu ve 8 hafta sü-
receği bildirildi.   n AA

KKTC’deki yerleşimlere 
su verilmeye başlandı

OHAL Komisyonuna 
başvurular sona eriyor!

Türkiye’den KKTC’ye su temini 
projesi kapsamında Gürpınar, Tür-
keli, Alayköy ve Haspolat yerleşim 
birimlerine Türkiye’den gelen su 
verilmeye başlandı. Türkiye’den 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
(KKTC) su temini projesi kapsamın-
da gönderilen su, yeni yerleşim bi-
rimlerine dağıtılmaya başlandı.

KKTC Su İşleri Dairesinden ya-
pılan yazılı açıklamada, KKTC su 
temini projesi kapsamında Türki-
ye’den gelen su, Gürpınar, Türkeli, 
Alayköy, Alayköy Sanayi Bölgesi, 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve 
Haspolat yerleşim birimlerine veril-
meye başlandı.

Proje kapsamında daha önce de 
Orta Mesarya, Yılmazköy, Mağusa, 

Yeniboğaziçi, Güzelyurt ve Zümrüt-
köy bölgelerine su verilmişti.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ve “asrın 
projesi” olarak nitelendirilen “Tür-
kiye’den KKTC’ye su temini” pro-
jesi çerçevesinde, Anamur Dragon 
Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü 
Barajı’ndan alınacak yıllık 75 mil-
yon metreküp su, 2050 yılına kadar 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Suyun yaklaşık 38 milyon met-
reküpünün KKTC’de inşa edilecek 
tesislerde arıtılması, kalan 37 mil-
yon metreküp suyun da zirai sula-
ma amaçlı olarak kullanılması he-
defleniyor.
n AA

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlem-
leri İnceleme Komisyonuna 697 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile ilgili başvurular, 12 Mart’a 
kadar sürecek.

OHAL İşlemleri İnceleme Ko-
misyonundan yapılan açıklamaya 
göre, 697 sayılı KHK kapsamında 
meslekten ihraç edilenler, bursu 
kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan 
emekli güvenlik personeli, kapatılan 
kurum ile kuruluşlara ilişkin başvu-
ruların alınmasına başlandı.

Başvurular, 12 Mart’ta sona 
erecek.

Komisyona, 695 sayılı KHK ile 

haklarında işlem tesis edilen kişi-
ler için 24 Aralık 2017’de başlayan 
başvurular, 21 Şubat’ta tamamla-
nacak.

Detaylı bilgi ve başvuru formu-
na, “www.ohalkomisyonu.basba-
kanlik.gov.tr” adresinden ulaşılabi-
lecek. Komisyon, 697 sayılı KHK ile 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
“Mor Beyin” yazılımı mağduru bin 
823 kamu çalışanının görevlerine 
iade edilmesinin ardından söz ko-
nusu kişilerden başvuru yapanların 
dosyalarını en son görev yaptığı ku-
rum ve kuruluşlara gönderilecek.
n AA

‘Rakamlar güçlü büyümeye işaret ediyor’

Ekonomiden sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
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Irak’ta bu yıl yapılacak seçimler, silahlı milis gruplarının varlığı, IKBY ile ilişkiler ve Sünni Arapların siyasi temsili gibi sorunlara kalıcı 
çözümler bulunamaması halinde yeni krizleri tetikleyebilir. Bu nedenle, 2018’de de Irak yakından takip edilmeyi hakediyor

2018’de Irak’ı neler bekliyor?

Suudi Arabistan’da reform süreci ve riskler

2018 Irak’ta seçim yılı olacak. 
Ancak, ABD’nin işgalinden bu yana 
Irak’ta yapılan seçimleri hep büyük 
krizler takip etti. Elbette sadece bu ol-
guya bakarak bir genelleme yapmak 
doğru değil. Ancak, DEAŞ’ın devre 
dışı bırakılmasıyla Irak’ta sorunlar ta-
mamen çözülmüş değil. Bu nedenle, 
2018’de de Irak yakından takip edil-
meyi hakediyor.

IRAK’TA SEÇİMLER VE İSTİKRAR
ABD’nin 2003 yılında Irak’ı hiçbir 

haklı gerekçeye dayanmayarak işgal 
etmesinden bu yana devlet kurumları 
ve kamu otoritesi yeniden tesis edile-
bilmiş değil. Seçimler neredeyse “dü-
zenli” aralıklarla yapılmasına rağmen, 
işgal sonrası siyasetin etnik ve mez-
hepsel çizgiler üzerinde yeniden yapı-
landırılması, siyaset kurumunun çö-
züm üretici bir aktör olmaktan ziyade 
mevcut sorunları körükleyen bir nitelik 
kazanmasına neden oldu. Bu nedenle, 
neredeyse işgal sonrasındaki her seçi-
mi farklı tipte ve birbirinden ağır krizler 
takip etti. 

2005 sonunda yapılan seçimlerden 
sonra ülke 2006’dan itibaren mezhep-
sel niteliği ağır basan bir iç savaşa sü-
rüklendi. 2010 seçiminden sonra Sün-
ni-Şii kutuplaşması mecliste artarken, 
dönemin başbakanı Nuri Maliki’nin 
Sünni Arapları yabancılaştıran politi-
kaları toplumsal huzursuzluğu doruk 
noktasına çıkarttı. 2014’teki seçimden 
kısa bir süre sonra ise DEAŞ saldırıla-
rıyla ülke harap oldu. Elbette, tüm bu 
gelişmeler tesadüf değil. Kırılgan bir 
yapıya sahip ve derin toplumsal ve 
siyasal krizleri siyaset yoluyla çözeme-
yen Irak’ta her seçimin beraberinde 
yeni krizler üretmesi ülkede siyasetin 
silahla içiçe olduğu gerçeğinin bir yan-
sıması. 

Muhtemelen, 2018 de çok farklı 
olmayacak. Aslında, ilk bakışta tablo o 
kadar da iç karartıcı değil. Gelinen nok-
tada DEAŞ’ın Irak’taki varlığı en azın-
dan görünürde sona ermiş durumda. 
Bu terör örgütünün halihazırda ülkede 
kontrol ettiği büyük bir alan yok. Yani, 
terörle mücadelenin en zorlu süreci at-
latılmış görünüyor. Buna ek olarak, ül-

kenin parçalanması tehdidi de şimdilik 
bertaraf edildi. 

Kuzey Irak’ta yapılan bağımsızlık 
referandumundan sonra Başbakan 
Haydar İbadi’nin bölgesel güçleri de 
arkasına alarak atmış olduğu adımlar, 
Bağdat’ı Erbil karşısında 2003’ten beri 
en güçlü konumuna getirdi. Üstelik 
tüm bu sorunlar içerisinde Irak hükü-
meti petrol üretimini artırmayı başardı 
ve büyük savaş harcamalarına rağmen 
ayakta kalabildi. Bu göstergelere bakıl-
dığında, 2014’te başbakanlık koltuğu-
na oturduğunda dağılmak üzere olan 
bir ülkeyi yönetmek zorunda kalan 
Haydar İbadi’nin dört yıllık dönemi 
zorlu geçse de karnesinde önemli ba-
şarılar bulunuyor. 

Fakat bu pembe tablonun bir de 
diğer yüzü bulunuyor. Öncelikle, Bağ-
dat’ın hem terörle hem de ayrılıkçı 
taleplerle mücadele süreci çok kolay 
geçmedi. Bağdat’ın Irak siyasetinde 
ağırlığının ne kadar arttığı farklı bir so-
ruyla sorgulanmalı. Güçlenen Bağdat 
mı yoksa Bağdat üzerinde etkili olan ve 
her biri devlet içinde devlet gibi dav-
ranan alt grupların ittifakı mı? Daha 
başka bir ifadeyle, Haydar İbadi, Irak 
Başbakanı olarak bir başarı sağlamış 
olsa da devlet kurumları, bakanlıklar 
ve hepsinden önemlisi güvenlik birim-
leri üzerinde ne kadar büyük bir etkiye 
sahip? 

YAKLAŞAN SEÇİM 
ÖNCESİ SİYASAL DENGELER

Irak Parlamentosu, 12 Mayıs 
2018’de seçim yapılacağını ilan etti. 
Bugüne kadar Irak’ta seçimler genel-
likle ertelendi ve planlandığından en az 
6 ay sonra yapıldı. Fakat bu şekilde tam 

tarih ilan edildikten sonra seçimin erte-
lendiği görülmedi. Bu nedenle seçimin 
nasıl yapılacağı, seçmen kütüklerinin 
belirlenmesindeki zorluklar, hangi se-
çim sisteminin uygulanacağı konusun-
daki belirsizlikler sürse de seçim zama-
nında yapılacak gibi görünüyor. Kaldı 
ki, son dönemdeki başarıları arkasına 
alan İbadi de seçimin zamanında ya-
pılmasından yana. Ancak seçimlerin 
ve siyasetin kaderini etkileyen kritik 
dengelere ilişkin pekçok cevapsız soru 
bulunuyor.

Bu sorulardan ilki, Irak’ı önce DE-
AŞ’tan sonra da ayrılıkçı taleplerden 
kurtardığı Iraklı Şii Araplar arasında 
geniş kabul gören Haşdi Şabi’nin yeni 
siyasal dönemdeki rolünün ne olaca-
ğıdır. Ayetullah Ali Sistani’nin silahlı 
gruplara yönelik çağrılarından sonra 
pekçok grup silahları bırakmayı ve sivil 
siyasete atılmayı tercih etmeye başladı. 
Unutmayalım ki Haşdi Şabi bir süredir 
Irak Savunma Bakanlığı çatısı altına 
alınmıştı. Yani, yasal bir kurum haline 
gelmişti ve bunun üyeleri de artık dev-
letten maaşını alan bir güvenlik görev-
lisi statüsünde. Bu nedenle, kurumsal 
varlığı değişmiş olabilir. Fakat aidiyet-
ler aynı biçimde kolaylıkla değişmiyor. 

Yani, bugün Haşdi Şabi’ye bağlı 
alt grupların üyesi olan kişilerin ünifor-
maları yavaş yavaş değişebilir. Ancak 

onlara bu imkanı sağlayan kişi, aile, 
aşiret ve dini lidere olan aidiyet bağı 
ortadan kalkmıyor. Tersine, yeni ku-
rumsallaşan ilişkilerle birlikte daha da 
güçleniyor. Haşdi Şabi liderleri, yerel 
siyasete ya da parlamentoya katılmak 
üzere üniformalarını çıkarmış olabilir-
ler, fakat bundan sonraki kariyerlerini 
belirleyecek olan şey geçmişten beri 
taşıdıkları ilişkililer ağı olacak.

SİYASET SAHNESİ 
YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Muhtemelen Iraklı Şiiler arasında 
seçim kampanyasını domine eden slo-
ganlar ve görsel materyaller son birkaç 
senedeki askeri gelişmeler üzerinden 
şekillenecek. Toplumun yeni kahra-
manları ve liderlerini belirleyecek olan 
faktörler, geçmişteki klasik aşiret bağ-
ları, kariyer geçmişi, mesleki uzmanlık-
lar ya da dinsel/toplumsal ilişkilerden 
ziyade son dönemdeki milis yapıları 
olacak. Bu da geleneksel olarak Irak si-
yasetini belirleyen Şii siyasi aktörlerin 
yerine, milisleşmenin sonucu olarak 
ortaya çıkacak yeni siyasi semboller, 
ittifaklar ve anlayışlara alan açacak. 
Özetle, artık El-Hekim ve Sadr aileleri-
nin geleneksel bağları, Dava Partisi’nde 
Maliki ile İbadi arasındaki çekişme ya 
da dini vakıfların fonladığı kurumların 
temsilcileri değil, bu aktörlerin eski mi-
lis-yeni siyasi liderlerle olan ittifaklarını 

nasıl kurguladığı önemli olacak. Yakın 
gelecekte kendileri çok önemli roller 
almasa da son üç yılda adını Irak’taki 
güvenlik operasyonlarıyla duyduğu-
muz en üst düzey eski siyasi/ yeni milis 
liderleri, şimdi eski milis yeni siyasi li-
derler olarak karşımıza çıkacaklar.

İkinci soru, soru Sünni Arapların 
nasıl yeniden sisteme entegre edilece-
ği meselesi. ABD’nin Irak’ta Baas Par-
tisi’nin devre dışı bırakmasından beri 
çözülemeyen bu sorun son 15 yılın en 
karmaşık halini aldı. Eski Baasçıların 
bir kısmı DEAŞ’la mücadelede önemli 
rol oynadı. Keza bazı aşiretler de öyle. 
Ancak, son üç yıl içinde Sünni Arap-
lar tam anlamıyla atomize oldular. Bir 
kısmı DEAŞ tarafından ezildi. Bir kısmı 
Bağdat tarafından hala terörist olarak 
görülüyor. Bir kısmı ülkeyi terk etti ve 
halktan destek isteyecek ne yüzleri ne 
de güçleri var. Bir kısmı Bağdat ile it-
tifak yaptı ve şu anda en güçlü olanlar 
bu gruptakiler. 

Ancak neresinden bakılırsa bakıl-
sın Sünni Arapların bilinen eski tem-
silcileri ne aşiret reisleri düzleminde ne 
de siyasi parti liderleri bağlamında eski 
güçlerine sahip. Muhtemelen, Sünni 
Araplar arasında da Sünni “Haşd”ların 
yeni nesil liderliğinin etkisi ortaya çıka-
cak. DEAŞ’ın darmadağın ettiği klasik 
aşiret yapısı ve DEAŞ’la mücadele dahi 
edemeyen eski Sünni Arap siyasi lider-
lerin önümüzdeki dönemde işi çok zor.

IKBY İLE İLİŞKİLER
Son olarak Iraklı Kürtlerin gelece-

ği de sorgulanmalı. IKBY’deki parti-
lerin bu yıl tek seçimi yok. IKBY’deki 
bölgesel parlamento ve başkanlık se-
çimi Irak genelindeki seçimden çok 

daha sert geçecek ve Kürtler için daha 
önemli. Fakat, 16 Ekim’den sonra Bağ-
dat’ta olan biten şeyler IKBY’yi daha 
çok etkiler hale geldi. Kürtler, 2003-
2010 arasında Bağdat’taki gelişmele-
ri etkileyebilme kapasitesini özellikle 
2014’ten sonra kaybettiler. Parlamen-
todaki sandalye sayıları azımsanama-
yacak boyutta olmasına rağmen yeni 
hükümetin bir ulusal birlik hükümeti 
olmaması halinde kritik görevler ala-
bilmeleri çok güç. 

Ancak şurası bir gerçek ki, yeni 
dengeler neticesinde IKBY’nin Bağ-
dat’ta yeniden güçlü olması gerekiyor. 
Aksi takdirde federal bölgedeki ekono-
mik sorunlar yıkıcı bir hal alacak. Bu 
nedenle, Kürt partilerin kendi içlerin-
deki siyasi kutuplaşmanın yansıması 
olarak iki ayrı blok (KDP-KYB vs. Go-
ran-Yeni Nesil- ve diğerleri) ya da KDP-
KYB’nin bir ittifak kurduğu diğerlerinin 
ise bir seçim birlikteliği oluşturduğu 
şekilde seçimlere girilebilir. Fakat, 
muhtemelen Bağdat’tan birkaç ay son-
ra yapılacak IKBY seçimlerinin provası 
olacağı için hem IKBY’deki iç dengeler 
hem de Bağdat-Erbil ilişkileri açısından 
çok parçalı ve çok bilinmeyenli bir si-
yasal denkleme sürüklenecekleri söy-
lenebilir. Elbette, bu üç soru dışında 
pekçok önemli sorun da var. Örneğin, 
yeni siyasal dengelerin Türkmenler 
üzerindeki etkisi başlı başına ayrı bir 
değerlendirme konusu. Seçimin nere-
lerde nasıl yapılacağı, adil ve şeffaf olup 
olmayacağı, seçimden sonra ekonomik 
sorunların nasıl çözüleceği ve seçim 
yapılsa bile hükümetin kurulup kuru-
lamayacağı bunların başında geliyor. 
Bu konuların her biri önemli tartışma-
lar yaratabilir. Ancak yukarıdaki tab-
loya bakıldığında dahi 2018 seçiminin 
çözüm üretmekten ziyade ülkede yeni 
siyasi sorunlara neden olabilecek bir 
kapıyı aralayabileceği söylenebilir. 

Irak’ta siyasetin ana karakteri beş 
yılda bir değişmeye başladı. İçine girdi-
ğimiz dönemde güçlenmeye çalışırken 
kendi içinde dönüşüm geçiren bir mer-
kezi otoritenin sancılarını yaşayacağız. 
Bu manzara, iyimser olmayı güçleştiri-
yor.  n AA 

Suudi Arabistan Krallığı, bir dev-
let olarak tarih sahnesine çıktığı gün-
den bu yana en zorlu dönemini yaşı-
yor. Veliaht Prens Muhammed bin 
Selman’ın liderliğinde, uzun vadede 
ciddi ekonomik, siyasi ve toplumsal 
sonuçları olabilecek kapsamlı bir re-
form programını uygulamaya geçiren 
ve bütün bir devlet yapısını yeniden 
kurgulamaya çalışan Suudi Arabistan 
Krallığı, bir devlet olarak tarih sahne-
sine çıktığı günden bu yana en önemli 
ve çetin sınavlardan birinden geçiyor.

Geleneksel olarak başlıca önceli-
ğini, bölgesel statükonun korunma-
sına veren ve bu amaçla çeşitli ulus-
lararası ve bölgesel aktörlerle ilişki 
kuran Krallık, Ortadoğu’da değişen 
dengelerden sınır sorunlarına, ağır 
toplumsal maliyeti olan ekonomik re-
formlardan, son olarak bazı prenslerin 
tutuklanmasıyla tekrar gün yüzüne 
çıkan hanedan içi mücadelelere kadar 
birçok alanda ciddi problemlerle yüz 
yüze. Suudi kamuoyu ve siyaset ku-
rucuları için alışık olunmayan bu ra-
dikal gözaltılar ve reformlar, müesses 
nizamı ve genel olarak kabileler ara-
sındaki denge sistemini alt üst etme 
potansiyeli taşıyor.

Arap Baharı sürecinin tüm böl-
ge ülkeleri kadar Suudi Arabistan 
krallığını da etkilediği şüphesiz. Söz 
konusu süreçte Krallık, dış politik 
tercihlerinden dolayı, ekonomiden iç 
siyasetine kadar hayatın her alanında 
ciddi etkileşim altına girdi. Bu süreçte 
petrol fiyatlarındaki düşüş, ardından 
Şii nüfusun yoğun olduğu doğu böl-
gelerindeki protestoların bastırılması 
ve BAE ile birlikte başta Mısır olmak 
üzere halkların hürriyet ve eşitlik ta-
leplerine karşı bölgesel statükoyu ko-
ruma çabaları, Krallığın öncelik verdi-
ği hususlar oldu.

Bu esnada 2005 yılından itibaren 
ülkeyi yöneten Kral Abdullah’ın 2015 
yılında ölümünün ardından, üvey 
kardeşi ve hanedanın Sudayri koluna 
mensup Selman b. Abdülaziz’in kral 
olmasıyla birlikte iç ve dış politikada 
önemli değişiklikler meydana geldi. 

Kral Selman’ın, aile içinde ciddi rahat-
sızlıklara yol açan, oğlu Muhammed 
b. Selman’a geniş yetkiler vermesi de 
krallıkta ayrıca iç ve dış politikada cid-
di kırılmalara yol açtı. 

Genel olarak bakıldığında Mu-
hammed b. Selman’ın hızlı yükse-
lişinin Suudi Arabistan’da büyük 
sarsıntılara yol açan gelişmeleri te-
tiklediği görülüyor. Yemen’de savaş, 
Katar krizi, Lübnan Başbakanı Hari-
ri’nin istifaya zorlanması, önde ge-
len alimlerin tutuklanması, iç siyasi 
dengeler bakımından önemli bir figür 
olan veliaht prens Muhammed b. Na-
yif’in görevden alınması, yolsuzlukla 
mücadele kapsamında üst düzey bü-
rokratlar ve çok sayıda prensin tutuk-
lanması Suudi Arabistan için işlerin 
yolunda gitmediğinin işaretleri. Son 
olarak geçtiğimiz günlerde bir akra-
balarının cezasının hafifletilmesi ve 
Kral Selman’ın son su ve elektrik ka-
rarnamesini protesto eden 11 prensin 
yargılanmak üzere Haiz cezaevine 
gönderildiğine dair haberler, ülkenin 
içinden geçtiği kritik duruma ilişkin 
önemli bir veri.

Ekonomik sıkıntılar ve yansıma-
ları

Suudi Arabistan dünyanın en bü-
yük petrol üreticisi ve milli gelirlerinin 
yüzde 90’ını petrolden sağlıyor. Baş-
ta düşen petrol fiyatları olmak üzere, 
bölgesel ve küresel ölçekteki kimi fak-
törlere bağlı olarak yaşanan ekonomik 
daralma ve gelirlerin azalması, diğer 
yandan giderek artan bölgesel jeopo-
litik riskler ve tehditler, Suudi ekono-
misi ve toplumu üzerinde önemli izler 
bıraktı. ABD’de Trump döneminin 
getirdiği belirsizlik ortamı ile Suudi 
Arabistan’daki siyasi çekişmeler ve 
güvenlik endişeleri, küçük ve orta 
büyüklükteki Suudi şirketlerin, harca-
malarını ve yatırımlarını büyük oran-
da azaltmalarına yol açtı. Lüks ve bol 
harcama yapmaya alışık olan Suudi 
vatandaşların günlük harcamaları da, 
tüketim ve yatırımları da ciddi oranda 
daraldı. Bu süreçte özellikle gençler 
arasında işsizlik artarken, işsizlik ra-

kamları resmi olarak yüzde 13’e çıktı. 
Ancak gerçek rakamların bundan çok 
daha fazla olduğu ifade ediliyor. 

Bölgesel ölçekte bakıldığında ise 
Yemen’de devam eden savaş, Bah-
reyn’deki güvenlik ve harcamalar, 
Suriye, Lübnan ve Irak’taki gruplara 
yapılan nakdi yardımlar, ABD Başkanı 
Trump ile belirli siyasi sonuçlar da gö-
zetilerek imzalanan 300 milyar dolar 
tutarındaki güvenlik anlaşmaları ve 
Katar ile yaşanan kriz, ülke açısından 
ciddi mali yük oluşturmaya başladı.

Bütçeyi zorlayan bu yüklerin ha-
fifletilmesine yönelik tedbirler kap-
samında Suudi Arabistan tarihinde 
ilk defa KDV uygulanmaya başlandı. 
Yine alınan tasarruf önlemleri çerçe-
vesinde petrol başta olmak üzere mo-
torin ürünlerine yüzde 50-80 civarın-
da zam yapılması, diğer yandan su ve 
elektriğe uygulanan devlet sübvan-
siyonlarının kaldırılması gibi adımlar, 
ülke tarihinde alınan en radikal ön-
lemler olarak gündeme geldi. 

Tutuklanan prensler
Suudi Arabistan devletinin ku-

ruluşu bölgede aynı zamanda kabile 
ve aşiretler arasındaki mücadelenin 
de bir yansımasıdır. Suud hanedanı 
kadar ülke dinamiklerini belirleyen 
Şammarlar ve Reşidiler aşiretleri 

de önemli. Kuruluş aşamasında da 
tanık olunduğu gibi Suudi Arabis-
tan’da toplumsal yapının dayandığı 
ana unsur yakın akraba ilişkileridir. 
Aşiret, kabile, aile ve kimi zaman da 
evliliklerden doğan akraba ilişkileri, 
toplumda kültürel ve sosyal olduğu 
kadar siyasi bir organizmayı da tem-
sil eder. Nitekim Suudi kraliyet ailesi 
içinde birçok prens için bu tür bir iliş-
kiden bahsedilebilir. Aşiret bağları ve 
akrabalık ilişkileri, prenslerin gerçek 
gücünü temsil eder.

Modern Suudi devletin kurucusu 
Abdulaziz b. Suud‘dan itibaren ülke 
içindeki aile bağları ve bu bağlar do-
layımında şekillenen ilişkiler, büyük 
ölçüde iç siyaseti ve iktidar dengesini 
belirlemiştir. Kral Abdulaziz bu amaç-
la birçok ‘stratejik’ evlilik yaparak, 
kurduğu devletin coğrafi ve toplum-
sal bütünlüğünü sağlayabilmiştir. Ni-
tekim bu durum sağlanmadan Suudi 
toplumunu idare etmenin ve istikrarlı 
bir şekilde yönetmenin zor olduğunu 
belirtmek gerekir. Neredeyse tüm 
krallar bu ince denge unsurunu göze-
tip kabileler arasındaki ekonomik ve 
siyasal nüfuzu bu çizgiye göre paylaş-
tırma yoluna gitmiştir.

Kraliyet ailesi içinde dengelere 
doğrudan etki eden ve giderek bir so-

run haline gelmeye başlayan husus, 
Kral Selman’ın oğlu lehine teamül 
dışı birçok yetkisinden feragat etme-
sidir. Ancak siyasi, askeri ve ekono-
mik düzlemde bütün gücün tek bir 
isimde, Muhammed b. Selman’da 
temerküz etmesi, servet ve iktidarın 
aşiret bağlarına dayalı olarak taksim 
edildiği Suudi Arabistan yönetici sınıfı 
arasında ihtilaflara yol açtı. Dolayısıy-
la, bu süreçte BAE’nin ve ABD’nin de 
ciddi desteğini alan Muhammed b. 
Selman’ın alacağı kararlar ve atacağı 
iç ve dış politika adımları, önümüz-
deki süreçte kraliyet ailesinin içindeki 
dinamiklere olduğu kadar kabile ve 
aşiretler arasındaki dengeler açısın-
dan da belirleyici olacak. 

11 prensin gözaltına alınması, su 
ve elektrik kararnamesini protesto 
gerekçesi ile izah edilse de Suudi Ara-
bistan’ı takip edenler açısından bu tür 
gerekçelerin çok da rasyonel olmadı-
ğı biliniyor. Öte yandan kamuoyuna 
yansıyan bu anlaşmazlıklar, kraliyet 
ailesindeki ihtilafların dışarıdan tah-
min edildiğinden çok daha derin ol-
duğunu gösteriyor. Zira günümüze 
kadar Suudi Arabistan’daki teamül, 
kraliyet ailesi içindeki ihtilafların ke-
sinlikle gizli tutulması ve etkin figür-
lerin arabulucu vasfıyla devreye girip 
bünye içinde çözülmesi yönündeydi. 

Diğer yandan kraliyet ailesi için-
deki anlaşmazlıkların derinleşmesi, 
iktidarın, kraliyet ailesinin belirli bir 
kanadında temerküzü, mevcut yö-
netimi zor duruma düşürebilir. Suudi 
toplumunun, daralan ekonomi, zam-
lar ve vergilerle ağır yük altına girdiği 
bu dönemde, uygulanan politikalara 
halkın desteğini almak da kolay olma-
yacak. 

Diğer yandan Suudi Arabistan’ın 
hiç olmadığı kadar tecrübe ve bilgi 
birikimine ihtiyaç duyduğu bu dö-
nemde uzun yıllardır çeşitli devlet 
kademelerinde görev alan insanların 
azledilmesi, tutuklanması, ülke yö-
netiminde ciddi bir zafiyete yol aça-
bilir. Siyasal ve toplumsal dengelerde 
meydana gelebilecek ciddi bir sarsın-

tı, Suudi Arabistan’ın coğrafi bütün-
lüğü açısından da önemli bir tehlike 
oluşturabilir. Zira ülkedeki demog-
rafik yapı ve bu kapsamda nüfuzlu 
kabilelerin ulusal sınırları aşan geniş 
bir coğrafyaya yayılmış olması, iç ve 
dış faktörlerin kolayca etkileşime gir-
mesine ve yeni boyutlar kazanmasına 
zemin hazırlayabilir.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken 
Muhammed b. Selman’ın doğrudan 
kendi emri altında hareket eden 5 bin 
kişilik yeni bir Kraliyet Muhafız birli-
ği teşkil ettiği haberi de askeri alanda 
yaşanan derin ayrışmanın bir tezahü-
rü olarak görülebilir.

Bu arada Suudi Arabistan’ın Batı 
ile ilişkilerini de etkileme potansiyeli-
ne sahip önemli bir prens diasporası 
var. Başta ABD olmak üzere bazı Batı 
ülkelerinde, kraliyet ailesi içerisinde 
marjinalleşen ve sürgün hayatı yaşa-
yan birçok prensin, bir tür diaspora 
oluşturduğu görülüyor. Batı’nın, bir 
yandan kral ve yakınlarına destek 
verirken, diğer yandan bu diaspora-
nın oluşumuna zemin hazırlaması, 
ülkenin siyasal geleceği ve muhtemel 
senaryolar açısından önemli bir veri 
olarak önümüzde duruyor.

Baş döndürücü bir hızla gelişen 
bu olaylar bir bütün olarak ele alındı-
ğında, Suudi Arabistan’ın geleceği ile 
ilgili kaygıların ve endişelerin haklılı-
ğı ortaya çıkıyor. Ortadoğu ve genel 
olarak İslam coğrafyasının başlıca güç 
merkezlerinden Suudi Arabistan’ın 
bir istikrarsızlaşma sürecine girmesi-
nin, bölgesel ve küresel ölçekte kaçı-
nılmaz sonuçları olacağı muhakkak. 

Sonuç olarak Suudi Arabistan’da 
farklı alanlarda yeni reform ve açılım-
ların hayata geçirileceği, bu reformla-
ra direnecek kesimlerin ise bir şekilde 
pasifize edilmeye çalışılacağı öngörü-
lebilir. Ülkenin istikrarını doğrudan 
etkileyecek bu faktörlere, jeopolitik 
riskler de eklendiğinde önümüzdeki 
dönemin Suudi Arabistan’ın karar 
vericileri açısından önemli bir imtihan 
niteliğinde geçeceği açık. 
n AA

2018’DE IRAK: İSTİKRAR MI, YENİ KRİZLER Mİ?



ABD Başkanı Donald Trump, 
Twitter mesajında, İngiltere ziyare-
tini iptal ettiğini duyurdu.

 “Kurdela kesmemi mi istiyor-
sunuz? Hayır” ifadesini kullanan 
Trump, geziyi iptal gerekçesini şöyle 
açıkladı: “Londra gezimi iptal se-
bebim, Obama yönetiminin Lond-
ra’daki belki de en iyi konuma sahip 
ve en iyi büyükelçiliği ‘fıstık’ karşılı-
ğında satmış ve sapa bir yerde 1.2 
milyar dolara yeni bir tane inşa et-
mek olması. Kötü anlaşma.”

İngiltere Başbakanı Theresa May 
geçen yıl ocak ayında gerçekleştirdi-
ği ABD ziyareti sırasında Trump’a, 
Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi davetini 
iletmiş ve davet kabul edilmişti. 

Ancak Trump’a yapılan davet 
İngiltere’de kamuoyunun büyük 
tepkisini çekmiş, ziyaretin iptali için 
çok sayıda gösteri düzenlenmişti.  
Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın 
imzayla parlamentoya dilekçe su-
nulurken, muhtemel bir ziyaret es-
nasında Parlamento Başkanı John 
Bercow da milletvekillerine hitap 
etmesi için Trump’ı davet etmeye-
ceğini açıklamıştı. 

Trump’ın geçen yaz gerçekleş-
mesi öngörülen ziyareti, tepkiler 
üzerine belirsiz tarihe ertelenmişti. 
Ziyaretin ABD’nin bu yıl hizmete 
girmesi öngörülen yeni Londra Bü-
yükelçilik binası için yapılacak açılış 
vesilesiyle gerçekleşmesi bekleni-
yordu. 

Trump’a karşı ülkede biriken 
tepki, 2017 boyunca azalmak bir 
yana artmış durumda. Bu artışta 
Trump’ın geçen ay İngiltere’nin aşı-
rı sağcı örgütü Britain First’in (Önce 
Britanya) İslam karşıtı videolarını 
Twitter hesabından paylaşması da 

etkili oldu. Trump’ın paylaşımları-
na, kamuoyunun yanı sıra Başbakan 
May de yaptığı açıklamayla tepki 
gösterdi.

Trump ziyaretinin, İngiltere’de 
büyük çaplı protesto gösterilerine 
yol açmasına kesin gözüyle bakı-
lıyordu. ABD’nin eski büyükelçilik 
binası Londra’nın prestijli mahalesi 
Mayfair’de bulunuyor. “Çevre dos-
tu” özellikleri ve güvenlik avantajla-
rıyla öne çıkan yeni büyükelçiliği ise 
kenti ikiye bölen Thames nehrinin 
güneyinde, Nine Elms’de yer alıyor. 

İngiliz basını, büyükelçiliğin 
taşınması kararının Trump’ın id-
dia ettiğinin aksine Barack Obama 
döneminde değil 2008’de George 
W. Bush’un başkanlık döneminde 
duyurulduğunu yazdı. Trump’ın zi-
yaretinin 26 veya 27 Şubat’ta ger-
çekleşmesi ve May ile görüşmesi 
planlanıyordu.

Öte yandan, İngiltere Başbakan 
Sözcüsü, Trump’e yapılan ve kabul 
edilen devlet ziyareti davetinin halen 
geçerliliğini koruduğunu açıkladı.
n AA

13 OCAK 201816 HABER 

Guantanamo tutukluları Trump’a dava açtı 200 aile İdlib’teki çadır kampına yerleştirildi
ABD’de terör şüphelilerinin tu-

tulduğu Guantanamo Körfezi’nde-
ki gözaltı merkezindeki tutuklular, 
serbest bırakma işlemlerini durdu-
ran Trump yönetimini ABD ana-
yasası ve yasalarını ihlal etmekle 
suçladı. Konuya ilişkin Washington 
Bölge Mahkemesine dava açan tu-
tuklular, Trump yönetiminin ABD 
Kongresinin 2001 yılında kabul et-
tiği Askeri Güç Kullanımı Yetki Ya-
sasında yer alan “askeri gözaltıların 
süresinin sınırlı olacağı” ve “her-
hangi meşru gerekçeye dayanma-
yan sürekli gözaltı yapılamayacağı” 
hükümlerine aykırı davrandığını 
savundu. Tutuklu avukatları, dava 
dilekçesinde Trump yönetiminin 
salıvermeme politikasının “sürekli 
gözaltı” anlamına geldiğini ve Ame-
rikan Anayasası ile ABD Kongresi-
nin Guantanamo mahkumlarının 
haklarını düzenlemek için aldığı ka-
rarlarla bağdaşmadığını vurguladı. 

Yemenli tutuklu Şerkavi El Hac’ın 
avukatı olarak davaya müdahil olan 
Pardiss Kebriaei, “Bu kadar uzun 
süreli ve ucu açık gözaltı bugüne 
dek örneği görülmeyen, tamamen 
deneysel bir uygulama” ifadelerinin 
kullandı. Halen Guantanamo’da te-
rör şüphesiyle 41 kişi gözaltında bu-
lunuyor. Farklı güvenlik birimleri bu 
kişilerden 5’inin serbest bırakılma-

sını tavsiye etse de Trump yönetimi 
göreve geldiğinden bu yana hiçbiri-
ni serbest bırakmadığı gibi, “serbest 
bırakılması tavsiye edilenler listesi-
ne” yeni ekleme de yapmadı. Öte 
yandan Guantanamo’daki gözaltı 
merkezinin kuruluşunun 16. yıl 
dönümü dolayısıyla Washington’da 
Beyaz Saray önünde protesto göste-
risi düzenlendi. n AA

İHH Suriye Çalışmaları Medya 
Sorumlusu Tosun, “Hama’dan göç 
eden aileler için İdlib kırsalındaki 
Kefer Lusin’e kurulan çadır kampı 
tamamlanarak, 200 aile yerleştiril-
di.” dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) 
İnsani Yardım Vakfınca, çatışmala-
rın ve sivil yerleşim yerlerine yöne-
lik hava saldırılarının devam ettiği 
Doğu Hama’dan göç eden aileler 
için İdlib kırsalındaki Kefer Lusin’de 
yapılan konaklama merkezi ta-

mamlandı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya 

Sorumlusu Selim Tosun, Doğu Ha-
ma’dan İdlib kırsalına göçün sürdü-
ğünü söyledi. Göç nedeniyle yeni 
barınma ihtiyaçlarının oluştuğunu 
ifade eden Tosun, “Hama’dan göç 
eden aileler için İdlib kırsalındaki 
Kefer Lusin’e kurulan çadır kampı 
tamamlanarak, 200 aile yerleşti-
rildi. Mobil sağlık merkezi, gelen 
aileleri sağlık taramasından geçirdi. 
Çocuklar için alanda bir okul oluş-

turuldu. Temiz içme suyu ihtiyaçla-
rı su tankerleriyle gideriliyor’’ dedi. 
Bombardımanın ortasından gelen 
çocukların rüzgar sesinden bile ir-
kildiğini vurgulayan Selim Tosun, 
“Elektrik kullanımları için çalıştır-
dığımız jeneratörlerin motor sesin-
den bile irkilip çadırlarına kaçan ço-
cuklar oldu.” şeklinde konuştu.

Tosun, alanın gelen ailelere ye-
tersiz kalması nedeniyle Babuska 
bölgesinde yeni çadırlar kuracakla-
rını da sözlerine ekledi. n AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
(IKBY) hükümeti, gayrimeşru refe-
randum sonrası iplerin kopma nokta-
sına geldiği Bağdat ile diyaloğa hazır 
olduğunu açıklasa da merkezî yöne-
tim, belirlediği şartlar yerine getiril-
meden masaya oturmamakta kararlı 
görünüyor. Irak merkezî yönetiminin 
yerine getirilmesini istediği şartların 
başında “havalimanlarının, sınır kapı-
larının ve petrol gelirlerinin Bağdat’a 
teslim edilmesi ve yasa dışı referan-
dumun iptal edilmesi” geliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 
“Erbil’den açıkça ‘referandumu iptal 
ettik’ açıklaması yapılmadığı, sınır ve 
gümrük kapılarıyla havalimanlarının 
kontrolleri Bağdat’a teslim edilmedi-
ği, Peşmerge güçlerinin 2003 öncesi 
sınırlarına çekilmediği ve petrolden 
elde edilen gelirler merkeze iade edil-
mediği takdirde” Neçirvan Barzani 
başkanlığındaki bölgesel hükümetle 
görüşmeyeceğini ve diyalog sürecine 
başlamayacağını net bir şekilde ifade 
ediyor. 

İbadi, salı günkü basın toplantı-
sında Erbil’in bu şartları yerine getir-
meye hazır olmadığını da söylemişti. 
Irak başbakanlık çevrelerinden yansı-
yan bilgilere göre İbadi, öne sürdüğü 
şartlar yerine getirilmeden Erbil ile 
müzakere masasına oturmayacak. Bu 

şartların belirli bir süre zarfında ger-
çekleşmemesi hâlinde ise İbadi, baş-
ka seçenekleri devreye sokacak. 

Bu seçeneklerden biri Neçirvan 
Barzani’nin yerine, bir süre önce ha-
yatını kaybeden Kürt kökenli eski Irak 
Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin 
oğlu Pavel Talabani ile müzakerelerde 
bulunmak. Pavel Talabani, 4 Ocak’ta 
sürpriz şekilde Bağdat’a gelerek İbadi 
ile basına kapalı bir toplantı gerçek-
leştirmişti. Görüşmede, referandum 

sonrası yaşanan kriz ve memur ma-
aşları konusunun ele alındığı açıklan-
mıştı. İbadi, aynı gün IKBY’deki mu-
halefet partilerinden oluşan heyeti de 
Bağdat’taki çalışma ofisinde ağırladı.

ERBİL’DEN “MÜZAKERE YAPALIM” 
AÇIKLAMASI 

İbadi, salı günü yaptığı açıkla-
mada, “IKBY’deki memur maaşları-
nı onların değil, kendi yöntemimizle 
ödeyeceğiz” demişti. Bunun üzerine 
açıklama yapan IKBY Hükümet Söz-

cüsü Sefin Dizayı ise İbadi’nin sözle-
rinin sonuç vermeyeceğini ifade ede-
rek, sorunların çözümü için Erbil ile 
müzakereye başlanmasını talep etti.  
Erbil’de bir denetim çalışmasına IK-
BY’nin izin vermeyeceği belirtilirken, 
maaşların ödenmesi konusunda kısa 
vadede bölgedeki memurları tatmin 
edecek bir sonuca da ulaşılamaya-
cağı tahmin ediliyor.  Irak Başbakanı 
İbadi’nin Erbil’e bildirdiği ve yerine 
getirilmesini istediği taleplerinin tam 
listesi şöyle: “Peşmerge güçlerinin 
2003 öncesi sınırına çekilmesi, ha-
valimanları ve sınır kapılarının yöne-
tim ve denetimiyle IKBY’deki kamu 
gelirlerinin Bağdat’a teslim edilmesi, 
Peşmerge’nin Irak Savunma Bakan-
lığı’na bağlanması, terör olaylarına 
giriştikleri gerekçesiyle haklarında 
tutuklama kararı çıkarılan ve Erbil’de 
ikamet eden bazı yetkililerin Bağdat 
yargısına teslim edilmesi, IKBY’deki 
tüm yetkililerin başka bir ülkeyi zi-
yaret etmeden önce Bağdat’tan onay 
alması ve hiçbir yabancı ülke yetkilisi-
nin Bağdat onayı olmadan Erbil’i ziya-
ret etmemesi.”

İbadi’nin “en önemli” diye nite-
lendirilen şartı ise IKBY’nin resmen 
referandumu iptal ettiklerini duyur-
ması. 
n AA

BM’den Trump’a
‘ırkçı’ tepkisi

ABD Başkanı Trump 
İngiltere ziyaretini iptal etti

BM, Trump’ın bazı Latin Ame-
rika ve Afrika ülkelerinden gelen 
göçmenleri eleştirerek, “İğrenç ül-
kelerden geliyorlar” sözlerine tepki 
gösterdi. Birleşmiş Milletler (BM), 
ABD Başkanı Donald Trump’ın, 
Beyaz Saray’daki bir toplantıda 
bazı Latin Amerika ve Afrika ülke-
lerinden gelen göçmenleri eleşti-
rerek “İğrenç ülkelerden geliyor-
lar.” ifadelerini, “ırkçı” buldu. BM 
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 
Sözcülerinden Rupert Colville, BM 
Cenevre Ofisi’nde düzenlenen ba-
sın toplantısında, “Doğrulandıysa, 
bunlar ABD Başkanı’ndan şok edici 
ve utanç verici yorumlar. Üzgünüm, 
ama (bu sözler için) ‘ırkçı’ kelime-
sinden başka bir şey kullanılamaz” 
dedi. Colville, “Bu sadece edebe 

aykırı bir dille ilgili hikaye değil. İn-
sanlığın en kötü tarafının kapısını 
açılması ve potansiyel olarak bir-
çok insanın hayatını bozabilecek ve 
yok edebilecek ırkçılık ile yabancı 
düşmanlığını onaylama ve teşvik 
etmekle ilgili.” değerlendirmesin-
de bulundu. Amerikan medyasına 
yansıyan haberlere göre Trump, 
dün Oval Ofis’te göçmenlerle ilgili 
bir görüşmede bazı göçmen ülke-
lerini “ağır sözlerle” itham etmişti. 
Trump’ın, “(Bazı Latin Amerika ve 
Afrika ülkelerinden gelen göçmen-
leri kastederek) Neden bu iğrenç 
ülkelerden insanların buraya gel-
mesini isteyelim. Norveç’ten daha 
fazla göçmen almalıyız.” sözlerini 
kullandığı belirtilmişti.
n AA

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilere müdahalesinde şehit olan 16 ya-
şındaki Ebu Musaid için El-Megazi Mülteci Kampı’nda cenaze töreni düzenlendi

Gazze şehidini 
dualarla uğurladı

İsrail askerlerinin Gazze sınırın-
daki gösterilere müdahalesinde şehit 
olan 16 yaşındaki Filistinli Emir Ab-
dulhamid Ebu Musaid son yolculuğu-
na uğurlandı.

Ebu Musaid için Gazze’deki 
El-Megazi Mülteci Kampı’nda düzen-
lenen cenaze törenine yüzlerce kişi 
katıldı. Ebu Musaid’in naaşı kamptaki 
“Büyük Cami”de kılınan cenaze na-
mazının ardından kampın kabristan-
lığına defnedildi. 

Ebu Musaid, İsrail askerlerinin 
El-Beric Mülteci Kampı’nın doğu sı-
nırında ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in 
başkenti” olarak tanıma kararına tep-
ki için düzenlenen gösterilere müda-
halesi sonucu göğsünden vurularak 
şehit düşmüştü. 

BATI ŞERİA ŞEHİDİNİ UĞURLADI 
İsrail askerlerinin, işgal altında-

ki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus 
kentinde ABD’nin Kudüs kararını 
protesto eden göstericilere yaptığı 

müdahale sırasında şehit olan 16 ya-
şındaki Filistinli Ali Amr Kaynu son 
yolculuğuna uğurlandı. 

Özel Nablus Hastanesinden tes-
lim alınan Kaynu’nun naaşı, Irak 
Burin köyüne getirildi. Yüzlerce kişi-
nin katıldığı ve Filistin bayraklarının 
taşındığı cenaze töreninde sık sık in-
tikam sloganları atıldı. Kaynu’nun na-
aşı cenaze namazının ardından köyün 
mezarlığına defnedildi.

Kaynu, İsrail askerlerinin Batı 

Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti-
ne bağlı Irak Burin köyündeki mü-
dahalesinde vurulmuş, kaldırıldığı 
Özel Nablus Hastanesinde hayatını 
kaybetmişti. ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başken-
ti” olarak tanıdığını ilan ettiği 6 Ara-
lık’tan bu yana, başta işgal altındaki 
Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria 
ve Gazze sınırı gösterilere sahne 
oluyor. 
n AA

Bağdat’ın şartı referandumun iptalinin ilanı
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Konya’da yakın zamanda açılan 10 bin metrekarelik plaza mağaza ile dikkatleri üzerine çeken Gürbüzoğulları Mobilya, 53 firmanın direkt olarak 
bayiliğini yaparak kişiye özel tasarımlar sunuyor. Gürbüzoğulları Mobilya Sahibi Fahri Şentürk, “20 yıldır sektörde hizmet veriyoruz” dedi 

‘Her bütçeye uygun mobilya’

Mobilya sektörünün lider isimle-
rinden biri de Gürbüzoğulları Mobil-
ya. Ürün yelpazesinin oldukça geniş 
olduğu Gürbüzoğulları Mobilya, 20 
yıldır sektörde hizmet veriyor. Kalite 
ve müşteri memnuniyetini birleşti-
rerek her bütçeye uygun mobilya 
ürünleri hizmet veren Gürbüzoğul-
ları Mobilya aynı zamanda köklü bir 
aile şirketi. 

Halkı kucaklayan bir bakış açı-
sıyla her bütçeye uygun mobilya 
çeşitlerinin olduğunu dile getiren 
Gürbüzoğulları Mobilya Sahibi Fahri 
Şentürk, “Gürbüzoğulları pahalı ve 
lüks mal satar havası var ancak biz 
bunun tam aksine kaliteli ve mobil-
yayı daha hesaplı nasıl satarız bu-
nun derdindeyiz” dedi. 

Fahri Bey, öncelikle 
sizleri tanıyabilir miyiz?

Konya’da doğup büyüyen, evli 
ve dört çocuk sahibi olan ve 20 yıldır 
da içerisinde bulunduğumuz sektör-
de çeşitli alanlarda hizmet vermiş 
birisiyim. Yani kısacası işini seven 
ve icra etmekten keyif alan bir ya-
pım var. Hâlihazırda da çalışma ha-
yatıma halen devam etmekteyim. 
Gürbüzoğulları Mobilya’nın serüvenini 

sizden dinleyebilir miyiz?
Firmamız yaklaşık 45 yıldır, 

Konya’da hizmet veren köklü bir ku-
ruluş. Kurucumuz ise büyüğümüz 
Cafer Gürbüz. Gürbüzoğulları mar-
kası ilk olarak Hocacihan semtinde 
atölyede imalat yaparak faaliyetleri-
ne başlıyor ve günümüze kadar her 
geçen gün büyüme odaklı bir ivme 

ile gelişimine devam ediyor. Cafer 
Gürbüz’ün açmış olduğu yola oğul-
ları Abdulkadir ve İsa Gürbüz sonra-
sında da yeğen olarak şahsım dâhil 
oluyor. Köklü bir aile şirketi olarak 
çeşitli alanlarda hizmet verdikten 
sonra imalatı durdurup hep birlikte 
al sat ticaretine döndük ve şu anda 

da aktif bir şekilde devam etmekte-
yiz. 

Fahri bey, Konya’da kaç mağaza ile 
nerelerde hizmet veriyorsunuz?
Konya’da dört mağaza ile va-

tandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. 
Mobilyacılar da bulunan merkez 
şubemiz, Büsan Sanayi girişinde 
yeni açtığımız 10 bin metrekarelik 
Plaza mağazamız, Belh kavşağın-
da bulunan konsept mağazamız ve 
yine Mobilyacılar sitemizde bulunan 

Outlet mağazamız da satışlarımızı 
gerçekleştiriyoruz. İnegöl, Ankara 
ve İstanbul firmaları başta olmak 
üzere 53 firmanın direkt bayiliğini 
gerçekleştirdiğimizde dolayı firma-
ların doğrudan bizlere çalışmasını 
sağlıyoruz. Bunun avantajı ise ta-
kımların tamamıyla özel tasarım ve 
bize ait olması. Bu ürünler mağa-
zamız dışında kesinlikler her hangi 
bir yerde satılmıyor. En büyük özel-
liğimiz kişiye özel tasarımlarımızın 
olması. 

Müşteri hedef kitleniz kimlerdir?
Genelde dışarıdan bakıldığı za-

man insanlarımızda Gürbüzoğulları 
pahalı ve lüks mal satar havası var 
ancak biz bunun tam aksine kaliteli 
ve mobilyayı daha hesaplı nasıl sa-
tarız bunun derdindeyiz. Ürün yel-
pazemiz oldukça geniş ve bu sayede 
her bütçeye uygun bir mobilya çeşi-
dimiz var. Temel amacımız halkımı-
zı kucaklayarak iş bütünlüğümüzü 
sağlamak. Bizler de bu doğrultuda 
dikkat çeken kampanyalar gerçek-
leştiriyoruz. Örneğin 10.000 TL’lik 
bir düğün paketi satışımızda var sa-

dece 20.000 TL olan oturma guru-
bumuzda. Mağazamıza gelen asga-
ri ücretli bir çalışanda olsa, yüksek 
maaş ile çalışan bir iş adamı da olsa 

kesinlikle kendine uygun bir ürünü 
seçip alabilir. 

İçerisinde bulunduğunuz mobilya 
sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Bununla birlikte yüzde 8’e indirilen 
KDV oranlarının ne gibi 

bir etkisi oldu?

Ülkemizde mobilya sektörü hız-
la gelişen bir ivme içerisinde iler-

lemekte. Dış pazarda ise Türk mo-
bilyaları aşırı derecede seviliyor ve 
beğeniliyor. 

Özellikle Ortadoğu bölgesinde 

ürünlerimiz neredeyse yok satılıyor 
diyebilirim. Mesela biz üretici deği-
liz ama dışarıda bayilikler vermeye 
başlamış durumdayız. Yani ülke dı-
şarısında Türk mobilyası denildiği 
zaman insanlar farklı gözle bakıyor. 
Türkmenistan, Kırgızistan ve Kaza-

kistan’da hayranlıkla rağbet görü-
yoruz. Bakıldığı zaman Çin bu böl-
gelere daha yakın olsa da ucuz olan 
yerine bizim ürünlerimizi daha çok 
tercih ediyorlar. 

Sektör olarak kesinlikle artı olan 
kısım Türkiye’de. Bizlerde bu du-
rumdan memnunuz ve çalışmaya 
devam etmeliyiz. KDV oranlarında 
yapılan değişikliklerden bahsetme-
miz gerekirse bizlere muazzam bir 
katkısı oldu. Kimisi KDV deyip ge-
çebiliyor ama bugün gerçekten kâr 

marjları oldukça düşük seviyelerde. 
Bu yüzden yüzde 8’in faydası hatırı 
sayılır derecede oldu. Devletin bu 
konuya göstermiş olduğu hassasi-
yet hem bizler tarafından hem de 
müşteriler tarafından karşılığını aldı 
diyebiliriz. 

Gürbüzoğulları olarak yatırımlarınız 
devam edecek mi?

Bu yıl içerisinde yapmış oldu-
ğumuz 10 bin metrekarelik plaza 
yatırımımız bizler için ciddi bir yatı-
rımdı. Tıkanık bir dönemde gerçek-
leştirdiğimiz bu yatırım her ne kadar 
riskli olsa da böyle dönemlerde yatı-
rım yapmak daha önemli. 

Çok şükür beklentilerimiz boşa 
çıkmadı ve şimdi yavaş yavaş mey-
velerini toparlamaya başladık. Doğ-
ru adımlar ve sağlıklı hamleler ile 
ilerleyen zamanlarda kendimizle 
doğru orantıda yatırımlarımıza de-
vam edeceğiz. 

Fahri bey, son olarak eklemek 
istedikleriniz varsa dinleyebiliriz
İnsanlarımız bugün benim bir 

evim olsun arabam olsun başka-
da bir şey istemem derdin ama biz 
buna kesinlikle karşıyız. Daha fazla 
çalışmalıyız daha fazla üretmeliyiz 
ve neler yapmalıyız diye her gün dü-
şünmeliyiz. Müslüman her anlamda 
zengin olmalı çalışkan olmalı. 

Çalışmak kadar sıhhatli bir du-
rum yok. Biz genel olarak bu düşün-
ceden yanayız. Kendi adımıza daha 
fazla neler yaparız bunu düşünüyo-
ruz. Herkesten de bunu bekliyoruz.
n SAMİ KAYALAR

Gürbüzoğulları Mobilya Sahibi Fahri Şentürk, “Firmamız yaklaşık 45 yıldır, Konya’da hizmet veren köklü bir kuruluş. Kurucumuz ise büyüğümüz Cafer Gürbüz. 
Gürbüzoğulları markası ilk olarak Hocacihan semtinde atölyede imalat yaparak faaliyetlerine başlıyor ve günümüze kadar her geçen gün büyüme odaklı bir ivme ile gelişimine devam ediyor” dedi. 

Gürbüzoğulları Mobilya Sahibi 
Fahri Şentürk

“Genelde dışarıdan bakıldığı zaman insanlarımızda 
Gürbüzoğulları pahalı ve lüks mal satar havası var 
ancak biz bunun tam aksine kaliteli ve mobilyayı 
daha hesaplı nasıl satarız bunun derdindeyiz”



Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarını 
Antalya Belek’te sürdüren Medipol Başak-
şehir’de başarılı futbolcu Gökhan İnler, 
açıklamalarda bulundu. Kampın çok iyi ve 
zor geçtiğini dile getiren İnler, “Hocamız çok 
zorluyor bizi idmanlarda. Ama bu çok iyi bir 
şey ve bütün sezonu götüreceğiz buradaki 
kampla. Başakşehir, geçen seneden daha 
iyi oynuyor. İyi bir performans sergiledik. 
Geride kalan maçlarda yine böyle iyi olur. 
İnşallah hedefe ulaşabiliriz” ifadelerini kul-
landı. Takımın kadro kalitesinin üst düzey ol-
duğunu da açıklayan tecrübeli futbolcu, şun-
ları söyledi: “Kadroda çok önemli oyunculara 
ihtiyaç vardır. Bu takımda 11 oyuncu yok, 20-
25 isim var. Herkes yüzde 100’ünü veriyor. 
En önemli iş oyuna sonradan giren oyuncular 
da. Yedek kulübesindeki isimler her şeyini 
verirse, oynayanlar da daha iyi olur. Kulüp 
çok iyi bir yapılanma içinde. Hocamız çok iyi 
bir ekip kurdu. Hepimiz ekiple birlikte, daha 
iyi bir Başakşehir ortaya çıkarmak istiyoruz. 
Her şey önemli. Bu transferler bugünden ya-
rına yapılmadı. Sürekli gözlenen oyuncular. 
Bu nedenle Başakşehir çok iyi bir iş yapıyor.”

“ABDULLAH HOCA 
BU TAKIMA BAŞARILAR KAZANDIRACAK”

Yarım sezonun geride kaldığını ancak 
lig yarışında 2, 3 maçta her şeyin değişebi-
leceğini söyleyen Gökhan İnler, “Şu anda 
kendi takımıma bakıyorum. En önemlisi 
tecrübemle, fiziğimle takımımı en iyi yere 
getirmek. Geçen seneden bu yana sistem ve 
oyun olarak çok değiştik. Beşiktaş’ta da for-
ma giydim ama iki takım arasında kıyaslama 
yapamam. Beşiktaş’a her sene çok kaliteli 
isimler geliyor. Başakşehir tecrübeli ve genç 
oyuncuları alarak iyi bir takım oluşturuyor” 
açıklamasında bulundu. 

Abdullah Avcı’nın çok iyi işler çıkardığını 
sözlerine ekleyen İnler, “Abdullah hoca çok 
iyi bir iş yaptı. Büyük kulüplerde hocalar çok 
fazla seneler görevde kalmıyor. Abdullah 
hoca ise daha farklı. 2006 yılında göreve 
geldi, arada Milli Takım’a gidip geri geldi. 
İngiltere mantığı gibi gidiyor. Ben hocamızı 
çok iyi görüyorum. Hoca her şeyi bilen kişi-
dir. Kötü günler ve iyi günler yaşadı. Hocanın 
çok emeği var. Biz de çok mutluyuz onunla 
çalıştığımız için. Başakşehir iyi yerlere gele-
cek” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH BAŞAKŞEHİR SAYESİNDE 
RUSYA’DA OLURUM”

İsviçre Milli Takımı formasıyla Rusya’da 
düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda boy 

göstermeyi çok istediğini söyleyen Gökhan 
İnler, “Leicester’dan Beşiktaş’a geçtim. 
Bu 2 senede kolay günler yaşamadım ama 
başka şeyler kazandım. Futbola dışarıdan 
başka şekilde bakabildim. Emeğim olan 2 
şampiyonluk yaşadık. Hedefim, İsviçre Milli 
Takımı’yla Rusya’ya gitmek. Leicester’dan 
sonra Milli Takım’a gidememiştim. Umarım 
milli takım hocam bu değeri bana geri ve-
rir. Başakşehir sayesinde inşallah bu tekrar 
gerçekleşi,r ben de Rusya’ya giderim” diye 
konuştu. 

“ŞAMPİYONLUK GÜCÜMÜZ VAR”
Takımın şampiyonluk hedefiyle ilgili de 

konuşan Gökhan İnler, “Hedefler her zaman 
olmalı. Her şey bir şey diyebilir ama sonra-
dan olmadığı zaman, bir kez söylemiş olu-
yorsunuz. 

Ben kendime gün gün bakıyorum. Bizim 
takımın şampiyonluk gücü var. Diğer takım-
lara göre daha çok çalışmalıyız. Yeni bir ta-
kımız ama çok kaliteli bir ekibiz. Her maçta 
yüzde 100’ümüzü sahaya vermeliyiz” dedi.

“ARDA TURAN ÇOK 
BÜYÜK KATKI SAĞLAR”

Başakşehir’in Arda Turan’ı kadrosuna 
katacağı haberleriyle ilgili sorulan soruyu ise 
turuncu lacivertli futbolcu, şöyle yanıt verdi:  

“Ben Arda Turan’ı 12 seneden fazladır tanı-
yorum. Galatasaray PAF takımında görüş-
müştük. Kendisini çok geliştirdi ve büyük bir 
oyuncu oldu. 

Arda gelirse tabii ki süper bir katkı sağlar 
takıma.” Emre Belözoğlu’nun çok önemli bir 
isim olduğunun da altını çizen İnler, “Ben 15 
yaşındayken top toplayıcılık yapardım ve o 
dönemden bu yana Emre Belözoğlu’nu takip 
ediyorum. Kendisinin çok iyi bir kariyeri var. 

Çok efendi bir isim ve takıma çok katkı 
sağlıyor. Önemli bir oyuncu. Tecrübeli bir 
futbolcu. Onunla beraber bu takımda iyi işler 
yapabiliriz” şeklinde konuştu.  n İHA
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Neto: Şampiyonluk için savaşmalıyız
Fenerbahçe’nin Portekizli savun-

macısı Luis Neto, hem saha içinde hem 
de saha dışında işlerin daha iyiye gitti-
ğini söyledi. Lig yarışının son haftalara 
kadar süreceğini ve büyük bir rekabete 
sahne olacağını belirten Neto, iyi bir 
ekip olduklarını ve daha da iyi olmak 
için ellerinden geleni yaptıklarını, bu 
yarışta sonuna kadar savaşacaklarını 
ifade etti. Sarı-lacivertli takımın Por-
tekizli oyuncusu Luis Neto, kulüp te-
levizyonunda açıklamalarda bulundu. 
Antrenman sırasında geçirdiği sakatlık-
la ilgili konuşan Neto, “Bir sakatlık ge-
çirdim. Doktorumuzun söylediğine göre 
ciddi bir sakatlık olmadığı yönünde. İlk 
maça yetişebilecek miyim bilmiyorum, 
umarım en kısa sürede bu tedavi sü-
reci iyi bir şekilde sürer. Kas sakatlığı 
yaşamak, benim için çok rastlanan bir 
durum değildir” dedi.

“DAHA İYİ OLMAK İÇİN ELİMİZDEN 
GELENİ YAPIYORUZ”

İstedikleri başlangıcı yapamadıkla-
rı sezonun ilk yarısının sonlarına doğru 
iyi bir dönem geçirdiklerini hatırlatan 
Neto, daha iyi olmak için ellerinden 
geleni yaptıklarını belirterek, “Ben 
sezonun 4. maçında gelebildim. Maa-
lesef Avrupa Ligi maçlarını ve ligin ilk 
maçlarını kaçırdım. Tabii ki takımımız-
da bazı değişiklikler oldu. Çok fazla yeni 
futbolcu gelmişti ve gelmeleri biraz ge-
cikti. Bunun bazı sıkıntılarını yaşadık. 
İyi maçlarımız da oldu. Özellikle ligin ilk 
yarısının sonlarına doğru üst üste maç-
lar kazandık ve iyi bir dönem geçirdik. 
Takımda hem saha içinde hem saha 
dışında işler daha iyiye gidiyor. Daha 
fazla yardımlaşıyor ve birbirimize daha 
fazla saygı duyuyoruz. Herkes gerçek-
ten çok iyi çalışıyor. Burada eksikleri-
mizi giderip daha iyi olmak için elimiz-
den geleni yapıyoruz” diye konuştu.
“DAHA İYİ BİR EKİP HALİNE GELDİK”

Daha iyi bir ekip haline geldiklerini 

söyleyen Portekizli savunmacı, “Şimdi 
ekip oturdu. Daha iyi bir ekibimiz var. 
Herkes birbirini daha iyi tanıyor. Se-
viyemizi yukarı çekme fırsatı bulduk. 
Hep birlikte hareket ederek, elimizden 
geleni yapıp tüm fedakarlığımızla ikinci 
yarıda ilk yarıda kaybettiğimizden daha 
az puan kaybedip şampiyonluk için sa-
vaşacağız” şeklinde konuştu.
“ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞMALIYIZ”

Lig yarışıyla ilgili de değerlendir-
me yapan Luis Neto, “Kuşku yok ki lig 
yarışı son haftalara kadar devam ede-
cek. Ben hiçbir takımın büyük bir puan 
farkıyla rahat bir şampiyonluk elde 
edebileceğini düşünmüyorum. Lig son 
haftaya kadar büyük bir rekabet içinde 
geçecek. Muhtemelen şampiyonluk ya-
rışında 4-5 takım olacak ve Fenerbahçe 
de bunlardan biri olacak. Sahada kim 
olduğumuzu gösterip şampiyonluk için 
savaşmalıyız” ifadelerini kullandı.
n İHA

Galatasaray’dan 
sponsorluk anlaşması

Tamer Tuna: İlk yarıyı 
bitirdiğimiz yer çok iyi

Karaman: Talip 
olmaları normal

Galatasaray ile Turkcell arasındaki iş birliği anlaşması 
imza töreni Ali Sami Yen Stadyumu’nda yapıldı. Törende ko-
nuşan Başkan Dursun Özbek, iş birliğindeki destek paketleri-
nin dışında transfer haberlerinde imza atılmadan önce haber 
verilecek bir paketin de olacağını açıkladı. 

İş birliği anlaşmasının imza törenine Galatasaray Spor Ku-
lübü Başkanı Dursun Özbek, Turkcell Genel Müdürü Kaan Ter-
zioğlu, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı İsmail Bütün ile Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü 
Ali Öğüdücü katıldı. Anlaşmayla Galatasaray Spor Kulübü’nün 
dijitalleşmesinin ilk adımı olarak Turkcell, sarı-kırmızı renkle-
re gönül verenler için takımlarına destek olabilecekleri üç özel 
dijital paketi satışa sunacak.
n İHA

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Antalya kampın-
da konuştu. Beşiktaş’tan ayrılmasının kendi kararı olduğunu 
söyleyen Tuna, Göztepe’nin de şu anki durumunun değil, lig 
sonundaki durumunun önemli olduğunu söyledi. Lige iyi baş-
ladıklarını söyleyen Tuna, “Fırtınalar estirdik demeyelim, fırtı-
nalar başka şeyleri de götürüyor. İyi başlangıç çok önemliydi. 
Hem oyun gücü olarak, hem de yıllar sonra İzmir’i temsili adı-
na önemli bir takımdık. Göztepe’nin gerçekleştirecekleri daha 
önemliydi. Benim de antrenörlüklerden sonra teknik direktör 
olarak ilk senemde Göztepe’yle bütünleşmek adına çok önem-
liydi. Sezonu istediğimiz noktada tamamlamak istiyoruz. 30 
puan hedeflediğimiz nokta mıydı, tabii ki bazen hedefler de-
ğişebiliyor. Kendi hedeflerimiz çok büyük. Ama bunları söyle-
yerek değil gerçekleştirerek yapmak istiyoruz. Göztepe’nin ilk 
yarıyı bitirdiği nokta çok iyi. Ama sezonu bitireceğimiz nokta-
nın daha önemli olduğunu biliyoruz” diye konuştu.
n İHA

Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktör Hikmet Karaman, 
Vagner Love’un Brezilya’ya geri dönmek istediği ve Flamengo 
ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere karşılık, “Vagner Love’un 
Alanyaspor için ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu görüyo-
ruz. Mutlaka böyle kaliteli oyuncunun başka takımlarla anıl-
ması doğaldır. Ben de dış medyada gördüm. Normaldir talip 
olmaları” dedi. Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in ikinci yarısı 
hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet 
Karaman’ın gözetiminde devam eden turuncu-yeşililer idma-
na koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular 
top kapma ve pas çalışması yaparak devam etti. İdmanın son 
bölümünde ise kondisyon uygulamaları ve koşu yapılarak ta-
mamlandı. Sakatlığı süren Maniatis ile izinli olan Vagner Love 
dışında tüm oyuncular antrenmana eksiksiz katıldı.  n İHA

Adem, takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı
vkur Yeni Malatyaspor’da devre arası kampı 

sürerken, takımın etkili ismi Adem Büyük, ayrı-
lacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Süper 
Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı 
oyuncusu Adem Büyük, devre arasında takımdan 
ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, 
“Zaten ayrılmak istesem kendim gider yönetimle 
konuşurum. Böyle bir şey kesinlikle olmadı, böyle 
bir ayrılık düşüncem de olmadı. Benim burada 2 
senelik kontratım var. Yani taraftardan da ayrıl-
mak istediğimi yönetime iletmişim gibi mesajlar 
geldi. Kesinlikle böyle bir şey yok. Benim böyle 
bir isteğim de olmadı. Tamamen yanlış bir haber, 
ben Malatya’da mutluyum” dedi

Ayrılacağı haberlerini yapan gazetecilere de 
tepki gösteren Adem Büyük, “Bu haberi kim çıkar-
dıysa tebrik ediyorum. Yalan bir haber gerçekten 
bu kadar yalan bir şekilde empoze edilir insanla-
ra. Bu bizi zor durumda bırakıyor açıkçası. Çıkıp 
bu konuda açıklama yapmak istiyorsunuz ama 
yapmamak en doğrusu. Çok fazla kulak asmadım 

açıkçası” ifadelerini kullandı. 
“22 PUANIN ÜSTÜNDE OLABİLİRDİK”

Ligin ilk yarısını ve kamp çalışmalarını da 
değerlendiren Adem, “İl yarıda puan olarak belki 
de daha fazlasını alabilirdik. Şu bir gerçek ki daha 
az bir puanla da devreyi kapatabilirdik. Bence hak 
ettiğimiz bu puanların biraz daha üstüydü. Hakem 
hataları olsun, bizim atamadığımız goller olsun, 
kaybettiğimiz maçlar var. Daha fazla olabilirdi, 22 
puanın üstünde olabilirdik. Son iki maçı kalitemi-
zi göstererek kazandık. İlk yarıyı geride bıraktık. 
Burada hazırlık kampımız gayet iyi gidiyor. Çalış-
malarımız önümüzdeki hafta başlayacak lig doğ-
rultusunda devam ettiriyoruz. Oldukça verimli bir 
kamp dönemi geçiyor diye bilirim. 10 gündür bu-
radayız, yaklaşık 1 hafta daha burada kalacağız. 
Hazırlık kampları her zaman zor geçer. Çalışmala-
rımız en az sakat verecek şekilde tamamlamak is-
tiyoruz. Bizim çok önemli olmayan iki sakatlığımız 
vardı. Lige tekrar hızlı bir giriş yapmak istiyoruz” 
diye konuştu.  n İHA

‘Şampiyon olabiliriz’
Başakşehir’in başarılı oyuncusu Gökhan İnler, Arda Turan’ın transfer edilmesi halinde takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi. İnler, ayrıca 
İsviçre Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda boy göstermek istediğini de belirtti. Öte yandan Gökhan İnler, “Şampiyonluk gücümüz var” dedi
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Gençler Tekvando Şampiyonası’nda Meram derece elde etti
Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando 

Şampiyonası’nda ikinci gün müsabakalarında 
dereceye giren sporcular açıklandı. Meram Be-
lediyespor’dan Nisa Nur Uysal, yarışmanın ikinci 
gününde 52 kiloda üçüncülük derecesi elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan 
açıklamaya göre, geçen ay hayatını kaybeden 
milli takım eski antrenörlerinden Hasan Taş-
tan’ın adının verildiği, Antalya Spor Salonu’nda 
düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampi-
yonası’nda ikinci gün, erkeklerde 55, kızlarda 52 
ve 55 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi. Şam-
piyona, 14 Ocak’ta sona erecek. 

71 ilden 780’i kız bin 840 sporcunun katıldığı 
organizasyonda, ikinci gün karşılaşmaları sonu-
cu kategorilerde sıralama şöyle oluştu:

ERKEKLER 
55 kilo
1- Kemal Külük (Ankara Ulaştırma Spor Ku-

lübü) 
2- Mahmut Küskü (İstanbul Büyükşehir Bele-

diyesi Spor Kulübü) 

3- Mert Çetin (İstanbul Başakşehir Ünlü Spor 
Kulübü) 

3- Mehmet Can Kurt (Kavak Gençlik Spor 
Kulübü)

KIZLAR 
52 kilo
1- Zeynep Şeyma Turhan (Kamer Gençlik 

Spor Kulübü) 
2- Şenizcan Aras (Mersin Buyuksehir Beledi-

yesi Spor Kulübü) 
3- Nisa Nur Uysal (Konya Meram Belediyesi 

Spor Kulübü) 
3- Havva Nur Arslan (İzmir Bornova Beledi-

yesi Spor Kulübü) 
55 kilo 
1- Emine Nur Palaz (Ankara Büyükşehir Be-

lediyesi Spor Kulübü) 
2- Dilara Kartal (Kamer Gençlik Spor Kulübü) 
3- Nisa Özkaya (Ferdi) 
3- Kübra Aydın (Samsun İlkadım Belediye-

si Spor Kulübü)
n AA

Seydişehir Belediye 
lideri konuk edecek

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de yarın 16.hafta maçları 
oynanacak. Geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapatan temsilcile-
rimizden Seydişehir Belediye Sanayispor, iç sahada lig lideri 
Düzce Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Seydişehir Spor 
Salonu’ndaki mücadele saat 14.00’de başlayacak. Seydişe-
hir, kazanması durumunda ikinci sırada bulunan bir diğer Kon-
ya ekibi, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne de avantaj sağlaya-
cak. Konya Büyükşehir Belediyesi ise yarın iç sahada Bornova 
Anadolu Lisesi ile karşılaşacak. Konya Kongre Merkezi’ndeki 
maç 14.00’de start alacak.   n SPOR SERVİSİ 

Konya 1. Amatör Küme’de 
maçlar yarın oynanacak

En beğenilen sporcu 
Kenan Sofuoğlu oldu

Konya 1. Amatör Küme’de çekişme devam ediyor. A 
Grubu’nda 13.hafta, B Grubu’nda 11.hafta maçları yarın 
oynanacak. Ligde program şu şekilde; A Grubu Konya De-
mirspor – Monivaspor, Sarayönüspor – Kara Kartallar, İhsa-
niye Gençlerbirliği – Kulu Belediyespor, Gölyazı Belediyespor 
– Cihanbeyli Belediyespor. B Grubu Çelik Duş Doğuşspor – A. 
Kültürspor, Seydişehir Gücü – Bozkır Gençlerbirliği, Yeni Do-
ğanhisarspor – Akşehir Gençlik, Seydişehir Gücü – Selçuklu 
İdman Yurdu. 
n SPOR SERVİSİ

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Yıldız Teknik Üniversi-
tesi tarafından verilen ‘Spor Ödülleri’nde’ ‘Yılın En Beğenilen 
Sporcusu’ ödülünün sahibi oldu. Türk motosikletinin öncü ismi 
Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, Yıldız Teknik Üniversite-
si tarafından ‘Yılın En Beğenilen Sporcusu’ seçildi. 2017’de 
Dünya Supersport Şampiyonası’nda yarışan Sofuoğlu, birçok 
şanssızlık yaşamasına karşın dünya ikincisi olmayı başar-
mıştı. Ödülü almaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaşan 
başarılı sporcu, gençlere teşekkür etti. Gençlerden bu ödülü 
aldığı için mutlu olduğunu belirten başarılı sporcu, “Gençlerin 
seçimiyle 2017’nin en beğenilen sporcusu ödülünü almak çok 
güzel. Hepsine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Sofu-
oğlu, 2017’de çıktığı Portekiz, Rimini, Büyük Britanya, İtalya 
ve Hollanda yarışlarında zafere ulaşmıştı.
n İHA 

Bölgesel Amatör’de 
ikinci yarı başlıyor

Üç temsilcimizin mücadele ettiği 
Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta li-
gin ikinci yarısı yarın oynanacak olan 
maçlar ile start alacak. Ligde ilk yarıda 
oynanan 13 maçın ardından temsilcile-
rimizden Sarayönü Belediyespor, lider 
Serik Belediyespor’un 15 puan gerisine 
düşerek, üst sıralarda kalma şansını 
büyük ölçüde yitirdi. Yeşil siyahlılar, 
14.hafta maçında bir diğer Konya ekibi 
Ereğlispor’u konuk edecek. Sarayönü 
İlçe Stadyumu’ndaki mücadele saat 
14.00’de başlayacak ve Kemal Savaş 
yönetecek. Ligde 1 galibiyeti bulunan 
yeşil beyazlı temsilcimiz Ereğlispor, 
zorlu deplasmandan puanlarla dönerek 
ikinci yarıya moralli bir şekilde başla-
mak istiyor. 22 puanla 6.sırada bulunan 

Sarayönü Belediyespor, bu zorlu maçta 
galip gelerek, üst sıralarda bulunan ta-
kımların kaybetmesini bekleyecek.

AKŞEHİR, MANAVGAT 
DEPLASMANINDA

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta bu-
lunan bir diğer temsilcimiz Akşehirspor 
ise ligin ikinci yarısına Manavgatspor 
deplasmanında başlayacak. Evren-
seki Stadyumu’ndaki mücadele saat 
14.00’de başlayacak ve Hakan Aktaş 
yönetecek. Ligin ilk yarısında sadece 
2 maç kazanan ve 9 puan ile 11.sırada 
yer alan kırmızı beyazlı temsilcimiz, 
ikinci yarıda iyi bir çıkış yakalayarak 
düşme korkusu yaşamak istemiyor. 
Akşehirspor’da bu zorlu maç öncesi tek 
hedef galibiyet.  n SPOR SERVİSİ

Samsun seferi!
Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında Samsun Büyükşehir 

Belediyesi Anakent’e konuk olacak. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.00’de 
başlayacak. Ligde son iki maçında yenilen mavi beyazlılar, bu karşılaşmayı kazanarak çıkışa geçmek istiyor

Türkiye Basketbol Ligi’nde mü-
cadele eden temsilcimiz Selçuklu 
Belediyesi Basketbol Takımı, 18.hafta 
mücadelesinde Samsun Büyükşehir 
Belediye Anakent ile karşılaşacak. 
Bugün Mustafa Dağıstanlı Spor Sa-
lonu’nda oynanacak karşılaşma saat 
17.00’de başlayacak. Müsabakayı 
Turgut Işık, Ozan Gönen, Hande Öz-
türk hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 
oynadığı son iki maçtan mağlubiyetle 
ayrılan mavi-beyazlılar Samsun’dan 
galibiyetle dönerek haftayı galibiyetle 
kapatmak istiyor. Ligde şu ana kadar 
oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 6 mağ-
lubiyet alan Selçuklu Kartalı ligde 5.sı-
rada yer alıyor. Ev sahibi ekip Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Anakent ise lig-
de 21 puanla 16.sırada yer alıyor. Ma-
vi-Beyazlılarda sakatlığı geçen Fran 
Plepic Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Anakent maçında forma giyebilecek.

İÇERDE BANDIRMA’YA 
MAĞLUP OLDU

Temsilcimiz Selçuklu Beledi-
yespor, ligde son iki maçtır gelip gele-
miyor. İlk yarının 16.haftasında kendi 
evinde Bandırmaz Kırmızı’nı konuk 
eden mavi beyazlılar, bu maçtan 66 
– 69 mağlup ayrıldı. Bu şok yenilgi 
sonrası, gözler Petkim maçına dön-
dü. Ancak temsilcimiz deplasmanda 
oynadığı Petkim maçında da yenilgi 
alarak, ligin ilk yarısını moralsiz ka-
pattı. Düşme hattında bulunan Petkim 
Spor ise Selçuklu’dan aldığı galibiyet 
ile 15.sıraya yükseldi. Selçuklu, ligin 
ilk yarısını 5.sırada tamamladı.

FRAN PİLEPİC OYUNDA OLACAK
Basketbol temsilcisi Selçuklu 

Belediyespor’da ligin ilk yarısında 
sakatlanan Fran Pilepic, 3 maçta da-
kika alamamıştı. Son olarak oynanan 
Petkim maçında kısa süre dakika alan 
oyuncunun sakatlığı tamamen geçti. 

Hırvat oyuncu bugünkü Samsun 
Anakent maçında oynayabilecek. 
Fran, Petkim ile oynanan mücadelede 
9 sayılık bir katkı sağlamış ancak maçı 
kaybedilmesini engelleyememişti. 
Selçuklu Belediyespor’da Fran’ın da 
katılması ile eksik oyuncu bulunmu-
yor.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y Puan
1 TÜRK TELEKOM 17 16 1 1420 1218 33
2 AFYON BELEDİYESİ 17 14 3 1427 1307 31
3 BURSASPOR 17 12 5 1410 1287 29
4 ANTALYASPOR 17 12 5 1360 1302 29
5 SELÇUKLU BELEDİYESİ 17 11 6 1345 1317 28
6 KARESİ SPOR 17 10 7 1351 1345 27
7 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 17 10 7 1345 1348 27
8 BANDIRMA KIRMIZI 17 10 7 1339 1361 27
9 BAKIRKÖY BASKET 17 9 8 1328 1321 26
10 AKHİSAR BELEDİYE 17 8 9 1270 1289 25
11 DÜZCE BELEDİYE 17 8 9 1294 1321 25
12 OGM ORMANSPOR 17 7 10 1229 1249 24
13 İSTANBULSPOR 17 6 11 1326 1378 23
14 TED ANKARA KOLEJLİLER 17 5 12 1267 1323 22
15 PETKİM SPOR 17 4 13 1245 1325 21
16 SAMSUN ANAKENT 17 4 13 1289 1384 21
17 ANKARA DSİ 17 4 13 1222 1333 21
18 YALOVA BELEDİYE 17 3 14 1361 1420 20
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Medipol Başakşehir Futbol 
Kulübü Başkanı Göksel Gümüş-
dağ’ın Arda Turan’ın transfer tar-
tışmaları sırasında Avrupa Ligi 
katılımından 13 Milyon Euro gelir 
elde ettiklerini açıklaması üzerine 
gözler Konyaspor’a çevrilmişti. 
Konu ile ilgili Konya Yenigün Ga-
zetesi’ne özel açıklamalarda bu-
lunan Atiker Konyaspor Başkanı 
Fatih Yılmaz, kendilerinin Avrupa 
Lİği’nden bahsedildiği gibi bir ka-
zanımlarının olmadığını söyledi.  

Sezon başında 2.6 Milyon 
Euro’luk bir ödeme aldıklarını 
söyleyen Yılmaz, “Önümüzdeki 
hafta 5 milyon Euro daha gelecek. 
Toplamda 7.5-8 Milyon Euro gibi 
bir rakama tekabül ediyor. 13 Mil-
yon gibi bir para söz konusu değil. 
Hafta içinde de söyledik. Bu ko-
nularda şeffafız. Gelecek olan 
paranın bir kısmını da transferde 
kullanacağız” ifadelerini kullandı.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Avrupa’dan 8 Milyon Euro geldi
Kayserispor ile başarılı bir 

ilk yarı geçiren teknik direk-
tör Sumudica sezon başında 
Kayserispor’dan önce Kon-
yaspor’dan teklif aldığını söy-
ledi. Türk futbolunu yakından 
takip ettiğini belirten Sumu-
dica, “Kayserispor’dan önce 
Konyaspor bir teklif yapmıştı. 
Konya ile görüşüyorduk. Me-
najerim bana Konyaspor’un 
teklif yapacağını belirtti ama 
beni ikinci planda tutmuşlardı. 
Kayserispor daha olumlu bir 
teklif yaptı, ben de zaman kay-
betmemek için Kayserispor’u 
seçtim. Önceki senelerde Ga-
ziantepspor’dan bir teklif gel-
mişti. O yüzden Türk futbolunu 
yakından takip ediyordum. 
Çok zor bir lig. Kaliteli yaban-
cılar geliyor. Kaliteli yabancı-
lar geldiği için mücadeleci bir 
lig oluyor” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Sumudica’ya ilk teklifi Konyaspor yapmış

Tarihimizde ilk defa 
UEFA mücadelesi veriyo-
ruz hem de iki yıl üst üste. 
Yetinmiyoruz ligimizin üç 
önemli kupasının ikisini 
müzemize götürüyoruz. 
Geçtiğimiz sezonlarda 
herkesin hayal ettiği, düş-
lerken bile mutlu olduğu 
tüm başarıları müthiş bir 
ivme ile yakaladık. Ne ka-
dar güzel günlerdi ki dünü 
hatırlayıp yeniden mutluluk ve heyecan duyuyoruz. 
Ama şimdilerde Atiker Konyaspor’un geleceğini dü-
şündükçe ne tadımız kalıyor nede tuzumuz. 

Evet, gün içerisinde birçok yere ziyarette bulu-
nuyoruz. Bir araya geldiğimizde Konyaspor’un duru-
munu konuşuyoruz. Önce “ne günlerdi be” diyoruz 
sonra ise “ne olacak bu Konyaspor’un hali”... 

Bizlerde soruyoruz bazen ne olacak bu takımın 
hali diye ama maalesef cevap alamıyoruz. Oyun dü-
zeniyle birlikte kulüp düzeni de bozulan bir takımdan 
bahsediyoruz. Düzeltmeye çalıştıkça bir başka yerden 
patlak veren bir kulüpten. Olacaktır diyoruz. Olması 
için mücadele gösteriyoruz. Ama daha çok çaba gös-
termesi gerekenler ne yapıyor onları da sizin takdiri-
nize bırakıyorum…  

Kötü bir ilk yarı geçirdik. Sezon başında yapılan 
transferlerin aslında bir transfer olmadığını birilerinin 
zoruyla oynatıldığını gördük. Yani büyük bir enkaz 
içerisinde sezonun ilk yarısını tamamladık. Aslında bu 
enkazdan kurtulmamız gerektiğini de sıklıkla söyledik. 
Evet, şimdi bu enkazı kaldırıp yeniden iyi bir inşaat 
yapma vakti gelmedi mi?

Şu “taklacı futbolcu” merakından vazgeçip, 
takıma katkı sağlayacak, futbolu ile göz dolduracak 
isimler almak gerekmiyor mu?  Altyapısına, 
şehrine, takımına değer katacak futbolcular almamız 
gerekmiyor mu? Ama bakıyoruz hala konuşulan 
isimler birilerin hayali. Artık birilerinin hayali değil de 
bir şehrin hayalinin düşünülmesi gerekmiyor mu?

Birde bahsetmiş olduğumuz enkaz sadece kötü 
transfer kötü futbolcu enkazı değil. Bu enkazın içeri-
sinde kolon görevi yapan yönetimde var. 

Sağlam duramayan, kendi içerisinde yönetileme-
yen, dik duramayan bir yönetim var. Umarım onlarda 
kendilerine yap çıkartacaklardır. Umarım onlarda hata 
yaptıklarının temeli sağlam atmadıklarının farkına va-
racaklardır.

ENKAZI KALDIRALIM ARTIK 

samikayalar@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

Abdülaziz 
takımdan ayrıldı

Süper Lig temsilcmiz Atiker Konyaspor’da daha 
önce gitmek istediğini yönetime bildiren kaleci Abdü-
laziz Demircan, yeşil beyazlı takıma veda etti. Sosyal 
medya hesabından bir açıklama yapan Demircan, 
camiaya teşekkür etti ve Konyaspor kampından ayrıl-
dı. 27 yaşındaki kaleci bu sezon Konyaspor forması ile 
sadece 13 dakika görev yaptı. Konyaspor’da Abdülaziz 
Demircan’ın yerine Emrullah Şalk’ın kadroya dahil 
edilmesi bekleniyor.  n SPOR SERVİSİ 

Patrick Eze Denizlispor’a imza attı
TFF 1. Lig’de mücadele eden Denizlispor, 

Atiker Konyaspor’un golcü oyuncusu Patrick Fri-
day Eze ile sezon sonuna kadar sözleşme imza-
ladığını duyurdu.

TFF 1. Lig’de mücadele eden ve alt sıra-
lardan kurtulmak isteyen Denizlispor, Atiker 
Konyaspor’da forma giyen 26 yaşındaki Nijer-
yalı golcü oyuncusu Patrick Friday Eze ile yarım 
sezonluk bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Nijer-
yalı oyuncuyu renklerine bağlayan yeşil-siyahlı 
kulübün başkan yardımcısı Taner Atilla, bir açık-
lama yaptı. 

Golcü oyuncu Eze ile sezon sonuna kadar 
anlaştıklarını dile getiren Atilla, futbolcunun 
Antalya Belek’teki kampa katıldığını belirtti. De-
nizlispor’un Antalya’daki 10 gündür süren kam-

pın bugün itibariyle sona ereceğini dile getiren 
Atilla, oyunculara iki günlük izin verileceğini 
kaydetti. 

YUSUF ŞİMŞEK 400 BİN TL’LİK 
SENETLERİ GERİ VERDİ

Öte yandan eski teknik direktör Yusuf Şim-
şek’in kalan ödemesi ile ilgili bir açıklama yapıl-
dı. Şimşek’e kalan ödemenin yapıldığı belirtilen 
açıklamada, Şimşek’in elindeki 400 bin TL’lik 
senetleri, kulübe geri verildiği belirtildi. Yazılı 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Şimşek’e 110 bin lira ödeme yapılarak 
anlaşmaya varılmıştır. Denizlispor’un kendisin-
de her zaman ayrı bir yeri olduğunu ifade eden 
Yusuf Şimşek hocamıza bu davranışından dolayı 
çok teşekkür ediyoruz.”   n İHA

ÖZDİLEK UMUTLU
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek transferlerin henüz gerçekleşmemesine rağmen umut aşılamayı 
sürdürüyor. Kampta konuşan Özdilek, ikinci yarı daha iyi olacaklarını söyleyerek ilk 10 hedeflerini yeniden vurguladı

Süper Lig’de 9. haftanın ardın-
dan Mustafa Reşit Akçay’ın yerine 
göreve getirilen 51 yaşındaki teknik 
adam, yeşil-beyazlıların Antalya’da 
yaptığı kampta sorulara yanıtladı. 
Son 7 haftada oyun olarak gelişme-
lerine rağmen son vuruşlarda bece-
riksiz olduklarını belirten Özdilek, şu 
ifadeleri kullandı: “Her maçı kaza-
nabilecek kadar oynadığımızı düşü-
nüyorum. 6-7 puan daha alabilirdik 
ama bitiricilikte sezon başından beri 
bir eksiğimiz vardı. Santrfor pozisyo-
nunda oynayan 3 oyuncudan da ve-
rim alamadık. Bunu tolere edebilmek 
için kadroda yer alan tüm oyunculara 
şans vermeye çalıştık ama Fenerbah-
çe ve Trabzonspor maçlarını Ömer 
Ali Şahiner ile bitirdik. Lig, kupa ve 
UEFA Avrupa Ligi’nde yoğun bir süreç 
geçirdik. Kadro derinliğimiz buna çok 
elverişli değildi. Sakat oyuncular var-
dı. Ama oynanan oyun ve edilen mü-
cadelenin gelecek adına ümit verici 
olduğunu düşünüyorum.” 

Bu sezonu geçiş süreci olarak 
değerlendiren Mehmet Özdilek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Hedefimiz ligi ilk 10 takım 
içinde bitirebilmek. Bunun için mücadele 
edeceğiz. Geçen sezon ligi 43 puanla 9. sı-
rada bitiren bir Atiker Konyaspor vardı ama 
sezonu kupayı kazanarak tamamladılar. İki 
sene aynı teknik adamla çalıştıktan sonra 
sistem değişikliği kolay olmuyor. Mustapha 
Yatabare aramıza katıldı. Devre arasında, 
takımlarında oynayan oyuncuların aramıza 
katılması bir avantaj olacak. Bildiğimiz ve 
inandığımız oyuncuları bünyemize katmaya 
çalışıyoruz. İkinci yarı zorlu geçecek. Trans-
ferlerin de aramıza katılmasıyla ikinci yarıda 
çok ses getiren bir takım olacağız.”

“ORKAN’I İSTİYORUZ”
Mehmet Özdilek, Beşiktaş’ın 21 ya-

şındaki orta saha oyuncusu Orkan Çınar’ı 
kadrolarına dahil etmek istediklerini ak-
tardı. Orkan’ı 2008-2013 yıllarında teknik 
direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor’a almak 
istediğini fakat görevinden ayrılınca bunun 
gerçekleşmediğini ve oyuncunun da Gazian-

tepspor’a transfer olduğunu dile getiren Öz-
dilek, “Orkan’ı Almanya’da tanıyan ve bulan 
benim. Onun oyunculuğunu ve yeteneklerini 
biliyorum. Orkan’ı kadromuza katmak isti-
yoruz. Bir sakatlık geçirdi ama bence bizim 
için iyi bir oyuncu. Geleceği adına onun da 
oynaması çok önemli. Her şeyden önce ülke 
futboluna faydalı olabilmesi için Orkan’ın 
oynaması gerektiğini düşünüyorum.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

“UEFA AVRUPA LİGİ’NDE
 GELİŞİM GÖSTERDİK”

Mehmet Özdilek, 6 puanla grubu 3. sıra-
da bitirerek elendikleri UEFA Avrupa Ligi’nde 
bu sezon gelişim gösterdiklerini dile getirdi.

Avrupa Ligi’nin bu sezon Atiker Kon-
yaspor için olumlu ve faydalı geçtiğini vur-
gulayan Özdilek, şöyle konuştu. “Olympique 
Marsilya maçını kazansaydık, yüzde 80-90 
üst tura çıkacaktık. Çıkabilecek kadar oyna-
dık. Onların bütçesi ile bizimkisi arasında 
dağlar kadar fark var ama sahada rakibe 
üstünlük sağladık. Golü de 90+4. dakikada 

yedik. Futbolun içinde böyle talihsiz 
goller ve anlar var. Ben geldiğimde 
üst turdan hedef olarak uzaklaşmıştık 
ama Salzburg’dan puan almamız ve 
Vitoria Guimaraes’in de Marsilya’yı 
yenmesi bizi tekrar hedefin içine 
soktu. Marsilya’yı yenseydik onların 
önüne geçecektik ve Vitoria Guima-
raes karşısında final maçına çıka-
caktık. Gelecek yıllarda tekrar bu ku-
palarda olmak en büyük hedefimiz. 
Çünkü orayı benimseyen bir Kon-
yaspor camiası ve taraftarı var.” 

“FATİH HOCA AYRILINCA 
BEN DE BIRAKTIM”

Mehmet Özdilek, A Milli Futbol 
Takımı’nda eski Türkiye Futbol Di-
rektörü Fatih Terim’in yanında göre-
ve başlaması ve Terim’in ayrılma-
sının ardından kendisinin de devam 
etmemesi hakkında şunları kaydetti: 
“Milli takım bir projeydi. Ben de bu 
projeye olumlu yaklaştım. Süreçte 
başka teklifler olmasına rağmen o 
projenin doğru ve sağlıklı olduğuna 
inanmıştım. Fatih Terim’in yanında 

görev alacaktım. Daha sonraki süreçte geli-
şen olayların ardından Fatih hoca ayrıldı. O 
ayrılınca bizim de orada kalmamız çok doğru 
değildi çünkü bu projeyi onunla birlikte yapa-
caktık. Kalmak gibi bir düşüncem de olmadı. 
Nasip değilmiş. Bundan sonra milli takıma 
tek gideriz.”

“CENK VE ÜLKE FUTBOLU 
ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM”

Özdilek, Cenk Tosun’un Beşiktaş’tan 
İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a trans-
fer olmasının oyuncu ve ülke futbolu adına 
önemli bir adım olduğunu belirtti. 

Türk futbolcuların büyük takıma gitme ıs-
rarları yüzünden Avrupa’ya yeterince oyuncu 
gönderemediklerine dikkati çeken Mehmet 
Özdilek, şunları aktardı: “Bu zihniyetten 
uzaklaşmak lazım. Oraya gidip, vizyonunuzu 
geliştirmek çok önemli. Rekabet dünyanın 
her yerinde var. Rekabetin olduğu yerde ba-
şarılı olursunuz. Cenk de son 2-3 sezondur 
üst düzey forvetlerle yarışıyordu. Aboubakar, 
Gomez ve Negredo’nun, Cenk’in gelişimine 

çok büyük desteklerinin olduğuna inanıyo-
rum. Cenk’in geçmişini çok iyi bilirim. Geli-
şime açık bir oyuncuydu. Asla vazgeçmedi. 
Everton’a transfer olmayı hak etti. Daha 
büyük takımlara gidecek potansiyeli de var. 
Cenk’in başarılı olması bundan sonra Avru-
pa’ya gidecek tüm oyuncular için örnek.” 

“BEŞİKTAŞ’IN ŞANSI 
BAYERN MÜNİH İLE EŞİT”

Mehmet Özdilek, Beşiktaş’ın UEFA Şam-
piyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Al-
manya ekibi Bayern Münih’i eleme şansının 
yüzde 50 olduğunu savundu. Siyah-beyazlı-
ların bu sezon Avrupa’da Türkiye’yi başarıyla 
temsil ettiğini belirten Özdilek, “Beşiktaş, 
Şampiyonlar Ligi’nde artık sıradan bir takım 
değil. Ciddi tecrübe kazanarak, kendini ge-
liştiren önemli bir takım oldu. Kazanırsa çok 
ses getirir. İlk maçın deplasmanda olması 
avantaj. O zamana kadar kendini yenileye-
cektir. Şansların eşit olduğuna inanıyorum. 
Şansını İstanbul’daki maça taşırsa Beşik-
taş’ın seyirciyle turu geçeceğini düşünüyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör olarak eşit şartlarda 
yarışmamalarına rağmen kendilerini ge-
liştirerek ve değişerek çalıştıklarını belirten 
Mehmet Özdilek, Beşiktaş ve A Milli Futbol 
Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapacak 
tecrübeye sahip olduğunu vurguladı.
“KIZLARIMLA VAKİT GEÇİRMEK İSTEDİM”

Atiker Konyaspor’dan önce son olarak 
2015’te Gençlerbirliğini çalıştıran Mehmet 
Özdilek, kızlarıyla vakit geçirmek ve dinlen-
mek istediği için teknik direktörlüğe ara ver-
diğini dile getirdi. 

Bu süreçte teklifler almasına rağmen 
bilerek takım çalıştırmadığını söyleyen Özdi-
lek, “Üç kızım var. Onlarla vakit geçirmek is-
tedim. Onların büyüme süreçlerini kaçırıyor-
dum. Kız babası olmak farklı bir şey. Onlar 
dediği zaman bazı şeylerin askıya alınması 
gerekiyor. Benim de dinlenmeye ve yenilen-
meye ihtiyacım vardı. 

Çünkü 9,5 yıl aralıksız çalıştım. Hep zor 
zamanlarda tercih edilen teknik direktör ol-
dum. Bu da bana çok tecrübe kattı. İyi ki de 
böyle yapmışım. Çok daha zinde bir şekilde 
geri döndüm.” ifadelerini kullandı.   n AA

Mehmet Özdilek


