
Bitki Borsası da şart!
Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin 

korunmasında, üretiminde ve 
pazarlanmasında karşılaşılan 

sorunlar ile ilgili Meclis Araştırma 
Komisyonu kuruldu. Prof. Dr. 

Yüksel Kan, komisyon ile birçok 
sorunun önüne geçileceğini 

belirterek, tıbbi aromatik bitki 
grupları ile ilgili de bir borsanın 

kurulması gerektiğini söyledi

KOMİSYON, BİTKİ SEKTÖRÜ 
İÇİN FAYDA SAĞLAR 

Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin 
korunmasında, üretiminde ve pazar-
lanmasında karşılaşılan sorunlar ve 
alınması gereken tedbirlerin belir-
lenmesi maksadıyla bir Meclis Araş-
tırması Komisyonu kuruldu. SÜ Tıbbi 
Bitkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Yüksel Kan, komisyonun tıbbi ve aro-
matik bitki sektörünün zayıf ve güçlü 
taraflarını araştırması bakımından 
önemli olduğunu belirtti. 

TIBBİ BİTKİLERLE İLGİLİ
BORSA DA KURULMALI 

Kurulacak olan araştırma komisyonu 
ile birlikte bitki kaçakçılığının önü-
ne geçilebileceğini dile getiren Kan, 
“Geçen hafta Afyon’da bu konu ile ilgi-
li bir toplantımız vardı ve orada böyle 
bir komisyonun kurulması gerektiğini 
belirttik. Fakat komisyonla birlikte tıb-
bi aromatik bitkilerle ilgili de borsa ku-
rulmalıdır. Böylece bitki çeşitleri daha 
planlanmış hale gelebilecektir” dedi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE
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‘20 bin üyemizle 
çalışıyoruz’

Karatay’a 21. 
Emekli Konağı 

Yolu trafiğe 
kapattılar 

Gezi ile kardeşlik
bilinci gelişiyor 

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
7 Nisan’da yapılacak Meslek 
Komiteleri Seçimleri’ne tüm 
üyeleri katılmaya davet ederek, 
“İhracat artışı, istihdamla 
Türkiye ekonomisini sırtlamaya 
devam edeceğiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay’ın 
21. Emekli Konağının da çok 
yakında hizmete gireceğini 
belirterek, “Çevre düzenleme-
si ve iç tefrişat çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından 
emeklilerin istifadesine sunula-
cak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

10 yaşındaki Rabia Sena 
Doğan’ın bir aracın çarpması 
sonucu hayatını kaybettiği 
yerde tekrar kaza meydana 
gelince vatandaşlar ve Rabia 
Sena’nın akrabaları toplanarak 
caddeyi trafiğe kapattı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Çumra Belediyesi’nin 40 
Kardeş Eğitim ve Kültür Gezisi 
4.yılda da devam ediyor. Baş-
kan Mehmet Oğuz, “ Her seya-
hatle birlikte 40 genç birbiriyle 
kardeş olduklarının bilincine 
ulaşmaktadır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

DOWN SENDROMU VE OTİZM
MECLİS GÜNDEMİNDE 

CAMİLERDE ÇOCUKLARA
SEVGİ GÖSTERİLMELİ

Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay:

Down sendromu ve otizm ile ilgili hükümet harekete geçti 
ve Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon geli-
şim bozukluklarıyla ilgili ailelerin ve bireylerin çözümün-
de yardımcı olacak. Söz konusu komisyonun çalışmaları-
nın ise Down Sendromu ve otizm konusunda ışık olacağı 
belirtiliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
Merkez Camii Cemaati’nden gelen davet üzerine sabah 
namazında cami cemaati ile buluştu.  Başkan Altay, ca-
milerin çocuklarla daha güzel mekanlar haline geldiğini 
ifade etti.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Seydişehir’de 2.1, Beyşehir’de 1.8, Selçuklu’da 2.5 şiddetinde... 

3 ayrı depremle sarsıldık! 
Konya gün içinde depremlerle sarsıldı. 
İlk deprem saat 12.23’te 2.1 şiddetinde 
Seydişehir’de, ikinci deprem 13.22’de 1.8 
şiddetinde Beyşehir’de meydana geldi. İlerleyen 
saatlerde Selçuklu’da da 2.5 şiddetinde deprem 
meydana geldi. 
Şehir merkezinin genelinde hissedilen deprem 
kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı orta 
şiddetli deprem olarak sınıflandırıldı. Depremin 
derinliğinin ise 5,4 olarak ve en çok Selçuklu 
bölgesinde hissedildiği bilgisi verildi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

İnşaattaki yenilikler kavağı bitirdi!
İnşaat sektöründeki daralma kavak piyasasını 
da etkiledi. Satışların geçen seneye oranla 
çok düşük olduğunu belirten esnaf, kerestenin 
yerini de başka ürünlerin aldığını vurguladı. 
Ağaç işleriyle uğraşan Ahmet Doğan, “Kavak 
olayı tamamen bitti. Eski zamanların satışı artık 
günümüzde kalmadı.  Hammaddeyi bulmakta 
zorlanıyoruz. Bizler esnaf olarak masrafların 
hakkından da gelemiyoruz” dedi.  
n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Lider ülke Türkiye mutlaka kurulacak’ ‘Hedef; Konya’yı geleceğe hazırlamak’
Derebucak’ı ziyaret eden Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Derebucak Şehir Parkı 
ile prestij caddede de incele-
melerde bulundu. Türkiye’nin 
bugün dünya devletleri ile 
mücadele ettiğini dile getiren 
Başkan Akyürek, “Türkiye 
olarak mutlaka tarihi 
misyonumuza kavuşaca-
ğız ve mutlaka Lider Ülke 
Türkiye’nin kuruluşu 
gerçekleşecek” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Konya Bü-

yükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Selçuklu Be-

lediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Karatay Belediye Başka-

nı Mehmet Hançerli, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, 

Selçuklu Belediye’sinde düzenle-
nen istişare toplantısında biraraya 

geldi. “Konyamızı bugününden 
daha güzel bir geleceğe hazırlamak 

en büyük hedefimiz” denildi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

07 Sınav ücretlerine 
karşı fikir duvarı! 07 Büyükşehir’den

eğitimde işbirliği 10 14Eczacılar Konya’da 
biraraya geliyor 

Konya SMMMO’dan 
Staja Giriş Sınavı uyarısı 
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Kadim şehir Konya’nın tarım ve 
ekonomisine değer katan 3 başkanı var;

KTO Başkanı Selçuk Öztürk,
KTB Başkanı Hüseyin Çevik,
KSO Başkanı Memiş Kütükcü... 
Konya’ya gönül vermiş bu üç isim, 

tarımda, ekonomide, sanayide şehri 
parlayan yıldız haline getirmek için yo-
ğun gayret gösteriyor. 

Bir anlamda yerel değerlerimizi 
marka yapma derdi içindeler...

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek’in göreve geldiği ilk 
dönem unutulmayacak bir ifade kullan-
mıştı; “Konya’yı geçmişi kadar görkemli 
bir geleceğe hazırlıyoruz...” 

İşte 3 başkan da Konya’nın gele-
ceğine değer katıyor. 1882’de kurulan 
Konya Ticaret Odası, 1907’de kurulan 
Konya Ticaret Borsası, 1974’te kurulan 
Sanayi Odası... Köklü geçmişlerinden 
aldıkları güçle tarımsal ve ekonomik 
alanda şehri emin adımlarla geleceğe 
taşıyorlar...

Başkan Öztürk’ün TOBB Başkan 
Yardımcığı görevine getirilmesi, Baş-
kan Kütükcü’nün OSBÜK Başkanı se-
çilmesi de bu anlamda önemlidir. 

Ortak aklın en güzel örneğini ser-
giliyorlar. Birbirlerini çekiştirmeden, fit-
ne-fücura yer vermeden Konya için ne 
yapabiliriz? Derdi içindeler...

Alanlarıyla ilgili öne çıkan çalışmala-
ra baktığımızda; 

Tarımsal sulama, ihracatı ve ya-
tırımı artıracak Lojistik Merkez, ta-
rımsal ticaretin kilometre taşları olan 
lisanslı depoculuk, Milli Tohum ve 
Gen Teknolojileri Vadisi, Türkiye’de ilk 
Elektronik Satış Salonu uygulaması, 
Türkiye’de ilk Elektronik Ürün Senedi 
(ELÜS) satışı, Konya-Karaman-Mersin 
Demiryolu Hattı, çiftçi ve iş dünyasının 
desteklenmesi, hayvancılığın gelişmesi, 
girişimcilerin ve yatırımcıların önündeki 
engellerin kaldırılması, ihracat artışı, 
yeni girişimcilerin yetişmesi, sanayinin 
kalifiye eleman sorununun çözümü... 

başarıya ulaştırdıkları 
önemli hamleler...  

Üçü birden harekete 
geçti... Yerel yönetimleri 
de arkalarına alarak Anka-
ra-Konya arasında mekik 
dokudular. 

Netice genelde olum-
lu sonuçlandı, projeler 
yatırım programlarına 
alındı... Kazanan ortak akıl etrafında 
Konya oldu...

Bunların hepsini yaşadık ve gör-
dük...

***
Şimdi de gündemde yerli otomobil 

var. 
Otomobili yapacak, ‘Babayiğitler” 

belli oldu, çalışmalar başladı. 2021’de 
de test sürüşlerinin başlayacağı ifade 
ediliyor.

Fabrikanın nereye 
kurulacağı ise şu an için 
muamma. Konya’nın da 
içinde olduğu 8 il gün-
demde. Otomotiv sana-
yide önde gelen şehirler 
içinde olmamız nedeniyle 
ilk günden itibaren fabri-
kaya talip olduk. 

Oda ve Borsa baş-
kanlarının da şehirden 

gelen bu talibi olumlu sonuçlandırmak 
adına yoğun mesai harcadıklarını bili-
yoruz. 

Otomobil konusunda rapor hazır-
layan tek şehiriz. Raporun ana fikri şu; 
Konya yerli otomobil yatırımın yapıla-
cağı en fizibil yatırım alanı... Ve baba-
yiğitlere şu mesaj veriliyor; Konya ile iş 
yapan kazanır... 

Konya Sanayi Odası’nın 5. kez 

düzenlediği Uluslararası Otomotiv 
Sektörünün Geleceği OSEG Konferan-
sı’nda, “Yerli otomobilin yeri Konya” 
vurgusunun bir kez daha yapılması da 
kararlığımızın göstergesidir. 

“Gayret bizden tevfik Allah’tan” an-
layışıyla KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 
KTB Başkanı Hüseyin Çevik, KSO 
Başkanı Memiş Kütükcü çalışmalarını 
sürdürüyor. Üretimin, yatırımın, ticare-
tin olduğu ama bürokrasinin olmadığı 
Konya’da ortak akıl düşüncesiyle güzel 
başarıların geleceği aşikar. 

***
Önümüzde Oda ve Borsaların genel 

kurulları var. KTO ve KTB 7 Nisan›da, 
KSO 14 Nisan’da genel kurullarını 
gerçekleştirecek. Genel Kurullar sonrası 
bir başkan değişikliği beklenmiyor. 
Başarının, azmin ve çalışkanlığın olduğu 
bir yerde  çiftçi, sanayici, iş dünyası or-
tak aklı sürdürecektir. Beşeri sermaye-
sinin gelişimi ve ekonominin ilerlemesi-
ne hep birlikte katkı sunmak bu şehrin 

insanları olarak sorumluluğumuz. Bu 
sorumluluğu yerine getirmek milli bir 
meseledir. Ülkemiz içeride ve dışarıda 
ateş çemberi içine alınmaya çalışılırken, 
2019 gibi kritik bir seçim yılına girerken 
aynı güç birliğinin devam etmesi Konya 
için elzemdir. 

2017 Ekonomi Ödülleri Töreni’nde 
KTB Başkanı Hüseyin Çevik’in vur-
guladığı gibi her şeye rağmen, inadına 
çalışmak, inadına üretmek, inadına bü-
yümek zorundayız... 

Aksi takdirde tökezlediğimiz, istikra-
rı kaybettiğimiz, milli duruşu yitirdiğimiz 
anda varoluş kavgasında mukadderatı-
mız, istikbalimiz zarar görecektir. 

Türk Dünyası’na yön veren İsmail 
Gaspıralı’nın, “Dilde, fikirde, işte birlik” 
düsturuyla dimdik ayakta durmalıyız. 

Her üç başkana genel kurullarında 
başarılar diliyorum... Allah yollarını açık, 
başarılarını daim eylesin... 

KONYA’NIN 3 BAŞKANI!

hayhan@konyayenigun.com
HASAN AYHAN

Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Prof. 
Dr. Yüksel Kan, komisyon ile bir çok sorunun önüne geçileceğini belirterek, tıbbi aromatik bitki grupları ile ilgili de bir borsanın kurulması gerektiğini söyledi

Bitki borsası da kurulmalı!
Tıbbi ve aromatik bitki çeşitli-

liğinin korunmasında, üretiminde 
ve pazarlanmasında karşılaşılan 
sorunlar ve alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi maksa-
dıyla bir meclis araştırması ko-
misyonu kurulmasına dair karar, 
04 Nisan 2018 tarihli ve 30381 
sayılı resmi gazetede yayımlandı. 
Yayımlanan karara göre tıbbi ve 
aromatik bitkilerin, korunmasın-
da, üretiminde ve pazarlanma-
sında yaşanılan sorunların önüne 
geçilebilecek. Meclis Araştırma 
Komisyonunun kurulmasının son 
derece doğru olduğunu dile ge-
tiren Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 
Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Yüksel Kan, Tür-
kiye’de tıbbi ve aromatik bitki 
grupları ile ilgili muhatap ola-
bilecek bir kurumun olmadığını 
söyleyerek: “Türkiye’de ki tıbbi 
bitkileri kontrol edecek ve bütün 
bunlarla ilgili faaliyetleri bir çatı 
altında yönetebilmek amacıyla 
araştırma komisyonun kurulma-
sı gerekiyordu. Bakanlıklar arası 
koordinasyonu sağlayacak bir ya-
pıya ihtiyaç vardı. Kurulacak olan 
Soruşturma komisyonu Tıbbi ve 
Aromatik Bitki sektörünün zayıf 
ve güçlü taraflarını illaki araştıra-
caktır” dedi. Kan, aynı zamanda 
tıbbi ve aromatik bitki gruplarıyla 
ilgili bir borsaya da ihtiyaç oldu-
ğunu ifade etti. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN 
KURULMASI İLE SORUNLARIN 

ÖNÜNE GEÇİLECEK
Kurulacak olan araştırma ko-

misyonu ile birlikte bitki kaçak-
çılığının önüne geçilebileceğini 
dile getiren Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü, Tıbbi Bitkiler Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kan 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Komisyon ile sağlık sorunlarının 
önüne geçilecek. Boya, stratejik 
sektörlerin hammaddesi olarak 
yer alıyor. Bunların kesinlikle 
kayıt altına alınması gerekiyor. 
Türkiye’de bunlarla muhatap 
olabilecek bir kurum yoktu. Bi-
raz Orman Bakanlığı, biraz Tarım 
Bakanlığı, biraz da Sağlık Bakan-
lığı ilgileniyordu. Bundan dolayı 
Bakanlıklar arası koordinasyonu 
sağlayacak bir yapıya ihtiyaç var-
dı. Geçen hafta Afyon’da bu konu 
ile ilgili bir toplantımız vardı ve 

şu şekilde de bir sonuç bildirge-
si yayımladık, ‘Bakanlıklar arası 
koordinasyonu sağlayacak, aynı 
zamanda Türkiye’de ki tıbbi bit-
kileri kontrol edecek ve bütün 
bunlarla ilgili faaliyetleri bir çatı 
altında yönetebilmek amacıyla 
araştırma komisyonun kurulması 
gerekiyor’ şeklindeydi. 

Kurulacak olan Araştırma Ko-
misyonu, Tıbbi ve Aromatik Bitki 
sektörünün zayıf ve güçlü tarafla-
rını illaki araştıracaktır. Nasıl, şe-
ker fabrikaları veya toprak mah-
sulleri ofisleri bir organizasyon 
halinde ise milli tıbbi aromatik 
bitkilerle ilgili de koordinasyon 
kurumu kazandırılmış olacak.” 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ 

GRUBUNUN BORSASI 
KURULMALIDIR

Tıbbi ve aromatik bitkilerde 
üretimin, tüketime ve ithalata 
göre planlanması gerektiğinin al-
tını çizen Kan, tıbbi aromatik bit-
ki grupları ile ilgili de bir borsanın 
kurulması gerektiğini söyleyerek,  
“Medyadan veya kulaktan kulağa 
dolma bilgilerle üreticiler örne-
ğin; lavanta çok para ediyormuş 
diye ekim yapıyor. Dolayısı ile 
oluşturulacak olan komisyon top-
luluğu aynı zaman da üretimleri 
de planlayacak. Herkes kafasına 
göre şeker pancarı üretebilir mi? 
Üretemez. En azından mısırı, ar-
payı, buğdayı üretenler, seneye 
bırakabiliyorlar ama Tıbbi aro-
matik bitkilerde böyle bir lüks 
yok. Mutlaka üretimi tüketimi 
ile planlanması gereken gruptur. 
En büyük eksiklerimizden biri-
si de ürün grubunun borsasının 
olmamasıdır. Buğday borsasına 
buğday, arpa, yulaf, çavdar hepsi 
götürülüyor. Lokomotif olabilecek 
Tıbbi ve Aromatik Bitki borsala-
rının kurulması çok önemlidir. 
Tüketim ve ihracat planlaması 
da tamamen üretime bağlıdır. 
İthalatında planlanması gerek-
mektedir. Türkiye çörek otunu 
dışarıdan ithal ediyor! Bu olacak 
bir şey değildir. Toprağı güçlü ve 
cennet olan bir ülke çörek otunu 
kendi üretmelidir. Bundan dolayı 
meclis çok önemli bir konuya el 

attı. İnşallah kurulacak olan Mec-
lis Araştırma Komisyonu ile bun-
ların önüne geçilecek ve her şey 
çok güzel olacaktır. Tıbbi ve aro-
matik bitki çeşitleri daha planlan-
mış, daha ticari değeri artırılmış, 
katma değeri yükseltilmiş ürün-
ler olarak ülkemizin ekonomisine, 
üreticimizin cebine güzel katkılar 
sağlayacaktır” diye konuştu. 

ÇİFTLİKDE ÖZELLİKLE ENDEMİK 
BİTKİLERDEN HAREKETLE YENİ 

ÜRÜNLER GELİŞTİRİLİYOR

Türkiye’de ilk olma özelliği 
taşıyan Selçuk Üniversitesi Tıbbi 
Bitkiler Araştırma ve Uygulama 
Çiftliği hakkında bilgiler de veren 
Prof. Dr. Kan cümlelerini şu şekil-
de aktardı: “Bitkisel kökenli ilaç, 
gıda ve kozmetik ham maddele-
rinde geleneksel ve tamamlayıcı 
tıp uygulamalarında kullanılmak 
üzere 100’ün üzerinde tıbbi aro-
matik özellikli bitkinin yetiştirildi-
ği Selçuk Üniversitesi bünyesinde 
“Tıbbi Bitkiler Çiftliği”  Türki-

ye’de ilk olma özelliği taşıyor. 
Çiftliğimizde ekonomik, sağlık ve 
gıda değeri olan bitkiler üretiyo-
ruz. İlaç sanayine yönelik bitkisel 
kökenli ham madde geliştiriyoruz 
ve ilaçfirmalarına  AR-GE  ölçekli 
ham madde sağlıyoruz.Çiftliği-
mizde üretilen kantaron, aynıse-
fa, çörek otu, kudretnarı  bitkisin-
den geliştirilen ‘tıbbi yağlardan   
krem ve diğer  fitofarmasötik 
preparatlarda ham madde olarak 
kullanılmaktadır. Aynı zamanda 
fitoterapide ve fonksiyonel gıda 
sanayinde gıda takviyesi olarak 
kullanılabilecek dağçayı, tıbbi 
nane, adaçayı, ekinezya, kekik, 
melisa gibi ‘tıbbi çayların AR-GE 
ve üretim çalışmaları yapılmak-
tadır.  Tıbbi bitkiler çiftliğimizde 
yine son yıllarda çok dikkat çeken 
gojiberry, mürver, alıç ve kızılcık 
gibi ‘tıbbi meyveler’ üzerinde ça-
lışmalar yapılmaktadır. AR-GE 
ölçekli üretilen  model ürünleri 
ilaç, kozmetik ve gıda sanayine 
üniversitemiz  döner sermaye-
si üzerinde ilgili sektörlere su-
nuyoruz. Çiftliğimizde özellikle 
endemik bitkilerden hareketle 
yeni ürünler geliştiriyor ve sek-
törü bu ürünlerle tanıştırıyoruz. 
Ziraat fakültemizin Tıbbi Bitkiler 
Laboratuvarı’nda bitkilerin etken 
maddeleriyle ilgili farmakope-
ye uygunluk analizlerini yapıyo-
ruz. Bitkilerin alternatif kullanım 
alanlarını araştırıyoruz. 

Özellikle son yıllarda tüm 
dünyada ilgi gören fitoterapi uy-
gulamalarında kullanılmak üzere 
tıbbi bitki yetiştiriyoruz. Bundan 
sonraki süreçte amacımız Türki-
ye’de üniversite bünyesinde ilk 
olan bu çiftlikte uygulamalı ola-
rak fitoterapide kullanılan bitkile-
rin eğitimini vermek. 

Bunun yanında ülkemizde 
kendi milli ilacını, fonksiyonel 
gıdasını ve kozmetik ürünlerini 
üreten bir hedef için dışarıdan 
ham madde ithaline ihtiyaç duy-
madan ilgili sektörlerle iş birlikte-
liklerini geliştiriyoruz. Türkiye’de 
fiteterapide kullanılan tıbbi bit-
kilerin üretimi, sağlıklı yaşamda 
ihtiyaç duyulan ürünlere dönüş-
türülmesi,  standardizasyonu ve 
kalite yönetimi ülkemiz sağlık ve 
diğer sektörlerine kazandırmak 
için multidisipliner çalışmaları-
mızı devam ettiriyoruz” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Prof. Dr. Yüksel Kan
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‘Otizm denince akla Konya gelecek’
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi’nde (NEÜ) Otizm Farkındalık 
Günü Etkinlikleri kapsamında 
‘Otizmde Değerlendirme ve Tanı 
Süreci’ konferansı gerçekleştiril-
di.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Prof. Dr. Erol Güngör 
Konferans Salonunda düzenle-
nen etkinlikte ilk olarak Otizmli 
Hikmet Kalaycı piyano dinletisi 
sundu. 

Dinletinin ardından Otizm 
Çalışmaları Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim 
Üyesi Yahya Çıkılı, merkezin fa-
aliyetlerinden bahsederek, “Mer-
kezimiz kurulduğu andan itiba-
ren otizmli çocuğa sahip ailelere 
danışmanlık hizmeti ve otizmli 
çocuklara merkezde destek eği-
tim hizmeti vermeye devam edi-
yor” dedi.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tahir Yüksek, “Otizm, 10 
binde birlerden 68’de birlere 
yükselen görülme sıklığına sahip 
rahatsızlık. Farkındalığı konuşma 
adına önemli bir bulgu. Artık ge-
rek ailemizde gerekse çevremiz-
de otizmli bireylerin olduğunu 
fark ediyoruz. 

50 sene öncesine göre do-
ğum sonrası bebek ölümlerinde, 
enfeksiyon hastalıklarında yüz-
deler gittikçe düşerken otizm 
spektrum bozukluğunda bir yük-
seliş görmekteyiz. Buna karşı 
farkındalık oluştu ve sivil toplum 
örgütleri, belediyeler, sağlık or-
ganizasyonları konuya ciddiyetle 
yaklaşarak çalışmalar başlatıldı.” 
diye konuştu. 

Selçuklu İlçe Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, SOBE’nin 
Türkiye’ye örnek bir çalışma 
olduğunu söyleyerek, “Diğer 
şehirlerimizden SOBE’yi incele-
meye gelen belediyelerimiz var. 
Diğer şehirlerde aileler bu tür 
merkezleri talep ediyorlar. Üni-
versitemiz bu konuda öncü oldu. 

İnşallah çok kısa sürede Türki-
ye’de otizm denince akla Konya 
gelecek. Bu konuda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. İn-
şallah bu yaptığımız etkinlikler 
çocuklarımızın geleceği için yeni 
bir başlangıç olacaktır. Belki çok 
kolay söyleniyor, ‘farkındayız’, 
‘sizinle beraberiz’ gibi kelimeler 
ama yaşamadan bunun farkına 
varmak ve zorluklarını bilmek 
inanın mümkün değil. Onun için 
kuru sözlerden bir adım öteye 
gitmek gerekiyor. Eğitim Fakül-
tesinin Özel Eğitim Bölümündeki 
arkadaşlarımızın bu konuyla özel 
olarak ilgilenmelerini istirham 
ediyoruz. 

Bu konuda çok fazla eğitim-
ciye ihtiyaç var. Zor, meşakkatli 
olduğunu biliyoruz ama birileri-
nin bu işleri yapması gerekiyor. 
İnşallah gelecek bu çocuklarımız 
için çok güzel olacak.” ifadelerini 
kullandı.Otizmin nörogelişimsel 
bir bozukluk olduğunu aktaran 
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Öğ-

retim Üyesi Doç. Dr. Ömer Fa-
ruk Akça, “Tam olarak sebebi 
bilinmiyor, erken tanı ve uygun 
müdahale çok önemli. Bilinen 
en etkili yöntem de eğitim. Eğer 
iki yaşına gelen bir çocuğa bak-
tığınızda sizinle göz teması kur-
muyorsa, ismiyle seslendiğiniz-
de bakmıyorsa, el salladığınızda 
o da el sallamıyorsa, 9. aydan 
itibaren parmağıyla bir şeyleri 
işaret etmiyorsa, işaret ettiğiniz 
yere bakmıyorsa ve bunlardan 
herhangi birisi varsa mutla-
ka bu çocuğu değerlendirme ve 
tedaviye yönlendirin. Çok ciddi 
şeyler olabilir ve biz erken müda-
hale edersek tedavide başarı şan-
sımız çok yüksek olur. Farkında-
lık çok önemli. Farkında olursak 
görürüz, görürsek yönlendiririz, 
yönlendirirsek o çocuğun hayatı-
nı kurtarmış olabiliriz.” şeklinde 
konuştu.

Otizm tedavisiyle ilgili değer-
lendirmelerde bulunan NEÜ Me-
ram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Ayhan Bilgiç ise, “Son 
20 yıldır bu alanda bilimsel geliş-
meler son derece hızlı bir şekilde 
gerçekleşti ve elimiz eskisinden 
çok daha dolu, problemin ne ol-
duğunu çok daha iyi biliyoruz. 
Ancak tedavi alanında aynı nok-
tada olduğumuzu söylemek biraz 
güç.” dedi.

Bilgiç konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Tamamlayıcı ve alter-
natif tıp uygulamalarını pratik-
te destekleyip, uygulamıyoruz. 
Dünyada tamamlayıcı ve alter-
natif tıp uygulamalarının kulla-
nımı yüzde 32 ila yüzde 92 ara-
sında ve oldukça yüksek bir oran. 
Türkiye oranı ise yaklaşık yüzde 
56. Yani her iki aileden biri hatta 
yarısından çoğu gerçekleştirmiş 
durumda. Bu işin ortalama mali-
yeti ise, 10 bin 570 lira. Maliyetin 
de oldukça yüksek olduğunu gö-
rüyoruz.”

Konuşmaların ardından prog-
ram plaket takdimiyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

‘Sürdürülebilir su
yönetimini hedefliyoruz’

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğün-
ce yürütülen, AB destekli “Nehir 
Havza Yönetim Planlarının Hav-
za Koruma Eylem Planlarına Dö-
nüştürülmesi AB Teknik Yardım 
Projesi” kapsamında Konya Hav-
zası Paydaş Danışma 3. Toplantısı 
gerçekleştirildi. Su Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı Yakup Karaas-
lan, bir otelde düzenlenen prog-
ramda, son toplantısını gerçekleş-
tirdikleri projenin tamamlanarak 
uygulama aşamasına geçileceğini 
söyledi. Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı kurulmadan önce havza plan-
lamalarının başka bakanlıklarca 
yürütüldüğünü anlatan Karaaslan, 
Bakanlık kurulduktan sonra yoğun 
şekilde havza koruma üzerinde ça-
lışıldığını belirtti.

Hazırlanan projenin önemine 
değinen Karaaslan, “2013 yılında 
ortaya çıkardığımız ‘Havza Ko-
ruma Eylem Planları’nı öncelik-
le 2023 yılına kadar uygulamayı 
hedefliyoruz. Sürdürülebilir su 
yönetimini hedefliyoruz. Bütün 
su kütlelerinde miktar ve kalite 

olarak, bileşenler açısından iyi su 
durumuna ulaşmak, hem çevreyi 
hem de insan sağlığını korumak 
temel amaçlarımız” diye konuştu.  
Karaaslan, havza koruma eylem 
planlarıyla suyu miktar açısından 
yönetmek, kuraklığa karşı önlem 
almak, suyun kalitesini arttırmak 
ve çevresel hedeflere ulaşmak ko-
nularında önemli yol katedilece-
ğini vurguladı. Projenin paydaşla-
rından Tragsatec firmasının Proje 
Takım Lideri Alfredo Corrochano 
da şu ana kadar yapılan çalışma 
ve incelemelere ilişkin bilgi verdi. 
Havzanın doğal yapısı ve insan fa-
aliyetlerinden kaynaklı özelliklerini 
araştırdıklarını anlatan Corrocha-
no, “Yer altı suyu üzerinde pek çok 
etki tespit ettik. Bu su kütleleri üze-
rindeki etkileri, sorunları çözmek 
için neler yapılması gerektiğini ele 
aldık. Projenin son aşamasındayız. 
Toplantıdan sonra bu planları nihai 
hale getireceğiz. Projeyi tamamla-
maya yakınız.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, katılımcılar tarafın-
dan havza eylem planlarına ilişkin 
sunumlar gerçekleştirildi.  n AA

Down sendromu ve otizm ile ilgili hükümet harekete geçti ve Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon gelişim bozukluklarıyla ilgili ailelerin 
ve bireylerin çözümünde yardımcı olacak. Söz konusu komisyonun çalışmalarının ise Down Sendromu ve otizm konusunda ışık olacağı belirtiliyor

Meclis seslerini duydu!
Down sendromu ve otizm-

le ilgili hükümet harekete geçti. 
Down Sendromunun ve otizm ile 
diğer gelişim bozukluklarının yay-
gınlığının tespiti ve bunlara sahip 
bireylerin ve ailelerinin sorunları-
nın çözümü için alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi maksa-
dıyla Meclis Araştırma Komisyonu 
Kuruldu. İlgili alınan karar 4 Nisan 
2018 tarihli ve 30381 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Söz konusu 
komisyonu kurulması kararı Otizm 
Çalışmaları Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi ve Selçuklu Otizmli 
Bireyler Vakfı tarafından önemli bir 
adım olarak görüldü. 

Konya son yıllarda down send-
romlu ve otizmli bireyler ile ilgili 
yaptığı çalışmalar ile adından söz 
ettiriyor. Bu kapsamda Necmettin 
Erbakan Üniversitesi bünyesin-
de Otizm Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Kurulurken 
yine Selçuklu Belediyesinin inşa 
ettiği ve Türkiye’de alanında tek 
olan Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı 
(SOBE) otistik bireylerin hayata ka-
tılımını artırmak ve kişisel bağım-
sızlıklarını kazanmalarına destek 
olmak amacıyla dünya standartla-
rında rehabilitasyon, eğitim, terapi 
ve aktiviteler sağlanıyor.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
AİLELERİN MORALİNİ YÜKSELTECEK 

Down sendromlu ve otizm ile 
diğer gelişim bozukluklarının yay-
gınlığının tespiti ve bunlara sahip 
bireylerin ve ailelerinin sorunları-
nın çözümü için alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi maksa-
dıyla Meclis Araştırma Komisyo-
nu kurulmasının ailelerin yaşadığı 
problemleri önlenmesi açısından 
önemli bir adım olduğunu ifade 
eden Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Vakfı  Genel Koordinatörü 
Psikolog Fatma Güllüoğlu Birer, 
“Normalde genel anlamda 68/1 
diye otizmde görülen bir yaygınlık 
vardır. Bu tüm dünyada bu şekil-
dedir. Devlet destekli Down Send-

romunun ve otizm ile diğer geli-
şim bozukluklarının yaygınlığının 
tespiti ve bunlara sahip bireylerin 
ve ailelerinin sorunlarının çözümü 
için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi maksadıyla Meclis’te 
komisyonun kurulması ile  ülke-
mizde ve dünyada bu hastalığın 
yaygınlığını bizlere net bir şekilde  
gösterecek. Otizmin genetiği bi-
linemeyen bir hastalık olduğuna 
dair araştırmalar artsa da şu an 
hastalığa net bir açıklamamız yok. 
Komisyonda yapılacak çalışmala-
rın diğer yapılan çalışmalara ışık 

tutacağını düşünüyorum. Aileler 
bu konuda kendilerini yalnız his-
sediyorlar, çocuklarına  tanı konul-
duktan sonra ailelerin yaşadığı en 
büyük problemlerden biri toplum 
tarafından dışlanmışlık duygusu ya 
da anlaşılamama  duygusu onlara 
daha büyük zararlar veriyor. Devlet 
destekli böyle bir çalışmanın yapıl-
ması ailelerin önemsendiğini, çö-
züm için onların problem yaşadığı 
fark edildiği ve çözüm için bir yola 
girildiğini bilmeleri ailelerin mora-
lini daha da yükseltecek” dedi.

KOMİSYON AİLELERİN ÇÖZÜMÜ 
NOKTASINDA YARDIMCI OLACAK

Komisyon çalışmaların ailelerin 
çözümü noktasında yardımcı ola-
cağını ifade eden Birer, “Problem-
lerin tespitinin ardından ailelerden  
komisyon üyelerin en  çok duya-
cakları cevap   eğitim saatlerinim 
az olduğunu. İnşallah bu konu ile 
ilgili komisyon çalışmaların ardın-
dan eğitim saatleri ve eğitimin içe-
riğindeki kalite artırılır.  Komisyon 
çalışmalarının ardından alınacak 
tedbirler o şekilde değişecek. Aile-
lerin diğer alanda yaşamış olduğu 
sorunların çözümüne yardımcı olu-
nacak. Otizmli bireylerin en büyük 

sorunu sosyalleşme ve iletişim 
yönünde sıkıntılar yaşamaları.  Ko-
misyon çalışmalarını gerçekleşti-
rirken çok yönlü olarak çalışmaları 
yapmalarını daha doğru olacaktır.  
Çok yönlü bir araştırmanın bizi ba-
şarıya götüreceğine inanıyorum. 
Komisyon çalışmaları tek bir şe-
hirde kalmadan birden çok şehirde 
çalışmaların yapılması gerekiyor” 
dedi.

KOMİSYONA DESTEK 
VERMEYE HAZIRIZ

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Otizm Çalışmaları Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Dr. Öğretim Üyesi Yahya Çıkılı, 
kurulan komisyona her zaman des-
tek vermeye hazır olduklarını ifade 
ederek, “Komisyon sayesinde Tür-
kiye’de şu anda engellilerin oranın 
ne olduğu, hangi engel türünde ne 
kadar engelli olduğu sayısal olarak 
tam bilmiyoruz. Tam bilmediğimiz 
için bunların kaç kişi olduğu ve 
problemlerin ne olduğunu, ailele-
rin neler yaşadıklarından habersi-
ziz. Ancak kurulan komisyon hem 
engelli sayısını hem de  devletin 
hizmet götürme noktasında plan-
lama konusunda komisyon çalış-

maları devlete yardımcı olacaktır. 
Ülkemizdeki engel durumlarının 
nedenleri ile ilgili bilgi edinmeye 
yardımcı olur. Uluslararası alan-
da kendi ülkemizin yapmış oldu-
ğu araştırma raporunu kullanma 
imkanı olur.  Yapılan çalışma ile 
sayısal olarak otizmli bireylerin 
sayısı çıkmış olacak.  Komisyon 
çalışmaları sayesinde devletin en-
gelli bireylere yönelik çalışmaları 
kolaylaşacak ve daha planlı şekilde 
yürütülecek. Bunun yanında en-
gelli bireylere ulaşımı sağlayacak. 
Komisyon çalışmaları ülkemizde 

bulunan sağlık kurumları, reha-
bilitasyon merkezleri, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politika-
lar bakanlığı ile işbirliği çalışmaları 
yapmaları gerekir. Yerel yönetim-
ler ile işbirliği yaparak illerde bulu-
nan engelli sayıları tespit edilebilir. 
Bizler her zaman komisyona katkı 
vermeye hazırız” ifadelerini kul-
landı.

RESMİ GAZETE’DE 
YAYIMLANAN KARAR ŞÖYLE; 
Down Sendromunun ve Otizm 

ile Diğer Gelişim Bozukluklarının 
Yaygınlığının Tespiti ve Bunlara 
Sahip Bireylerin ve Ailelerinin So-
runlarının Çözümü İçin Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 
Maksadıyla Anayasa’nın 98’inci, 
İçtüzük’ün 104 ve 105’inci madde-
leri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına,  bu araştırmayı yapacak 
komisyonun 12 üyeden kurulması-
na, komisyonun çalışma süresinin 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve 
Kâtip seçimi tarihinden başlamak 
üzere 3 ay olmasına ve gerektiğin-
de Ankara dışında da çalışmasına, 
Genel Kurulun 27.03.2018 tarihli 
77’nci Birleşiminde karar verildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Su Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı 
Yakup Karaaslan

Fatma Güllüoğlu BirerYahya Çıkılı  

Down sendromu ve otizm ile ilgili hükümet harekete geçti ve Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

 NEÜ’de Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri kapsamında ‘Otizmde Değerlendirme ve Tanı Süreci’ konferansı gerçekleştirildi.
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‘Hedefimiz, Konya’yı güzel bir geleceğe hazırlamak’
AK Parti Konya İl Başkanı 

Hasan Angı, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Karatay Beledi-
ye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, AK Parti İl Teşkilatı Siya-
si ve Hukuki İşlerden Sorum-
lu Başkan Yardımcısı Fahrettin 
Kulu, AK Parti İl Teşkilatı Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer 
Selçuklu Belediye’sinde düzen-
lenen istişare toplantısında bir 
araya geldi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı 
tarafından organize edilen “AK 
Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetim-
ler Koordinasyon Toplantısı” Sel-
çuklu Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi. Toplantıda 

hükümet, belediye ve diğer ku-
rumların çalışmaları, yatırım ve 
projeler ile belediye hizmetleri 
ele alındı.Başkanlar toplantısında 
devam eden yatırımlarda gelinen 
son aşamalar da değerlendirildi. 

Toplantıya ev sahipliği ya-
pan Selçuklu Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay,” Yerel Yö-
netimler Toplantısının Konya’da 
belediyeler arası koordinasyonu 
en üst düzeyde ortaya koydu-
ğunu ve şehrin gelecek vizyo-
nunu şekillendirmesi açısından 
büyük önem taşıdığını ifade etti. 
Başkan Altay,” Cumhurbaşka-

nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerine ulaşmak için 
ülkemiz emin adımlarla ilerli-
yor. Hükümetimizin sağlıktan, 
eğitime, ulaşımdan, enerjiye ka-
dar her alanda ortaya koyduğu 
atılım hamlesi ülkemizi dünya 

liginde en üst noktaya taşıyor. 
Bu bağlamda yerel yönetimler 
olarak bizler de tüm enerjimizle 
şehrimizin gelişim ve hedefle-
rine ulaşması için çalışıyoruz. 
Şehirlerin yarıştığı ve büyüme 
ve gelişimlerine göre ön planda 
olduğu günümüz dünyasında 

Konyamızı bugününden daha 
güzel bir geleceğe hazırlamak en 
büyük hedefimiz. İnşallah mu-
tat olarak gerçekleştirdiğimiz bu 
toplantıların hizmet kalitemize 
katkı sağlamasını ve şehrimize 
hayırlar getirmesini diliyorum” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Konya, lale üretiminde
birinci sırada yer aldı

İçeriçumra Caddesi sıcak 
asfalt ile kaplanacak 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlü-
ğü, 2017 yılına ait lale üretimi 
sonuçları hakkında bilgi ver-
di. TÜİK Bölge Müdürü İsma-
il Çapoğlu tarafından yapılan 
açıklamaya göre Konya Lale 
Üretimi’nde 1. sırada yer aldı. 
“Türkiye’nin toplam lale üre-
timinin yüzde 98,9’unu Kon-
ya karşıladı” diyen Çapoğlu, 
“2017 yılında Konya ilinde top-
lam 400 bin m² alanda yakla-
şık 44milyon adet lale üretildi 
ve Konya Türkiye’nin toplam 
lale üretiminin yüzde 98,9’unu 
karşılayarak lale üretiminde bi-
rinci sırada yer aldı. Konya ili-
ni 7bin 500 m² alanda 382bin 
500 adet (yüzde 0,9) lale üreti-
miyle İstanbulve700 m² alanda 
52 bin500 adet lale (yüzde 0,1) 
üretimi ile Yalova ili izledi. Tür-
kiye’de 2017 yılında 412 bin 
m2alanda yaklaşık 44 milyon 
500 bin adet lale üretildi” bilgi-
sini verdi. 

Çapoğlu, Konya’da metre-
kare başına üretilen lale sayı-

sının 110 adet olduğunu ifade 
ederek, “2017 yılında Konya’da 
m² başına ortalama 110 adet 
lale üretildi. Konya ili m² başına 
110 adet lale üretimiyle lale ve-
rimi açısından Türkiye’de birin-
ci sırada yer aldı. 2017 yılı lale 
verimi açısından Konya’yı m² 
başına 75 adet lale ile Yalova ve 
51 adet lale ile İstanbul ili izle-
di. Türkiye’de ise 2017 yılında 
m² başına ortalama lale üretimi 
2017 yılında 108 adet oldu.

Konya’da 2016 yılında yak-
laşık 40 milyon adet üretilen 
lale, 2017 yılında yüzde 10 ora-
nında arttı. İstanbul ilinde lale 
üretiminde 2016-2017 yılları 
arasında değişim görünmezken 
Yalova ilinde ise lale üretimi 
2017 yılında yüzde 64,6 ora-
nında azaldı. Yalova’da 2016 yı-
lında yaklaşık 148 bin 500 adet 
lale üretilmişti. Ülkemizde ise 
2016 yılında 40 milyon 600 bin 
adet üretilen lale 2017 yılında 
yüzde 9,6 oranında artarak 44 
milyon 500 bin adet oldu” dedi. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Çumra Belediye Başkanı 
Mehmet Oğuz, asfalt yapılması 
planlanan caddede incelemelerde 
bulundu. Oğuz, yaptığı yazılı açık-
lamada, İçeriçumra Caddesi’nde 
kanalizasyon ve su şebekesinin 
yapılmasının ardından caddenin 
sıcak asfaltla kaplanacağını belirt-
ti.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ekipleriyle beraber alanda ince-
lemeler yaptıklarını ifade eden 
Oğuz, şunları kaydetti:

“Bu yıl söz verdiğimiz İçeri-

çumra Caddesi’nin sıcak asfaltla 
kaplanması için Büyükşehir Be-
lediye ekipleri son tespitlerini ve 
incelemelerini yaptı. Yolun su ve 
kanalizasyon hattı yenileme çalış-
ması tamamlandı. Gelecek hafta 
içerisinde inşallah sıcak asfaltla 
kaplanması işlemine başlanacak. 
İlçeye yapılan yatırımlar ve kat-
kılardan dolayı Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
başta olmak üzere tüm daire baş-
kanlarına teşekkür ediyorum.”
n AA

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Merkez Camii Cemaati’nden gelen davet üzerine sabah na-
mazında cami cemaati ile buluştu.  Başkan Altay, camilerin çocuklarla daha güzel mekanlar haline geldiğini ifade etti

‘Camiler çocuklarla güzel’

İlçe genelinde hemşehri zi-
yaretlerini aralıksız sürdüren ve 
bu amaçla başta sivil toplum ku-
ruluşları, esnaf, okul ve cami zi-
yaretleri gerçekleştiren Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Merkez Cami Ce-
maatince düzenlenen sabah na-
mazı ve işrak programına katıldı. 
Cuma buluşmaları ve sabah na-
mazı ile farklı camilerde mahalle 
sakinleri ile sık sık bir araya ge-
len Başkan Altay, Selçuklu Mer-
kez Cami cemaatinin daveti üze-
rine katıldığı etkinlikte camilerin 
sosyal etkinliklere ev sahipliği 
yaparak, asli vazifelerine dönüş 
yaptığını söyledi. 

Camilerin vakit namazları 
dışında mahalle sakinlerinin bir 
araya geldiği ve bir çok etkinliğin 
yapıldığı mekânlara dönüşmeye 
başladığını ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, ibadet mekânlarının yeni 
yapılarla daha da güzelleştiğini 
ifade ederek “Memleketimize çok 
güzel camiler inşa edildi. İbadet 
mekânlarımızın nezih bir yapısı 
var. Bugünlerde daha değişik gü-
zelliklere şahitlik ediyoruz. Cami-
lerimiz Peygamber Efendimizin 
zamanındaki camilere dönüşü-
yor. Selçuklu Merkez Camiinde 
sabah namazından sonra cemaa-
timizin geleneksel hale getirdiği 

çorba programı bunun bir örne-
ğidir. Bu etkinlikler hem mahalle 
sakinlerinin kaynaşmasına hem 
de insanların camiye olan ilgisini 
artıracaktır” dedi. 
“CAMİLER ÇOCUK PARKLARIYLA 

BÜTÜNLEŞİYOR” 
Selçuklu’ da camilerin bahçe 

duvarlarını kaldırdıklarını ifade 
eden Başkan Altay, camilerin 

mahalleli ile birleştiğini, oyun 
parklarının ve diğer sosyal do-
natıların camilere renk kattığına 
dikkat çekti. Altay, “Birçok cami-
de oyun parkları inşa ediyoruz. 
Çocuklarımız oyun parklarında 
hem oynuyorlar, hem de camile-
ri daha yakından tanıma imkanı 
buluyorlar. Selçuklu Merkez Ca-
minin bodrum katına güzel bir 

kreş yapılmış. Burada 4 – 6 yaş 
arası çocuklarımız küçük yaştan 
itibaren hem eğitim alıyorlar, 
hem de cami ile günün her sa-
atinde beraber oluyorlar. Bu gü-
zelliklerin tüm camilere yayılma-
sını talep ediyoruz” dedi.

Çocuklara daha çok sevgi 
gösterilmesi gerektiğini vurgu-
layan Başkan Altay, “Bizlerde 
ebeveynler olarak çocuklarımızın 
ellerinden tutarak camiye ge-
tirmeye gayret etmeliyiz. Cami-
mizin bahçesinde gördüğümüz 
çocuklara sevgimizi iletebilme-
liyiz. Onların hareketlerini yara-
mazlık olarak değil, güler yüzle 
karşılamalıyız. Camii çocuklarla, 
onların cıvıltıları ile güzeldir. Ca-
milerimizin birer ferdi olacakları 
için daha hassas daha sevgi dolu 
olmalıyız. Elimizden gelen her 
fedakârlığı yapmalıyız. Cebinde 
şeker taşıyan ve çocukluğumuz-
da bizleri sevindiren amcalarımız 
vardı. Bu hasletlere geri dönme-
miz lazım. İnşallah daha güzel 
günlerimiz olacak. En önemlisi 
de camilerimiz asli vazifesine dö-
nüyorlar. Mahallelerimizin sosyal 
mekanı oluyorlar” dedi. 

Sabah namazı sonrası Kuran’ı 
Kerim tilaveti ve tüm şehitler 
için dua yapılarak cami cemaati-
ne çorba ikramı yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Merkez Cami Cemaatince 
düzenlenen sabah namazı ve işrak programına katıldı.
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Kadro sevincini kaşık 
oyunu ile kutladılar 

‘Bizim görevimiz sıkıntıların giderilmesi’

Beyşehir’de, Yüksek Öğre-
nim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 
(YURTKUR) bağlı Beyşehir Yurt 
Müdürlüğünde taşeron olarak gö-
rev yaparken daimi kadroya alınan 
çalışanlar, yaşadıkları sevinci Kon-
ya kaşık oyunuyla kutladı.  Kredi 
Yurtlar Kurumu Konya İl Müdürü 
İsa Araba, KYK Beyşehir Yurt Mü-
dürü Mustafa Songül, yurt müdür-
lüğü bahçesinde taşeron personel 
iken son düzenlemenin ardından 
daimi işçi statüsünü kazanan 55 
çalışanla düzenlenen kutlama 
programında biraraya geldi. Ça-
lışanların coşkusuna programa 
katılan Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun da ortak oldu. KYK 
Konya İl Müdürü İsa Araba, yaptığı 
konuşmada, 750 bin kişiden olu-
şan büyük bir aile olduklarını dile 
getirerek, “Kredi Yurtlar Kurumu-
nun geldiği yeri sizlere borçluyuz” 

dedi. KYK Beyşehir Yurt Müdürü 
Mustafa Songül de, Beyşehir’de 
kurum bünyesinde çalışan 55 işçi-
nin daimi statüye kavuştuğunu be-
lirterek, “İşçilerimize hayırlı uğurlu 
olsun. Burada kendilerine yakışan 
bir kutlama için biraraya gelmiş 
bulunuyoruz” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından dua 
edildi. Daha sonra daimi kadro-
ya geçen işçiler yaşadığı sevinci 
Konya’nın yöresel kaşık oyununda 
hünerlerini sergileyerek kutladı. 
Programa, Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, İlçe Emniyet 
Müdürü Hasan Kılıç, İlçe Müftüsü 
Mahmut Çelikoğlu, Eğitim Bir Sen 
2 Nolu Şube Başkanı Şenol Metin, 
Memur Sen Beyşehir Şube Başka-
nı Halil Yavşil, sivil toplum kurulu-
şu temsilcileri, kurum müdürleri, 
çalışanlar katıldı.
n İHA

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 7 Nisan’da yapılacak Meslek Komiteleri Seçimleri’ne tüm üyeleri katıl-
maya davet ederek, “İhracat artışı, istihdamla Türkiye ekonomisini sırtlamaya devam edeceğiz” dedi

‘20 bin üyemizin gücü ile 
projelerimizi yürüteceğiz’

Konya Ticaret Odası’nda Meslek 
Komiteleri Seçimleri 7 Nisan 2018 
Cumartesi günü yapılacak. Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öz-
türk seçimlere yüksek katılım bekle-
diklerini belirterek tüm Oda üyeleri-
ni cumartesi günü KTO Uluslararası 
Fuar Merkezi’nde yapılacak seçim-
lerde oy kullanmaya davet etti. 

Başkan Öztürk, “7 Nisan 2018 
Cumartesi günü Odamız Meslek 
Komiteleri ve Meclis üyelerinin be-
lirleneceği seçimlerimizle yeni bir 
dönemin başlangıcını yapacağız. 
Öncelikle 2013-2018 döneminde 
Konya Ticaret Odası Meclisinde, 
Meslek Komitelerinde, Başkanlık 
Divanımızda, Komisyonlarımızda 
ve TOBB Delegeliğinde yer alan her 
bir arkadaşıma şehri için, ülkesi için 
yaptığı çalışmalardan dolayı en kal-
bi duygularımla teşekkür ediyorum. 
Bu vesileyle, Odamızın 135 yıllık ta-
rihinde Odamızın her kademesinde 
görev yapan herkese, maddi ve ma-
nevi katkılarıyla Odamızın gücüne 
güç katan tüm üyelerimize de ayrıca 
şükranlarımı sunuyorum. 2013 yılı 
Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz 
seçimlerimizin ardından hem üye-
lerimize hizmet etmek noktasında 
hem de şehrimiz ve ülkemiz eko-
nomisine katkı sağlama noktasında 

projeler üretip bunları hayata ge-
çirdik. Bununla birlikte 2013 Mayıs 
ayından beri Devletimizin birliğine, 
beraberliğine, bekasına kasteden 
planların, oyunların, terör eylemle-
rinin, darbe girişimi ihanetinin kar-
şısında Konya Ticaret Odası olarak 
dimdik durduk. Bugünün Ahileri 
olan tüm Konya Ticaret Odası men-
supları ülkesinin ve milletinin çıkar-
larını kendi şahsi çıkarları üzerinde 
tutarak, bir yandan işinin başında 
helal rızkının peşinde koşarken bir 
yandan da vatanı, bayrağı için yü-

reğini ortaya koymuşlardır. Konya 
Ticaret Odası olarak üyelerimizle 
fedakârca çalışarak, üreterek Kon-
ya’nın ülke ekonomisi içindeki ağır-
lığını artırmaya, Türkiye ortalaması 
üzerinde ihracat artışı, istihdamla 
Türkiye ekonomisini sırtlamaya 
devam edeceğiz. Bu inanç ve bu 
azimle Konya Ticaret Odası olarak 
20 bin üyemizden aldığımız güç ile 
de projelerimizi yürütmeye devam 
edeceğiz. Konya Ticaret Odası ça-
tısı altında kurulan; Vakıf, Üniver-
site, Fuar Merkezi, Mesleki Eğitim 

Merkezi,  Dış Ticaret Merkezi ve 
Stratejik Araştırmalar Merkezi ile 
bütünleşik bir yapıda Odamıza özgü 
oluşturduğumuz bir sistemle; kendi 
ekonomisine sahip, kendi teknoloji-
sini ve fikrini üreten bir kurum olma 
hedefinde aldığımız büyük mesafeyi 
daha da ileri götürmeyi, bu yapı ile 
şehrimiz beşeri sermayesinin geliş-
tirilmesine ve Konya ekonomisinin 
ilerlemesine büyük katkı sunmayı 
istiyoruz” dedi.

Oda yönetimi olarak görev yap-
tıkları dönem içerisinde üye ile ileti-
şimin artırılmasına yönelik çalışma-
lara ağırlık verdiklerini ifade eden 
Başkan Öztürk, “Geride bıraktığı-
mız dönemde üyelerimizin tamamı-
nın Oda faaliyetlerimizden haberdar 
olması, yaptığımız tüm çalışmalara 
üyelerimizin en yüksek katılım sağ-
lamasını hedef edindik. Yapılacak 
olan seçimlerimizi de üyelerimiz 
ile iletişimimize artmasına vesile 
olacağına inanıyoruz. Bu açıdan 
katılımın en üst seviyede olmasına 
önem vermekteyiz. Tüm üyeleri-
mizi 7 Nisan 2018 Cumartesi günü 
saat 09.30 – 17.00 saatleri arasında 
KTO Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
yapacağımız seçimlere katılmaya 
davet ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ve 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir-
ler Odaları Birliği (TÜRMOB) işbirliği 
ile “Kurumlar Vergisi Beyanında Yol 
Haritası” konulu seminer gerçekleş-
tirildi. 

Seminerin açılış konuşmasını 
yapan Konya SMMMO Başkanı Se-
yit Faruk Özselek, “Mesleki anlam-
da bilgilerimizi güncellemek ve yeni 
çıkan mevzuatları takip etmek için 
üyelerimize yönelik eğitimlerimi-
ze aralıksız devam ediyoruz. Mev-
zuatlarımız sürekli değişmektedir. 
Bizlerde bu değişimleri takip etmek 
durumundayız. Bugünkü semineri-
mizde de kurumlar vergisi ile ilgili 
konular hakkında bilgi edinme im-
kanı bulacağız” ifadelerini kullandı. 

TÜRMOB Genel Sekreteri Yah-
ya Arıkan, TÜRMOB olarak görev-
lerinin odalardan gelen sıkıntıları 
ilgili bakanlıklara iletmek olduğunu 
belirterek, “Biz hiçbir kurum ve ba-
kanlıklarla kavga etmek gibi bir der-
dimiz, amacımız yok. Tam tersine 
tüm kapılarımız sonuna kadar açık. 
Bir örnek veriyim. Biliyorsunuz ek-

sik gün belirleme konusunda çok 
ciddi sıkıntılarımız vardı. SGK’ya bir 
rapor yazdık. 7-8 tane önerimizi ka-
bul ettiler. En son 7100 sayılı Torba 
Yasayla eksik gün bildirimi kaldı-
rılması gibi... Yani bizim görevimiz 
odalardan gelen her türlü sıkıntıyı 
anında ilgili bakanlıklara iletmektir. 
Şu anda TÜRMOB’ın oluşturduğu 
hizmet kalite ile ilgili bir çalışmamız 
var. Kurul oluştu. 2018 yılında bunu 
size anlatmaya çalışacağız. Bir ofisin 
nasıl yönetileceğini, müşteri ilişkile-
rinin nasıl olması gerektiğini kaliteli 
hizmetin nasıl yapılacağını bu örgüt 
anlatacak. Bunlarla bizim ne işimiz 
var diyeceksiniz? Ama tüm dünya 
bunu böyle yapmış. Biz de bu konu-
da önemli adımlar atmaya devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından Konya 
SMMMO Başkanı Faruk Özselek, 
TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya 
Arıkan’a plaket takdiminde bulun-
du. 

Program, Yeminli Mali Müşavir 
İrfan Vural’ın, ‘Kurumlar Vergisi 
Beyannamesinde Yol Haritası’ su-
numunun ardından soru-cevap bö-
lümüyle sona erdi. n İHA 

Seyit Faruk Özselek

Yahya Arıkan

 Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk 
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN
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Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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İki yıldır kaybolan
evlatlarını arıyorlar 

Akören’de 4 Nisan 2016’da 
evinin önünde oynarken kaybo-
lan 8 yaşındaki Yasin Şahin’in 
ailesi, evlatlarının kaybolması-
nın üzerinden iki yıl geçmesine 
rağmen umudunu kaybetmiyor.

İlçeye bağlı Belkuyu Ma-
hallesi’nde kaybolan küçük Ya-
sin’in bulunması için yapılan 
çalışmalardan da bir sonuca 
ulaşamayan acılı aile, yetkililer-
den destek bekliyor.

Dört çocuk sahibi Ümmü 
(28) ve Yavuz Şahin (38) çiftiy-
le, babaanne Akile Şahin (73), 
kayıp Yasin ile ilgili gelecek ha-
beri gözyaşlarıyla bekliyor. Acılı 
anne Ümmü Şahin, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, evlatların 
kaybolmasının üzerinden iki yıl 
geçtiğini, bugüne kadar hiçbir 
ize rastlanmadığını söyledi. Oğ-
lunu, diğer çocuklarıyla beraber 
görmek istediğini aktaran anne 
Şahin, şunları kaydetti: “Acımız 
çok büyük. Dört gözle evladımı-
zın bulunduğuna dair gelecek 
müjdeli bir haber bekliyoruz. 
İki kızım da ‘Kardeşimizi bul-
sunlar, herkesin kardeşi yan-
larında, bizim kardeşimiz yok.’ 
diye ağlıyor. Oğluma ne oldu 

bilmiyoruz. Kim ne yaptıysa 
suçluları bulunsun. Umudumu-
zu yitirmeyeceğiz. Yasin’imin 
bulunması için tekrar arama ça-
lışması yapılmasını istiyorum. 
Artık acısı yeter.”  Anne Şahin, 
oğlundan geriye çok sevdiği dü-
velerinin kaldığını dile getirdi. 
Yasin kaybolduğunda düvenin 
de oğlu gibi küçük olduğunu 
anlatan Şahin, “Şimdi düvenin 
yavrusu olacak. Keşke Yasin’im 
düvesinin yavrusunu görseydi. 
Onu satmadık, oğlum bulunana 
kadar da satılmayacak. İnşallah 
oğlum bulunur, sağ salim kuca-
ğıma getirilir” diye konuştu.

Babaanne Akile Şahin ise 
torununun defalarca arandığını 
fakat bir türlü bulunamadığını 
dile getirdi. Devlet büyükle-
rinden yardım isteyen baba-
anne Şahin, “Yasin bayramda, 
düğünde hep aklımızda. Ben 
hiç unutamayacağım galiba. 
Onu ben büyüttüm. Ölüsü ya 
da dirisi bulunsun. Şimdi o da 
arkadaşları gibi 8 yaşında ola-
caktı. Ben acaba gelir mi diye 
hep pencereden dışarıya bakı-
yorum” diye konuştu.
 n AA

10 yaşındaki Rabia Sena Doğan’ın bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği yerde tekrar 
kaza meydana gelince vatandaşlar ve Rabia Sena’nın akrabaları toplanarak caddeyi trafiğe kapattı

Ölümlerin yaşandığı 
yolu trafiğe kapattılar 

Üç gün önce 10 yaşındaki Rabia 
Sena Doğan’ın bir aracın çarpması 
sonucu hayatını kaybettiği yerde 
tekrar kaza meydana gelince vatan-
daşlar ve Rabia Sena’nın akrabaları 
toplanarak caddeyi trafiğe kapattı.

Rabia Sena Doğan’ın hayatını 
kaybettiği kaza, geçtiğimiz Pazar 
günü saat 15.45 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Sancak Mahal-
lesi Veysel Karani Caddesi üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Muzaffer Utku T. idaresin-
deki 42 CKY 05 plakalı kamyonet 
kontrolden çıkarak, yolun karşısına 
geçmek isteyen 10 yaşındaki Rabia 
Sena Doğan’a çarptı. Ağır yaralı 
Rabia Sena Doğan, ambulansla kal-
dırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesinde yapılan tüm 
müdahaleye rağmen kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti. Küçük kızın 
cenazesi Bosna Hersek Mezarlığına 
defnedildi. 

CADDE ÜZERİNDE TEKRAR KAZA 
OLUNCA VATANDAŞLAR 

YOLU KAPATTI 
Saat 21.30 sıralarında yine aynı 

yerde 3 otomobilin maddi hasarlı 
kaza yaptığını gören vatandaşlar 
ve Rabia Sena Doğan’ın akrabala-
rı caddeye çıktı. Kadınlar yolun bir 
şeridine oturarak, erkekler ise karşı 

şeride geçerek caddeyi araç geçişi-
ne tamamen kapattı. İhbar üzerine 
olay yerine polis ekipleri gelirken, 
uzun süren ikna çabalarına rağmen 
yolu trafiğe açmayan grup yetkili-
lerin gelmesini istedi. Vatandaşlar, 
cadde üzerinde çok sayıda trafik 
kazası olduğunu söyleyip tepki 
gösterdi. Olay yerine gelerek sinir 
krizi geçiren daha sonra da eyleme 
katılan Rabia Sena Doğan’ın baba-
annesi, “Benim torunuma Pazar 
günü 150 ile giden bir araba çarp-

tı, yetkililer buraya kasis yapsınlar. 
Benim 10 yaşındaki kızımı çiğnedi-
ler” diye konuştu. 

“ARKADAŞIMIN ÖLDÜĞÜNÜ 
DUYUNCA HAYATIMIN 
ŞOKUNU YAŞADIM” 

Kazada hayatını kaybeden Ra-
bia Sena’nın yakın arkadaşı Zeynep 
Elgün (10) ise, “O ezilen benim 
arkadaşımdı. Bir kere onun burnu 
kanamıştı ben de yardım edince 
bana teşekkür ederim demişti. O 
ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz 

ki, o bizim arkadaşımızdı. Ben her 
zaman onunla sırlarımı paylaştım, 
o benim arkadaşımdı. O ölünce 
ben dayanamıyorum. Öğretmenine 
sordum arkadaşım nerde diye, öldü 
dedi, o zaman hayatımın şokunu 
yaşadım ben” diyerek gözyaşı dök-
tü.  Daha sonra olay yerine gelen 
belediye yetkilisi, yoldaki kazaların 
önlenmesi için çalışmaların başlatı-
lacağı sözünü vererek vatandaşları 
sakinleştirirken, üç saatlik eylemin 
ardından cadde trafiğe açıldı. n İHA 

Saat 21.30 sıralarında yine aynı yerde 3 otomobilin maddi hasarlı kaza yaptığını gören 
vatandaşlar ve Rabia Sena Doğan’ın akrabaları caddeye çıktı.

Minibüsten 
indikten sonra 
yolun karşısına 
geçmek isterken 
TIR’ın çarpması 
sonucu ayağı ko-
pan yaşlı kadın, 
kaldırıldığı hasta-
nede yapılan tüm 
müdahalelere 
rağmen kurtarı-
lamadı.  Kaza, geçtiğimiz gün Konya-An-
kara karayolu Kırkahvesi Kavşağı’nda 
meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekledikten 
sonra yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden 
H.T. idaresindeki 42 GA 400 plakalı TIR, 
minibüsten indikten sonra yolun karşısına 
geçmek isteyen Yeter Kiliç’e (75) çarptı. 
TIR’ın altında kalan yaşlı kadının sol baca-
ğının üzerinden tekerin geçmesiyle dizinin 
alt kısmı koptu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesine sevk edilen Kiliç, haya-
tını kaybetti.n İHA

Karaman’da düzenlenen eğlencede av 
tüfeğiyle rastgele havaya açılan ateş so-
nucu 1 kişi yaralandı. Olay, merkeze bağlı 
Süleymanhacı köyünde meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, köyde düzenlenen eğ-
lencede av tüfeğiyle havaya ateş edilmesi 
sonucu 16 yaşındaki M.D. ayağından yara-
landı. Çağrılan ambulansla Karaman Dev-
let Hastanesine kaldırılan M.D’nin sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandar-
ma olaydan sonra havaya rastgele ateş 
eden T.T.’yi gözaltına alırken, av tüfeğine 
de el koydu. 
n İHA 

TIR’ın çarptığı 
yaşlı kadın öldü 

Havaya ateş açıldı,
ayağından yaralandı

İzmir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) “STK yapılanması”na yönelik operasyonda 21 
zanlı gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 
yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)soruşturması 
kapsamında KHK ile kapatılan eğitim kurumu ve der-
neklerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ayrıca örgütün 
gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 35 şüpheli 
hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Mali 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez olmak 

üzere Konya, Malatya, Muğla, Isparta, Adıyaman, Gazi-
antep, Amasya, Manisa, Balıkesir ve Uşak’taki eş zamanlı 
operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aralarında kamudan ihraç edilen öğretmen, iş adamı 
ve esnafların da bulunduğu zanlıların, dernek çatısı altın-
da örgüte gelir kaynağı oluşturdukları ve FETÖ’ye eleman 
temin ettikleri öne sürüldü. Zanlıların emniyetteki işlem-
leri devam ediyor.
n AA

FETÖ’nün STK yapılanmasına operasyon

İstanbul’da terör örgütü DE-
AŞ’a yönelik operasyonda, 8 kilo 
500 gram altın, 25 kilogram gü-
müş, 1 milyon 794 bin lira, 1 mil-
yon 300 bin dolar, 118 bin avro 
ve 1 milyon 921 Suriye Lirası ele 
geçirildi. İstanbul’da terör örgütü 
DEAŞ’a yönelik operasyonda, ör-
gütün para transferini yaptıkları 
ve askeri malzeme temin ettikleri 
iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli 
tutuklandı.  Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, kentte terör 
örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerin deşifre 
edilmesine yönelik çalışmalar kap-
samında, M.S. ve S.B’nin örgütün 
para transferini gerçekleştirdikle-
rini ve çatışma bölgelerine gönde-
rilmek üzere askeri malzeme temin 
ettikleri belirledi. Söz konusu soruş-
turma kapsamında, 16 Mart’ta Fa-
tih, Avcılar, Ümraniye, Kadıköy ve 

Çatalca’da 7 adrese eş zamanlı ope-
rasyon düzenleyen ekipler, 2 şüp-
heliyi gözaltına aldı.  Adreslerde ya-
pılan aramalarda, 8 kilo 500 gram 
altın, 25 kilogram gümüş, 1 milyon 
794 bin lira, 1 milyon 300 bin dolar, 
118 bin avro, 1 milyon 921 Suriye 
Lirası, 4 bin 500 Katar Dinarı, 22 
bin Mısır Poundu, 350 Kuveyt Di-
narı, 109 bin 500 Suudi Arabistan 
Riyalı, 47 bin Birleşik Arap Emirlik-
leri Dinarı, 5 bin Ürdün Dinarı, bin 
610 İngiliz Sterlini ve 100 Kanada 
Doları ele geçirildi.  Ayrıca, arama 
yapılan evlerden birinde, pompalı 
tüfek ile çok sayıda silah şarjörü, 
silah aparatı, böcek arama cihazı, 
gizli kamera arama cihazı, telsiz ve 
gizli kamera bulundu.  Emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklandı.  n AA

Terör örgütü DEAŞ’ın para kasası çökertildi
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Beyşehir’de 1/1000 ölçekli yeni imar planı Av tüfeği için Üzümlü’ye sanayi sitesi
Beyşehir Belediye Başkanı 

Murat Özaltun, Beyşehir Beledi-
yesi tarafından revize edilerek ha-
zırlanan 1/1000 ölçekli taslak imar 
planının bir aylık askı sürecinin de-
vam ettiğini söyledi.

Özaltun, yaptığı açıklamada, 
Hamidiye, Dalyan, Evsat, Hacıar-
mağan, Hacıakif ve Yeni Mahal-
le’nin bir kısmını içeren 1/1000 
ölçekli imar planı revizyon çalış-
malarının  Beyşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
tarafından hazırlandıktan sonra 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
onaylanarak13 Mart 2018 tarihin-
de askıya çıkarıldığını hatırlattı.

Kanun gereği plan taslağının 
bir ay süreyle askıda kalacağını 
vurgulayan Özaltun, 13 Nisan 
2018 tarihine kadar bu konuyla 
ilgili itiraz dilekçelerinin kabul edi-
leceğini söyledi.

Beyşehirli vatandaşların kendi 

mülkiyetlerindeki duruma baka-
rak İmar ve Şehircilik Müdürlü-
ğü’ne başvuruda bulunarak itiraz 
edebileceğini belirten Özaltun, 
şu ana kadar yaklaşık 200 kişinin 
plana ilişkin görüş, öneri ve itira-
zını içeren müracaatının olduğunu 

kaydetti. Özaltun, askı sürecinin 
sona ermesinin ardından yapılan 
itirazların yeniden değerlendiril-
mek üzere Beyşehir Belediyesi 
Meclisi’nde gündeme geleceğini 
belirtti.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, av tüfeği üreti-
minin önemli merkezlerinden 
Üzümlü Mahallesi’ne Silahçılar 
Küçük Sanayi Sitesi’nin kurulaca-
ğını belirtti. 

Özaltun, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Beyşehir Belediyesi 
tarafından Kızılcabelen mevkisin-
de imara açılan 80 bin metreka-
relik alanda kurulacak Silahçılar 
Küçük Sanayi Sitesi’nin, yerleşim 
merkezinde av tüfeği üretimi ya-
pan firmaları tek çatı altında bu-
luşturacağını söyledi.  Sanayi site-
sinde biner metrekareden oluşan 
ve her biri birer fabrika niteliğinde 
faaliyet gösterecek 50 sanayi tipi 
yapının inşa edileceğini ifade eden 
Özaltun, şöyle konuştu: “Belediye 
olarak da bu bölgeyi sanayi bölgesi 
olarak imara açtık. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ise buradaki 
firmalara yüzde 60 oranında inşa-

at desteği sağlıyor. Sanayi sitemi-
zin iki yıl içerisinde tamamlanma-
sını hedefliyoruz. Belediye olarak 
biz de altyapı alışmalarına destek 
vereceğiz. Sanayi sitemiz tamam-
lanıp hizmete girdiğinde, yerleşim 

merkezinde faaliyet gösteren av 
tüfeği üretimi gerçekleştiren fir-
malarımız tesislerini buraya taşı-
yacak. Burası, artık yeni dönemde 
av tüfeği üretiminin yeni merkezi 
haline gelecek.”  n AA

Saadet Partisi Konya İl Gençlik 
Kolları Bosna Hersek mahallesinde 
son zamanda sınavlara yapılan zam-
lardan dolayı öğrencilerin ve velilerin 
düşüncelerini almak üzere “Öğrenci 
miyiz Müşteri mi?” konulu fikir duva-
rı açtı. Özellikle üniversite öğrencile-
rinin yoğun ilgi gösterdiği çalışmada 
sınav ücretleri hakkında öğrencilerin 
fikirleri alındı. 

Çalışma sonunda fikir duvarı ile 
ilgili kısa açıklamada bulunan Gençlik 
Kolları Başkanı Seyit Arık, son zaman-
larda sınavlara yapılan zamlardan 
dolayı öğrencilerin mağdur duruma 
düştüğünü kaydetti. Arık, “Gençlik 
yıllarca öğrenim görüyor, üniversite 
bitiriyor ama ondan sonra yine defa-
larca sınava girmek zorunda kalıyor. 
Üniversiteler sadece devlet memuru 
yetiştiriyor. Tüketim ekonomisi be-
nimsendiğinden, devlet sadece yol,-
köprü,hastane vs yatırımları yapılıyor 
üretime yönelik hiç yatırım yok. Böyle 
olduğundan hem devlet borç ve faiz 
batağından kurtulamıyor hem de bu 
bozuk eğitim sisteminden yetişen ne-
sil iş bulamıyor, istihdam edilemiyor. 
Hükümet öğrencilerin cebindeki çay 
ve simit parasına dahi göz diker hale 
gelebiliyor. Niye? Çünkü üretim yok.  
Bu düzenin değişmesi lazım. Biz Sa-
adet Partisi olarak bu faizci kapitalist 
düzeni kaldırıp yerine Hakk’a ve ada-
lete dayalı adil düzeni bütün dünyada 
kuracağız inşallah. Çalışmalarımız 
bütün insanlığın huzur bulması için 
tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de 
sınav ücretlerine ve eğitim sistemi-

nin bozukluğuna dikkat çekmek ve 
öğrenci arkadaşlarımızın fikirlerini 
almak amacıyla fikir duvarı çalışma-
mızı gerçekleştirdik. Emeği geçen 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bu 
çalışmanın hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum” dedi. 

Fikir duvarına yazılan dikkat çe-
ken yazılardan bazıları şöyle;

• Sınav devletin kâr kapısı 
olamaz.

• Kirvem doğum günün kut-
lu olsun :) para yok son para YDS’ye 
gitti..

• Devletin bu paraya ihtiyacı 

mı var?
• Alman malı yerine yerli ka-

lem.
• Bir kağıt parçasının maliye-

ti ne olabilir ki?
• Nerede söz verilen sosyal 

devlet. Eğitim hakkı ücretlendirile-
mez.

• Ay sonunu bile getiremiyo-
ruz.

• Harp okulundan ayrılan oğ-
lum için 25.000 TL ödedim.

• Çay ve simit parama do-
kunma.

 n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında çevre protokolü imzalandı. Peyzaj düzenleme protokolü ile Çum-
ra Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilere uygulamalı eğitimin yanı sıra öğretim yeterliliklerinin de geliştirilmesi hedefleniyor

Selçuk Üniversitesi ile Konya Bü-
yükşehir Belediyesi arasında peyzaj 
düzenleme çalışmalarına ilişkin pro-
tokol imzalandı. Protokol kapsamın-
da, Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek 
Yüksekokulu (MYO) ve Selçuk Üniver-
sitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu’na tahsisli uygulama alanında 
lavanta, kekik, melisa, adaçayı, gül gibi 
fide ve fidan üretimi gerçekleştirile-
cek. Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyacı 
doğrultusunda yapılacak üretim çerçe-
vesinde, uygulamalı eğitimin yanı sıra 
öğretim yeterliliklerinin de geliştirilme-
si hedefleniyor.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, Rektörlük maka-
mında imzalanan protokolün ardından 
yaptığı açıklamada, Selçuk Üniver-
sitesi’nin, öğrenci sayısı bakımından 

Türkiye’nin ikinci büyük üniversitesi 
olduğunu, Konya’nın önemli değerle-
ri arasında yer aldığını söyledi. Temel 
hedef olarak Konya ve Türkiye’ye katkı 
sağlamayı seçtiklerini ifade eden Prof. 
Dr. Şahin, “Bu çerçevede de Büyükşe-
hir Belediyemiz ile birlikte bir protokol 
imzaladık. Protokol çerçevesinde hem 
öğrencilerimizin eğitim görme imkan-
larını geliştirecek hem de belediyemi-
zin çevre düzenlemesi ve peyzajla ilgili 
ihtiyaçlarını giderecek bir süreç başla-
tıyoruz. Protokolümüz, üniversitemiz 
ve belediyemiz için büyük kazançlar 
sağlayacak bir süreçtir. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı H. Selim Büyükka-
rakurt, protokolün Konya adına faydalı 
olacağını belirterek, “Üniversitelerimiz-

le zaman zaman bu tarz ilişkilerimiz 
oluyor. Daha da arttırılması gerektiğine 
inanıyorum. Estetik konusunda da son 
zamanlarda ilişkilerimiz devam ediyor. 
İnşallah hem öğretim üyelerimizle hem 
öğrencilerimizle daha faydalı hizmetler 

sunacağımızı düşünüyorum. Her iki 
taraf için de halkımız için de hayırlı, 
mübarek olsun” ifadelerini kullandı. 
Protokole, Çumra MYO Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Akbulut ile beraberindeki 
heyet de eşlik etti. n HABER MERKEZİ 

Sınav ücretlerine karşı fikir duvarı!

Çevre için önemli protokol
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LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER MAK. MET. NAK. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

SAHİBİNDEN
SATILIK TARLA
Aliya İzzetbegoviç

Caddesine
cepheli

10.000 m²’lik
arsa satılıktır.

Adres: Aşağı Pınarbaşı Mahallesi
Selçuklu/ KONYA

Telefon: 0533 322 95 68

ADA: 29879  PARSEL: 110
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710 88 76

 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC 
Torna Tezgahlarında Operatör Olarak 
çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası Eleman-
lar 

 21-30 Yaş Arası Güvenlik Görevlisi
 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 

Çalışmak Üzere Elemanlar,
 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjeksi-

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli Alınacak-

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

• CNC Operatörü
• Üniversal Torna

Operatörü
• Kaynakçı

• Boyacı
• Vasıfsız Elemanlar

 Alınacaktır
Adres : Vatan Sanayi Hasmavi Sokak No:43 

Karatay/KONYA 
Tel: 0332 355 20 00 - 355 23 66 

ZAYİ
SRC2 belgemi  kaybettim 
hükümsüzdür.

Fatih Yavuz AL

Z-334

Park halindeki kamyondan 
akü çalan motosikletli iki şüphe-
li güvenlik kameraları tarafından 
görüntülendi. Edinilen bilgiye 
göre Konya’da park halinde olan 
kamyondan akü çalındı. Olayı 
gerçekleştiren şüpheliler çevrede 
bulunan bir güvenlik kameraları-
na yansıdı. 

Kamera kayıtlarında 23 
Mart’ta çekilmiş olarak görünen 
görüntülerde, iki şüphelinin mo-
tosikletle gelerek park halindeki 
kamyonun yanına geldikleri görü-
lüyor. Şüphelilerden birinin etrafı 
kontrol ettiği ve bu sırada diğer 
şüphelinin de aküyü çıkarmaya 

çalıştığı görülüyor. Görüntülerde, 
aküyü tek başına çıkaramayan 
şüpheliye diğer şüphelinin yardım 
ettiği görülüyor. 

Aküyü çalan şüpheliler moto-
siklete kaçtığı görülüyor.  n İHA 

Kamyondan akü çaldılar 
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Eczacılar Konya’da biraraya geliyor
Bu yıl önemli etkinlikler-

den biri olan 5-8 Nisan 2018 
tarihlerinde Konya Dedaman 
Otel’de, Konya Eczacı Odası ev 
sahipliğinde gerçekleştirilecek 
olan “Eczacının Sesi- Farmazi 
Günleri-Majistral Zirve” ülkenin 
önemli eczacıları buluşacak.

Zirveyle ilgili şu açıklama 
yapıldı: “Eczacının Sesi; ilaç ve 
eczacılık sektörüne ait olan her 
şeyi dile getiriyor ve özellikle ec-
zane eczacılarımızın ve çalışan-
larımızın eczane içinde çalışma-
larını kolaylaştıracak bilimsel, 
güncel konular ve mevzuat bil-
gileri ile sürekli güncelleniyor.  
Eczacının Sesi pek çok meslek-
taşımızın-eczanenin bilgisayar-
larının açılış sayfası… Bir günde 
20.000 den fazla eczane bizi zi-

yaret ediyor. Okuyor ve faydala-
nıyor. Sosyal medyada 30.000) 
üzerinde organik takipçimiz ile 
tüm gelişmeleri anında payla-
şıyoruz. Farmazi Akademi; ilaç 
ve eczacılık sektörüne, eğitim 
ve danışmanlığın yanında, pay-
daşları ile birlikte mesleki bilgi-
mizi paylaşmaya ve çoğaltmaya 
devam ediyor. Farmazi Akademi 
eğitmenleri, son bir yılda 6000 
meslektaşımız ile buluştu ve 
mesleki bilgilerini paylaştı. Bu 
yılın sonunda 10.000 meslek-
taşımız ile buluşmayı hedefli-
yoruz.  Eczacıdan Sağlık (www.
eczacidansaglik.com); hastala-
rımıza- son tüketiciye sağlıklı, 
temiz, sağlık bilgileri paylaşıyor 
ve “eczacıların sağlık danışma-
nı olduğunu” pekiştiriyor. Tüm 

içerik, eczacılarımız ve sağlık 
profesyonelleri tarafından sağ-
lanıyor. Dünyada ve ülkemizde 

sağlık alanı sürekli inceleniyor. 
Sağlıklı bireyler ve sağlıklı top-
lum için çalışmaya, paylaşmaya 

devam edeceğiz.”
5-8 Nisan tarihlerinde Konya 

Dedeman Otel’de eczacıları bu-
luşacaklarını vurgulayan Kon-
ya Eczacı Odası Başkanı Adem 
Açıkgöz ve Majistral Zirve Ko-
ordinatörü Hakan Gençosma-
noğlu, “Majistral Zirve boyun-
ca EGAŞ tarafından kurulan 
uygulama laboratuvarımızda 
majistral ürün (krem, pastil, so-
lüsyon, supozituvar, esans…) 
çalışmaları katılımcı meslektaş-
larımızla birlikte devam edecek. 
Gelecek Eczane Laboratuvar 
Modelleri, bu laboratuvarlarda, 
olması önerilen standart araç 
ve gereçler sergilenecek. Mes-
leğe dair dolu bir program var. 
Sağlık Bakanlığı TİTCK, SGK, 
Eczacılık Fakültelerimiz, TEB, 

Eczacı Odalarımız, Eczacı Der-
neklerimiz, Dağıtım Kanalları-
mız, İlaç-Otc-Kimya ve Produe 
firmalarımız ile kalabalık bir ai-
leyiz. Akademisyen konuşmacı-
larımızın yanında, mesleğimize 
ilişkin aktüel konuşmacılarımız 
da katılacak. Mesleğine gönül 
vermiş ve Majistral’in mesle-
ğimizin sanat yönü olduğunun 
farkında olan, toplum sağlığı 
ile birlikte kişiye özel bakım 
ve kişiye özel ilacın öneminin 
kavranmasını önceleyen mes-
lektaşlarımız ile buluşmak bizi 
çok mutlu edecek. Bilimsel, ak-
tüel programın yanında kültürel 
paylaşımlarımızın da sizi çok 
mutlu edeceğini düşünüyorum” 
ifadelerini kullandılar. 
n HABER MERKEZİ

Baharın gelmesiyle birlikte 
Konya’nın Derbent ilçesinde kuzu 
göbeği adı verilen mantar cinsleri 
toprağın yüzeyine çıkmaya başla-
dı. 

Konya’nın Derbent ilçesine 
baharın gelmesiyle birlikte kuzu 
göbeği mantarı toprağın yüzeyine 
çıktı. Genellikle nemli topraklarda 
bulunan ve Nisan ayında gözle 
görülebilir hale gelen kuzu göbe-
ği mantarları herhangi bir tohum 
atılarak değil, doğal yollarla yeti-
şiyor. Söğüt, kavak ve çam ağaç-
larının çevresinde bulunan bu 
mantar, lezzetiyle damaklarda tat 
bırakıyor. Özellikle Türkiye’nin 
dört bir tarafında kilogram fiya-
tı bin liranın üzerine çıkan kuzu 
göbeği mantarlarının bu kadar 
pahalı olması, her bölgede çıkma-

dığı anlamına geliyor. Derbent’in 
verimli ve bereketli topraklarında 
görülen kuzu göbeği mantarlarına 
başta ilçe halkı olmak üzere bir-
çok kişi büyük ilgi gösteriyor.

Özellikle Aladağ’ın eteklerin-
de yetişenkuzu göbeği mantarının 
insan vücuduna sağladığı yararlar 
da saymakla bitmiyor. Besin ve 
vitamin değeri yüksek olan bu 
mantarlar,B1, B2 ve C vitamini 
bakımından oldukça zengin bir 
besin kaynağı olarak biliniyor.

Bu mantarların günlük ha-
yatta içerisindeki besinlerden 
kaynaklı kanser tedavisine, kan-
sızlığa, bağışıklık sisteminin ko-
runmasına ve zihinsel fonksiyon-
ları güçlendirmede kullanıldığı 
görülüyor.
n HABER MERKEZİ 

‘Yıllarca Anadolu çocuklarını 
hep dış kulvardan koşturdular’

Akşehir Belediyesi, Akşehir  
Meslek Yüksekokulu ve Akşehir 
Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu  
tarafından Akşehir Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen konferansa, Ak-
şehir Kaymakamı Mehmet TÜRK, 
Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih 
Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı 
Vedat Temel, Garrnizon Komutanı 
Alb. Orkun Turaçlı, Akşehir MYO 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Şahin, Sağlık Meslek Yüksek Oku-
lu Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan,  
Yunak MYO Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Kadir Öztaş, Akşehir Mü-
hendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, 
protokol üyeleri, öğretim üyeleri ile 
öğrenciler katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ka-
ğan Karabulut, “28 Şubat’tan 15 
Temmuz’a Milli İrade” isimli kon-
feransta, sömürgeci devletlerin 
kan ve gözyaşı üzerine kurdukları 
medeniyetlerinin, Türkiye’de Fe-
tullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örne-
ğinde olduğu gibi dünyanın farklı 
ülkelerinde de çeşitli isimlerle olu-
şum gösterdiğini söyledi.

“VATANIMIZA, DEVLETİMİZE
 SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Prof. Dr. Karabulut, Türki-
ye’nin, dünyanın en önemli jeo-
politik, jeostratejik konumunda 
olduğunu belirtti. Anadolu top-
raklarının geçmiş yüzyıllardan bu 
yana ticaret hattı ve enerji hatları-
nın güzergahı olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Karabulut, “Dolayısıyla 
bu toprakları fethetmek nasıl bedel 
ödemeyi gerektirdiyse bu toprak-
lara sahip çıkmak, bu topraklarda 
yaşamak da birçok bedeller öden-
mesini gerektirir. Yeryüzünde böy-
le bir vatan toprağı yok. Vatan yok-
sa hiçbir şey yok zaten. Vatanınız 
yoksa ne ezanınız, ne bayrağınız, 
ne arınız, ne de namusunuz kalı-
yor. Vatanımıza, devletimize sahip 
çıkmalıyız” dedi.

“BİZLERDEN BAŞÖRTÜLÜ-
BAŞÖRTÜSÜZ ŞEKLİNDE TUTANAK 

İSTİYORLARDI”
28 Şubat sürecinin ülke ekono-

misi ve sermaye piyasasına olum-
suz etkilerinin olduğunu anlatan 
Prof. Dr. Karabulut, “İşin sadece 
siyasi ve askeri ayağı yok. Bir de 
finansal ayağı var. Ben şunu iddia 
ediyorum; 28 Şubat’ın finansal 
ve bürokratik ayağına yeterin-
ce operasyon yapılmadığı için 15 
Temmuz bizim başımıza geldi. O 
dönemde, başörtülü öğrencilere 
neden dolayı ceza verdiler biliyor 
musunuz? Dersin düzenini boz-
maktan dolayı ceza verdiler. Her 
derste ‘başörtülü-başörtüsüz’ diye 
bizden tutanak istiyorlardı. Bu ül-
kede yıllarca Anadolu çocuklarını 
hep dış kulvardan koşturdular. 
Kendi evlatlarını kolejlerde, şura-

larda, buralarda hep iç kulvarda 
koşturdular. Dış kulvarda koşmaya 
çalışan vatan evlatlarının ayağına 
ise ağırlık bağladılar. Kimi zaman 
kıldığımız namaz, kimi zaman tut-
tuğumuz oruç, kimi zaman eşimi-
zin başörtüsünü ayağımıza ağırlık 
olarak bağladılar. Sonra da dediler 
ki; ‘haydi bu yarışta birinci ol. Biz 
sizi eşit şartta yarıştırıyoruz.’ Fakat 
bu asla adil değildi” ifadelerini kul-
landı.

“SÖZ KONUSU VATANSA 
DÜNYANIN ŞAH DAMARINI 

KESERİZ”
Prof. Dr. Karabulut, 15 Tem-

muz Gecesi’ne ilişkin şunları söyle-
di: “Dünyada şu an iki tane büyük 
güç çarpışıyor. Biri; Hak ve adalet 
temelli, Allah’ın nizamını dünyaya 
hakim kılma ve insanlığın barışa, 
huzura kavuşturma gayesinde, 
davasında, iddiasında olan bizler. 
Diğeri iktidarlarını, sözüm ona 
medeniyetlerini; kan, gözyaşı ve 
haksız yere akıttıkları alın terleri 
üzerinden kuran sömürgeciler. Ki-
mileri buna ‘küresel sermaye’ di-
yor. Haksızlık, kan, gözyaşı, zulüm, 
ahlaksızlık, fuhuş, hırsızlık, katli-
amdan besleniyorlar. Tüm devlet-
leri de sonrasında 3. sınıf adam-
larıyla, Fetullah Gülen gibi 5. sınıf 
adamlarıyla yönlendirmeye çalışı-
yorlar. Türkiye’de Fetullah Gülen 
vardı, Pakistan’da, Afganistan’da, 
Hindistan’da bir başkası var. Afri-
ka ülkelerinde bu manada değer-
lendirdikleri, konuşlandırdıkları 
bir başkaları var. Biz o gece işgal 
ediliyorduk. 15 Temmuz’a her kim 
ki ‘darbe girişimi’ der, çok büyük 
bir hata eder, azımsamış olur. Ül-
kemiz, Güney’den, Balkanlar’dan, 
Ermenistan’dan, Gürcistan’dan, 
her taraftan işgal edilmeye hazırdı, 
niyetlenmişlerdi. Parça parça ede-
ceklerdi. Biz Türkler merhametli 
bir milletiz ama söz konusu vatan-
sa dünyanın şah damarını keseriz. 
O gece işte o şah damarını milletçe 
kestik.”

Konferans sonrasında, plaket 
takdimi gerçekleştirildi. Prof. Dr. 
Karabulut, ayrıca kitaplarını imza-
ladı.
n HABER MERKEZİ 

Dr. Kemal Enz Argon, “Sahasında bilgili, değerlendirme ve eleştiri gücü yüksek, top-
luma öncülük etme misyonu yüklenmiş entelektüel aydınlara ihtiyacımız var” dedi

‘Topluma öncülük edecek
aydınlara ihtiyacımız var’

Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nin bu haftaki sohbetlerinde, 
“Müslüman olmayana İslâmiyet’i 
ve Türkiye’yi nasıl anlatırız?” konu-
su gündeme geldi. NEÜ Ahmet Ke-
leşoğlu İlâhiyat Fakültesi Felsefe ve 
Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi 
Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi 
Kemal Enz Argon, babasının Türk 
olduğunu ve Amerika’nın Boston 
şehri Massachusetts eyaletinde 
doğup büyüdüğünü söyledi. Dinini 
1990’lı yıllarda yaşamaya başladı-
ğını, üniversite hayatını Finlandi-
ya’da geçirdiğini ve 2000’li yıllarda 
din alanında yüksek lisans ve dok-
tora yapmak üzere ABD’ye tekrar 
döndüğünü ifade eden Dr. Kemal 
Argon, danışmanının Filistinli İb-
rahim Abdurabi ve doktora konu-
sunun da “Güney Asya’daki İslâmî 
Hareketler ve Mevdudî” olduğunu 
belirtti.

Sohbetini İngilizce olarak yapan 
ve Yusuf Ziya Karipek tarafından 
Türkçe’ye tercüme edilen sohbette 
Dr. Argon, 200 yıldan beri ulusla-
rarası medyanın, Türkiye’yi kötü 
temsil etme ve Türk karşıtlığı nok-
tasında yoğun bir çaba harcadığını 
ve uluslararası güçlerin Türkiye’yi 
daha nötr hale getirme çabası 
içerisinde olduğunu söyledi. Dr. 
Argon, “Güzel (otantik) temsil ile 
kötü (sahtekâr) temsil noktasında 
ayırıma gitmemiz gerekiyor. Çoğu 
insanlar bizim hayatımıza bakarak 
cevaplar bulmaya, bizim hayatı-
mızdan temsil örnekleri bulmaya 
çalışacaklardır. Bundan dolayı ister 
bir gazete köşesi olsun, ister aka-
demisyenler olsun, ister bir aktivist 
olsun onlar yaptıkları çalışmalarda 
kimleri temsil ettiklerini, kimin için 
konuştuklarını bilmemiz gerekiyor. 
Ağzımızı açtığımız zaman biz kimi 
temsil ederek konuşuyor veya bilgi-
sayar başında bir makale yazarken 
kimi temsil ederek bu makaleleri 
ele alıyoruz?” dedi. 

ENTELEKTÜEL İNSANLARA 
İHTİYAÇ VAR

15 Temmuz darbe girişimi ol-
duktan sonra Mevlâna Meydanı’n-

da toplanan insanların enerjisini 
eşiyle birlikte görme imkânı bul-
duğunu,insanların kendi ülkeleri 
ve vatanları için otantik veya sevgi 
dolu temsillerini o şekilde göster-
diklerini gördüğünü kaydeden Ar-
gon, geçen sene TRT World’un dü-
zenlediği foruma katıldığını, orada 
Türkiye’nin entelektüel ve kültür 
olarak çok elit bir sınıfa sahip ol-
duğunu, onlarda gördüğü potansi-
yelin de Türk kimliğini kullanarak 
uluslararası medya ve uluslararası 
insanlarla iletişime geçip Türk ak-
lını onlara gösterme yeteneğine sa-
hip insanları gördüğünü dile getire-

rek “Bizim Türk aklını uluslararası 
alanda daha çok temsil eden ente-
lektüel insanlara ihtiyacımız var” 
dedi. Müslüman Türk insanının 
ülkelerini ve dinlerini temsil etme 
açısından yabancı dil bilme dahil 
güzel bir donanıma sahip olmaları 
gerektiğini ders başlamadan önce 
talebelerine mesaj olarak ilettiğini 
söyleyen Argon, dünyadaki İsla-
mofobi ve Türkfobi algısını çözmek 
için temsil noktasında deneyimli, 
sahasında tecrübeli insanların ye-
tiştirilmesi ve İslâm hakkında daha 
iyi bilgilere sahip olması gerektiği 
üzerinde de durdu. 

NASREDDİN HOCA GÜZELİ 
TEMSİL EDİYOR

TheNew York Times örneğin-
den hareketle Türkiye ve Türkler 
hakkında Batı medyasında kötü algı 
oluşturacak yazı ve makalelerin ka-
leme alındığını, bunları oryantalist 
düşünce ve fikirleri temsil ettiğini 
kaydeden Argon, sırf İslamofobi 
için dünyada 250 milyon dolarlık 
bir kaynak aktarımı olduğunu belir-
terek “Ben kendimi Hanefi ve sün-
ni olarak tanımlarım. Karşı taraftaki 
muhataplarımızın da bu ve buna 
benzer özelliklerini de bilmeliyiz” 
dedi.  Otantik temsilde Nasreddin 
Hoca’yı “yerinde ve hazır cevaplılı-
ğı” ile örnek olarak gösteren Argon, 
İslamofobiye karşı Ahmed Yesevi 

ve İmam Maturidi’nin yolunun ta-
kip edilmesi gerektiğine işaret etti. 
Türk tarihi incelendiğinde Türk’ün 
barbar olmadığı, zalim olmadığı, 
korkunç olmadığının görüleceğini 
de dile getiren Argon, “İslamofobi 
ve Türkfobi endüstrisi ile sektörüne 
karşı temsil noktasında en büyük 
örnek Çanakkale’dir” dedi. Argon, 
“Türk ve Müslüman olarak Batı 
medeniyetiyle karşı karşıya kaldığı-
mız zaman hangi değerleri eleştirel 
düşünceye tabi tutarak hangisinin 
bize faydalı olacağını, hangisinin za-
rarlı olacağını süzmemiz ve faydalı 
olanını alıp, zararlı olanını dışarıda 
bırakmamız gerektiğini düşünüyo-
rum. Çünkü büyük bir dünyada ya-
şıyoruz. Farklı ideolojiler, farklı me-
deniyetlerle karşı karşıya kalacağız.  
Onları anlamada, onları süzmede 
eleştirel düşünceyi geliştirmemiz 
gerekiyor. Bu noktada gençlere 
tecrübe sahibi ve olaylara daha 
hikmetli bakan kişilerin önderlik 
etmesi gerekmektedir” diye konuş-
tu.Ahmet Keleşoğlu Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen sohbetin 
soru-cevap kısmında kendisine so-
rulan soruları da cevaplandıran Dr. 
Kemal Enz Argon’a, Hikmet İlim ve 
Sanat Derneği’nin teşekkür plake-
tini ise dernek başkan yardımcısı 
Mustafa Dündar takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Derbent’te kuzu göbeği sezonu açıldı

Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut

Konya Eczacı Odası Başkanı Adem Açıkgöz

Dr. Kemal Enz Argon
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Enerjisini verirken lezzetleri de eş-
siz…

Yağlı tohumların bitkisel kaynaklı bir 
besinlerken, enerjisi yüksektir.

Gün içerisindeki beslenmeniz de 
çeşitlilik sağlayın, bunlara yağlı tohum-
ları ekleyin. Ama,Yağ alımı, kilo kont-
rolü açısından önemli olduğu için yağlı 
tohumların tüketim miktarlarına dikkat 
edilmelidir.

Enerji değerleri yüksekken vitamin 
minerallerden zengindir.  Tekli ve çoklu 
doymamış yağ formunda olması ne-
deniyle yağlı tohumların yararları vardır. 
Omega-3 içeren yağlı tohumlar kalp 
rahatsızlıklarının önlenmesine yardımcı 
olur. E vitamini, folik asit, B grubu vi-
taminlerden zengindir. Ayrıca Tiamin, 
Riboflavin ve niasin içeriklerine sahiptir. 
Yağlı tohumlar lif açısından zenginken, 
tokluk hissi oluşturur.

Yağlı Tohumların Kolesterol, Yağ, 
Yağ Asidi İçerikleri ve Vücut Çalışmasın-
daki İşlevlerine bakıldığında

• Bitkisel kaynaklı besinler kolesterol 
içermezler. Kolesterol yalnızca hayvansal 
kaynaklı besinlerde bulunur.Ceviz, fındık, 
badem, yer fıstığı gibi yağlı tohumlar bit-
kisel kaynaklı besinler olduğu için koles-
terol içermez.

 • Yağlı tohumların yağ ve yağ asidi 
içerikleri, türlere göre farklılık göstermek-
tedir. Ceviz ve fındığın 100 g’larındaki yağ 
içerikleri diğerlerinden daha yüksektir.

Yağlı Tohumların Kalp Damar Has-
talıklar üzerine etkisine bakıldığında, Kalp 
sağlığı için beslenmenizde, doymuş yağ 
asitleri ve kolesterolü azaltıp, kompleks 
karbonhidratları ve posayı yükselterek 
kan kolesterol düzeyinizi düşürebilir veya 
en azından kan kolesterolü düzeyinin 
yükselmesini önleyebilirsiniz.

-Sinir 
hastalıkları-
nı önler..

-İdrar 
söktürür.

-Solu-
num siste-
mi rahat-
sızlıklarında 
iyileştirici 
etkilere sa-

hiptir.
Yağlı Tohumların Besin Alerjisi ile 

Olan İlişkisi aman dikkat!!!
Alerji, aşırı duyarlılık reaksiyonudur. 

Gıdaların bazıları, vücut bağışıklık sistemi 
tarafından alerjen olarak tanımlanmakta 
ve bu gıdalara karşı antikor oluşturul-

maktadır. Ara öğünlere yağlı tohumları 
sıkıştırırken alerjiye dikkat etmelisin.

Ceviz, Çiğ Badem, Çiğ Fındık, Çiğ 
Kaju, Antep Fıstığı, ara öğünlerinizde ter-
cih ederken miktarlarına dikkat edin.

CEVİZ,kanda kolesterolün yüksel-
mesini önler.Beynin çalışmasını güçlen-

dirir. İçerdiği fosfor ve kalsiyum zihni 
yorgunluğu giderir, kemik ve dişleri 
güçlendirir.Bağışıklık sistemini güçlen-
dirir.İyi bir antioksidan kaynağı olması 
sebebiyle kanserle savaşta önemli rolü 
vardır.

ÇİĞ BADEM, yoğun bir vitamin de-
posu olmasının yanı sıra bol miktarda 
demir içerir. Kalp ve damar tıkanıklığı ya-

şayan hastaların, tüketmesi sonucunda 
olumlu yanıtlar alınmıştır.

ÇİĞ  FINDIK, beyin sağlığından mut-
luluk hormonlarına, diyabet riskini azalt-
masından kanserden korumaya dek çok 
önemli faydalar sağlıyor. Bol miktarda lif 
içerir.

ÇİĞ KAJU, Kansere karşı önleyici 
özelliğe sahiptir, Yüksek tansiyonu olan-
lara önerilmektedir, Saç dökülmelerine 
karşı koruyucudur, Sinir sağlığı için ge-
reklidir, Antioksidan özelliği taşımaktadır

Antep fıstığı, Vücudun günlük pro-
tein,vitamin B1 ve fosfor ihtiyacının 
%35“ini karşılayabilmektedir. İnce ba-
ğırsakta glikoz emilimini azaltır ve kan 
şekerinin yükselmesini önler.

Yararlarının yanında porsiyonlara 
dikkat edilmelidir.

Saglıcakla kalın...

BİR AVUÇ MUTLULUK;KURUYEMİŞ

dyt.116nur@gmail.com
NUR AÇLAN

Karatay Belediyesi Aziziye Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleşen istişa-
re toplantısına Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli, İlçe 
Jandarma Komutanı Muhammet 
Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Mus-
tafa Demirgül, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Ömer Büyükmanav, İlçe Gıda 
Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Esat 

Altuntaş, Konya Karatay ve Tüm 
İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı 
Ahmet Küçük ve dernek üyesi muh-
tarlar, Konya Muhtarlar Birliği Der-
neği Başkanı Suat Uzun ve dernek 
üyesi muhtarlar katıldı.   Karatay 
Kaymakamı Abdullah Selim Parlar 
toplantıda gerçekleştirdiği konuş-
mada  Afrin Zeytin Dalı Harekatının 
önemine vurgu yaparak kazanılan 

zaferin hayırlı olmasını diledi. Kay-
makam Parlar, Karatay’a kazandır-
dığı eğitim, sağlık ve sosyal yatırım-
lar için Başkan Hançerli’ye teşekkür 
etti. Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Türkiye’nin çok köklü 
bir devlet geleneğine olduğunu be-
lirtti. Başkan Hançerli, “Beni bek-
lemeyin” diyen kahramanlarımız 
oldukça sırtımız yere gelmez diye-

rek; Türkiye’nin dış güçlerin boyun-
duruğuna alınamayacak büyük bir 
ülke olduğunu vurguladı. Başkan 
Hançerli Afrin’den kaçarak sakla-
nan teröristlerin de sonunun yakın 
olduğunu belirtti. Başkan Hançerli 
temeli atılan Akkuyu Nükleer Sant-
rali’nin de hayırlara vesile olmasını 
temenni etti. 
n HABER MERKEZİ 

Kitap okuma yarışmasında 
ödüller sahiplerine verildi

Karatay’da 21. Emekli 
Konağı hizmete hazır

Seydişehir Belediyesi ve 
Öykü-Der işbirliğinde düzenle-
nen internet üzerinden ‘Online 
Kitap Okuma Yarışması’nda 
dereceye giren öğrenciler ödül-
lendirildi.

Seydişehir Belediye Baş-
kanlığı, Okumayı Sevdirme ve 
Yazma Kültürünü Geliştirme 
Derneği (OYKÜDER) tarafın-
dan 5.6.7. ve 8. sınıflara yö-
nelik düzenlenen kitap okuma 
yarışmasında dereceye giren 
öğrencilere ödüllerini Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal verdi. 
Kitapların insan hayatında bü-
yük önemi olduğu kaydeden 
Başkan Mehmet Tutal, insanları 
maddi ve manevi yönden üstün 
kılan bilgilerin, kitap sayfala-
rı arasında olduğunu kaydetti. 
Seydişehir Belediyesi olarak 
özellikle çocuklara ve gençlere 
kitap okuma alışkanlığı kazan-
dırmak amacıyla çeşitli etkinlik 
ve faaliyetler düzenledikleri-
ni kaydeden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal “Çocuklarımıza 

kitap okuma alışkanlığı kazan-
dırmaya çalışıyoruz. Bunlardan 
biri de ‘Online Kitap Okuma Ya-
rışması’. Kardeşlerimiz kendile-
rine verilen kitapları okuyarak 
aynı anda internet üzerinden 
bir yarışmaya tabi tutuldular. 
Bu yarışmada dereceye giren 
ilk üç öğrencimize hediyelerini 
takdim ettik. Seydişehir’de bir-
çok şeyi ilk defa yapan bir bele-
diyeyiz. Kitap okuma yarışması 
ve Kitap Günleri de bu ilkler-
den. Okuma alışkanlığı çok faz-
la olan bir toplum değiliz bunu 
biliyoruz ve bu tür yarışmalar-
la ve etkinliklerle öğrencilerin 
yanında yetişkinlere de okuma 
alışkanlığı kazandırmak ama-
cındayız” dedi.

Başkan Tutal tarafında kitap 
okuma yarışmasında yarışmada 
birinci olan Zeynep Nisa Ka-
ban’a dizüstü bilgisayar, ikinci 
Ensar Tuncay’a Bisiklet, üçün-
cü Zeynep Kumdere’ye tablet 
hediye ederek birlikte fotoğraf 
çekindi.  n HABER MERKEZİ 

Çumra Belediyesi’nin 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezisi 4.yılda da devam ediyor. Başkan Mehmet 
Oğuz, “ Her seyahatle birlikte 40 genç birbiriyle kardeş olduklarının bilincine ulaşmaktadır” dedi 

Kültür gezisi sayesinde 
kardeşliği öğreniyorlar

Çumra Belediyesi’nin 2014 
Mahalli idareler seçimlerinden 
hemen sonra başlattığı 40 Kardeş 
Eğitim ve Kültür Gezileri progra-
mına 4. yılında da devam ediyor.  
Konuyla ilgili olarak açıklama 
yapan Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz, “2014 yılın-
da göreve geldiğimizde gençle-
rimize yönelik projelerimizin ol-
duğunu söylemiş hemen kolları 
sıvamıştık. Bu projelerimizden 
biride Lise düzeyi ve 12 sınıf öğ-
rencilerini öncelikli olarak kapsa-
yan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür 
Gezileriydi. Bu projemizin bu 
yıl 4.yılındayız ve gençlerimizle 
her hafta gezilerimizi düzenle-
meye devam ediyoruz. Tabi bu 
gezilerimizi düzenlerken gerekli 
şartların oluşması yani havaların 
biraz ısınmış olması ve öğrenci-
lerimizin sınavları gibi faktörleri 
göz önüne alarak gezi program-
larımızı düzenliyoruz. 

Gezi programı kapsamında 
İlçemizde bulunan 9 bin yıllık şe-
hir olan Çatalhöyük başta olmak 
üzere Konya’mızda bulunan tari-
hi mekanları ve Bursa Çanakka-
le’yi geziyoruz. Projemizin esas 
amacı ise Günümüz dünyasında 
gerçekleşen tüm gelişmeler ile 
birlikte bireyi, aileyi, toplumu ve 

tüm insanlığı tehdit eden prob-
lemleri ancak erdemler, faziletler 
ve değerlerimiz ile çözebileceği-
miz için bu erdemlerin tarihi ve 
kültürel mirasa dayandığı, tarihi 
mekanlar ve şahısların gezilerek 
yerinde görülüp incelenmesiyle, 
elde edeceğimiz değerlerin işle-
neceği bir gezi olmasıdır. 

Her seyahatle birlikte 40 
genç birbiriyle kardeş oldukları-
nın bilincine ulaşmaktadır. Böl-

gemizdeki farklılıklardan olan 
Dağlısı, Türkmeni, Yörüğü, Kür-
dü, Göçmeni ve Ovasıyla hepimi-
zin kardeş olduğu vurgulanmak-
tadır” dedi. 

40 Kardeş Eğitim ve Kültür 
Gezileri programı kapsamında 
bu hafta Alibeyhüyüğü Anadolu 
İmam Hatip lisesi ve Karkın Çok 
Programlı lisesinde okuyan kız 
öğrencilerini misafir eden Çumra 
Belediyesi  Gezi programı kapsa-

mında Çumra Çatalhöyük, Konya 
Nüma Panaroma müzesi, İrfan 
Kültür Merkezi,Şehitlik,Mevla-
na,Camlı Köşk, Meram Tavus 
Baba Türbesi, Sille ve Sille Barajı 
gezilerek gençlerin hem bilgilen-
mesi hem de rahat bir gün geçir-
mesi sağlamış oldu. 

Geziye katılan öğrenciler 
Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz’a teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli, Karkent, 
Keykubat ve Çelebi Emekli Ko-
naklarında emeklilerle bir ara-
ya gelerek sohbet etti. Başkan 
Hançerli, Emekli Konaklarının 
memlekete emeği geçenlerin 
konağı olduğunu dile getirerek, 
“Emekli konaklarından düzen-
li sağlık kontrolleri doktor ve 
hemşireler tarafından gerçek-
leştiriliyor. Karatay Belediyesi 
Emekli Konaklarında emekliler 
hem hoşça vakit geçiriyor hem 
de gün içinde yapılan ücretsiz 
ikramlar, düzenlenen geziler 
ve piknikler emeklilerin ha-
yatlarına renk katıyor” dedi. 

Hançerli, Karatay’a 20 Emekli 
Konağı kazandırdıklarını be-
lirterek emekli büyüklerimize 
hizmet etmeninin mutluluğu-
nu yaşadıklarını belirtti. Başkan 
Hançerli, Karatay’ın 21. Emekli 
Konağının da çok yakında hiz-
mete gireceğinin müjdesini 
verdi. Başkan Hançerli “Keyku-
bat Mahallesi Araplar Büyüksi-
nan Camii bahçesinde yapımı 
tamamlanan Karatay’ın 21. 
Emekli Konağının çevre düzen-
lemesi ve iç tefrişat çalışmaları-
nın tamamlanmasının ardından 
emeklilerin istifadesine sunula-
cak” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Kahramanlarımız oldukça sırtımız yere gelmez’

 Çumra Belediyesi’nin 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri programı 4. yılında da devam ediyor.
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 Türkiye’nin bugün dünya 
devletleri ile mücadele ettiği-
ni dile getiren Başkan Akyürek, 
“Türkiye olarak mutlaka tarihi 
misyonumuza kavuşacağız ve 
mutlaka Lider Ülke Türkiye’nin 
kuruluşu gerçekleşecek” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Yerel Bu-
luşmalar, yatırım incelemeleri ve 
çeşitli programlar için Derebucak 
ilçesini ziyaret etti. 

Başkan Akyürek’in Dere-
bucak’taki ilk programı teşkilat 
mensupları, muhtarlar, sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri 
ve ilçe sakinlerinin katıldığı Yerel 
Buluşmalar Toplantısı oldu. 

LİDER ÜLKE TÜRKİYE’NİN 
KURULUŞU MUTLAKA 

GERÇEKLEŞECEK 
Derebucak Kültür Merkezi’n-

deki toplantıda ülke olarak hem 
içeride hem de dışarıda dünya 
devletleriyle mücadele içinde ol-
duklarını dile getiren Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Türkiye’nin mutlaka 
tarihi misyonuna kavuşacağını, 
Lider Ülke Türkiye’nin kurulu-
şunun mutlaka gerçekleşeceğini 
söyledi. Lider ülke olmadan İs-
lam coğrafyasının, Ortadoğu’nun 
ayağa kalkamayacağını vurgula-
yan Başkan Akyürek, Türk-İslam 
dünyasının sömürgeden kurtul-
masının yolunun Türkiye’nin Bü-
yük Türkiye idealine kavuşması 
olduğunu ifade etti. 

BAŞKAN AKYÜREK 
YATIRIMLARI ANLATTI 

Büyükşehir Belediyesi olarak 
ilçeye kazandırılan yatırım ve de-
vam eden projeler hakkında bilgi 
veren Başkan Akyürek, “Prestij 
cadde düzenlemeleri yapıldı, 25 
kilometre mahalle yolu yapıldı, 
kalanı için ihaleye çıkıldı. Halı 
saha yapımlarında tamamlanan-
lar var, yapımı sürenler var. De-
rebucak Kültür Merkezi’nin içinin 
düzenlemesi yapıldı. İş makinala-
rı, ilçemize ve mahallelerine par-
ke desteği, bakım onarım çalış-
malarımız, modern cam duraklar 
ve restorasyonlarımız devam edi-
yor. İçme suyu ve kanalizasyon 
çalışmalarında yaklaşık 5 milyon 
liralık bir harcama gerçekleştiril-
di. Depo bakım onarım, sondaj 

kuyu açılımları yaptık. Sulama 
projelerine 3,6 milyon liralık yatı-
rım yaptık” diye konuştu. 

4 YILDA 31 İLÇEMİZ VE 
MAHALLELERİMİZİN 

ÇEHRESİ DEĞİŞTİ 
Derebucak Belediye Başkanı 

Ahmet Kısa, Yeni Büyükşehir Ya-
sası ile birlikte 31 ilçenin çehresi-
nin değiştiğini belirterek, “O gün 
belde belediyelerimiz çalışanla-
rının maaşlarını bile ödeyemez 
durumdayken bugün Büyükşe-
hir Belediyemiz 31 ilçenin bütün 
mahalleleri dahil tek kalemde 
milyonluk yatırımlar gerçekleşti-
riyor. Büyükşehir Belediye Baş-

kanımıza ve ekibine çok teşekkür 
ediyorum” dedi. 

AK Parti Konya İl Yönetim 
Kurulu Üyesi ve İlçe Koordina-
törü Fatih Olgun ise, 2014’te uy-
gulanmaya başlayan Yeni Büyük-
şehir Yasası’nın en iyi Konya’da 
uygulandığını söyledi ve yapılan 
bütün hizmetler için Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek’e teşekkür etti. 

Derebucak Kaymakamı Yusuf 
Gemici, Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, Bozkır Bele-
diye Başkanı İbrahim Gün, Ahırlı 
Belediye Başkanı İsa Akgül, Ya-
lıhüyük Belediye Başkanı Hasan 
Koçer, AK Parti Konya İl Baş-
kanvekili Ahmet Fatih Özboyacı, 
AK Parti Derebucak İlçe Başkanı 
Adem Sütçü, AK Parti Yalıhüyük 
İlçe Başkanı Seyfettin Pişkin, AK 
Parti Ahırlı İlçe Başkanı Mustafa 
Öncü, Büyükşehir Belediyesi yö-
neticileri, muhtarlar, STK temsil-
cileri, meclis üyeleri ve vatandaş-
lar katıldı. 
BAYRAĞIMIZI YERE DÜŞÜRMEYİN 

İlçede büyük coşkuyla karşı-
lanan Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, ilçeye 
sağlık taraması için gelen Büyük-
şehir Belediyesi Geçici Ağız ve 
Diş Sağlığı Kliniği’ni de ziyaret 
etti. Daha sonra Şehit Hüseyin 

Albaşgil Ortaokulu’nda gerçek-
leştirilen Medeniyet Okulu prog-
ramına katılan Başkan Akyürek, 
burada öğrencilere önemli tav-
siyelerde bulundu. Başkan Ak-
yürek, “Vatanımızı korumak için 
bayrağımızı yere düşürmemek 
için nice şehitlerimiz kanlarını 
akıttılar. Bayrağımızın rengi şe-
hitlerimizin kanının rengi, hilal 
ile yıldız ise inancımız ve şehit 
ecdadımızı temsil ediyor. Bu bay-
rağı yere düşürmeme duygusunu 
asla kaybetmeyin” diye konuştu. 

EN BÜYÜK YATIRIM EĞİTİME 
YAPILAN YATIRIMDIR 

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından okula kazandırılan Z Kü-
tüphaneyi de ziyaret eden Başkan 
Akyürek, belediye olarak Konya 
genelindeki bütün okullara katkı 
yapmaya çalıştıklarını dile getir-
di. Okullara ve eğitime destek-
lerinin artarak devam edeceğini 
kaydeden Başkan Akyürek, en 
önemli yatırım eğitime, çocukla-
ra ve insan yetiştirmeye yapılan 
yatırım olduğunu dile getirdi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Derebucak Şehir 
Parkı ile prestij caddede de in-
celemelerde bulundu. Program 
kapsamında ilçede hizmet vere-
cek otobüsün de teslimi yapıldı.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Derebucak’ta Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe-
ye kazandırdığı yatırımları inceleyerek, Yerel Buluşmalar programında ilçe halkı ile bir araya geldi

‘Lider ülke Türkiye’nin
kuruluşu gerçekleşecek’

 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek 
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Konya’da 3 ayrı deprem meydana geldi
Konya gün içinde depremlerle 

sarsıldı. Beyşehir, Seydişehir ve Sel-
çuklu’da meydana gelen deprem-
lerde yaşanan sarsıntılar kısa süreli 
paniğe neden oldu. İlk deprem saat 
12.23’te 2.1 şiddetinde Seydişe-
hir’de, ikinci deprem 13.22’de 1.8 
şiddetinde Beyşehir’de meydana 
geldi. İlerleyen saatlerde Selçuk-
lu’da da 2.5 şiddetinde deprem 
meydana geldi. Saat 16.56 civarın-
da Konya şehir merkezinin gene-
linde hissedilen deprem kısa süreli 
paniğe neden oldu. Kandilli Rasat-
hanesi ve Deprem Araştırma Ens-
titüsünden paylaşılan bilgilere göre 
depremin merkez üssü Selçuklu 
olarak belirlendi. Sarsıntı orta şid-
detli deprem olarak sınıflandırıldı. 
Depremin derinliğinin ise 5,4 ola-
rak ve en çok Selçuklu bölgesinde 
hissedildiği bilgisi verildi. Küçük 

çaplı depremler her hangi bir can 
kaybına neden olmazken, sarsıntı-
lar vatandaşları korkuttu. 

DAHA ÖNCEKİ DEPREMLER DE 

KORKUTMUŞTU
10 Eylül 2009 saat 21:30’da ya-

şanan 4.5 şiddetindeki deprem çok 
güçlü hissedilmişti. Aynı gece daha 

şiddetli bir deprem daha yaşandı. 
11 Eylül 2009’da da saat 4:58’de 
büyüklük 4.7 olan deprem yine pa-
niğe yol açmıştı.  n TEVFİK EFE

Başta Sincar bölgesi olmak üze-
re terör örgütü YPG/PKK tarafından 
binlerce Ezidi gencin zorla silah al-
tına alınarak, savaşa gönderildiği 
ortaya çıkarken, Ezidi kanaat ön-
derleri duruma tepki gösterdi. Baş-
ta Sincar bölgesi olmak üzere terör 
örgütü YPG/PKK tarafından Suriye 
ve Irak’ta binlerce Ezidi gencin zorla 
silah altına alınarak savaşa gönde-
rildiği ortaya çıkarken, Ezidi kanaat 
önderleri, terör örgütünün bölge-
den temizlenmesini istedi. Suriye ve 
Irak’ta yaşayan Ezidilerin, YPG/PKK 
terör örgütünün baskılarıyla örgüte 
katılmaya zorlanıp, çatışma bölgele-
rine gönderildikleri ortaya çıktı. Ezidi 
Ruhani Meclisi Danışmanı Kerim 
Süleyman, Sincar’ın eski kaymaka-
mı Mahma Halil, Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi Meclisi Ezidi Milletvekili 
Şeyh Şamo, Sincar İlçe Meclis Baş-
kanı Veys Nevaf, Sincar ilçesindeki 
Ezidi Peşmerge komutanlarından 
Kasım Şeşo ve KDP’nin Sincar so-

rumlusu Kadir Kaçak gibi ileri gelen 
kanaat önderleri, başta Sincar olmak 
üzere terör örgütü YPG/PKK tarafın-
dan binlerce Ezidi gencin zorla silah 
altına alınarak savaşa gönderildiğini, 
özellikle son dönemlerde bu baskı-
nın daha da arttığını bildirdi. Terör 
örgütü PKK, Ağustos 2014’te terör 
örgütü DEAŞ’ın Sincar’daki saldırı-
larına maruz kalan Ezidileri koruma 
bahanesiyle söz konusu bölgede 
konuşlandı. Bu tarihten sonra Sin-
car’daki Ezidi gençleri, zorla silah 
altına almaya başlayan terör örgütü, 
son dönemde ise bu gençleri Af-
rin’de savaşmaya zorladı.

Sincar İlçe Meclis Başkanı Veys 
Nevaf, Sincar’daki Ezidi silahlı grup-
ların Afrin’e gitmeyi reddettiğini ve 
örgüte karşı çıktıklarını söyleyerek, 
bu silahlı grupların PKK ile bağları-
nı koparabileceğini bildirdi. Barza-
ni’nin liderliğindeki Irak Kürdistan 
Demokratik Partisi’nin (KDP) Sin-
car sorumlusu Kadir Kaçak ise Ezi-

dilerin kaçışının engellenmesi için 
Sincar-Duhok yolunun teröristlerce 
kapatıldığını, Afrin’e gitmeye kar-
şı çıkan bir Ezidi’nin terör örgütü 
tarafından kurşuna dizildiğini bil-
dirdi.  Haşdi Şabi ve PKK arasında 

tam dayanışma olduğunu belirten 
Kaçak, Sincar’da yegane güç olmak 
isteyen Haşdi Şabi’nin PKK’lıları Af-
rin’e sevk etme noktasında kolaylık 
sağladığını da söyledi.
n AA

‘Kamuda 3 bin engelli 
daha istihdam edilecek’

300 binden fazla Suriyeli’nin
ülkelerine dönmesi bekleniyor

Başbakan Binali Yıldırım, 
ATO Congresium’da Engelli 
Vatandaşların EKPSS ve Kura 
Yöntemiyle Kamu Kurumla-
rına Yerleştirilmesi Töreni’ne 
katıldı. Yıldırım, burada yaptığı 
konuşmada, “Artık Türkiye’de 
engelliler engelsizdir. Hepsi 
yarınına umutla bakıyor.” dedi.

Başbakan Yıldırım, engelli 
memur istihdamına ilişkin, şu 
ifadeleri kullandı:

“2002’de engelli kontenja-
nından memur çalışan sayısı 5 
bin 777, bugün 52 bin civarın-
da yani 10 kat artmış. Bugünkü 

2 bin 500 kişiyi de saymıyoruz. 
Onu da ilave edersek 55 bine 
yaklaşıyor. Yine yıl sonunda 2 
bin 500 daha yerleştirme yapa-
cağız, 500 de öğretmen, 3 bin. 
Ne olacak? 58 bine doğru gel-
miş olacağız.” Terörle mücade-
le operasyonlarına da değinen 
Yıldırım, “Tehdit nereden ge-
lirse gelsin biz oradayız. Te-
rörün, ‘Fırat’ın doğusu, batısı’ 
diye bir şey olmaz. Terör do-
ğusunda da varsa biz oradayız, 
batıda da varsa biz oradayız.” 
ifadelerini kullandı.
n AA 

Türkiye’nin Suriye’de askeri güç olarak sahada ve diplomatik olarak masada olduğunu gören 
terör örgütü PKK ve destekçileri, terörist faaliyetleri proje örgütlerle maskelemeye çalışıyor

Terör örgütü PKK’yı 
‘maskeleme’ projesi

Türkiye’nin Suriye’de askeri güç 
olarak sahada ve diplomatik olarak 
masada olduğunu gören terör örgütü 
PKK ve destekçileri, terörist faaliyet-
leri “proje örgütler”le maskelemeye 
çalışıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgi-
lere göre, terör örgütünü destekle-
yen uluslararası güçler, Türkiye’nin 
sınırlarındaki terör örgütü PKK/
KCK-PYD-YPG tehdidini ortadan 
kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvet-
leri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu 
(ÖSO) tarafından düzenlenen Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla, 
Türkiye’nin kararlılığını ve Suriye’de 
Türkiye’siz bir çözümün olamayaca-
ğını gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, Zeytin Dalı Hareka-
tının ardından terör örgütü PKK/
KCK-PYD-YPG’nin elinde bulunan 
Fırat’ın doğusundaki bölgeler ile ör-
güt açısından stratejik öneme sahip 
Sincar’ın yeni harekat noktaları ola-
bileceği yönündeki açıklamaları, hem 
terör örgütünde hem de bölgede ör-
güt ile hareket eden ülkelerde endişe 
yarattı. 

Terör örgütü farklı ülkeleri dev-
reye sokmaya çalışıyor

ABD Başkanı Trump’ın “Ya-
kın zamanda Suriye’den çıkacağız” 
mesajı ve terör örgütüne yardımları 
durdurma kararına rağmen ABD 
Menbiç’teki güçlerini takviye etmeye 
devam ediyor. ABD’nin Suriye’den 
çekilmesiyle terör örgütünün “üze-
rindeki zırhın kalkacağı korkusuyla 
paniğe kapıldığı ve ABD’nin yerine 
Fransa gibi ülkeleri devreye sokmaya 
çalıştığı” kaydediliyor. 

Terör örgütünün kendi içerisinde 
yaptığı toplantılarda Fransa’nın “ken-
dilerini kurtaracak güçte olmadığı” 
ve ABD’nin bölgeyi terk etmesinin 
terör örgütü açısından “felaket”ola-

cağına dair değerlendirmeler yaptığı 
belirtiliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİYLE
 KARAR TOPLANTILARI YAPILDI
Türkiye’nin Suriye’de askeri güç 

olarak sahada, diplomatik olarak da 
masada olduğunu gören PKK terör 
örgütü ve destekçileri, terörist faa-
liyetleri “proje örgütler”le maskele-
meye çalışıyor. 

Terör örgütü imajından kurtul-
mak için ABD’li yetkililer tarafından 
daha önce sözde Suriye Demokratik 
Güçleri (SDG) adı altında terör örgü-
tü PKK güdümünde yapay bir olu-
şum meydana getirildi. Türkiye’nin 
baskılarını azaltmaya dönük bu taktik 
adıma rağmen ABD başarılı olamadı.

Bu doğrultuda yeni bir adım ola-
rak ABD’nin talimatıyla Suriye’nin 
Geleceği ismiyle bir sözde parti, 27 
Mart’ta Rakka Stadyumu’nda düzen-
lenen kongre sonrasında kuruldu. 

Bu kongreden önce ABD Dışiş-
leri, istihbarat ve askeri yetkililerinin 
YPG/PYD ile yeni bir parti kurulma-
sına yönelik karar toplantıları yaptığı 
belirlendi. 

Suriye’nin Geleceği adlı sözde 
partinin kullandığı logo ile kongre 
ortamında terör örgütü PKK’nın ele-
başı Öcalan’a ve örgütü simgeleyen 
işaretlere yer verilmese de sözde par-

tinin programı, terör örgütü ilişkisini 
açıkça ortaya koydu. Siyasal, toplum-
sal, ekonomik, yasama, basın, eğitim, 
kültür, ekolojik savunma, kültür, sa-
vunma ve iç güvenlik ve dış politika 
başlıkları altında 10 maddelik parti 
programının, elebaşı Öcalan’ın sis-
temleştirdiği demokratik özerkliğin 
9 boyutunun kopyası olduğu açıkça 
görüldü.

Dikkat çeken noktalardan birisi 
de kongrede kullanılan afişlerde “çok 
renkli ve ademi merkeziyetçi” slo-
ganların kullanılması oldu. Bu ifade-
ler, örgütün rejim ile müzakerelere 
açık olduğu ve federasyon talebin-
den vazgeçtiği şeklinde yorumlandı. 
Kürtçe kısaltması HSM, Türkçe kı-
saltması SGP olan yeni partinin slo-
ganı, “Demokratik, çoğulcu, ademi 
merkeziyetçi Suriye” olarak açıklan-
dı. 

Sözde parti kongresinin yapıldığı 
27 Mart’ta, terör örgütünün sözde 
üst düzey yöneticilerince Tel Ab-
yad’da düzenlenen toplantılarda ise 
terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG’nin 
isminin değiştirilmesi ve dünya ka-
muoyunda terör örgütünden ayrı ve 
bağımsız olarak hareket edildiği etki-
sinin yaratılması kararı alındı ve terör 
örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın 
posterinin kullanılması yasaklandı.

SÖZDE PARTİ YÖNETİCİLERİNİN 
TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTILARI
Sözde partinin başkanlığına iç sa-

vaş öncesi dönemde Baas Partisi’nin 
Menbiç teşkilatı üyelerinden İbrahim 
Katfan getirildi. Katfan, Münbiç’in 
YPG/PYD işgaline girmesinden sonra 
Menbiç’in yerel meclis başkanlığını 
üstlenmişti. Arap kökenli Münbiç’te 
doğan İbrahim Kaftan, Beyrut’ta li-
sans eğitimi aldı. 

Partinin genel sekreterliğine ise 
2016 yılında YPG/PYD’ye katılan ve 
PYD’nin isimlendirmesi ile Cezire 
Kantonunun ekonomi komisyonu 
başkanlığını yürüten Hefrin Halaf 
seçildi. 81 kişiden oluşan yürütme 
kurulunda PYD/YPG’nin hakimiye-
tinde olmayan İdlib, Halep ve Af-
rin gibi bölgelerin yanı sıra örgütün 
kontrolünde bulunan veya faaliyet 
gösterdiği Deyr ez Zor, Rakka, Ayn el 
Arap (Kobani), Tel Abyad, Menbiç ve 
Şehba’dan da temsilciler bulunuyor. 

ABD, SÖZDE PARTİNİN BÖLGE 
YAPISINI TEMSİL ETTİĞİ GÖRÜŞÜNDE

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Heather Nauert, “Suriye’nin Gele-
ceği”nin kurulması konusunda “Su-
riye’de BM Güvenlik Konseyi’nin 
(BMGK) 2254 sayılı Suriye’nin gele-
ceği için siyasi müzakere sürecini ön-
gören kararına saygı duyan her siyasi 
partiyi memnuniyetle karşıladıkları” 
ve ‘’Suriye’deki korkunç durumdan 
çıkışı, askeri değil, siyasi çözümde 
gören bütün grupları elbette des-
tekleriz.” şeklindeki açıklamaları ile, 
ABD’nin terör örgütü PKK/KCK’nın 
başka ad altında maskeleme faaliyet-
lerinin arkasında olduğunu belirtti. 

Ayrıca Nauert, “Suriye’nin Ge-
leceği, size göre PYD/YPG’nin bir 
parçası mıdır?” sorusu üzerine, yeni 
partinin çoklu bir etnik yapıdan oluş-
tuğunu ve o bölgenin yapısını temsil 
ettiğini düşündüklerini dile getirdi.
n AA

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu bünye-
sindeki Göç ve Uyum Alt Ko-
misyonu Başkanı Atay Uslu ve 
beraberindeki AK Parti millet-
vekilleri Said Yüce, Abdullah 
Ağralı, Leyla Şahin Usta ve Mil-
liyetçi Hareket Partisi Milletve-
kili Ruhi Ersoy’un da aralarında 
bulunduğu heyet, Kahraman-
maraş Valisi Vahdettin Özkan’ı 
ziyaret etti. Uslu, ziyarette 
yaptığı konuşmada, komisyon 
olarak hem yurt içinde hem 
de yurt dışında incelemelerde 
bulunduklarını belirtti. Tür-
kiye’nin sınır ötesinde, Zeytin 
Dalı Harekatı’nın devam etti-
ği Afrin bölgesinde güvenliğin 
sağlanmasının ardından Su-
riyelilerin tekrar ülkesine dö-
neceğini aktaran Uslu, şunları 
kaydetti: “Sınır ötesinde hare-
kat devam ediyor. Afrin’de ha-
rekatımız devam ediyor. Fırat 
Kalkanı bölgesinde güvenliği 
sağladık. O bölgeye de Suri-

yelilerin geri dönüşleri söz ko-
nusu Fırat Kalkanı bölgesinde 
yaklaşık 150 bin Suriyeli kar-
deşimiz geriye döndü. İnşallah 
Afrin’deki bu süreç tamamlan-
dıktan sonra oraya dönüşler 
başladı. Orayla ilgili bu süreç 
hızlanacaktır. Tahminimiz 300 
binden fazla Suriyeli kardeşi-
mizin o bölgeye dönmesidir. 
İnşallah Suriye’ye barış gele-
cek. Suriye’ye barış geldikten 
sonra buradaki kardeşlerimiz 
kendi ülkelerinde kendi ev-
lerinde huzurlu ve güvenli 
bir şekilde yaşayacaklar diye 
düşünüyoruz.”  Uslu, göçün 
dünya ve Türkiye için önemli 
bir olgu olduğunu belirterek, 
“Adeta dünya göç çağı yaşı-
yor” ifadelerini kullandı. Vali 
Özkan ise Suriyeli misafirlerin 
durumlarının iyileştirilmesi ve 
uygulamaların yerinden görül-
mesi açısından milletvekilleri-
nin burada olmasının kendileri 
için bir şans olduğunu kaydetti. 
n AA

Ezidiler de YPG/PKK’yı istemiyor  

 Afrin’de ÖSO mensupları bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı 
Abdullah Öcalan posterini indirmişti. 
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Karaman’da meydana gelen trafik kazasın-
da 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiyle göre, 
Şenol Kutbay (32) yönetimindeki 70 EU 
656 plakalı hafif ticari araç, Serdar İncetel 
(22) idaresindeki 70 EF 295 plakalı otomo-
bille Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Ök-
tem Caddesi’nde çarpıştı. Kazada, otomobil 
sürücüsü İncetel ile aynı araçta bulunan 
Hasan Başdereli (34) ve Halit Dalkıran 
yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
n AA

AK Parti Ilgın Kadın Kolları Başkanlığına 
Mariye Teke atandı. Teke, yaptığı yazılı 
açıklamada, Ilgın’da AK Parti’yi daha da 
güçlendirmek için saha çalışmalarına 
hemen başlayacağını belirtti. Gelecek yıl 
yapılacak seçimlerin önemli olduğunu ifade 
eden Teke, şunları kaydetti: “Güçlü bir Tür-
kiye ve Müslümanların umudu olduğunu 
idrak ettiğimiz Cumhurbaşkanımızın çizdiği 
bu yolda tüm teşkilat mensuplarımızla 
ilerleyeceğiz. AK Parti İlçe Başkanlığımız, 
Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkanlığı 
ile koordineli bir şekilde takım ruhuyla 
sahaya çıkarak gönülleri kazanmaya AK 
Parti’yi güçlendirmeye çalışacağız.”  n AA

Trafik kazasında
3 kişi yaralandı

AK Parti Ilgın’da
atama kararı

Kırmızı ışıkta beklediği sırada yanmaya başlayan oto-
mobil kullanılamaz hale geldi. 

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram il-
çesi Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü ve 
plakası belirlenemeyen otomobil, cadde üzerinde kırmızı 
ışıkta beklediği sırada bir anda yanmaya başladı. Aracın-

dan alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracından inerek 
durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen 
itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin söndürdü-
ğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın yan-
ma anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla 
kaydedildi.
n İHA

Kırmızı ışıkta bekleyen araç yandı

Konya SMMMO’dan 
Staja Giriş Sınavı uyarısı

‘Daha güzel bir Ereğli
için çalışıyoruz’

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
Başkanı Seyit Faruk Özselek, 7 
Temmuz 2018 tarihinde yapıla-
cak olan Staja Giriş Sınavı (SGS) 
başvuruları için son tarihin 30 
Nisan 2018 olduğunu söyledi. 
Konya SMMMO Başkanı Seyit Fa-
ruk Özselek,  konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, şunları kaydetti: “Mali 
Müşavirlik mesleğine giriş aşaması 
olan ve TÜRMOB tarafından Anka-
ra Üniversitesi aracılığıyla yapılan 
Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu alan 
bilgisi, 30 sorusu ise genel kültür 
ve yetenek olmak üzere toplam 
130 soruluk test biçiminde yapılan 
bir sınavdır. Staja giriş sınavı yılda 
3 kez yapılmaktadır. Bu dönem 
ki sınav başvurusunun 30 Nisan 
2018 tarihine kadar yapılması 
gerekmektedir. Staja Giriş Sına-
vı’na başvurabilmek için; İktisat, 
İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, 
Muhasebe ve Denetim, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 
Uluslararası İlişkiler, siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi, Ekonometri, 
Siyaset Bilimi, Uluslararası Finans, 
Ekonomi, Bankacılık ve Serma-
ye Piyasası, Pazarlama Yönetimi, 
Bankacılık ve Finans, Pazarlama, 
Turizm İşletmeciliği, Turizm ve 
Otel İşletmeciliği, Hukuk bölüm-
lerinden en az lisans düzeyinde 
mezun olmak gerekmektedir. 
Staja Giriş Sınavı’nda, sınava gi-
ren tüm adayların iki ana başlıkta 
başarı puanları (Genel Kültür ve 

Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalama-
ları 50, standart sapmaları 10 ola-
cak biçimde normal dağılıma göre 
hesaplanmakta, daha sonra bu iki 
ana başlıkta aldıkları puanlardan 
ağırlıklı başarı puanları bulunmak-
tadır. Kısaca Mali Müşavirlik stajını 
başlatmak isteyen bir adayın Staja 
Giriş Sınavı’ndan 60 puan alması 
gerekmektedir.”

Staja Giriş Sınavında TES-
MER’e (Temel Eğitim ve Staj 
Merkezi) nakit yatırılması gereken 
sınav ve dosya harçlarını adayla-
rın kredi kartına 3 taksit şeklinde 
yatırabileceklerini belirten Özse-
lek, “Sınavla ilgili detaylı bilgi ve 
başvuru konusunda yardım almak 
isteyen lisans mezunları odamızın 
TESMER bölümünden destek ala-
bilirler. Ayrıca Staja Giriş Sınavı 
için Odamız tarafından eğitim kur-
su açılmaktadır” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven mesaiye saha çalışma-
larını yerinde inceleyerek başla-
dı. Çalışmalar hakkında bilgi alan 
Başkan Özgüven yapımı tamam-
lanmak üzere olan Engelsiz Ya-
şam Parkı’nın çocuk oyun grup-
larının güvenliğini de kontrol etti.

Bizler hizmetle mükellefiz 
diyen Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, “Havaların ısınmasıyla 
birlikte çalışmalarımızı hızlandır-
dık. Asfalt, refüj, kaldırım ve park-
larımızda kış ayların verdiği tah-
ribatları giderme, çiçeklendirme 
çalışmalarımız sürüyor. Bizler bu 
şehre hizmet etmekle mükellefiz. 
Bugün mesaimize sahada çalışan 
personellerimizi ziyaret ederek 
başladık, çalışmalar hakkında bil-
giler aldık. Yapımını tamamlamak 
üzere olduğumuz Engelsiz Yaşam 
Parkımızın çocuk oyun grupla-
rının güvenliğini kontrol ettik. 
Çocuklarımız bizim geleceğimiz 
onların sağlığı ve mutluluğu bi-
zim için her şeyden önemlidir.” 

şeklinde konuştu. 
Daha güzel daha modern bir 

Ereğli için çaba gösterdiklerini ifa-
de eden Özgüven, “Aktif Beledi-
yecilik yerinde görerek ihtiyaçları 
gidererek, mahallelerle Belediye-
miz arasında köprü olan muhtar-
larımızla sıkı bir şekilde çalışarak, 
vatandaşlarımızla sürekli istişare 
halinde olarak yapılır. Bu noktada 
göreve geldiğimizden beri birlikte 
yönetelim prensibimizi her zaman 
uyguladık. Doğru ve hızlı kararlar 
alabilmek için sahada olmamız ge-
rektiği düşüncesiyle mesaimizin 
büyük bölümünde çalışmalarımızı 
yerinde takip ediyoruz. Gece gün-
düz demeden, mesai mefhumu 
gözetmeksizin şehrimize hizmet 
ediyoruz. Bu noktada hemşehrile-
rimizin bize olan desteği bizi daha 
da kamçılıyor. Çalışmalarımızdan 
dolayı çevreye verdiğimiz geçici 
rahatsızlık için özür diler, bizlere 
destek olan tüm hemşehrilerimi-
ze teşekkür ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Karaman’da geçen yıl lale üretimine başlayan firma, bu yıl iki katına çıkardığı ekim 
alanında ürettiği 15 milyon lale soğanını Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor

Şehir meydanlarını 15 
milyon lale süsleyecek

Karaman’da geçen yıl lale üreti-
mine başlayan firma, bu yıl iki katı-
na çıkardığı ekim alanında ürettiği 
15 milyon lale soğanını Türkiye’nin 
dört bir yanına gönderiyor.

Bir devre adını veren, özellikle 
Doğu kültür ve mitolojilerinde öz-
gün bir yere sahip lale, son yıllar-
da birçok kentte tarihi mekanların 
yanı sıra cadde, park ve meydanları 
süslüyor.  

Anavatanı Anadolu olmasına 
rağmen adı Hollanda ile anılan lale 
soğanı, Türkiye’de yeniden hakket-
tiği öneme kavuşuyor. Konya ve 
Karaman’da bol miktarda yetiştiri-
len lale soğanları birçok belediye ve 
büyük marketlere gönderiliyor.

Lale üretimi konusunda Hol-
landa’da incelemede bulunun ve 
geçen yıl ilk kez Karaman’ın Kazım-
karabekir ilçesi Kızılkuyu köyünde-
ki 50 dekar tarlasına lale eken Latif 
Ateş, yüksek verim ve ürüne yoğun 
ilgi sayesinde bu yıl ekim alanını 
100 dekara çıkardı.

Mevsim koşullarından dolayı 
soğanların bu sene erken çiçek açtı-
ğı lale tarlasında oluşan rengarenk 
manzara, doğa ve fotoğraf tutkun-
larının ilgi odağı oluyor.

Atlas Lale’nin sahibi Latif 
Ateş’in kızı ve firmanın sorumlu 
müdürü Merve Ateş, babasının 30 
yıllık zirai deneyimin ardından lale 
üretimine yöneldiğini söyledi.

Daha önce başka bir firmayla 
ortak lale üretimi yaptıklarını be-
lirten Ateş, “Geçen yıl ortaklıktan 
ayrılarak kendi şirketimizi kurduk. 
Gerekli araştırmaları, toprak analiz-
lerini yaptırdık. Burası kendi köyü-
müz. Atıl durumda bir tarlalarımız 
vardı. İlk defa geçen yıl 50 dekarla 
üretime başladık” diye konuştu.

Geçen yılki verimden çok mem-
nun kaldıklarını, bu yıl 100 dekar 
alana lale soğanı ektiklerini anla-
tan Ateş, şöyle devam etti: “Tür-
kiye’nin başka yerlerinde de lale 
soğanı üretimi var. Fakat buranın 
toprağı kırmızı ve humuslu. Bir eki-
yorsun iki çıkıyor. Bu yüzden bura-
yı tercih ettik. Geçen yıl 10 milyon 
lale soğanı elde etmiştik. Bu yıl 15 
milyon hedefliyoruz. Bu üretimin 
ülkemize çok büyük ekonomik kat-
kı sağladığının bilincindeyiz. Bunu 
daha da arttırabilmek için üretim 
kapasitemizi her yıl arttırmaya ça-
lışıyoruz. Belediyeler, peyzaj şirket-
leri ve büyük marketlere lale soğanı 

satıyoruz.”
Ateş, yöre halkından, ilin yöne-

ticilerinden büyük destek aldıkları-
nı dile getirerek, “Onların katkıla-
rıyla bu durumdayız. Henüz yeni 
bir firmayız. Her geçen gün büyü-
yen bu pazardan yeteri kadar pay 
almaya çalışıyoruz. Ayrıca kendi 
köyümüze, yöremize alternatif bir 
ürün sunmuş olduk. Lale ekiminde, 
bakımında, kırımında, toplanma-
sında istihdam sağlamış oluyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

“DOĞA VE FOTOĞRAF 
TUTKUNLARINI BEKLİYORUZ”
Bu yıl lalelerin normalden 15-

20 gün önce çiçek açmaya başla-
dığını aktaran Ateş, şöyle konuştu: 

“Her gün onlarca kişi burayı görme-
ye geliyor. Şu anda lalelerin yarısın-
dan fazlası çiçek açtı. İnsanlarımız 
laleleri görmek için acele etsinler. 
Mayıs ayında gelirlerse istedikle-
ri manzarayı göremeyebilirler. Bu 
günler tam zamanı. Tüm doğa ve 
fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz.” 
Karaman Ziraat Odası Başkanı Re-
cep Muğlu da lalenin anavatanının 
Anadolu olduğuna işaret ederek, 
şunları kaydetti: “Lale Avrupa’ya 
Kanuni Sultan Süleyman zama-
nında gitmiş bir çiçek. Fakat onlar 
üretmiş, biz bakmışız. Şimdi yeni-
den Karaman’da böyle bir lale tar-
lasını görmek memnuniyet verici. 
Araştırmalarımıza göre bu bölgede 

yetişen lale soğanları daha kaliteli. 
Laleyi çiftçilerimize alternatif bir 
ürün olarak öneriyoruz. Bu pazarda 
Karaman olarak biz de varız.”

Kazımkarabekir Belediye Baş-
kanı Ali İhsan Alanlı ise Kızılkuyu 
köyündeki lale tarlasıyla ilçede bir 
lale turizmi oluşmaya başladığına 
dikkati çekerek, “Firma tarafından 
2 yıldır lale soğanı yetiştiriliyor. 
Geçen yıl binlerce insan, yüzlerce 
fotoğraf grubu buraya geldi. İlçemi-
zin ve köyümüzün adı yazılı, görsel 
ve sosyal medyada geniş şekilde 
yer aldı. Lale tarımının ilçemizde 
yaygınlaşmasını ve bölgenin lale ile 
anılmasını istiyorum.” değerlendir-
mesinde bulundu. n AA

Seyit Faruk Özselek

Karaman’da geçen yıl lale üretimine başlayan firma, bu yıl iki katına çıkardığı ekim 
alanında ürettiği 15 milyon lale soğanını Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.



5 NİSAN 2018 15HABER

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü 
Dan Coats, gazetecilerle yaptığı kahvaltı-
da, Başkan Donald Trump’ın “Suriye’den 
çekileceğiz” sözleriyle ilgili, ABD’nin 
Suriye’den çekilip çekilmeyeceğine dün 
Beyaz Saray’da yapılan toplantıda karar 
verildiğini söyledi.  Coats, konuya ilişkin 
yazılı açıklamanın “yakında” yapılacağını 
kaydetti.  Başkan Trump, dünkü açıklama-
sında, “Suriye’den çıkma planı üzerinde 
çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suri-
ye’de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi 
gerekecek” demişti.  n AA

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile 
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet Başkanı 
Nadav Argaman’ın Tel Aviv’de bir araya 
geldiği bildirildi.  İsrail devlet radyosunun 
haberine göre, dün bir araya gelen iki ülke 
istihbarat başkanları görüşmede, Gazze 
sınırındaki olayları ele aldı. Argaman, Mısır 
aracılığıyla Hamas’a ilettiği mesajında, 
“Gazze ile İsrail arasındaki güvenlik duva-
rının ihlali ve provokasyonların devamı” 
konusunda uyarıda bulundu.
Şin Bet Başkanı Argaman, İsrail ordusu-
nun, güvenlik duvarına yaklaşılmasına ve 
ona zarar verecek teşebbüslere kesinlikle 
müsaade etmeyeceğini belirtti. 
n AA

ABD Suriye kararını
yakında açıklayacak

Tel Aviv’de 
biraraya geldiler

Almanya’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) bağlı 
“Urselbach Gymnasium” isimli lisenin maddi sorunlardan 
dolayı kapandığı ve iflas başvurusunda bulunduğu öğrenil-
di. 

Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberur-
sel’de faaliyet gösteren “Urselbach Gymnasium” isimli 
lisenin, sponsorların desteğini çekmesi, öğrencilerin ilgi 
göstermemesi ve ödeme zorluklarına çözüm bulunamadı-

ğı gerekçesiyle bu yılın ocak ayı itibariyle faaliyetlerine son 
verdiği bildirildi. Söz konusu lisenin 1 Mart 2018 itibarıyle 
de iflas başvurusunda bulunduğu ve Bad Homburg Bölge 
Mahkemesinin, Frankfurt hukuk bürosundan avukatları 
iflas prosedürünün işlemesi için görevlendirdiği öğrenildi.

Öte yandan, okulun duvarına satılık ilanının asıldığı ve 
satış işlemini bir emlak şirketinin yürüttüğü görülüyor.
n AA

Almanya’da FETÖ’ye ait lise kapandı

İsrail’in Kanal10 televizyonuna 
mülakat veren Eski ABD Başkanı 
Clinton, “Likud Partisi liderinin (Bin-
yamin Netanyahu) İsrail’de 2009’da 
iktidara gelmesi Batı Şeria’da gü-
venlik durumunun istikrarlı olduğu 
bir dönemde oldu. Bu istikrarlı du-
rum, Filistinlilerle yaşanan çatışma-
ya bir çözüm bulması konusunda 
Netanyahu’nun üzerindeki politik 
baskıyı hafifletti.” dedi. Clinton, İs-
rail’in halihazırdaki koalisyon hükü-
metinin Filistin tarafını zayıf gördü-
ğüne vurgu yaparak, “Netanyahu ve 
2009’dan beri liderliğini sürdürdüğü 
koalisyon hükümetleri, Filistinlileri 
İsrail’e sorun çıkarabilecek potansi-
yellerini yitiren zayıf taraf olarak gö-
rüyor. Dolayısıyla da barış sürecini 
dondurdu” ifadelerini kullandı.

Clinton, barışın İsrail’in daha 
fazla gelişim sağlamasına vesile ola-
cağını vurguladı

Filistinlilerle İsraillilerin her ne 
şekilde olursa olsun barışı tesis et-

meleri gerektiğini ifade eden Clin-
ton, barışın İsrail’in daha fazla ge-
lişim sağlamasına vesile olacağını 
vurguladı. Clinton’un verdiği müla-
kattan bazı kesitler yayınlanan Ka-
nal10 Televizyonu, söz konusu mü-
lakatın tamamının İsrail’in 70.’inci 
kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 
mayıs ayında yayınlanacağını açıkla-
dı. İsrail ile Filistin arasındaki barış 
görüşmeleri, İsrail’in, “1967 sınır-
larını, zorunlu göçe maruz bırakılan 
Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve 
Yahudi yerleşim birimleri inşasına 
son vermeyi kabul etmemesi” ne-
deniyle Nisan 2014’te durmuştu. 
Yasir Arafat liderliğindeki Filistin 
Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İshak Ra-
bin’in liderliğindeki İsrail hükümeti 
arasındaki müzakerelerinin mimarı 
olan Clinton, iki devletli bir çözü-
mün önünü açan 1993’teki Oslo 
Anlaşması ile Filistinlilerin özerk bir 
yönetime geçmesine vesile olmuştu.
n AA

İsrail hapishanelerindeki
Filistinli çocuk sayısı 350

Fanatik Yahudiler Mescid-i 
Aksa’ya baskın düzenledi

İsrail hapishanelerinde haliha-
zırda 350 Filistinli çocuğun bulun-
duğu bildirildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bı-
rakılanlar Heyeti ile Esirler Cemi-
yeti’nden 5 Nisan Filistin Çocuk 
Günü münasebetiyle yapılan ortak 
yazılı açıklamada, İsrail’in yıl başın-
dan bu yana 353 çocuğu gözaltına 
aldığı ve bunlardan 3’ünü serbest 
bıraktığı belirtildi.

İsrail yönetiminin 2017 yılının 
Ocak ayından bu yılın şubat ayı 
sonuna kadar çocuklara yönelik ev 
hapsiyle alakalı 102 karar aldığı ve 
bu çocukların çoğunun Kudüs’ten 

olduğu aktarılan açıklamada, ev 
hapsi süresini dolduran çocuklar-
dan 25’inin cezaevine gönderildi-
ği kaydedildi. Tutuklu çocukların, 
gözaltına alındıkları andan itibaren 
ihlallere maruz kaldığı ifade edi-
len açıklamada, uluslararası insan 
hakları kuruluşlarından Filistinli 
çocukların himayesi için harekete 
geçmesi istendi. İsrail işgali altın-
daki Filistin’de yaşayan çocukların 
acılarına dikkati çekmek amacıyla 
her yıl 5 Nisan’da çeşitli etkinlikler-
le Filistin Çocuk Günü kutlamaları 
yapılıyor.
n AA

İsrail milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan komşu ülkelerin aksine, ülkelerin-
deki iç savaştan kaçan yaklaşık 40 bin Afrikalı göçmeni kovmanın yollarını arıyor

İsrail, 40 bin Afrikalı
göçmeni istemiyor

İsrail çevresindeki Türkiye, Lübnan 
ve Ürdün gibi milyonlarca göçmen ve 
mülteciye ev sahipliği yapan komşu ül-
kelerin aksine, sayıları yaklaşık 40 bin 
olan ve ülkelerindeki iç savaştan kaçan 
Afrikalı göçmenleri kovmanın yollarını 
arıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu 
liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükü-
meti geçen yıl söz konusu göçmenlerin 
sınır dışı edilmesini, kararı kabul etme-
yenlerin ise hapse atılmasını öngören 
bir yasa çıkarmıştı. Yasanın geçtiğimiz 
aylarda uygulanmasıyla birlikte sınır 
dışı edilmeye direnen bazı göçmenler 
hapse gönderilmeye başlanmıştı an-
cak bu kişilerin açlık grevine başlaması 
üzerine İsrail Yüksek Mahkemesi sınır 
dışı uygulamasını durduran bir karar 
aldı. Bunun üzerine hükümet göçmen-
lerden “kurtulmanın” başka yollarını 
aramaya başladı. Bu arayış kapsamın-
da önceki gün Birleşmiş Milletlerle bir 
anlaşma yapılarak göçmenlerden 16 
bin 250’sinin Batılı ülkelere gönderilme 
kararı alındı. Netanyahu önceki gün bu 
anlaşmayı kamuoyuna duyurdu ancak 
aradan henüz bir kaç saat geçmişken 
geri kalan göçmenlerin ülkede kalacak 
olmasına diğer koalisyon ortaklarının 
itiraz etmesi üzerine söz konusu an-
laşmayı askıya aldığını açıkladı. Anlaş-
maya itiraz eden koalisyon ortakları bu 
göçmenlerin tamamının sınır dışı edil-
mesini talep ediyor. 

NETANYAHU: AFRİKALI GÖÇMENLER 
TERÖR SALDIRISINDAN DAHA KÖTÜ

İsrailli siyasetçilerin bu göçmenle-
re yönelik kullandığı dil de son derece 
ırkçı bir içerik taşıyor.  İsrail Başbakanı 
Netanyahu geçen ay bu göçmenlerle 
ilgili skandal bir açıklamada bulunarak, 
Afrikalı göçmenlerin İsrail’e gelmesini 
“şiddetli terör saldırılarından çok daha 
kötü bir olay” olarak tanımladı. Tarihi 
Filistin toprakları üzerinde kurulan ve 
beş milyondan fazla Filistinliyi ülke-
lerinden sürerek mülteci konumuna 
düşüren İsraillilerin kendileri de aslın-
da şuan yaşadıkları bu ülkeye başka 
ülkelerden göç ederek gelmiş Yahudi 

inancına mensup insanlardan oluşuyor. 
Tarihi Filistin topraklarında İsrail’in ku-
rulmasının ardından, zulüm gördükleri 
gerekçesiyle yaşadıkları ülkeleri terk 
ederek buraya gelen bu insanların, Af-
rikalı göçmenlere karşı böylesine ırkçı 
bir tutum içerisinde bulunması da ayrı 
bir çelişki olarak değerlendiriliyor.

İsrail’e sığınan Afrikalı göçmenler 
gibi benzer zulümlere maruz kalarak 
tarih boyunca birçok sürgün yaşayan 
Yahudi toplumunun önde gelen si-
yasetçileri, bu göçmenlere empati ile 
yaklaşmak yerine tahammülsüzlük 
gösteriyor. 

SINIR DIŞI EDİLMESİNE İTİRAZ EDEN 
İSRAİLLİLER DE VAR

İsrail toplumu içerinde Afrikalı göç-
menlerin haklarını savunarak sınır dışı 
edilmesine karşı çıkan kesimler de var. 
Bu kesimler zaman zaman Tel Aviv’de 
göçmenlere destek mitingleri düzenli-
yor ancak bunların toplum ve siyaset-
teki karşılıkları pek fazla değil.

İsrailli bazı insan hakları savunu-
cuları ile zorla sınır dışı uygulamasının 
dini değerlerine aykırı olduğunu dü-
şünen Yahudi kuruluşları, hüküme-
tin uygulamak istediği zorla sınır dışı 
yasasına karşı çıkıyor ancak özellikle 
sağ partilerin destekçileri yasa dışı göç-
menlerin sınır dışı edilmesini istiyor. İs-
rail’de bu zorlayıcı yasa çıkmadan önce 
yaklaşık 20 bin kişi, İsrail’in “gönüllü 
çıkış programı” kapsamında son 4 yılda 
sınır dışı edildi. İsrail’de tamamına ya-

kını Eritre ve Sudan’daki savaş ve katli-
amlardan kaçan yaklaşık 40 bine yakın 
Afrikalı göçmen bulunuyor. İsrail hükü-
meti bunlara mülteci statüsü vermeyi 
reddediyor. Bu göçmenlerin büyük 
çoğunluğu Hristiyan, bir kısmı da Müs-
lümanlardan oluşuyor. Çoğu 2006 ila 
2012 yılları arasında Sina Yarımadası 
üzerinden geçerek İsrail’e ulaşmış. Bir-
çoğu üçüncü bir ülkeye gitmeyi kabul 
etse dahi sonunda kaçtıkları ülkelerine 
geri gönderilmekten ve orada öldürül-
mekten korkuyor. İsrail 2014 yılına 242 
km’lik elektronik tel örgü çekerek yeni 
göçleri engelledi.

Tamamına yakını başkent Tel 
Aviv’de ve buranın güneyindeki Holon 
Tutuklama Merkezin’de toplumdan so-
yutlanmış bir şekilde yaşayan Afrikalı 
göçmenler ise endişeli bir bekleyiş içe-
risinde. Tel Aviv’de isimlerinin açıklan-
maması kaydıyla AA muhabirine konu-
şan bazı Afrikalı göçmenler, toplumun 
kendilerini asayişi bozmakla itham 
ettiğini ancak bunun gerçeği yansıtma-
dığını belirtiyor.  Sudan’dan geldiğini 
belirten bir göçmen, bazı İsraillilerin 
Tel Aviv’in güneyindeki göçmen ma-
hallerine gelerek buradaki Afrikalılara 
zaman zaman fiziksel saldırılarda bu-
lunduğunu söyledi.  Tel Aviv’deki bu 
Afrikalı göçmenlerin çoğu başlarının 
belaya girebileceği endişesiyle kame-
rada görünmekten ya da gazetecilere 
konuşmaktan çekiniyor. İsrail yönetimi 
tarafından hapis ya da sürgün arasında 
seçim yapmak zorunda bırakıldıkları 

zaman bazı göçmenler yaşadıklarını 
AA’ya anlatmıştı. Söz konusu kaçak 
göçmenlerden Eritreli Halofom Sultan, 
hayatı tehlikede olduğu için 7 yıl önce 
geride eşini ve 2 çocuğunu bırakıp 
ülkesinden kaçmak zorunda kalmış. 
Sultan, 3 bin 500 dolar ödediği insan 
kaçakçılarıyla birlikte önce ülkesinin 
o dönem savaşta olduğu Etiyopya’ya, 
oradan da iç savaşın hüküm sürdüğü 
Sudan’a gitmiş. Sudan’dan sonra kaçak 
göçmenler için iki seçenek bulunuyor. 
Bu seçenekler ise tehlikelerle dolu Sah-
ra Çölü’nü geçip Libya üzerinden Avru-
pa’ya ya da Mısır üzerinden İsrail’e geç-
mek. İnsan kaçakçıları Sultan için ikinci 
rotayı seçmiş. Sultan, İsrail’e gelmek 
zorunda kalışını şu sözlerle ifade ediyor:

“Benimki İsrail’le Avrupa arasında 
bir seçim değildi, tek seçenek o sırada 
Sudan’dan çıkmak zorunda olmamdı. 
Bir şekilde İsrail’e ulaştım.”

“TOPLUM DEĞİL HÜKÜMET VE
 POLİS NEFRET EDİYOR”

İsrail’deki birçok Afrikalı gibi ülke-
sindeki baskıdan kaçan 34 yaşındaki 
Sultan, üniversitede tarih okurken ka-
tıldığı hükümet karşıtı gösteri sonrası 
defalarca tutuklanmış, ölümle tehdit 
edilmiş. Sıkıntılı ve zorunlu göçlerle 
dolu tarihi sebebiyle İsrail’de kendisine 
sıcak yaklaşılacağını ümit etmiş ancak, 
İsrail yönetiminden kendi deyimiyle, 
“ayrımcılık ve nefret” görmüş.

“İsraillilerin çoğu aslında sığınma-
cılara çok da karşı değil. Toplumda nef-
ret görmüyorum” diyen Sultan, “Hükü-
mette ve poliste bu nefreti görüyorum. 
Hükümetin desteklediği bazı insanlar 
sığınmacılara yönelik özellikle de siyahi 
Afrikalılara karşı nefret besliyor.” dedi. 
İsrail meclisi (Knesset), Aralık 2017’de 
yasa dışı sığınmacıların ülkeden zorla 
çıkarılmasına izin veren yasayı geçir-
mişti. Daha sonra İsrail Yüksel Mah-
kemesi bu uygulamayı durdurmuştu. 
İsrail hükümeti şimdi ülkedeki göç-
menleri bir şekilde sınır dışı etmenin 
yollarını arıyor.
n AA

Kudüs İslami Vakıflar İdaresin-
den alınan bilgiye göre, İsrail polisi 
eşliğindeki fanatik Yahudiler işgal 
altındaki Doğu Kudüs’te bulunan 
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

İsrail polisi eşliğindeki 381 fa-
natik Yahudi’nin işgal altındaki 
Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i 
Aksa’ya baskın düzenlediği bildiril-
di. Kudüs İslami Vakıflar İdaresin-
den alınan bilgiye göre, 381 fanatik 
Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas 
(El-Meğaribe) Kapısı’ndan girerek 
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenle-
di. Hamursuz Bayramı’nın (Pesah) 
5’inci gününde polis eşliğinde Ha-
rem-i Şerif’in avlusunda dolaşan 
fanatik Yahudiler Er-Rahme Kapısı 
yakınlarında Talmudik ayinler yap-
tı. Bugünkü baskınla birlikte, bu 
hafta Mescid-i Aksa’ya baskın dü-
zenleyen fanatik Yahudi sayısının 
bin 200’ü aştığı belirtildi.  Yahudi 
inancına göre, Pesah’ın kutlandı-
ğı bu günlerde fanatik Yahudiler 
sık sık “Tapınak Tepesi” olarak 
nitelendirdikleri Mescid-i Aksa’ya 
yönelik baskın çağrıları yapıyor. İs-
railli fanatik Yahudiler, geçen hafta 
perşembe sabahı Mescid-i Ak-
sa’nın kapılarına astıkları afişlerde, 
sözde dini gerekçeleri öne sürürek, 
“Yahudi dini gereğince kurban su-
nusu yapılacağı için Pesah’ta Tapı-
nak Tepesi’nin boşaltılması gere-
kir.” ifadeleriyle Müslümanlardan, 

30 Mart Cuma sabahı Mescid-i Ak-
sa’yı terk etmelerini istemişti.

İbrani takvimine göre nisan ayı 
başlangıcı sayılan ve Hamursuz 
Bayramı’nı da kapsayan bu gün-
lerde fanatik Yahudilerin Mescid-i 
Aksa’ya yönelik baskınlarında artış 
yaşanıyor.

Fanatik Yahudiler, geçen hafta 
çarşamba günü de Mescid-i Ak-
sa’nın güney duvarlarına bitişik 
İslami Vakıflara ait Emevi Sarayları 
bölgesinde Pesah hazırlıkları ama-
cıyla Talmudik ayinler düzenlemiş-
ti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ta-
rafından söz konusu ihlallere ilişkin 
yapılan yazılı açıklamada, “Kudüs 
tarihinde ilk defa burada Talmudik 
ayinler düzenleniyor. Bilinmelidir 
ki bu bölge İslami vakıftır ve sade-
ce Müslümanlara aittir.” ifadeleri-
ne yer verilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün 
Eski Şehir bölgesinde bulunan 
Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk 
kıblesi olma özelliğini taşıyor. 

Yahudiler, içinde Kıble Mesci-
di ile Kubbetu’s Sahra Camisi’nin 
yanı sıra müze, medreseler ve 
büyük avlunun yer aldığı Mescid-i 
Aksa Külliyesi altında “Süleyman 
Mabedi kalıntılarının bulunduğu” 
iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor 
ve Harem-i Şerif’te kendilerinin 
de ibadet etme hakları olduğunu 
savunuyor.n AA

‘İsrail, Filistinlileri zayıf gördüğü için anlaşmıyor’
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin hormonlu büyüdüğünü ifade edenlere en büyük cevabı Türki-
ye’nin yapmış olduğu ihracatın ve sağlamış olduğu yatırımların büyümeye katkısının gösterdiğini söyledi

‘Türkiye hormonlu 
değil, sağlıklı büyüyor’

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
Samsun’daki bir otelde düzenlenen 
11. Kalkınma Planı Karadeniz Böl-
gesi İstişare Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada, her alanda kaliteyi ar-
tırmak zorunda olduklarını, bunun 
için insan kaynaklarını güçlendir-
mek gerektiğini söyledi.

11. Kalkınma Planı’nın Tür-
kiye’yi 2023 yılına taşıyacak bir 
plan olduğunu vurgulayan Elvan, 
“Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl 
dönümünde, 2023 yılında bu plan 
da bitmiş olacak. O açıdan 11. Kal-
kınma Planımıza çok büyük önem 
veriyoruz. İlk kez bir kalkınma planı 
hazırlarken özel ihtisas komisyonla-
rı dışında 81 ilde çalışmalar yaptık. 
Burada yerelin düşüncesi nedir, il-
lerimizin öncelikleri nedir, illerimiz 
Türkiye’ye nasıl bakıyor, Türkiye’ye 
yönelik öncelikleri nedir, gençlerimi-
zin öncelikleri nedir, kadınlarımızın 
öncelikleri nedir, bunları il il toplantı 
yaparak tespit etmeye çalıştık.” ifa-
delerini kullandı.

Kalkınma planlarının özel ihtisas 
komisyonları çalışmalarıyla hazır-
landığını anlatan Elvan, bu çalış-
mada 81 ilde yaklaşık 250 toplantı 
gerçekleştirildiğini belirtti.

Diğer bakanlıkların da söz konu-
su planı sahiplenmesi adına bürok-
ratlarla kapsamlı toplantılar yaptı-
ğını dile getiren Elvan, şöyle devam 
etti:

“3 bin 500 öğretim üyesi, sivil 
toplum kuruluş temsilcisi, özel ke-
simden temsilciler, kamu kurum ve 
kuruluşlarından alanında ihtisas sa-
hibi olanlardan oluşan ekip, 76 farklı 
özel ihtisas komisyonu ve çalışma 
grubu çalışmalarını tamamladı. Bi-
limsel ve teknik olarak bu çalışma-
lar tamamlandı. Bu, birinci ayağıydı. 
İkinci ayağı bakanlıklarla Bakanlığı-
mızın görüşmeleri, her bir bakanlı-
ğımızın önceliklerinin tespiti. Üçün-
cü ayağı ise yerel ayağı dediğimiz, 
aşağıdan yukarıya kalkınma anlayı-
şını tam olarak tesis etme adına ger-
çekleştirmiş olduğumuz çalışmalar. 
Bugün burada yapmış olduğumuz 
bölgesel toplantı da bunun son aşa-
masını oluşturuyor. Her bir coğrafi 
bölgemizde toplantılar gerçekleştiri-
yoruz. Valilerimizle, rektörlerimizle, 
belediye başkanlarımızla ve meslek 
odası başkanlarımızla bu toplantıları 
gerçekleştiriyoruz.”

Bakan Elvan, Türkiye’nin bir 
yandan yoğun şekilde yatırımlara, 
ülkeyi büyütmeye, güçlendirmeye 
devam ederken diğer taraftan da 

terörle mücadeleyi sürdürdüğüne 
dikkati çekti.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ 
SANTRALİ’NİN İNŞASI

Akkuyu Nükleer Güç Santra-
li’nin temelinin atıldığını anımsatan 
Elvan, “Dün Türkiye için çok önemli 
bir yatırımın temelini attık ki bana 
göre, Türkiye’nin kalkınma süreci-
nin tetikleyicisi olan bir yatırımın te-
meli. Türkiye’nin en büyük yatırımı, 
tam 20 milyar dolarlık bir yatırım. 
Türkiye’yi özellikle nükleer alanda 
söz sahibi yapacak, bu teknolojiye 
sahip olmasını sağlayacak olan çok 
önemsediğimiz ve çok önemli bir 
yatırım. Nükleer teknoloji hemen 
hemen her alanda kullanılan ve ileri 
teknoloji alanında ihtiyaç duyulan 
önemli sektörlerimizden bir tanesi. 
Bu açıdan sayın Cumhurbaşkanı-
mızın ve Rusya Federasyonu Dev-
let Başkanı sayın Putin’in beraber 
temelini attığı bu yatırımı ülke ola-
rak çok önemsiyoruz. Türkiye’nin 
kalkınma sürecini tetikleyeceğine 
inanıyoruz.” diye konuştu. 

TÜRKİYE’NİN BÜYÜME 
PERFORMANSI 

Geçen yıl Türkiye’nin yüzde 
7,4’lük büyüme performansı gös-
tererek çok önemli ve ciddi bir ba-
şarı elde ettiğinin altını çizen Elvan, 
“2016 yılı sonlarında ve 2017 baş-
larında uluslararası organizasyonlar, 
birçok yerli ve yabancı basın men-
supları gazeteciler ve yazarlar, özel-

likle yurt dışından Türkiye’nin eko-
nomik açıdan çöküşe doğru gittiğini 
ifade eden yazılar yazıyorlardı. Tür-
kiye’nin yüzde 2 civarında büyüye-
bileceğini, daha faza büyüyemeye-
ceğini söyleyen kesimler vardı ama 
Türkiye olarak 2017 yılında G-20 
ülkeleri arasında birinci sırada yer 
alarak en hızlı büyüyen ülke konu-
muna geldik.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Türkiye’nin G-20 ülkeleri ara-
sında birinci, OECD ülkeleri ara-
sında da İrlanda’dan sonra en hızlı 
büyüyen ikinci ülke olduğunu vur-
gulayan Elvan, şunları kaydetti:

“Bu büyümenin kompozisyonu-
na baktığımızda tarım ve sanayide, 
hizmetler sektöründe bir büyüme 
görüyoruz. Net ihracatımızın bü-
yümeye pozitif katkı sağladığını 
görüyoruz. Yatırımlarımızın büyü-
memize önemli katkı sağladığını 
görüyoruz. Oldukça sağlıklı bir bü-
yüme gerçekleştirdiğimizi ortaya 
koyuyoruz. Türkiye’nin 2017 yılında 
sağlıklı büyümediğini hatta hor-
monlu büyüdüğünü ifade edenlere 
en büyük cevap, Türkiye’nin yap-
mış olduğu ihracatın ve sağlamış 
olduğu yatırımların büyümeye kat-
kısıdır. Diğer taraftan, 2017 yılı ih-
racat performansı açısından önemli 
bir yıl oldu. İhracatımızı 157 milyar 
doların üzerine çıkardık. 2018 yılın-
da ihracattaki güçlü performansımız 
devam etti ve ilk çeyreğinde yüzde 

9’luk artışla 160,4 milyar dolar ile 
rekor seviyeye ulaştık. Mali disiplin 
konusunda asla taviz vermedik ki bu 
konuda da çok değişik ifadeler kul-
lanan kesimleri zaman zaman görü-
yoruz. Bütçe açığımızın milli gelire 
oranı, Orta Vadeli Programımızda 
2017 yılı için yüzde 2 idi. Biz yüzde 
1,5’lik bir performans gerçekleş-
tirdik. Yani beklenenden 0,5 puan 
daha düşük bir bütçe açığını 2017 
yılında gerçekleştirdik.”

Geçen yıl aralık sonu itibarıyla 1 
milyon 635 bin kişilik ilave istihdam 
sağladıklarına işaret eden Elvan, 
“Genç ve dinamik bir nüfusumuz 
var. İşsizlik oranımız halen iki basa-
maklı ama düşme eğilimine girmiş 
durumda fakat istihdam oluşturma 
alanında Türkiye, dünyanın en başa-
rılı ülkeleri arasında yer alıyor” dedi.

Bakan Lütfi Elvan, Türkiye’nin 
büyümesini terörle amansızca mü-
cadele etmesine rağmen gerçek-
leştirdiğini vurgulayarak, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Bir taraftan yedi 
düvele karşı, terör örgütlerine kar-
şı mücadele edeceksiniz ama diğer 
taraftan da ekonomide dünyanın en 
hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer 
alacaksınız. Bu kolay bir iş değil ama 
hükümetimiz bunu başardı. Cum-
hurbaşkanımız sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kararlılığı, dik duruşu ve 
bu konuda oluşturmuş olduğu güçlü 
siyasi istikrar ülkemizin önünü daha 
da açmıştır, bundan sonraki süreçte 
de açacaktır. İçte ve dışta çok ciddi 
mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi 
milletimiz için, yarınlarımız için ve-
riyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz 
için veriyoruz. Ekonomide, diplo-
maside, askeriyede de emin adım-
larla yolumuza devam ediyoruz. Şer 
odaklarına, ülke düşmanlarına ve 
her türlü mesnetsiz iddialarla bizle-
re karşı taarruza geçenlere en iyi ce-
vabı her alanda veriyoruz. Bundan 
sonraki süreçte de vermeye devam 
edeceğiz. Türkiye için karamsar 
tablo çizenlerin beklentilerini boşa 
çıkararak ekonomik ve toplumsal 
istikrardan hiçbir şekilde taviz ver-
medik, bundan sonraki süreçte de 
vermeyeceğiz. Güçlü siyasi iradesi, 
dinamik özel sektörü ve çalışkan 
milletiyle Türkiye’nin aşamayacağı 
hiçbir engel yoktur diye düşünüyo-
ruz.” 

Toplantıya 16 ilin valileri, üni-
versitelerin rektörleri, belediye baş-
kanları ile sivil toplum kuruluşları-
nın başkanları katıldı.
n AA

Hayvancılıkta hedef
net ihracatçı olmak

Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba, AK Parti 
hükümetleri döneminde 
verilen hayvancılık destek-
lerine ilişkin değerlendir-
melerde bulundu. 

Hayvancılık sektörü-
nün, sadece günümüzün 
değil geleceğin en önemli 
meselelerinden biri oldu-
ğunu belirten Fakıbaba, 
başta kırmızı et olmak üze-
re, hayvansal ürünlerde 
kendine yeterliliğin sağ-
lanmasının öncelikli hedef 
niteliği taşıdığını söyledi. 

Fakıbaba, bu hedef 
doğrultusunda, uygulanan 
istikrarlı politikalarla hayvancı-
lık sektöründe önemli gelişmeler 
sağlandığına işaret ederek, “2002 
yılında 83 milyon lira olan hayvan-
cılık desteğini geçen yıl 3,3 milyar 
liraya çıkardık. Hükümetlerimiz 
döneminde hayvancılığa toplam 
24 milyar lira destek verdik. Ulu-
sal kaynaklar ve Avrupa Birliği 
fonlarıyla kırsalda yapılan yatırım-
lara toplamda 6,5 milyar lira hibe 
ödedik. Hayvancılıkta hem üretim 
hem de işleme ve pazarlamaya 
yönelik yatırımlara 770 milyon lira 
hibe sağladık.” dedi. 

Genç nüfusun köyde yatırım 
yapması ve kırsalda istihdamın 
artırılması amacıyla 2016 yılında 
Genç Çiftçi Projesi’ni başlattıklarını 
anımsatan Fakıbaba, şöyle devam 
etti: 

“2016 ve 2017 yıllarında yak-
laşık 31 bin genç çiftçimize çeşitli 
projeleri karşılığı 933 milyon lira 
hibe kullandırdık. Bu hibenin 723 
milyon lirasını büyükbaş ve küçük-
baş hayvancılık projeleri oluşturdu. 
Bu projeler kapsamında 17 bin 
698 genç çiftçimize toplam 104 
bin 99 büyükbaş hayvan ve 6 bin 
404 genç çiftçimize 240 bin 551 
adet koyun ve keçi teslim ettik. Bu 
yıl da genç çiftçilerimizin projeleri-
ni desteklemeye devam ediyoruz.”

Fakıbaba, hayvan varlığını 
artırmada hayvan hastalıklarıy-
la mücadelenin önemine dikkati 
çekerek, kayıtlı, programlı aşıları 
yapılmış 4 ay ve üzeri yaştaki bu-
zağılar için 750 liraya kadar destek 
verdiklerini anlattı. Sağlıklı buzağı 
yetiştirmek ve buzağı kayıplarını 
önlemek için bu yılı “Buzağı Kayıp-
larını Önleme Yılı” ilan ettiklerini 
hatırlatan Fakıbaba, bu kapsamda 
tüm aşıları ücretsiz yaptıklarını bil-
dirdi.

Hayvancılıkta önemli bir girdi 
olan yem bitkileri üretimini des-
teklediklerinin altını çizen Fakıba-
ba, “Bu yıl, geçen yıla göre yem 
bitkisi tohumu üretim ve kullanım 

desteğini yüzde 100, yem bitkisi 
üretim desteğini ise yüzde 30-50 
oranında artırdık. Mera hayvan-
cılığı yetiştirici bölgesi olarak ilan 
edilen 30 ilimizde yem bitkisi des-
teklemeleri kapsamındaki ürünleri 
ekenlere ilave yüzde 25 destek ve-
receğiz.” diye konuştu.

Fakıbaba, yem bitkileri üre-
timine son 15 yılda 4 milyar 530 
milyon lira destek verdiklerini 
vurgulayarak, “Yemden alınan 
yüzde 8 oranındaki KDV’yi kaldır-
dık. Hayvancılığı sıfır faizli kredi 
kapsamına aldık ve 2010 yılından 
bugüne kadar 10 milyar lira faizsiz 
kredi sağladık. Şunu hep söylüyo-
rum, ot olmadan et olmaz. Bunun 
için, kaba yem deposu olan mera-
lara önem veriyoruz.” değerlendir-
mesinde bulundu. Meraların, sür-
dürülebilir hayvancılığın sigortası 
olduğunu dile getiren Fakıbaba, bu 
çerçevede mera ıslah çalışmalarına 
hız vererek, 6,4 milyon dekar alan-
da mera ıslah çalışmasını tamam-
ladıklarını ve bu yıl 2,7 milyon 
dekar alanda çalışma başlattıkları-
nı söyledi. Fakıbaba, büyükbaş ve 
küçükbaş hayvanlarla ilgili damız-
lık üretim merkezlerinin kurulması 
faaliyetlerine yüzde 50 hibe verme 
uygulamasını sürdürdüklerini be-
lirterek, yapılan bütün destekle-
meler ve çalışmalar sonucunda 
2002-2017 yıllarında büyükbaş 
hayvan varlığının 10 milyondan 
16 milyon başa, küçükbaş hayvan 
varlığının da 32 milyondan 44 mil-
yon başa ulaştığını bildirdi. Sığırda 
karkas veriminin 185 kilogramdan 
274 kilograma çıktığını aktaran Fa-
kıbaba, şunları kaydetti: “Bu artış-
larla birlikte kırmızı et üretimimiz 
420 bin tondan 1,2 milyon tona 
ulaştı. Her alanda olduğu gibi, hay-
vancılıkta, yerli ve yeterli üretimi 
gerçekleştirmeyi ve net ihracatçı 
bir ülke olmayı hedefliyoruz. Bu 
nedenle de gece gündüz demeden, 
yeni projelerin hayata geçirilmesi 
için çalışıyoruz.” n AA 

Mali müşavir için KDV iadesi düzenlemesi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, “60 

bin serbest muhasebeci mali mü-
şavir de artık KDV iadesi süreci 
için tespit raporu düzenleyecek. Bu 
konuda Bakanlık tarafından tüm 
müşavirlere 81 ilde ücretsiz eğitim 
verilecek” dedi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 
TBMM Genel Kurulunda kabul edi-
len Katma Değer Vergisi (KDV) Ka-
nunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile kolay-
laştırılmış tecil uygulamasına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 

Kanunla getirilen en önemli 
düzenlemenin, ihracattaki KDV ia-
delerinin kapsamının genişletilmesi 
ve hızlandırılması olduğuna işaret 
eden Ağbal, “İhracatçılar mevcut 
sistemde sadece ihraç ettikleri malın 
bünyesine giren KDV’yi iade olarak 
talep edebiliyor. Normal alışları sı-
rasında ödedikleri KDV yükü de on-
ların üzerinde kalıyor. İmalatçı ihra-
catçılar bundan böyle gerek makine 
teçhizat alımları gerekse diğer alışla-
rı nedeniyle üstlendikleri ve henüz 
ihraç etmedikleri malların KDV’sini 
de alabilecek. Zaman zaman işlet-
meler ihracatçı şirketi kurup bunun 
üzerinden KDV almaya çalışıyordu. 
Ayrıca şirket kurulmasına gerek ol-
mayacak.” dedi.

İhracatçılarla istişarede bulunu-
larak öncelikli sektörleri belirleye-
ceklerini ifade eden Ağbal, bu ko-
nuda bir Bakanlar Kurulu kararının 
çıkarılacağını ve ihraç edilen malın 

bedeline göre her sektörde farklı 
oranların belirlenebileceğini söyledi.

“ESNAF İÇİN SEKTÖRLER 
BELİRLENECEK”

Ağbal, kanunla esnaf için iki ko-
laylık getirildiğine dikkati çekerek, 
küçük esnafın artık her ay yerine iki 
ay sonra KDV ödeyeceğini dile getir-
di. Böylece esnafın, o parayı iki aylık 
sürede ihtiyaçlarında kullanabilece-
ğini vurgulayan Ağbal, şöyle devam 
etti: 

“Özellikle hizmet işletmeleri 
başta olmak üzere küçük esnaf için 
KDV’de hasılat esaslı yeni sisteme 
geçiyoruz. İşletmeler, her ay tek tek 
alış faturalarıyla uğraşmayacak. Es-
nafa, ‘Ödeyeceğiniz KDV’yi hesap 
ederken indirim olarak yüklendiği-
niz KDV’nin ne olduğuna bakmadan 
bize hasılat üzerinden belli KDV ora-
nında ödeme yapın. Sadece hesap-
lanan KDV üzerinden yüzde 3, 5, 
6 neyse bir rakam ödeyin. İndirimli 
KDV bakımından gerçekten aldığı-
nız miktar neyse sadece onu kay-
dedin.’ diyeceğiz. ‘İlave KDV öder 
miyim?’ diye düşünmeyin. İlgili sek-
törlerle ve esnaf odalarıyla istişarede 
bulunacağız. Lokantalar, taksiler, 
berberler bu kapsamda olabilecek.” 

“HAYIRSEVERLER DAHA FAZLA 
BAĞIŞ YAPACAK”

Hayırseverler için de KDV istis-
nası getirildiğini anımsatan Ağbal, 
“Ayşe teyzenin, Ahmet amcanın 
belirli bir geliri var. Okul, ibadethane 
yaptırıp adını yaşatmak istiyor. Mev-
cut sistemde, hem okulu yapıp hem 

de vergisini ödüyordu. Artık okul, 
çocuk yuvası, yurt, sağlık kuruluşu 
ve ibadethane yaparak bağışta bu-
lunanlar, ilgili kamu kurumuyla pro-
tokol yapacak. Vergi dairesine gide-
rek istisna belgesi alacak. O inşaatla 
ilgili bütün alışları sırasında belgeyi 
gösterip KDV ödemeyecek. Hayırse-
verler KDV yükünden kurtulup daha 
fazla bağış yapacak. Hayırsever şir-
ketler de bağış yapmak istediğinde 

bu imkandan yararlanacak.” diye 
konuştu.

Ağbal, Ar-Ge merkezleri ve tek-
noparkların, test ve laboratuvar ci-
hazı gibi makine teçhizat alımlarına 
KDV istisnası getirileceğini bildirdi. 

SERBEST MUHASEBECİLERE
 YENİ İMKAN

Yeminli mali müşavirlerin yanı 
sıra 60 bin serbest muhasebeci mali 
müşavire de KDV iadesi tespit rapo-

ru düzenleme imkanı sağladıklarını 
belirten Ağbal, artık bu kesimin de 
KDV iadesi konusunda mükelleflere 
yardımcı olabileceğini anlattı. Ağ-
bal, Bakanlık olarak müşavirlere bu 
kapsamda 81 ilde ücretsiz eğitim 
vereceklerinin altını çizerek, “Mü-
şavirlere eğitim sonucunda sertifika 
verilecek. Bu belgeyle KDV raporu 
düzenlenecek. 60 binin üzerindeki 
meslek mensubumuza yeni bir iş 
imkanı çıkmış oldu.” ifadesini kul-
landı.

Ağbal, KDV iadesine ilişkin ince-
lemelerin 6 ayı, 1 yılı hatta 2 yılı bu-
labildiğine dikkati çekerek, kanunla 
inceleme süresini 3 aya düşürdükle-
rini dile getirdi. 

Mükellefin hak ettiği KDV’yi 
daha hızlı alabileceğine işaret eden 
Ağbal, “Bunun için Vergi Denetim 
Kurulu bünyesinde özel grup baş-
kanlıkları kuruyoruz. İnceleme ele-
manlarına yönelik kapsamlı eğitim 
çalışmaları yapacağız. Bu düzenle-
me sayesinde işletmeler, sanayiciler 
KDV iadelerini daha çabuk almış 
olacak.” değerlendirmesinde bulun-
du.

Ağbal, kat karşılığı inşaat işle-
rinde KDV matrahını daralttıklarını 
belirterek, şunları kaydetti:

“Arsasına ev yaptıran vatandaş, 
arsasını müteahhide verdiğinde bü-
tün arsa payı dahil evin bedeli üze-
rinden KDV hesaplanıyordu. Bunu 
arsa sahibine kalacak evin maliyet 
bedeline isabet eden kısımla sınır-
landırıyoruz. İkinci el araç ve gay-

rimenkul satışı için de düzenleme 
yaptık. Örneğin, galerici aracınızı 
satmak istediğinde, 50 bin liralık 
araba 53 bin liraya satılıyorsa sadece 
KDV matrahı aradaki 3 bin lira ola-
cak. Bu alanlardaki kayıt dışılık or-
tadan kalkacak, ikinci eldeki satışlar 
kayıtlı hale gelecek.””ÖTV DIŞIN-
DAKİ TEMEL VERGİLER KAPSAM-
DA”

Ağbal, yeni getirilen kolaylaş-
tırılmış tecil müessesine ilişkin de 
değerlendirmelerde bulundu. 1 
Ocak 2018’den sonraki döneme iliş-
kin vergi borçlarında 60 aya kadar 
taksitlendirme imkanı sağlandığını 
anlatan Ağbal, bu uygulamadan ya-
rarlanmak için geçmiş 3 yıla ilişkin 
tüm beyannamelerin zamanında ve-
rilmesi, 1 yılı aşan vergi borçlarının 
olmaması ve vergi suçu nedeniyle 
hapis cezası alınmaması gibi şartlar 
bulunduğunu bildirdi. 

Ağbal, finansal açıdan gerçekten 
zor duruma düşen mükelleflerin bu 
imkandan yararlanabileceğine dik-
kati çekti. 

Her başvuran mükellefe 60 aylık 
taksitten yararlanma imkanı sağlan-
mayacağını vurgulayan Ağbal, “Ko-
misyon toplanacak, raporlar düzen-
lenip mali durumuna ilişkin bilgilere 
bakılacak. 

Uygulama kapsamında, gelir, 
kurumlar, KDV ve damga vergisi 
gibi temel vergiler olacak. Özel tü-
ketim vergisi (ÖTV) ise olmayacak” 
diye konuştu.
n AA

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Ahmet Eşref Fakıbaba
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Kulu’daki hukukçulardan
özel öğrencilere ziyaret

Emniyet kemerinin önemi 
simülatörle anlatıldı

Kulu ilçesinde, hakim, savcı ve 
avukatlar, özel eğitim ve rehabili-
tasyon merkezini ziyaret ederek 
öğrencilerle sohbet etti.  Kulu Ad-
liyesinde görev yapan hakimler, 
savcılar, avukatlar ve diğer perso-
nellerden oluşan heyet, Avukatlar 
Haftası etkinliği çerçevesinde özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezi-
ne iadeyi ziyarette bulundu.  He-
yet adına konuşan Konya Barosu 
Avukatlarından Avukat Kemal 
Özsoy, “Bu hafta Avukatlar Haf-
tası. Biz burada okulun daha önce 
yapmış oldukları ziyaretleri iade 
amaçlı hem de Avukatlar Haftası 
nedeni ile anlamlı bir ziyaret ya-
pıp, bu haftamızın açılışını yap-
mak istedik. Yapmış oldukları 
işin zorluğu ve güçlüğü hakkında 
bilgi sahibiyiz, olmaya da devam 
edeceğiz. Bundan dolayı kendile-
rine teşekkürlerimizi iletmek için 
çocuklarımızı bizzat yerlerinde 
görmek için ziyaretimizi gerçek-
leştirdik. Emeklerinden dolayı 
vermiş oldukları eğitimlerden 

dolayı hepsine ayrı ayrı çok teşek-
kür ediyoruz. Kurum müdürümüz 
başta olmak üzere öğretmen ar-
kadaşlarımıza da bundan sonraki 
aşamada hem maddi ve hem ma-
nevi olarak elimizden bir şey ge-
lirse sonuna kadar destek olacağı-
mızı bildirmek istiyoruz. Ortamlar 
için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. 
Sıcak karşıladılar bizi. Bizimde 
kapımız sonuna kadar açıktır. Ho-
calarımıza açıktır. Elimizden gelen 
ne varsa yapmaya hazırız. Bunu 
bilmenizi istiyoruz. Çok teşekkür 
ediyoruz” dedi. 

Daha sonra kurum içerisinde 
eğitim gören engelli öğrencilerle 
sohbet eden heyet, öğrencilere 
çeşitli hediyeler verdi. Ziyarete, 
Kulu Adliyesinde görev yapan 
Cumhuriyet Savcısı Hasan Basri 
Turan, Hakimler Ali Sami Çetin 
ve Seda Çıracı, Hazine Avukatı 
Seyhan Özsoy, Yazı İşleri Müdür-
leri Ahmet Ceylan ve Gülay Özer 
Erdoğan katıldı.
n İHA 

İnşaat sektöründeki daralma kavak piyasasını da etkiledi. Satışların geçen seneye oranla 
çok düşük olduğunu belirten esnaf, kerestenin yerini de başka ürünlerin aldığını vurguladı

İnşaat sektöründeki yan 
ürünler kavağı bitirdi!

İnşaat sektöründeki durgunluk 
nedeniyle kavak ve çam satışları 
da durma noktasına geldi. Geçen 
seneyi hareketli geçiren kereste-
ci esnafı bu sene durgunluk yaşı-
yor. Satışlarının tamamen inşaata 
bağlı olduğunu dile getiren esnaf 
kerestenin yerini başka ürünlerin 
almasından dolayı mağduriyet ya-
şadıklarını belirtti. Acarkon Orman 
Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Acar, kavak fiyatlarının ge-
çen seneye oranla bu sene yüksel-
diğini ifade ederek yaz aylarından 
umutlu olduklarını belirtti. Doğan 
Orman Ürünleri İşletme Sahibi 
Ahmet Doğan ise kerestenin yeri-
ni başka ürünlerin aldığını bundan 
dolayı da satışlarının yavaşladığını 
vurguladı

İNŞAATLAR YAVAŞLADI, 
KAVAK SATIŞLARI DURDU!

Kavak satışlarının hızlı geçti-
ği bir sezonun ardından bu sene 
satışlarda durgunluk yaşanıyor. 
Konu ile ilgili açıklamalarda bulu-
nan Acarkon Orman Ürünleri Yö-
netim Kurulu Başkanı Recep Acar: 
“Keresteciliği baba mesleği olarak 
uzun yıllardır devam ettiriyoruz. 
Çok hızlı geçen bir sezonun ardın-
dan bir durgunluk yaşıyoruz. Zaten 
bir sezon hızlı geçtiyse bunun ar-
dından 2 sezon falan duraklamalı 
ilerler. Geçen yıl ve ondan önceki 
yıl kereste ve inşaat işleri korkunç 
derecede hızlıydı. Geçen yıl mal ye-
tiştiremediğimiz zamanları çok iyi 
hatırlıyorum. Bu sezon dediğimiz 
gibi çok yavaş geçiyor ama daha 
bahar aylarındayız. Yaz aylarında 
hızlanma durumu var. Bizim sektö-
rümüz de tamamen inşaata bağlı. 
İnşaat hızlandığı bizde hızlı bir şe-
kilde çalışırız. Biz tamamen inşaat-
lık kereste satışı gerçekleştiriyoruz. 
İnşaatta da ilk alınacak olan malze-
me kerestedir” diye konuştu. 

GEÇEN SENEYE ORANLA
 FİYATLAR YÜKSELDİ

Çam ve kavak fiyatlarında ge-
çen seneye oranla artış yaşandığını 
da dile getiren Acar sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Çam ve kavak 
fiyatlarında yükselmeler meydana 
geldi. Geçen yıl 550 TL olan kavak 
fiyatları işçi girdilerinden ve keres-

te maliyetinden dolayı 600 TL’ye 
yükseldi. Çam fiyatı ise 750 TL 

civarında seyrediyor. Geçen sene 
fiyatlarına göre yükseliş var. Şim-
di tahtanın yerine playwood diye 
bir malzeme kullanılıyor. Bu mal-
zemelere de ciddi derecede zam 
geldi. Bu malzemeler dışarıdan 

geliyor. Devletin gümrük vergisini 
artırdığını duyduk. Bundan dolayı 
da playwood satışları yavaşlayacak 
milletimiz keresteye yönelecek. Bi-
zim için bir sorun yok çünkü hem 
döviz dış ülkelere gitmez hem de 
kendi kendimize alışveriş yapmış 
oluruz.  Bahar aylarında fazla bir 
kesim olmadığı için temin nokta-
sında da problem yaşıyoruz. İhale-
ler az oluyor az olunca da mamuller 
yükseliyor. Kavaklar Sakarya ve 
Adapazarı tarafından geliyor. Çam 
ise Akseki, Cevizli bölgelerinden te-
min ediliyor” 

KERESTENİN YERİNİ 
BAŞKA ÜRÜNLER ALDI

Kerestenin yerini başka malze-
melerin aldığını ifade eden Doğan 

Orman Ürünleri İşletme Sahibi 
Ahmet Doğan bu nedenden dola-
yı kereste satışlarının durduğunu 
belirterek: “Kavaklarda fiyatlar 
yükseldi. Kereste olarak metrekü-
pünü 500 TL civarında satıyoruz. 

Esnaf iş olmadığından dolayı eski 
fiyattan mamul satmak zorunda 
kalıyor. İnşaat sektöründe yaşanan 
durgunlukta bize olumsuz bir şekil-
de yansıdı. Eğer kerestenin yerine 
başka malzemeler kullanılmamış 
olsaydı biz burada bir dakika bile 
boş durmazdık. Şu anda inşaatın 
yan ürünü çok. Mesleğimizin yüzde 
90’ı hızara bağımlı. Temin nokta-
sında da problem yaşıyoruz. Kon-
ya çevresin ağaç kalmadı. Ağacın 
yüzde 80’i Batı Karadeniz, Düzce, 
Adapazarı, Akyazı, gibi bölgelerden 
geliyor” dedi. 

‘ERKEK ÇOCUĞA KAVAK 
EKİM’ DÖNEMİ BİTTİ

Eskiden erkek çocuklar doğdu-
ğu zaman kavak ekildiğini ve ço-
cuklar birlikte kavağın büyüdüğü-
nü, sonrasında ise kavağın satılarak 
çocuğunu düğününün yapıldığını 
vurgulayan Doğan böyle bir duru-
mun artık kalmadığını belirterek 
cümlelerini şu şekilde aktardı: “Es-
kiden Çumra ve Ereğli bölgelerinde 
erkek çocuk olduğu zaman kavak 
dikerlermiş. Çocuk büyüyesiye ka-
dar kavakta büyürmüş ve kavak 
söküldükten sonra onun parasıyla 
düğün yapılırmış. Ama şimdi öyle 
bir durum kalmadı. Kavak olayı 
tamamen bitti. Eski zamanların 
satışı artık günümüzde kalmadı.  
Hammaddeyi bulmakta zorlanıyo-
ruz. Bizler esnaf olarak masrafların 
hakkından da gelemiyoruz. Para 
kazanmadığımız için eski birikin-
tilerimizle ayakta kalmak zorunda 
kalıyoruz”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Karaman’da simülatör aracı-
na binen vatandaşlara emniyet 
kemerinin önemi anlatıldı. 

Karaman Emniyet Müdürlü-
ğü Trafik Tescil ve Denetleme 
Şube Müdürlüğünce Aktekke 15 
Temmuz Demokrasi Meydanı’n-
da simülatör aracı kuruldu. Si-
mülatörlü araçla emniyet keme-
ri kullanma alışkanlığı olmayan 
sürücülere kaza geçirmeleri du-
rumunda yaşayacakları, uygu-
lamalı bir şekilde gösterildi.  Bu 
sırada trafik uygulaması yapan 
Karaman Emniyeti Trafik De-
netleme Şubesi ekipleri, emni-
yet kemeri takmayan sürücülere 
uygulamalı eğitimleri olduğunu 
belirterek, ceza yazmayıp simü-
latör araca davet etti. Simülatör 
aracın içerisine giren vatandaş-
lara bir aracın takla atması du-
rumunda emniyet kemeri tak-
madan yaşayacakları uygulamalı 
olarak gösterildi. Kemer takma-
dığı için simülatör aracına binen 
sürücüler, “Emniyet kemeri tak-
manın ne kadar önemli olduğu-
nu bu araçta gördüm. Emniyet 
kemerimi bundan sonra her za-
man takacağım” dedi. 

Aynı sürücüye alkol alan bir 

kişinin nasıl denge sorunu yaşa-
dığını göstermek amacıyla özel 
gözlük de takıldı. Gözlüğü takan 
sürücü yolda yürümekte bir hay-
li güçlük çekti. 

Simülatör aracına binen Ka-
raman Emniyet Müdürü Fikret 
Bayraktar da, “Araba kullanıyo-
rum. Emniyet kemeri de takıyo-
rum. Ama bu simülatöre bindik-
ten sonra kemeri niye taktığımı 
daha iyi anladım. Gerçekten in-
san 360 derece döndüğü zaman 
dünyası değişiyor. Dolayısıyla 
ben araba kullanan herkesin bu 
araca bir kere binmesini isterim. 
Kemer takmadığı zaman ne ola-
cağını bir görsün. Arkadaşlarda 
söylediler yaklaşık 15 kilometre 
hızla giden bir aracın takla at-
masıymış bu ki, hiçbir araç 15 
kilometre hızla gitmiyor. 90-100 
hızla gittiğimiz bir kazayı düşü-
nemiyorum. Vatandaşlarımızın 
özellikle emniyet kemeri konu-
sunda daha hassas olmasını tav-
siye ediyorum. Emniyet kemeri 
takarsa kendi canını ve ailesini 
korumuş olacak. Emniyet ke-
merinin hayata bağladığını ben 
aracın içindeyken çok daha iyi 
anladım” dedi.  n İHA

Acarkon Orman Ürünleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Acar

Doğan Orman Ürünleri İşletme Sahibi 
Ahmet Doğan

İnşaat sektöründe kerestenin yerini farklı ürünlerin alması ile kalıp ve 
iskelede kullanılan kereste satışları önemli oranda durdu.
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Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızı Rober-
to Soldado, Dünya Otizm Farkındalık Günü 
sebebiyle otizmli lisanslı tenisçi Burak 
Erdoğan’la tenis oynadı. Etkinlikte açıkla-
malarda bulunan Soldado, 7 maçı kazan-
maları halinde şampiyon olabileceklerini 
söyledi. 

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcu Ro-
berto Soldado, Dünya Otizm Farkındalık 
Günü sebebiyle Türkiye’nin otizmli ilk li-
sanslı tenisçisi Burak Erdoğan ile birlikte 
korta çıktı. Yıldız futbolcu, 29 yaşındaki 
Burak Erdoğan ile tenis oynadı. Etkinlik 
öncesinde konuşma yapan Soldado, “Bu 
önemli günün farkındayım. Çok çalışacak 
lisans alacak düzeye gelmiş bir arkadaşı-
mız var. Onun çabasını görmek bizim için 
mutluluk verici. Bazı acılar tek başına kal-
dırılmıyor. Buraya gelerek bilinci artırmak 
istiyorum. Hayatta kesinlikle hiçbir sınır 
yoktur. Bu yönde hayatımızı sürdürmemiz 

lazım. Hiçbir sınırımız yok, her şeyi başa-
rabiliriz” dedi. Daha önce basketbol oy-
nadığı videoyu yayınlayan Soldado, tenis 
maçı için, “Hayatımda beni en fazla strese 
sokacak olan maça şimdi çıkacağım. Biraz 
tenis oynadım. Özellikle yazları arkadaş-
larımla oynuyorum. Uzun zamandır oyna-
mıyordum. Yarından itibaren tamamen 
futbola odaklanacağım” dedi. 

“7 MAÇI KAZANIRSAK 
ŞAMPİYON OLABİLİRİZ” 

Fenerbahçe’nin asla pes etmeyeceği-
ni ifade eden İspanyol futbolcu, ligin kalan 
haftaları ve sarı-lacivertli ekibin şampiyon-
luk şansıyla ilgili olarak, “Eğer bir olasılık 
varsa, sonuna kadar mücadele edersiniz. 
Kalan maçların tamamını kazanıp üzeri-
mize düşeni yapmak istiyoruz. Çok büyük 
bir kulübü temsil ediyoruz. Sonuna kadar 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 7 maçı da 
kazanıp 21 puan elde etmeyi hedefliyoruz. 

Düşüncemiz kesinlikle bu. Rakiplerimiz 
birbirleriyle oynayacak. Üzerimize düşen 
21 puanı almayı başarırsak kesinlikle 
şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bu 
yönde motive olmak zorundayız. Sezon 
sonunda ligin en üst sırasında olan takım 
olmak istiyoruz. Çok zor, bunun farkındayız 
ama isteğimizin gerçekleşmesi için her 
şeyi yapacağız” açıklamasını yaptı. Solda-
do’nun ardından Türkiye’nin otizmli ilk li-
sanslı tenisçisi Burak Erdoğan ise “Merha-
ba. Soldado’yla tenis oynamak istiyorum. 
En büyük Fenerbahçe” ifadelerini kullandı. 

Yapılan açıklamaların ardından Sol-
dado ile Burak, korta çıkarak tenis oyna-
dı. Gösteri maçından önce iki isim hatıra 
fotoğrafı çektirirken, maçın ardından Sol-
dado’ya plaket verildi. İspanyol futbolcu, 
plaket verildiği sırada Burak Erdoğan’la 
basın mensuplarına poz verdi. 
n İHA

Soldado: 7 maçı kazanırsak şampiyon olabiliriz

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında ken-
di evinde karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını 
sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör 
Rıza Çalımbay yönetiminde Kayserispor maçı hazırlıklarını 
sürdüren bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Esteban 
antrenmana katılmazken, Burak, Bero, N’Doye ve Castillo 
da çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Antrenmanda 
ısınmanın ardından pas, çabukluk ve taktik çalışması ya-
pan bordo-mavililerde Fabian Castillo da antrenmanın son 
kısmında takımına eşlik etti. Öte yandan, antrenman öncesi 
Prof. İhsan Koz İlkokulu öğrencileri futbolculara çiçek vere-
rek, birlikte fotoğraf çektirdi. 
n İHA

Bursaspor, dün sabah saatlerine yaptığı antrenmanla 
Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. 

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Kasım-
paşa ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bugün yapılan 
antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le 
Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika 
sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinas-
yon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Bursasporlu oyun-
cular, daha sonra dar alanda minyatür kalelerle kontrol pas 
oyunu oynadı. Sakatlığı devam eden John Bostock takım-
dan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. 
n İHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 
Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yap-
tığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’n-
deki antrenmanda ilk olarak oyunculara salonda bireysel 
program uygulandı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimin-
de gerçekleştirilen idmana ise dinamik ısınmayla başlandı. 
Antrenmanın devam eden bölümünde ilk olarak sınırlı alan-
da oyunsal formda hedefsiz kontrol pas (2x5 dakika), ar-
dından da sınırlı alanda oyunsal formda hedefli taktik oyun 
gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma 
hareketlerinin ardından tamamlandı. 
n İHA

Trabzonspor’da 
Kayseri hazırlıkları

Bursaspor, Paşa’ya 
hazırlanıyor

Galatasaray 
taktik çalıştı

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Su-
mudica, 5-0’lık Fenerbahçe mağlubiyetinin 
ardından yaptığı istifaya yönelik açıklamalara 
ilişkin olarak, “Fenerbahçe maçının ardından 
canım çok sıkkındı” dedi. 

Kayserispor Teknik Direktörü Marius 
Sumudica, kulüp tesislerinde düzenlediği 
basın toplantısında, açıklamalarda bulundu. 
Sumudica, “Geçirdiğimiz çok kötü bir maçtan 
sonra haftanın değerlendirmesini yapmak 
istiyorum. Futbolda bu sonuçlar alınabili-
yor. Arjantin Milli Takımı da İspanya’ya 6-1 
kaybetti. Kayserispor da Fenerbahçe’ye 5-0 
kaybetti. Hiç hoşuma giden bir şey değil. Çok 
çabuk bu kötü dönemi atlatmamız lazım. Cu-
martesi günü Trabzonspor ile oynayacağımız 
çok önemli bir maç var. Dün ve bugün oyun-
cularım ile görüştüm. 4 gün sonra başka bir 
maç oynayacağız. İyi futbol iyi sonuçlar aldı-
ğınız zaman kötü sonuçları çok çabuk unuttu-
rabiliyor ve biz de bunu yapmaya çalışacağız. 
Trabzon’a gideceğiz, deplasman oynayacağız 
ve mücadelemizi orada vereceğiz. Ligde 6. 
sıradayız. Trabzon’a gideceğiz ve iyi bir skor-

la dönmeyi hedefleyeceğiz ki, tüm Türkiye’ye 
Kayserispor’un ligdeki yerini şansla almadı-
ğını göstereceğiz” ifadelerini kullandı. 

“HER ŞEY YENİDEN BAŞLADI” 
Kayserispor’da her şeyin yeniden başla-

dığını kaydeden Rumen çalıştırıcı Sumudica, 
“Dünkü toplantıda futbolcularıma her şeyin 
yeniden başladığını söyledim. Yeni hocayla 
yeni bir başlangıç yapacağımızı söyledim 
ama unutmamamız gereken bir şey var ki, biz 
bu sonuçları aynı futbolcular ile aldık. Kay-
serispor’un şu an 41 puanı var. Unutmayın 
ki bu takım gelecek sene yine Süper Lig’de 
mücadele edecek. Biz bunu hep beraber 
yaptık. Medya, taraftarlar ve oyuncularımla. 
Ben oyuncularıma anlattım. Futbol oynamayı 
mı unuttular? Ligin ilk devresi ile ikinci dev-
resinde oynadıkları futbol çok farklı. Onları 
tanıyamıyorum. Bence dün yeni bir başlangıç 
yaptık. 7 maçımız var. Ligi 5. veya 6. bitirmek 
için uğraşacağız. Benim sözümü unutmayın, 
ilk 8! Eğer 9. bitirirsek ceketimi alır giderim” 
şeklinde konuştu. 
n İHA

Sumudica: Yeni bir başlangıç yaptık

Buz: Konyaspor 1 
puan için gelmiş

Süper Lig’in 28.haftasında temsilcimiz Konyaspor’un deplasmanda Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı 
değerlendiren ev sahibi takım Teknik Direktörü İrfan Buz, yeşil beyazlı takımın Ankara’ya 1 puan için geldiğini 

ifade etti. Buz, “Eto’o gibi bir futbolcu 88. dakikada oyuna giriyorsa, bir puan için saha çıkmışlar demektir” dedi
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan 

Buz, Spor Toto Süper Lig’in 28. haf-
tasında deplasmanda Fenerbahçe ile 
yapacakları maça ilişkin, “Ligde son 
periyoda geldik. Fenerbahçe ile önem-
li ve ciddi bir müsabakaya çıkacağız.” 
dedi. Karşılaşmaya iyi hazırlandıkları-
nı anlatan Buz, antrenman öncesinde 
yaptığı açıklamada, “Rakip kim olursa 
olsun, bizim puana ihtiyacımız var. Bu 
şekilde İstanbul’a gideceğiz.” diye ko-
nuştu.

Kalan maçlarda Osmanlıspor’un 
fikstür sıkıntısı yaşamayacağını savu-
nan Buz, “Bizim rakiplerimize baktığı-
nızda kimin kolay fikstürü var ki. Ligde 
kalacağız. Uzun vadeli düşünmeyi sev-
mem. Böyle olunca odak noktasından 
uzaklaşıyorsunuz. Fenerbahçe maçına 
odaklanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Maçtan önce sadece kendi du-
rumlarının önemli olmadığına dikkati 
çeken Buz, şöyle devam etti: “Rakip-
lere de bakmak gerekiyor. Çünkü en 
iyi şekilde oraya odaklanıyorsunuz. 
Konyaspor maçında berabere kaldık. 
Rakibin stratejileri bir puan üzeriney-
di. Eto’o gibi bir futbolcu 88. dakikada 
oyuna giriyorsa, bir puan için saha 
çıkmışlar demektir. Maç maç bakacak-
sınız. Kapanan rakiplere karşı zorlanı-
yoruz. Bunları yaşadığımızda skorlar 
gelmiyor. Bize karşı açık oynayan ra-
kipler ise bize alan veriyor. Orada kuv-
vetli alanlarımız ortaya çıkıyor.”

“HER PUAN ÖNEMLİ”
Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, 

bu dakikadan sonra her puanın öne-
mine dikkati çekti. Atiker Konyaspor 
ile geçen hafta oynadıkları maçta faz-
la üretken olamadıklarını ifade eden 
Buz, “Her puanın önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Konyaspor maçındaki 3 
puan bizi daha rahatlatacaktı. Denge-
siz ve şuursuzca saldırır, mağlup olur 
ve farklı bir konuma da gelebilirsiniz.” 

yorumunu yaptı.
Maçlara çıkarken, rakibi de düşün-

menin gereğine inandığını anlatan İr-
fan Buz, şunları aktardı: “Tabii ki Kon-
yaspor maçında 3 puanı almak istedik. 
Sonuçta rakibinizle oynuyorsunuz. 
Coşkulu ve baskılı oynamak istedik an-
cak aynı zamanda dengeli de olmamız 

gerekiyor. Aktif sabır farklı, sabırlı oy-
namak farklı. İstediğimiz gibi üretken 
olamadık. İleride çoğalamadık. Son 
5 maçta 9 puan çıkardık. İvme yukarı 
doğru. En fazla gol yiyen takımlardan 
biriydik.”

Takım olarak artık defansif anlam-
da gol sıkıntılarını ortadan kaldıklarını 

vurgulayan Buz, “Yüreğimizle, her 
şeyimizle ligde kalmak istiyoruz. Ka-
lacağız ve bunu da doğru bir kararla 
yapacağız. Zor bir fikstüre giriyoruz. 
Rakiplerin de işi kolay değil. Balansı 
ve dengeyi kim iyi kurursa, doğruları 
kim iyi yaparsa ligde kalacak.” diyerek 
sözlerini tamamladı.  n AA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 29 17 5 7 46 24 22 56
2.ALTAY 29 15 9 5 51 28 23 54
3.SAKARYASPOR 29 15 8 6 46 31 15 53
4.ŞANLIURFASPOR 29 16 4 9 44 30 14 52
5.BUGSAŞ SPOR 29 14 8 7 47 28 19 50
6.HACETTEPE SPOR 29 13 11 5 42 23 19 50
7.BANDIRMASPOR 29 14 7 8 44 32 12 49
8.ANADOLU SELÇUK 29 12 9 8 40 38 2 45
9.NİĞDE BLDPOR 29 11 6 12 33 38 -5 39
10.KIRKLARELİSPOR 29 10 8 11 34 40 -6 38
11.PENDİKSPOR 29 9 8 12 31 38 -7 35
12.ZONGULDAK 29 9 8 12 23 30 -7 35
13.KAHRAMANMARAŞ 29 8 10 11 34 44 -10 34
14.KARAGÜMRÜK 29 9 4 16 29 42 -13 31
15.FETHİYESPOR 29 6 10 13 31 45 -14 28
16.NAZİLLİ BELEDİYE 29 5 8 16 25 48 -23 23
17.KARŞIYAKA 29 5 9 15 28 42 -14 18
18.SİLİVRİSPOR 29 2 10 17 20 47 -27 16

Meram Belediyesporlu bedensel 
engelli halterciler, başarılarına yenile-
rini eklemeye devam ediyor. Konya’da 
gerçekleşen Türkiye Bedensel Engel-
liler Türkiye Şampiyonası’nda Besra 
Duman, Yasemin Ceylan ve Sibel Çam 
kendi kilolarındaki kategorilerde şampi-
yon olarak kürsüye çıktı.  

Meram Belediyesi bünyesinde fa-
aliyetlerini sürdüren Meram Beledi-
yespor’da bedensel engelli halterciler, 
31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Kon-
ya’da düzenlenen Türkiye Bedensel En-
gelliler Şampiyonası’na damga vurdu. 
55 kiloda Besra Duman 108 kilogram 
kaldırarak Türkiye Şampiyonu olurken 
61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar 100 

kilo kaldırarak birincilik kürsüsüne çıktı. 
Yine Meram Belediyesporlu Sibel Çam 
ise 67 kilo kategorisinde 108 kilo kaldı-
rarak Türkiye Şampiyonluğu’na ulaştı. 

MERAM BELEDİYESPORLU 
SPORCULAR MİLLİ TAKIM 

KAMPINDA
Meram Belediyesporlu Nazmiye 

Muslu Muratlı, Besra Duman, Sibel 
Çam ve Yasemin Ceylan Baydar, 25 
Mayıs’ta Fransa’da gerçekleşecek olan 
Bedensel Engelliler Halter Avrupa Şam-
piyonası için Antalya’ya giderek milli 
takım kampına katıldı. Sporcular, Avru-
pa Şampiyonası’nda da ülkemizi temsil 
ederek podyumda ter dökecek. 

‘SPORCULARIMIZLA GURUR 

DUYUYORUZ’
Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru, Meram Belediyesporlu sporcuları 
gösterdikleri başarılardan dolayı kut-
larken, “Kulübümüz, gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında gösterdikleri ba-
şarılarla göğsümüzü kabartmaya de-
vam ediyorlar. Sporcularımızla gurur 
duyuyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda 
da ülkemizi temsil edecekler. Fran-
sa’da gösterecekleri başarılarla İstiklal 
Marşımızı okutacaklarına inanıyor ve 
başarılar diliyorum. Meram Belediyesi 
olarak bundan önce olduğu gibi bundan 
sonra da spora ve sporcuya katkımız de-
vam edecek” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

League of Legends Türkiye Şampiyon-
luk Ligi’nde 2018 heyecanının başlamasının 
hemen ardından, Üniversite Ligi heyecanı 
yaşanıyor. Türkiye’de e-spor eko-sisteminin 
en önemli dinamikleri arasında yer alan Le-
ague of Legends de KTO Karatay Üniversi-
tesi takımı KTO KeelOver’da başarılarından 
söz ettiriyor.

Bu yıl 842 takımın yarıştığı League of Le-
gends Üniversite Ligi’nde KTO Karatay Üni-
versitesi takımı KTO KeelOver’da rakiplerini 
yenerek çeyrek finale katılmaya hak kazan-
dı. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi öğrencileri Ali Ünal, Beytullah Kır-
mızıgül, Veysel Soylu, Ahmet Hakan Demi-
rel, Berkem Derici, Ömer Faruk Öncel’den 
oluşan takım final oyunu için gün sayıyor.

KTO Karatay Üniversitesi League of Le-
gends takımı olan KTO KeelOver Yaşar Üni-
versitesi League of Legends takımını 2-1, 
Sabancı Üniversitesi takımını 2-0, Bilkent 
Üniversitesi takımını ise 2-0 yenerek üst tura 

çıkmaya hak kazandı. 
‘ÖĞRENCİLERİMİZİ 
DESTEKLİYORUZ’

Başarılarından ötürü takımı çalışma 
alanlarında ziyaret ederek tebriklerini ileten 
ve gerekli tüm imkânları üniversite olarak 
sağlayacaklarını aktaran KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 
“Öğrencilerimizin farklı alanda başarı gös-
termeleri bizleri gururlandırıyor. Dünyada 
hızla yayılan e-spor alanı henüz yeni bir 
alan, bizler de bu alanda üniversitemizi tem-
sil eden öğrencilerimizi destekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin her bölgesinden katılım olan 
League of Legends Üniversite Ligi’ne, ta-
kımların aynı üniversiteden 5 as oyuncu ve 
en az 1 yedek oyuncuyla dahil olması gere-
kiyor.  Çeyrek finaller 7, 8, 14 ve 15 Nisan ta-
rihlerinde oynanacak. Yarı final karşılaşma-
ları 28 Nisan’da oynanacak ve büyük final 29 
Nisan’da gerçekleşecek.
n SPOR SERVİSİ

KTO Karatay, çeyrek finalde mücadele edecek 

Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Mert Can Mer-
mer, Uluslararası Tenis Turnuvası’nda gösterdiği başarılı 
performansla gelecek için umut verdi. Uluslararası Tenis 
Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan 
Turkey F11 Futures Tenis Turnuvası’nda Selçuklu Bele-
diyespor Kulübü sporcusu Mert Can Mermer, başarılı bir 
performans sergiledi. Antalya’da düzenlenen turnuvaya 
dünyanın birçok ülkesinden önemli sporcular katıldı. 16 
yaşında olan turnuvanın en genç sporcusu olarak müca-
dele eden Mert Can, güçlü rakipleriyle oynadığı 3 eleme 
turunu da geçmeyi başardı. Ana tablo 2. maçında rakibine 
mağlup olan Mert Can turnuvaya veda etti. Uluslararası bir 
turnuvada güçlü rakipleriyle mücadele eden Mert Can ka-
zandığı tecrübeyle gelecek turnuvalarda önemli başarılara 
imza atmaya çalışacak. Turnuvada gösterilen performans 
son dönemde Konya’da tenis branşında elde edilen en 
önemli başarılardan bir tanesi oldu. Selçuklu Belediyesi 
Tenis Kulübü’nde çalışmalarını sürdüren genç sporcunun 
daha önce mücadele ettiği şampiyonalarda Türkiye ikinci-
liği bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ

Mert Can Mermer’den 
teniste büyük başarı

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor, ligin 30.hafta maçında 
iç sahada Silivrispor ile karşı karşıya 
gelecek. Bu maçtan başlayarak ligde oy-
nanacak olan 5 karşılaşmanın tamamını 
kazanmak isteyen Yavru Kartal’da hazır-
lıkları sürüyor. Anadolu Selçukspor’da 
bu maç öncesi Kulüp Başkanı Mehmet 
Güney açıklamalarda bulundu. Güney, 
üst sıralarda yer almak için son ana kadar 
mücadele edeceklerini söyledi.

‘OYUNCULARIMIZ ELİNDEN 
GELENİ YAPACAK’

Ligde kalan son 5 maçtan alabildikle-
ri kadar puan almak istediklerini söyleyen 
Konya Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı 

Mehmet Güney, “Geçtiğimiz hafta dep-
lasmanda güçlü bir rakiple karşı karşıya 
geldik, galibiyeti kaçırdığımız için üzgü-
nüz. Teknik ekibimizi ve oyuncularımızı 
gösterdikleri mücadeleden ötürü kutlu-
yorum. Galibiyet serimizi sürdürememek 
üzüntü verdi. Ancak iç sahada oynayaca-
ğımız maçlarda kayıpsız devam etmek 
istiyoruz. Kalan 5 maçta alabildiğimiz en 
fazla puanı toplayarak yarışı sürdürmek 
amacındayız. Üst sıralarda yer alabilme 
adına verdiğimiz yarışta rakiplerimizin 
tecrübeli kadroları karşısında, oynadığı 
futbol ve gösterdiği mücadele ile alkış 
alan futbolcularımız, kalan haftalarda da 
ellerinden geleni yapacaklar” ifadelerini 

kullandı.
‘EN GENÇ TAKIM OLDUĞUMUZ 

İÇİN GURURLUYUZ’
TFF 2. Lig’in son anına kadar mü-

cadele edeceklerini belirten Mehmet 
Güney, “Türkiye profesyonel liglerinin 
en genç takımına sahip olmaktan gurur 
duyduğumuzu bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum. İkinci devrede iyi bir uyum ve 
çıkış yakaladık. Bu çıkışı sürdürmek isti-
yoruz. Sezonun tamamlanmasına 5 maç 
kaldı ve son maçın bitimine kadar müca-
deleyi elden bırakmayacağız. Bu süreç 
içinde tüm oyuncularımızın gelişiminin 
sürmesi en büyük dileğimiz.  5 maçın 
sonunda aldığımız neticelerin bizi nereye 

götüreceğini hep birlikte göreceğiz” diye-
rek sözlerini sonlandırdı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. hafta ma-

çında Silivrispor’u konuk edecek olan 
Konya Anadolu Selçukspor’da bu maçın 
hazırlıkları dün başladı. Sakaryaspor kar-
şılaşmasının ardından iki günlük izne ay-
rılan yeşil beyazlı takım dün yeniden bira-
raya geldi. Tatlıcak Tesisleri’nde yapılan 
antrenman Teknik Direktör Mustafa Alper 
Avcı gözetiminde gerçekleştirildi. Yavru 
Kartal’da Silivrispor maçının hazırlıkları 
bugün devam edecek.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig’de mücadele eden ve ligde son olarak oynadığı Sakaryaspor maçında mağlup olarak yenil-
mezlik serisini sonlandıran Konya Anadolu Selçukspor’da Kulüp Başkanı Mehmet Güney yaptığı açık-

lamalarda, profesyonel liglerdeki en genç takım olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti

Meram Belediyespor’da milli gurur

Gurur duyuyoruz!

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta son hafta maçları Pa-
zar günü oynanacak. Ligde oynayan temsilcilerimizden 
Akşehirspor ve Ereğlispor, direkt olarak düşmemek için yo-
ğun bir mücadele ortaya koyacak. 3 Konya takımı arasında 
son sırada yer alan ekibin düşeceği ligde 21 puanla 11.sı-
rada yer alan Akşehirspor, Manavgat Belediyespor’u konuk 
ederken, 19 puanlı Ereğlispor, ligde bir galibiyeti bulunan 
Gölhisarspor’u ağırlayacak. Ligde üçüncü olan takım direkt 
olarak düşerken, ikinci takım Play – Out maçı oynayacak.
n SPOR SERVİSİ

BAL’da düşen takım 
bu hafta belli olacak



Ahmet Baydar’dan taraftara çağrı
Kulüp başkan yardımcısı Baydar: “Bizim için 

sezonun en kritik maçlarından biri olan Demir 
Grup Sivasspor maçına bütün taraftarlarımızı 
davet ediyoruz. Bu pazar saat 13.30’da gelin, ku-
lübümüze destek olun. Takımımızın başarısına 
tribünlerde yerinizi alarak katkı sağlayın” dedi.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve 
Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper 
Lig’de 8 Nisan Pazar günü Demir Grup Sivasspor 
ile yapacakları maç için yeşil-beyazlı taraftarlara 
destek çağrısında bulundu.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı 
açıklamada, Sivasspor ile çok önemli bir kar-
şılaşmaya çıkacaklarını belirtti. Demir Grup Si-
vasspor maçında sahada futbolcuların, tribünde 
taraftarların birlik beraberlik içinde olmasıyla 
istedikleri sonucu elde edeceklerine inandığı-
nı ifade eden Baydar, şunları kaydetti: “Bunun 
için, bu şehirde yaşayan 7’den 77’ye herkesin 
desteğine ihtiyacımız olacak. İnşallah bu karşı-

laşmayı 3 puanla kapatıp sonraki maçlarımızda 
motivasyonumuzu daha da artırarak, hedefimi-
ze ulaşacağız. Sivasspor maçında, tribünler-
deki taraftar desteğini artırmak için yoğun bir 
şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda kısa vadede 
sonuç alacağımız bazı girişimlerde bulunduk. 
Bu çabaların karşılığını ivedi olarak alacağımı-
zı düşünüyoruz. Takımımız puan sıralamasın-
da bulunduğu yerden çıkabilecek güce sahip. 
Ancak futbolcularımızın bu zorlu müsabakada 
her zamankinden daha çok itici güce ihtiyaçları 
olacak. Bu vesileyle bizim için sezonun en kri-
tik maçlarından biri olan Demir Grup Sivasspor 
maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz. Bu 
pazar saat 13.30’da gelin, kulübümüze destek 
olun. Takımımızın başarısına tribünlerde yerinizi 
alarak katkı sağlayın.”

Atiker Konyaspor, 27 haftası geride kalan 
Süper Lig’de 25 puanla 17. sırada bulunuyor. 
n AA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 27 18 3 6 63 29 34 57
2.BAŞAKŞEHİR FK 27 17 5 5 48 27 21 56
3.BEŞİKTAŞ 27 15 8 4 48 23 25 53
4.FENERBAHÇE 27 14 9 4 54 30 24 51
5.TRABZONSPOR 27 11 9 7 46 39 7 42
6.SİVASSPOR 27 12 5 10 37 38 -1 41
7.KAYSERİSPOR 27 11 8 8 36 37 -1 41
8.GÖZTEPE 27 11 7 9 39 41 -2 40
9.YENİ MALATYASPOR 27 10 7 10 33 36 -3 37
10.KASIMPAŞA 27 9 7 11 43 46 -3 34
11.AKHİSARSPOR 27 9 7 11 37 42 -5 34
12.BURSASPOR 27 9 6 12 34 37 -3 33
13.ANTALYASPOR 27 8 7 12 33 47 -14 31
14.ALANYASPOR 27 8 4 15 41 48 -7 28
15.OSMANLISPOR 27 7 7 13 38 45 -7 28
16.GENÇLERBİRLİĞİ 27 6 9 12 32 43 -11 27
17.ATİKER KONYASPOR 27 6 7 14 26 36 -10 25
18.KARABÜKSPOR 27 3 3 21 18 62 -44 12
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Atiker Konyaspor’un tecrübeli sol beki Ferhat Öztorun, Sivasspor maçını kazanmak iste-
diklerini söyledi. En büyük avantajlarının taraftarları olduğunu söyleyen Ferhat, “İnşallah 

Sivasspor maçında da galip gelirsek her şey kontrolümüzde olacak” dedi
Atiker Konyasporlu futbolcu Fer-

hat Öztorun, Spor Toto Süper Lig’in 
28. haftasında Demir Grup Sivasspor 
ile yapacakları karşılaşma için “Son 
iki haftadır her şey yolunda gidiyor. 
İnşallah Sivasspor maçında da galip 
gelirsek her şey kontrolümüzde ola-
cak.” dedi.  Ferhat Öztorun, Kayacık 
Tesisleri’ndeki antrenmandan önce 
gazetecilere yaptığı açıklamada, bu 
hafta yine çok önemli bir karşılaş-
maya çıkacaklarını söyledi. 

Kendi sahalarında oynadıkları 
için daha avantajlı olacaklarını ifade 
eden Öztorun, “Şu anki gidişatta bi-
zim için tek bir sonuç var, o da gali-
biyet. Çalışmalarımız bu doğrultuda 
ilerliyor. O gün bütün mücadelemizi 
verip sahadan galip ayrılmak istiyo-
ruz.” diye konuştu. 

Geçen hafta deplasmanda Os-
manlıspor ile oynadıkları maçta ta-
raftar desteğini vurgulayan Ferhat 
Öztorun, şunları kaydetti: “O gün 
bizi sonuna kadar desteklediler. Her 
zaman destekliyorlar. Onların des-
teklerine her zaman ihtiyacımız var. 
Özellikle kendi sahamızda bizim en 
büyük avantajımız taraftarımızdır. 
İnşallah taraftarlarımız Sivasspor 
maçında da stadyumu en iyi şekilde 
doldurur, bizler de onların destekle-
riyle maçı kazanır, bu galibiyeti on-
lara hediye ederiz.” Ferhat Öztorun, 
ligin sonlarına yaklaşıldıkça maçla-
rın stresinin de yükseldiğini belirte-
rek, şunları aktardı: “Stresi yüksek 
maçlar oynuyoruz. Bulunduğumuz 
konum hakikaten kritik bir nokta. Bu-
nun altından kalkacak oyuncu ve ho-
calara sahibiz. Önemli olan sahaya 
çıkıp mücadele etmek. Maç sahada 

kazanılıyor. Bunu yapacak gücümüz 
var. Evimizde Kayserispor’u yen-
memiz, arkasından Osmanlıspor’a 
yenilmememiz morallerimizi yerine 
getirdi. Ayrıca Osmanlıspor karşı-
laşmasından aldığımız 1 puanın bi-
zim için stratejik önemi vardı. Son 
iki haftadır her şey yolunda gidiyor. 

İnşallah Sivasspor maçında da galip 
gelirsek her şey kontrolümüzde ola-
cak.”

SİVASSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI 
Atiker Konyaspor, 8 Nisan Pa-

zar günü sahasında Demir Grup 
Sivasspor ile yapacağı maçın ha-
zırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör 

Sergen Yalçın yönetiminde, Kayacık 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen ant-
renmanda futbolcular, önce koşu ve 
ısınma hareketleri yaptı.  Gruplara 
ayrılan futbolcular 6’ya 2 pas çalış-
masının ardından çift kale maç ile 
antrenmanı tamamladı.
n AA

Ferhat: En büyük 
avantajımız taraftarımız

Atiker Konyaspor cami-
ası yasta. Geçtiğimiz günler-
de geçirdiği trafik kazasının 
ardından yoğun bakımda 
tedavisi süren Konyaspor 
taraftarı minik Alperen vefat 
etti. Alperen’in cenazesi bu-
gün toprağa verilecek.

Konyaspor kamuoyunu 
yasa boğan ölümün ardın-
dan Konyaspor yönetimin-
den de bir açıklama geldi. 
Kulübün resmi internet site-
sinden yapılan açıklamada, 
“Atiker Konyaspor’umuzun 
büyük taraftarı, güzel yavrumuz Alperen Öztaş’ı kaybetmenin 
derin üzüntüsü içindeyiz… O’nu unutmayacağız. Aziz hatırasını 
yaşatmaya çalışacağız. Alperen’imize Allah’tan rahmet, kederli 
ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır, camiamıza başsağlığı dili-
yoruz.  Mekanı Cennet Olsun” denildi.  n SPOR SERVİSİ

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 
deplasmanda Atiker Konyaspor’la pazar günü yapacağı karşılaş-
manın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya 
göre teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerin-
de gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışmaların da yer aldığı idman, yarı sahada çift kale 
maçla sona erdi. Basına ve taraftara kapalı yapılan antrenman, 
yaklaşık 1,5 saat sürdü.  Demir Grup Sivasspor, Atiker Kon-
yaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün 21 yaş altı takımıyla 
yapacağı antrenman maçıyla devam edecek.  n AA

Alperen’i kaybettik

Demir Grup Sivasspor, 
Konyaspor maçının 

hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor’un bu haftaki rakibi Si-
vasspor son yılların en başarılı sezonlarından 

birini geçiriyor. Avrupa hedefinden kopma-
mak için Konya’ya gelecek olan kırmızı 

beyazlılar, güçlü forvet hattı ile dikkat 
çekiyor.

Spor Toto Süper Lig 28. hafta 
mücadelesinde temsilcimiz Atiker 

Konyaspor kendi sahasında De-
mir Grup Sivasspor’u ağırlaya-

cak. Zorlu mücadele 8 Nisan 
Pazar günü saat 13.30’da 

başlayacak. 
SİVAS’IN AVRUPA 

HEDEFİ
Sezonun kritik 

maçlarından biri-
ne daha çıkacak 

olan Atiker 

Konyaspor, kendi sahasında ligin flaş ekiple-
rinden Sivasspor’u ağırlayacak. Bu kritik maçta 
temsilcimiz Atiker Konyaspor, sezona tutunma 
maçlarından bir tanesine daha çıkarken Si-
vasspor Avrupa hedefi için mücadele edecek. 
Spor Toto Süper Lig’de ilk 4 sıra yavaş yavaş 
şekillenirken 5. lik mücadelesi veren ekiplerinin 
gözü Türkiye Kupası maçlarında olacak. Ziraat 
Türkiye Kupası Yarı Final ilk mücadelesinde Ga-
latasaray deplasman Akhisarspor’u 1-2 mağlup 
etmişti. Rövanş maçı sonucunda sarı kırmızılılar 
finale kalması durumunda Süper Lig’i 5. sırada 
bitiren takım Uefa Avrupa Lig’i için Play – Off 
oynamaya hak kazanacak. Şu anda ligin 5. sıra-
sında yer alan Trabzonspor’un 1 puan arkasında 
bulunan Sivasspor, bu sezon ligi 5. sırada bitire-
rek Avrupa’ya katılım hakkını elde etmek istiyor. 

 ROBİNHO – KONE İKİLİSİ
Bu sezon ligin ilk 3 sırasında yer alan Gala-

tasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’i mağlup etmeyi 
başaran ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor ile 
düşme mücadelesi veren Atiker Konyaspor, 8 
Nisan Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye 
stadyumunda kozlarını paylaşacak. Anadolu 
Kartal’ı topladığı 25 puan ile 17. sırada yer alır-
ken Sivasspor oynadığı 27 maçta 12 galibiyet 
ve 5 beraberlik ile 41 puan topladı. Sivasspor, 
oynadığı 27 maçta rakip filelere 37 gol attı. Bu 
27 golün 11’ini yıldız oyuncusu Arouna Kone kay-
detti. Kone, bu sezon oynadığı 26 maçta 11 gol 
4 asistlik performans sergiledi. Kırmızı beyazlı-
ların devre arasında transfer ettiği dünyaca ünlü 
isim Robinho ise oynadığı 8 karşılaşmada 3 gol 2 
asistlik performans sergiledi. Samet Aybaba’nın 
ısrarla forma şansı verdiği genç oyuncu Emre Kı-
lınç ise bu sezon 2 gol ve 6 asistlik bir performans 
ortaya koydu. 
 n VEYSEL KOÇ

Sivasspor Avrupa Ligi’ni hedefliyor
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