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Şanlı direniş 
unutulmayacak

Fotoğraf sistemi
örnek oluyor

Meram Belediyesi, 15 Temmuz 
hain darbe girişimini unutturma-
mak adına “15 Temmuz-Şanlı 
Direnişin Kalbine Gidiyoruz” 
projesini hayata geçiriyor. 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, 15 Temmuz’un inanç 
ve kararlılıkla yazılan bir öykü 
olduğunu söyledi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hizmete sunulan 
ve şehrin muhtelif noktalarına 
konulan Hatıra Fotoğrafı çeken 
sistem Türkiye’ye örnek oldu, 
vatandaşlar hizmet için teşek-
kür etti.
n HABERİ SAYFA 2’DE

HER 4 KİŞİDEN 
BİRİ ALERJİK!

BİRÇOK HASTALIK
BAĞIRSAK KAYNAKLI

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba

Dr. Natasha Campbell-McBride:

Bahar mevsimiyle birlikte 
bazı sorunlar da bera-
berinde geliyor. Alerjik 
hastalıklar bunlardan biri. 
Özellikle sınavlara hazır-
lanan gençlerde alerjik 
hastalıklar performansı 
olumsuz etkiliyor. Uzmanlar 
ise alerjiye karşı uyarılarda 
bulunuyor.

“Bağırsaklar insanın 2. beynidir” diyen GAPS Beslenme Pro-
tokolü’nün mimarı Dr. Natasha Campbell-McBride, birçok 
hastalığın bozuk bağırsak florasından oluştuğunu söyledi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

ŞEHRE SAHİP ÇIKMAK
SORUMLULUĞUMUZ

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı: 

AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen “Şehrim 2023” 
projesi “Şehir Buluşması” çalıştayı gerçekleştirildi. AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Şehre sahip çıkmak, şehrin 
geleceğini planlamak bu şehirde yaşayan herkesin sorum-
luluğudur” dedi.

n HABERİ SAYFA 15’TE

4’ü birarada
İnşaat sektörü Konya’da aynı anda açılan 4 fuarla biraraya geldi. 
Ekonomik durgunluğun yaşandığı bugünlerde sektör temsilcileri 

açılan fuarın piyasaya olumlu yansımasını bekliyor

ALTINBAŞAK’TAN 
KONYA’YA 2 ÖDÜL
Altınbaşak Tarım Şehirleri Yarışması’nda ödüller 
sahiplerini buldu. Konya en fazla hayvansal üretim 
yapan il ödülüne layık görüldü. Konya Büyükşehir 
Belediyesi de Seydişehir Mesudiye Mahallesi’nde 
gerçekleştirdiği Kırsal Kalkınma Projesi ile 
Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı. Ödülleri 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek aldı. 
Yarışmaya 28 projenin katıldığı belirtildi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Benim güzel kızıma 
insanlar umut olsun’
Havale geçirdikten 
sonra solunum 
cihazıyla yaşayan ve 
fiziksel aktivitelerini 
yerine getiremeyen 
7 yaşındaki Nuran’a, 
robotik yürütme 
cihazı alınabilmesi için 
sosyal medya üzerinde 
kampanya başlatıldı.  
n SAYFA 6’DA

07 ‘Gelenekle geleceği 
birleştiren şehiriz’ 15 24 Haziran süreci 

nasıl işleyecek? 16 Doğu Guta, güneş 
ışığına hasret kaldı

FUARA 217 FİRMA  KATILIM SAĞLADI
TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ tarafından 19-22 Nisan tarihlerin-
de gerçekleşen Konya Gayrimenkul Fuarı, Konya İnşaat Fuarı, 
Konya Kent 2018 ve Konya Mobilya Dekorasyon ve İdeal Ev 
Fuarı kapılarını açtı. Bu yıl 40 bin metrekarelik alanda 217 fir-
manın katılımıyla hazırlanan fuarlara, yurt içi ve yurt dışından 
birçok davetliyi ağırlayacak. 

40 BİN ZİYARETÇİ HEDEFLENİYOR
TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersöz-
lü, “Fuarda ilk defa örnek bir daire sergilenecek. Burada 100 
bin liradan 5 milyon liraya kadar çeşitli evler sergilenecek. 
Geçen yıl ziyaretçi sayımız 34 bini bulmuştu, bu yıl ise 40 bin 
ziyaretçiyi aşmayı hedefliyoruz” dedi. Sektör temsilcileri ise 
fuardan oldukça umutlu.  n HABERİ SAYFA 17’DE
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Meram Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak adına “15 Temmuz-Şanlı Direnişin Kalbine Gidiyoruz” projesini hayata geçiriyor. Pro-
je kapsamında ilk kafile bugün yola çıkacak. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 15 Temmuz’un inanç ve kararlılıkla yazılan bir öykü olduğunu söyledi 

Şanlı direniş unutulmayacak

Konya’ya tatlı sektöründe 
1981 yılından bu yana burma 
kadayıf ve künefe çeşitleriyle hiz-
met veren Meşhur Şark Kadayıf-
çısı Remzi Usta’nın Sahibi Remzi 
Bural, ortakları Mehmet ve Metin 
Bural ile Kompen Basın ve Halkla 
İlişkiler Sorumlusu Osman Vasfi 
Dikilitaş, Konya Yenigün Gaze-
tesi’ni ziyaret ederek Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a 
yeni hizmet yerinin hayırlı olması-
nı diledi.  Meşhur Şark Kadayıfçısı 
Remzi Usta’nın sahibi Remzi Bu-
ral, Konya Yenigün Gazetesi’nin 
yeni binasının hayırlı ve bereket-
li olmasını dileyerek, “Konya’ya 
medya sektöründe hizmet veren, 
Konya Yenigün Gazetesi, genç ve 
dinamik kadrosu, ilkeli duruşu, 
doğru ve tarafsız habercilik anlayı-
şı ile takip ettiğimiz bir gazetemiz. 
Konya Yenigün Gazetesi haber 
anlamındaki asli görevinin yanı 
sıra reklam ve tanıtım hizmetle-
rinde de kendisini kanıtlamış bir 
kuruluştur. Bizim de reklam ve ta-
nıtım hizmetlerinde çözüm ortağı-
mız olan Konya Yenigün Gazete-

si’ne yeni yerinde başarılar diliyor; 
Mustafa Arslan Bey’e de hayırlı 
hizmetlerinin devamını diliyoruz” 
diye konuştu. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Konya 
Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan da 
Meşhur Şark Kadayıfçısı Remzi 
Usta’ya işlerinde bereket ve başarı 
diledi.  Konya ve Türkiye günde-
mine ilişkin karşılıklı fikir alışverişi 
ve değerlendirmelerin yapıldığı 
ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile 
son buldu. 
n MUHAMMED  ESAD ÇAĞLA

Meram Belediyesi, 15 Temmuz 
yaşanan hain darbe girişimini unut-
turmamak adına “15 Temmuz- Şanlı 
Direnişin Kalbine Geliyoruz” adlı pro-
jesi kapsamında ilçe genelinde oku-
yan 11. sınıf öğrencilerini darbenin 
hedef şehirlerinden olan Ankara’ya 
götürüyor. Şehrim Tasarım Atölye-
sinde gerçekleşen proje tanıtım top-
lantısına Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, AK Parti Meram Koordi-
natörü Muzaffer Dinler, meclis üyele-
ri, başkan yardımcıları, eğitimciler ve 
öğretmenler katıldı.
15 TEMMUZ ŞANLI BİR MÜCADELEDİR 

15 Temmuz gecesi tarihte eşine 
çok az rastlanan şanlı bir mücadele 
gerçekleştirildiğini ifade eden Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, “15 
Temmuz gecesi, inancın ve imanın; 
ihanete, milletine doğrultulmuş, si-
lahlara ve teknolojiye galebe çaldığı 
tarihte eşine çok az rastlanan şanlı bir 
mücadeledir. Namusu bildiği vatanın 
bekası için darbelere karşı vermiş ol-
duğu mücadelede gözlerini kırpma-
dan canlarını feda eden kahramanla-
rını dinlemek için gençlerimizle yola 
çıkıyoruz. Geleceğimizin ve ülkemi-
zin teminatı olan gençlerimizin vatan 
sevgisi, milli birlik ve beraberliğin 
önemi, demokrasi, yurt savunması ile 
şehitlik konularında farkındalıklarını 

artırmak gayretindeyiz. Meram Be-
lediyesi olarak bu hususta üstümüze 
düşen vazifenin farkında olarak 15 
Temmuz - Şanlı Direnişin Kalbine Gi-
diyoruz projesini gerçekleştiriyoruz” 
ifadelerini kullandı.
15 TEMMUZ  İNANÇ VE KARARLILIKLA 

YAZILAN BİR ÖYKÜDÜR
15 Temmuz’un inanç ve kararlı-

lıkla yazılan bir öykü olduğunu ifade 
eden Toru, “ Toprağa düşen yüzlerce 
şehidimiz kanıyla ve dünyayı kendile-
rine hayran bırakan bir mücadeleyle 
‘darbelere karşı tek yürek olduk’ sö-
zünü ve bu sözün gerisindeki inancı 

ve kararlılığı, tarihe kanlarıyla yaz-
dıkları bir öyküdür 15 Temmuz. Aynı 
zamanda 15 Temmuz mücadelesi, 
binlerce yıllık şanlı tarihe sahip mil-
letimizin, cumhuriyet tarihi boyunca 
dönem dönem yaşamış olduğu cunta 
ve darbe girişimlerine karşı göstermiş 
olduğu boyun eğen ve dikte edileni 
kabullenen hüsran dönemlerinden 
silkinişinin, adeta demokrasi için 
kendi küllerinden yeniden dirilişinin, 
geleceği için darbecilere fırsat verme-
yişinin ve bir daha asla vermeyecek 
olmasının ispatıdır. Bilinmelidir ki; 
15 Temmuz gecesi kazanılan bu şanlı 

mücadele derslerle doludur. Geçmi-
şimizden aldığımız her dersin, gele-
ceğimizi aydınlatacağını unutmama-
lıyız” dedi.

YAŞANILANLARI HATIRLAMAK, 
ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK İÇİN 

ANKARA’YA GİDİYORUZ 
15 Temmuz gecesi gösterilen 

şanlı mücadelenin derslerle dolu ol-
duğunu belirten Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, “Ülkesine ve 
devletine canı pahasına sahip çıkan 
bu millete, daha güçlü, daha müref-
feh, daha güvenli bir Türkiye bırak-
mak için Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ında hassasiyetle 
üzerinde  durduğu gençlerimizin 
tarihimiz hususunda doğru bilgilen-
dirilmesi, temsil ettiğim makamın 
ötesinde şahsımın vazife addettiği 
konuların başında gelmektedir.  Bu 
bilinç ve düşünce ile geçmişte yaşa-
dığımız pek çok darbeye, muhtıraya, 
cunta girişimine ve tüm bu girişimle-
rin, sonucu olacak olan istikrarsızlığa, 
buna bağlı olarak ekonomik krize dur 
diyen milletimizin kahramanca duru-
şunu gençlerimize anlatmak için yola 
çıkıyoruz. Proje kapsamında Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 

okullarda eğitim gören tüm 11. sınıf 
öğrencileri ile birlikte Ankara’ ya, baş-
kentimize,  ihanet gecesinin en bü-
yük hedefine gidiyoruz. Yaşanılanları 
hatırlamak, şehitlerimizi anmak için 
gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK KAFİLE BUGÜN
Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru ilk kafile’nin bugün yola çıkaca-
ğını ifade ederek, “Bu anlamlı ve bir 
o kadar da önemli program dahilinde 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe 
15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beştepe 
Millet Camii ve TBMM gezilecek. A 
Haber sunucusu Erkan Tan’ın sunu-
muyla gerçekleşecek olan söyleşi ve 
canlı yayın programı ile devam ede-
cek. Amacımız gençlerin yaşananları 
her an hatırlamalarını sağlamaktır. 
İnşallah gençlerimiz için faydalı bir 
proje olur. Ayrıca bu vesile ile 15 
temmuz 2016 gecesi yazılan destanı, 
o destanın tüm kahramanlarını bir 
kez daha hürmetle ve minnetle yad 
ediyorum” şeklinde konuştu. AK Par-
ti Meram Koordinatörü Muzaffer Din-
ler ise yapılan projenin, 15 Temmuz 
hain darbe girişimini unutturmamak 
ve yeni nesile vatan, millet, bayrak 
aşkı için verilen mücadeleyi yerinde 
anlatmak adına çok faydalı olduğunu 
dile getirirken Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru’ya teşekkür etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLAMeram Belediyesi, “15 Temmuz-Şanlı Direnişin Kalbine Geliyoruz” adlı projesi kapsamında ilçe genelinde okuyan 11. sınıf öğrencilerini Ankara’ya götürüyor.

Meşhur Şark Kadayıfçısı Remzi Usta’nın Sahibi Remzi Bural, yeni yerine 
taşınan Yenigün Gazetesi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Şark Kadayıfçısı Remzi 
Usta’dan Yenigün’e ziyaret 

Büyükşehir hayata geçirdi
diğer şehirler örnek aldı 

Konya’ya tatlı sektöründe 1981 
yılından bu yana burma kadayıf ve 
künefe çeşitleriyle hizmet veren 
Meşhur Şark Kadayıfçısı Remzi Us-
ta’nın Sahibi Remzi Bural, ortakları 
Mehmet ve Metin Bural ile Kompen 
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu 
Osman Vasfi Dikilitaş, Konya Ye-
nigün Gazetesi’ni ziyaret ederek 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’a yeni hizmet yerinin hayırlı 
olmasını diledi.  Meşhur Şark Kada-
yıfçısı Remzi Usta’nın sahibi Remzi 
Bural, Konya Yenigün Gazetesi’nin 

yeni binasının hayırlı ve bereketli 
olmasını dileyerek, “Konya’ya med-
ya sektöründe hizmet veren, Konya 
Yenigün Gazetesi, genç ve dinamik 
kadrosu, ilkeli duruşu, doğru ve 
tarafsız habercilik anlayışı ile takip 
ettiğimiz bir gazetemiz. Konya Ye-
nigün Gazetesi haber anlamındaki 
asli görevinin yanı sıra reklam ve 
tanıtım hizmetlerinde de kendisini 
kanıtlamış bir kuruluştur. Bizim de 
reklam ve tanıtım hizmetlerinde çö-
züm ortağımız olan Konya Yenigün 
Gazetesi’ne yeni yerinde başarılar 

diliyor; Mustafa Arslan Bey’e de ha-
yırlı hizmetlerinin devamını diliyo-
ruz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan da Meşhur Şark 
Kadayıfçısı Remzi Usta’ya işlerinde 
bereket ve başarı diledi.  Konya ve 
Türkiye gündemine ilişkin karşılıklı 
fikir alışverişi ve değerlendirmelerin 
yapıldığı ziyaret, çekilen hatıra fo-
toğrafı ile son buldu. 
n MUHAMMED  ESAD ÇAĞLA

Meşhur Şark Kadayıfçısı Remzi Usta’nın Sahibi Remzi Bural, ortakları Mehmet ve Metin Bural ile 
Kompen Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Osman Vasfi Dikilitaş’tan ziyaret.

Türk Sağlık-Sen olağanüstü 
Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirildi. Genel Kurul so-
nucu oluşan yeni yönetime Kon-
ya’dan Türk Sağlık-Sen Konya 
Şube Başkanı Hamza Olgun da 
yer aldı. Türk Sağlık-Sen’in ola-
ğanüstü Genel Kurulu 14 Nisan 
cumartesi günü Ankara’da yapıl-
dı. Yapılan Genel Kurul sonucu 

yeni yönetim de belirlendi. Yöne-
timde Konya’dan da bir isim yer 
aldı. 2009’dan bu yana Türk Sağ-
lık-Sen Konya Şube Başkanı olarak 
görev yapan Hamza Olgun, Genel 
Kurul sonrası Türk Sağlık-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı olarak 
görev aldı. Olgun’un önümüzde-
ki günlerde Ankara’daki görevine 
başlayacağı belirtildi. 
n TEVFİK EFE

Hamza Olgun’a Ankara’da görev

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hatıra Fotoğrafı 
çeken sistem Türkiye’ye örnek oldu, vatandaşlar hizmet için teşekkür etti

Türk Sağlık-Sen 
Konya Şube
Başkanı
Hamza Olgun
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Son yıllarda doğal yollarla tedavi 
yöntemleri dünyada yayılmaya başladı. 
Özellikle bu alanda milyonlarca kişinin 
üzerinde konuştuğu ve GAPS olarak 
adlandırılan tedavi yönteminin ortaya 
çıkaran Nöroloji ve Beslenme Doktoru 
Natasha Campbell-McBride, bu konuda 
önemli bir mücadele veriyor. Dr. Na-
tasha Campbell-McBride’ın ifadesine 
göre bağırsak ile beyin ve bağırsak ile 
beden arasındaki ilişkinin uluslararası 
tescilli ifadesi olarak öne çıkan GAPS, 
“Gut And Psychology/Physiology Synd-
rome” yani “Bağırsak ve Psikoloji/Fiz-
yoloji Sendromu”  olarak adlandırılıyor.  
Bu tedavi yöntemini GAPS Beslenme 
Protokolü olarak ortaya koyan Dr. Cam-
pbell-McBride, bu protokol içerisinde 
yer alan diyetin uygulanmasında des-
tek veren doğal destek ürünlerini de 
yakından takip ediyor. Bu kapsamda 
geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin sağlıklı 
yaşam markası Zade Vital tesislerini zi-
yaret ederek, tesis hakkında bilgi alan 
Dr. Campbell-McBride, GAPS Bes-
lenme Protokolü ve Zade Vital ile ilgili 
önemli açıklamalarda bulundu. Bağır-
sak sisteminin ikinci beyin olduğuna 
değinen Dr. Campbell-McBride, bir çok 
hastalığın bağırsak florasındaki bozuk-
luklardan kaynaklandığını belirterek, 
bu floranın tedavisiyle hastalıkların iyi-
leştirilebileceğine dikkat çekti. 

ANTİBİYOTİKLE GUT 
FLORAMIZ BOZULDU

Sindirim sisteminin tümünün GUT 
olarak tanımlandığını dile getiren Dr. 

Natasha Campbell-McBride, bu tanım-
lamanın fizyolojik ve psikolojik olarak 
ikiye ayrıldığını söyledi. Buradan hare-
ketle GAPS’in ortaya çıktığını söyleyen 
Dr. Campbell-McBride, GAPS’li bir 
hastanın bağırsak florasının bozulmuş 
olduğuna dikkat çekti. “İnsan vücudun-
daki bu mikropların yüzde 90’ı bağırsak 
florasında yer alıyor” diyerek bağır-
sakların insan vücudundaki önemli bir 
organ olduğunu belirten ve GAPS’in 
nasıl ortaya çıktığını anlatan Dr. Cam-
pbell-McBride şunları söyledi, “Bağır-
saklar sağlığımızı çok ciddi bir şekilde 
etkiliyor. Sağlıklı bir insanın sağlıklı bir 
bağırsak florası vardır ve her şey uyum 
içindedir. Bakteriler, mantar, virüsler 
bunların hepsi bizde mevcut. Bize mo-
dern dünyanın verdiği bir şey de ne 
yazık ki bu dengenin bozulması. Anti-
biyotik içtiğimizde faydalı bakterileri de 
öldürüyoruz. Bu antibiyotik de sadece 

doktorların reçete ettiği değil, bir çok 
yiyecekte de antibiyotik var. Tavuk ye-
minde antibiyotik var, biz onu yiyince 
biz de antibiyotik almış oluyoruz. Do-
layısı ile sadece içtiğimiz ilaç değil sa-
dece. Gübrelemede de kullanıldığı için 
ekmek, yeşillik gibi ürünlerde de anti-
biyotik alıyoruz. Dolayısı ile GUT dedi-
ğimiz floranın daha çok bozulduğunu 
görüyoruz. İlginç olan da şu ki çocuk-
lar bu GUT floralarını ebeveynlerinden 
alıyor. Dolayısı ile kliniğimde çocuğun 
sağlığını sorgulamadan önce ailelerinin 
sağlığını sorguluyorum. 60-70 yıllık sü-
reçteki insanlar o kadar bozuk bir GUT 
flora yoktu. Ancak antibiyotiğin yaygın 
olmaya başladığı süreçte, GUT flora 
bozulmaya başladı. Artık giderek de 
bu flora bozulmaya devam ediyor. Bu 
da otizme, hiperaktifliğe, alerjiye, astı-
ma, şekere, öğrenme güçlüğüne neden 
oluyor. Bağırsaklara 2. Beyin deniyor. 
Bütün bu bağırsakları bozuk bir jene-
rasyon ortaya çıkıyor. Aldığımız kötü 
besinler bağırsaktaki koruma duvarını 
bozuyor. Bu da o zararlı maddelerin vü-
cuda girmesine neden oluyor. Dolayısı 
ile biz beslenme yerine toksinleri vü-
cudumuza alıyoruz. Bu toksinler hangi 
organa gidiyorsa hastalıklara neden 
oluyor. Özellikle epidemik otizmli olan 
çocuklar normal beyinle doğuyor. Ama 
ailelerinden gelen bu anormal GUT 
florası yüzünden çocuklar zehirleniyor. 
Çocuğun beyni toksinlerle tıkanmışsa, 
aldığı bütün bilgiler kafasında fazlalığa 
dönüşür. Bu da otizmdir diyor. Aldığı 
bu toksinlere bağlı otistik olmaz da hi-

peraktif olur, şizofreni olur. Benim gö-
rüşüm çocuklarla ilgili her psikiyatrik 
rahatsızlığın sebebi GAPS’tir. Bu tok-
sinler Akciğere geldiğinde astım olu-
yor, eklemlere geldiğinde romatizma 
oluyor, deriye geldiğinde egzama, alerji 
oluyor. GAPS budur.”
2000’DEN FAZLA GAPS DOKTORU VAR

Bozuk bir GUT floranın düzeltil-
mesi ve tedavi edilmesi için GAPS 
Beslenme Protokolü’nü ortaya koydu-
ğunu bildiren Dr. Campbell-McBride, 
bu protokolün ortaya koyduğu tedavi 
yöntemi ile insan vücuduna giren pato-
jenik mikropların elenip, iyi maddelerin 
alındığını ve vücudun normal dengeye 
kavuşturulduğunu açıkladı. Özel GAPS 
diyeti hakkında detaylı bilgi veren Dr. 
Campbell-McBride, “Bu diyet bu GUT 
duvarındaki boşlukları doldurup, güç-
lendiriyor. Böylece mikroplar bu GUT 
duvarından geçemiyor. İnsan vücudu 
o kadar kendini temizlemeye; yenile-
meye müsait ki harika bir mekanizma-
sı vardır. Dolayısı ile buradaki duvarı 
güçlendirip, toksinlerin geçmesini en-
gelleyince vücut kendini temizler ve 
iyileşir. Biz artık bu diyetle şimdiye 
kadar iyileştirilemez diye düşünülen 
birçok hastalığı iyileştiriyoruz. Mesela 
şizofreninin, otizmin, romatizma, as-
tım gibi hastalıkların hiçbir zaman iyi-
leştirilemeyeceği düşünülürdü. Fakat 
bu bilgiyle bütün bu hastalıkları tedavi 
edebiliyoruz. Dünyada neredeyse mil-
yonlarca insan bu GAPS diyetini takip 
ediyor. Bazı insanlar tıp doktorlarından 

da yardım alıyor bu nedenle tıp dok-
torlarına da eğitim veriyorum. Bunlara 
biz GAPS doktorları diyoruz. Dünyada 
2000’den fazla GAPS doktoru var. Tür-
kiye’de 250 kişi var. Profesyonel yardı-
ma ihtiyacı olan insanlar bu doktorlarla 
da görüşebilir. Kendileri yapmak ister-
lerse o kitaptan yararlanarak kendileri 
de uygulayabilir” ifadelerini kullandı. 
ZADE VİTAL PROFESYONEL BİR MARKA

GAPS Beslenme Protokolü’nün 
basit bir diyet değil profesyonel bir pro-
tokol olduğunu dile getiren Dr. Camp-
bell-McBride, bu protokolün 3 bölümü 
olduğunun bilgisini verdi. Bu bölümleri  
“Diyet, doğal destekler, detoks yapmak 
ve hayat biçimini değiştirmek” olarak 
açıklayan Dr. Campbell-McBride, bura-
dan hareketle doğal destek ürünlerine 
dikkat çekerek şunları söyledi, “Kita-
bımda bunları açıklıyorum ve doğal 
ürünleri de kullanıyoruz. Zade Vital gibi 

ürünler bizim için önemli çünkü güzel 
ürünler üretiyorlar. GAPS doktorları ka-
liteli doğal ürünlerin nerede olduğunu 
bilmeliler. Biz de önermeleri için onları 
bilgilendirmeliyiz. Bu doğal besin sek-
törü çok geniş bir sektör. Multimilyarlık 
bir sektör. Bir çoğu da iyi bir kalitede 
değil. Dolayısı ile Zade Vital gibi profes-
yonellerle çalışmak çok iyi.” 

GAPS TEDAVİSİ 3 AYDA SONUÇ VERDİ
2 ağır psikiyatri hastası annesi 

olan Gonca Zeybek de GAPS tedavisi 
ile kızlarının iyileşme sürecini anlat-
tı. “Bilinen bütün tedavileri denedik. 
Ancak sonuç alamadık” diyen Zeybek, 
araştırmaları sonucunda Dr. Natasha 
Campbell-McBride’ın GAPS kitabıyla 
karşılaştığını söyledi. Kitapta şizofreni, 
çölyak, otizm gibi bir çok hastanın bu 
yöntemle iyileştiğini görünce çocukları 
için de uygulamaya karar verdikleri-
ni söyleyen Zeybek, “O kitabı hemen 
Türkçeye çevirttik ve orada söylenen 
her şeyi aynen uyguladık. Aradan 3 ay 
geçmeden biz bütün psikiyatrik ilaçla-
rın hepsini bıraktık” dedi. GAPS diyetini 
uygularken Zade Vital gibi doğal ürün-
lerin de tedavi sürecinde destek oldu-
ğunu dile getiren Zeybek, “Yağlar çok 
önemli. Zeytin yağı, soğuk sıkım yağlar 
vücudun belli işlemlerini yerine getir-
mesi için önemli. Bunlar işin olmazsa 
olmazı. Bu bakımdan bizim soğuk sıkım 
belli miktar çörek otu, hindistan cevizi 
yağı gibi ürünler ihtiyacımızı yerine 
getiriyor. Bunlarla da destekleyerek bu 
diyeti yapabiliyoruz” şeklinde konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Doğal tedavi yöntemi olarak dikkat çeken GAPS Beslenme Protokolü’nün mimarı Dr. Natasha Campbell-McBride, bağırsak sistemine 
dikkat çekti. “Bağırsaklar insanın 2. beynidir” diyen Campbell-McBride, birçok hastalığın bozuk bağırsak florasından oluştuğunu söyledi

Bozuk bağırsak zehirliyor!

GAPS Beslenme Protokolü’nün mimarı Dr. Natasha Campbell-McBride, Zade Vital tesislerini gezdi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Dr. Campbell-McBride, GAPS Beslenme Protokolü’nün uygulanmasında Zade Vital gibi doğal destek ürünlerinin önemli olduğunu söyledi.

Dr. Natasha Campbell-McBride Gonca Zeybek
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Konya Büyükşehir Beledi-
yesi öncülüğünde kurulmakta 
olan Uluslararası Tarım Şehirle-
ri Birliği tarafından düzenlenen 
Altınbaşak Tarım Şehirleri Yarış-
ması’nın ödül töreni düzenlendi. 
Bayır Otel’de düzenlenen prog-
rama Vali Yakup Canbolat, Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, da-
ire başkanları ile çok sayıda da-
vetli katıldı. Konya en fazla hay-
vansal üretim yapan il ödülüne 
layık görüldü. Konya Büyükşehir 
Belediyesi de Seydişehir Mesudi-
ye Mahallesi’nde gerçekleştirdiği 
Kırsal Kalkınma Projesi ile Jüri 
Özel Ödülü almaya hak kazandı. 

28 PROJE YARIŞMAYA KATILDI 
Altınbaşak Tarım Şehirleri 

Yarışması’nın Konya’da yapıl-
masının önemine dikkat çeken 
Vali Yakup Canbolat, “Tarım 
konusunda belediyelerin daha 
fazla dikkatlerini çekmek, tarım-
sal faaliyetleri yaygınlaştırmak, 
halkımız ve tarım alanında çalı-
şanlarında farkındalık sunmak, 
yenilikçi ve girişimci projeler, fikir 
ve çözüm geliştirmeleri sağlamak 
ve bu doğrultuda bilgi ve beceri-
leri geliştirmek ve teşvik etmek 
amacıyla Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığımız tarafından bu 
yarışmalar düzenlenmiş, ülkemiz 
genelinde 19 Büyükşehir  Beledi-
yemiz 28 proje ile iştirak etmiştir. 
Bu programı sevgi ve hoşgörü-
nün temsilcisi Hz. Mevlana’nın 
şehri olan Konya’da yapılıyor ol-
ması bizler için son derece önem-
lidir” ifadelerini kullandı. 

BELEDİYELERİMİZ ÇOK 
ÖNEMLİ GÖREVLERE SAHİP 
Konya’da Altınbaşak deni-

lince çok farklı çağrışımlar ol-
duğunu ifade eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
“Konya’da Altınbaşak denilince 
çok farklı çağrışımlar olur. Geç-
mişten günümüze Konyamız da 
Altınbaşak başlığı ile çok değişik 
programlar düzenlenmişti. Bunu 
sebebi Konya’nın tarihte  çok 
önemli bir  tarım şehri olmasıydı. 
Neolatik dönem, Çatalhöyük ka-
zılarına kadar giden bir tarımsal 
üretim geleneğini sahip olan şe-
hir konumundayız.  Tarihteki en 
önemli tarım şehri olan Konya, 
sonra tarıma dayalı sanayi ile ta-
rım üretimi sanayisi ile diğer dal-
ları ile bir sanayi şehri haline gel-
di. Konya 1200’li yıllarda özellikle 
coğrafya’mızdaki çok önemli bir 

merkezdi. Selçuklu payitahtıydı. 
Sadece idari merkez değil, siyasi 
merkez değil. Ticaretin, eğitimin 
ve diğer pek çok alanda da önem-
li konuma yükselmişti. Görev 
aldığımız dönemden ve Konya 
geleneği olarak da bir hedef koy-
muştuk. Her alanda Konyamızı 
geliştirmek. Konya’yı geçmişi 
kadar önemli ve başarılı bir gele-
ceğe hazırlamak.  Özellikle 2014 
yılında yeni belediyecilik ile baş-
layan yeni Büyükşehir uygulama-
sında Türkiye’deki şehirlerimiz, 
özellikle büyükşehirler kendileri-
ne yeni hedefler koydular. Sadece 
şehrimiz değil , tüm şehirlerimiz, 
tüm belediye başkanlarımız halka 
hizmet doğrultusunda çok önem-
li çalışmalara imza attılar. İmza 
atma ya da devam ediyorlar. Tür-
kiye’nin gelişiminde belediyele-

rimizin çok önemli rolü olmakta. 
Çünkü şehirler ülkemizin görü-
len yüzüdür. Fotoğrafını temsil 
etmektedir. Şehirlerdeki gelişim 
ülkemizin gelişimininde aynasını 
oluşturmaktadır. Türkiye Cum-
huriyeti olarak 2023,2053,2073 
hedefleri koymuş durumdayız. 
Bu hedeflere ulaşma noktasında 
belediyelerimizin ve şehirlerimi-
zin önemli katkıları olacaktır. Bu 
hedefler doğrultusunda şehirleri-
mizin gelişimi belediyelerimizin 
çalışmaları hedefe ulaşmayı ko-
laylaştıracaktır” dedi.

KÖYLERİMİZDE GELİR 
ARTIŞLARINI SAĞLADIK

Yeni Büyükşehir Yasası ile be-
lediyelere büyük görevler düştü-
ğünü ifade eden Akyürek, “Yeni 
büyükşehir yasası ile bazı sorum-
lukları yüklenmiş durumundayız. 

Bir tanesi tarımsal hizmetlerle 
ilgili belediye yasasında yapılan 
değişiklik ve tarım alanında bele-
diyemize görevler verilmesi. Bü-
yükşehirlerimizin hepsinde Ta-
rımsal Hizmetler Daire Başkanlığı 
kuruldu ve çalışmalarına başladı. 
Tarım çok strateji bir sektör. 21 
yüzyılda da önemli bir sektör ha-
line geldi yeniden. Sanayileşen 
ülkeler tarım teknolojisini de kul-
lanarak liderliği yakaladıklarını 
gördük. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi olarak 150 yakın kanal su-
lama göledini yapımını başardık. 
Küçük ölçekli bu göletler tarımsal 
sulamada çok önemli bir fayda 
oluşturmuş oldu. Yine modern 
sulama sistemleri kurumunda, 
hayvancılık ile ilgili desteklerde 
fidan ve fide desteğine kadar bir-
çok alanda destekler oluşturarak, 

tarımın tabana yayılması  kapsa-
mında önemli bir role yayılmaya 
başlandığını gördük. Yine 100 
bine yakın çiftçiye tarımsal eğitim 
vererek de bilinçli tarım uygula-
maların hayata geçmesini ve böy-
lece köylerimizde gelir artışının 
sağlanması konusunda da adım-
lar atılabildiğini yaşayarak ve uy-
gulayarak görmüş olduk” dedi.
İNSAN GÜCÜNDEN TEKNOLOJİYE 

GEÇİŞ SAĞLANDI 
Konya Gıda ve Tarım Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Cum-
hur Çökmüş de, “Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi Torku’nun 
kurduğu Türkiye’nin ilk istinas 
üniversitesi. Türkiye’de böyle bir 
üniversite yok. Bizim alanımız 
gıda ve tarım en önemlisi onu 
destekleyen teknolojiler. Bizler 
geçenlerde bir çalıştay gerçek-

leştirdik. Türkiye’nin 2023 değil 
2071’i görmesini sağlayacak bir 
çalıştay. Tarım4.0. Endüstri 4.0 
birçok kişi duymuştur. Endüst-
ride bilim ve teknolojinin en son 
şeklinin kullanıldığı bir endüst-
ri.  Artık bizim yavaş yavaş buna 
adepte olmamız lazım ve bilim ve 
teknolojiyi tarımla en son modeli 
ile kullanmamız gerekiyor. Geç-
mişte tarım hayvan ve insan tek-
nolojisi ile yapılıyordu. Dolasıyla 
kas gücü kullanılıyordu. Artık  
akıl gücünü kullanılıyoruz. Bizler 
bunu yeni nesil olarak gerçekleş-
tirmeye sahibiz” dedi. 
“TARIMIN EN’LERİ” KATEGORİSİ 

Yarışmada ilk olarak “Tarımın 
Enleri” kategorisinde dereceye 
girenlere ödülleri verildi. 2016 
yılında en fazla bitkisel üretim ya-
pan il ve 2016 yılında üretim ile 
ekonomiye en fazla katkı yapan il 
ödüllerini Antalya alırken; Konya 
2016 yılında en fazla hayvan-
sal üretim yapan il ödülünü aldı. 
2013 – 2016 yılları arasında kişi 
başı hayvansal üretimini en fazla 
artıran ile ödülünü Kahraman-
maraş, yine aynı yıllarda bitkisel 
üretimiyle kişi başına düşen milli 
geliri en fazla artıran il olarak Ga-
ziantep ödüle layık görüldü. 

“EN İYİ PROJE” ÖDÜLÜ 
KATEGORİSİ 

Yarışmada “En İyi Proje” ödü-
lü kategorisinde “Beydeğirmeni 
Besi Bölgesi Projesi” ile Kayse-
ri Büyükşehir Belediyesi birin-
ci olurken, “Yarımada Projesi” 
ile İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ikinci, “Çiftçi Eğitim ve Üretim 
Merkezleri Projesi” ile de Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi üçüncü 
oldu. 

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ KATEGORİSİ 
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin Seydişehir ilçesi Mesudi-
ye Mahallesinde gerçekleştirdiği 
Kırsal Kalkınma Projesi ile Jüri 
Özel Ödülü almaya hak kazandığı 
yarışmadaki diğer jüri özel ödül-
leri şöyle: İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi “Okullarda Tarımsal 
Eğitim Projesi”, Diyarbakır Bü-
yükşehir Belediyesi “Lice İlçesin-
de Organik Tarımın Geliştirilmesi 
Projesi”, Mersin Büyükşehir Bele-
diyesi “Antepfıstığı Tomurcuğu-
nu Mersin’de Yeniliyor Projesi”, 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
“Küçükbaş Hayvancılığın Geliş-
tirilmesi Projesi”, Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi de “Kanatlı Hay-
vancılık Gezen Tavuk Projesi”.
n  MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Altınbaşak Tarım Şehirleri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Konya en fazla hayvansal üretim yapan il ödülüne layık görüldü. Konya 
Büyükşehir Belediyesi de Seydişehir Mesudiye Mahallesi’nde gerçekleştirdiği Kırsal Kalkınma Projesi ile Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı

Konya’ya tarımda 2 ödül 

 Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulmakta olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen 
Altınbaşak Tarım Şehirleri Yarışması’nın ödül töreni düzenlendi. Konya iki ödülün sahibi oldu.
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Çiftlikte aç kalan atlar 
köylülere dağıtıldı 

Aç bırakıldıkları için 19 atın te-
lef olduğu belirtilen çiftlikteki diğer 
139 at, Orman ve Su İşleri 8’inci 
Bölge Müdürlüğü tarafından çevre 
köylerde atların bakımını üstlenmek 
isteyen çiftçilere dağıtıldı. Kazakis-
tan’da olan çiftliğin sahibi C.U.’ya, 
at ölümleri nedeniyle 23 bin 526 lira 
para cezası uygulanırken, çiftliğin de 
yıkıldığı görüldü. Konya Doğayı ve 
Hayvanları Koruma Derneği Başkanı 
Ümit Sürmeli, telef olan hayvanların 
yapılan incelemelerinde açlıktan öl-
düğünün kesinleştiğini belirtti.   

Türkiye’nin endemik türlerinden 
olan ve nesli hızla tükenen Anadolu 
Yaban Koyunu, koruma altına alına-
rak, mera ve yayla bakımından zen-
gin olan Karaman’da bulunan Kara-
dağ bölgesine yerleştirilmişti. Ancak 
buradaki sayıları binin üzerinde olan 
yılkı atlarının, yaban koyunlarının su 
ve otladıkları alanları tahrip ettiği 
saptandı. Bunun üzerine Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı tarafından ‘Yılkı 
Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon 
Projesi’ kapsamında atlarının bakım 
ile tedavilerinin yapılması, kayıt altı-
na alınması ve sayılarının alanın taşı-
ma kapasitesi seviyesine getirilmesi 
için çalışma başlattı. Çalışma kapsa-
mında geçen yıl ihaleyle firmalara 
verildi. Firmaların aldığı atların 158’i, 
C.U.’nun ortaklığında Konya’nın 
merkez Karatay ilçesi İsmil Mahal-

lesi yakınlarında kurulan çiftliğe ge-
tirildi. Konya Doğayı ve Hayvanları 
Koruma Derneği, çiftlikteki atların aç 
bırakıldığı ve bazılarının da açlıktan 
öldüğünü tespit edince Orman ve 
Su İşleri 8’inci Bölge Müdürlüğü’ne 
ihbarda bulundu. Bölge Müdürlüğü, 
çiftlikte yaptığı incelemede 19 atın 
telef olduğunu saptadı ve çiftlik sa-
hibi C.U.’nun Kazakistan’da olması 
nedeniyle de aç bırakıldıklarını be-
lirledi. Ardından atlara yem bıraktı. 
C.U.’ya da atların telef olması ve aç 
bırakılması nedeniyle 23 bin 526 lira 
para cezası uygulandı. Çiftlikte ka-
lan diğer 139 at, Orman ve Su İşleri 
8’inci Bölge Müdürlüğü tarafından 
evre köylerde atların bakımını üst-
lenmek isteyen çiftçilere dağıtıldı.    

Konya Doğayı ve Hayvanları Ko-
ruma Derneği Başkanı Ümit Sürme-
li, 19 atın açlıktan öldüğünün tespit 
edildiğini belirterek, şunları söyledi: 
‘’Karaman’da yılkı atlarının sahiplen-
mesi için ilk ihale Çumra ilçesi Kar-
kın Mahallesi’nde iki çiftliğe veriliyor. 
Fakat bu çiftlik sahipleri bu atlara 
bakamayacaklarını söyleyince atların 
bir kısmı İsmil Mahallesi’ndeki çiftli-
ğe veriliyor. 

Bunlar da bu atlara bakmıyorlar 
ve bunların bir bölümü açlıktan telef 
oldu. Bu havyanlar, artık çevre köy-
lerdeki çiftliklere dağıtıldı.’’
 n DHA 

Havale geçirdikten sonra solunum cihazıyla yaşayan ve fiziksel aktivitelerini yerine getiremeyen 7 ya-
şındaki Nuran’a, robotik yürütme cihazı alınabilmesi için sosyal medya üzerinde kampanya başlatıldı

Çumra Belediyesi ve Çumra 
Anadolu Lisesi tarafından Afrin 
Zeytin Dalı Operasyonunda Şe-
hit olan vatan evlatları anısına 
fidan dikim töreni düzenledi. 

Çumra Belediyesi Sırçalı Sos-
yal Tesislerinde gerçekleştirilen 
Fidan Dikim töreni İlçe Protoko-
lünü bir araya getirirken prog-
rama Çumra Anadolu Lisesi ve 
Abdullah Tenekeci ilkokulu öğ-
rencileri katıldı.  Gerçekleştirilen 
tören İlçe Müftüsü Bekir Yücel’in 
duası ile başladı.  Fidan dikim tö-
renine katılan Çumra Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, “Bir 
bahar gününde Çumra Anado-
lu Lisesi ve Abdullah Tenekeci 
İlkokulu öğrencilerinin beraber 

düzenlediği Afrin Şehitleri anı-
sına fidan dikim törenindeyiz. 
Peygamber efendimizin Kıyame-
tin kopacağını bilseniz elinizdeki 
fidanı toprağa veriniz hadisi şe-
rifi üzerine ve bunun sevabına 
nail olmak için 600 öğrencimizle 
birlikte bugün burada Afrin Zey-
tin Dalı harekatında şehit olan 
vatan evlatlarımız anısına fidan-
larımızı toprakla buluşturuyo-
ruz. Dünyaya örnek bir kuruluş 
olan Konya Şekerin fidan dikim 
noktasındaki çalışmaları bizlere 
rehber olmuştur. Bugün burada 
daha güzel daha yeşil bir Çumra 
için çalışmalarımızı gerçekleşti-
riyoruz” dedi.    
n HABER MERKEZİ 

Sağlığı için 90
bin lira gerekiyor

Anne Mehtap Alkan (29) ta-
rafından sosyal medyada yakla-
şık bir ay önce başlatılan kam-
panyada, fiziksel hareketleri 
yapmasına ve zihinsel gelişime 
katkı sağlayacak cihazın alın-
masıyla, küçük Nuran’ın ayağa 
kalkması hedefleniyor.

Mehtap Alkan, sağlıklı dün-
yaya gelen kızının 5 aylıkken 
geçirdiği soğuk havale sonrası 
epilepsi hastası olduğunu, daha 
sonra yatağa bağlı yaşadığı için 
kalça ameliyatı geçirdiğini söy-
ledi.

“KIZIM GÜNDEN GÜNE 
ERİMEYE BAŞLADI”

Hastalıktan sonra kızının fi-
ziksel ve zihinsel olarak gerile-
meye başladığını belirten Alkan, 
“Kızım günden güne erimeye 
başladı. Hastaneye de gittik fa-
kat tedavilerden bir sonuç alı-
namadı, sağlığının gerilemesi 
devam etti” dedi.

Alkan, yatalak olan Nuran’ın 
fiziksel gelişimine yardımcı ola-
cak aktiviteleri yeteri kadar yap-
tıramadığını dile getirdi.

Kızının vücudunu hareket 
ettirebilmesi ve zihinsel gelişim 
sürecine katkıda bulunması için 
cihazın hayati öneme sahip ol-
duğunu vurgulayan Alkan, “Ro-
botik yürütme cihazının fiyatı 90 
bin lira, biz bunu alamıyoruz. 
Devlet büyüklerimiz veya sesi-

mizi duyan kim varsa bize yar-
dım etsin. Benim güzel kızıma 
insanlar bir umut olsun istiyo-
rum” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN 
KAMPANYA BAŞLATTI

Anne Alkan, gerekli izinle-
ri alarak bir ay önce ise sosyal 
medya üzerinden cihazın alı-
nabilmesi için kampanya baş-
lattıklarını ifade ederek, şunları 
kaydetti:

“Cihaz alınabilirse kızımın 

iyileşme sürecine katkıda bu-
lunacak. Belki yüzde yüz tedavi 
sağlanamayacak ama bu cihazın 
çok faydası olacak. Şu ana kadar 
4 bin 600 lira toplayabildik.

Robotik yürütme cihazının 
fiyatı 90 bin lira, biz bunu ala-
mıyoruz. Devlet büyüklerimiz 
veya sesimizi duyan kim varsa 
bize yardım etsin. Benim güzel 
kızıma insanlar bir umut olsun 
istiyorum. Bizim bu parayı 6 aya 
kadar toplamamız lazım. Yoksa 

kızımın durumu daha da kötüye 
gidecek. Bir anne olarak sesle-
niyorum. Bu cihaz alınınca kı-
zım belki koşup oynayamayacak 
ama cihaz sayesinde yürüdüğü-
nü göreceğim. Bunun hayali bile 
çok güzel. Çocuğumu elinden 
tutup okula götürebilmek, bay-
ramda büyüklerinin elini öpmesi 
varken neden yatağa bağlı kal-
sın. En azından hastayken anne 
şuram ağrıyor diyebilsin.” 
n AA 

Afrin şehitleri anısına fidan dikildi

Anne Mehtap Alkan, sağlıklı dünyaya gelen kızının 5 aylıkken geçirdiği soğuk havale sonrası epilepsi hastası 
olduğunu, daha sonra yatağa bağlı yaşadığı için kalça ameliyatı geçirdiğini söyledi.

11 ayrı ev ve işyerinde hırsızlık
yapan 2 şüpheli yakalandı  

Soyguncuyu etkisiz hala getiren 
çalışanını maaşla ödüllendirdi

11 ayrı ev ve iş yerinden 30 
bin lira değerinde elektronik eşya 
ve silah çaldığı ileri sürülen 2 
şüpheliden biri tutuklandı. Alınan 
bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlü-
ğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, merkez Selçuk-
lu ve Meram ilçelerinde son bir 
ay içerisinde yaşanan hırsızlık 
olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 
Merkez Meram ilçesi Köyceğiz 
Mahallesi’ndeki bir evden hır-
sızlık şüphelisinin kaçtığı ihbarı 
üzerine olay yerine giden polis, 
yaşanan kovalamaca sonucu Mu-
hammet Emre N’yi (26) yakaladı. 
Şüphelinin polisteki ifadesinde, 
eve hırsızlık amaçlı girdiğini itiraf 
ettiği öğrenildi. Zanlının, hırsızlık 
için gerekli olan tornavida ve par-
mak izini gizlemek için eldiven al-

dığını, çaldığı malzemeleri de bir 
spotçuya düşük fiyattan sattığını 
anlattığı belirtildi. Polis ekipleri, 
şüphelinin ifadesi doğrultusunda, 
hırsızlık yaptığı ileri sürülen ar-
kadaşı Mehmet A’yı da gözaltına 
aldı. Şüphelilerin ifadelerinden 
yola çıkan ekipler, çalınan malze-
melerin satıldığı spotçuya baskın 
düzenleyerek, yaklaşık 30 bin lira 
değerindeki diz üstü bilgisayar, 

tablet, tabanca, tüfek, fotoğraf 
makinesi, kamera ve cep telefon-
larına el koydu. Çalıntı malzeme-
ler daha sonra sahiplerine teslim 
edildi. Emniyetteki işlemleri ta-
mamlanarak adliyeye sevk edilen 
şüphelilerden Muhammet Emre 
N, çıkarıldığı mahkemece tutuk-
landı, diğer zanlı adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı.
n AA

Ramazan Akil (26), çalıştığı 
akaryakıt istasyonunu kurusı-
kı tabancayla soymaya kalkışan 
Mehmet G.’yi (25) etkisiz hale 
getirip, jandarmaya teslim etti. 
Olay, saniye saniye güvenlik ka-
merasına yansırken, işyeri sahibi, 
Ramazan Akil’i bir maaş primle 
ödüllendirdi.

 Olay, 16 Nisan günü saat 
04.30 sıralarında Sarayönü ilçesi 
Ertuğrul Mahallesi’nde meydana 
geldi. Plakasız otomobiliyle akar-
yakıt istasyonuna gelen Meh-
met G., işyeri çalışanı Ramazan 
Akil’den 100 liralık yakıt doldu-
rulmasını istedi. Ramazan Akil, 
yakıtı doldurdu. Bu sırada lavabo-
ya gidip gelen Mehmet G., araç-
tan aldığı tabancayı Akil’e doğrul-
tup, paraları vermesini istedi. Akil 

de cebinde bulunan paranın bir 
miktarını verdi. Mehmet G., daha 
çok para vermesini isteyince Akil 
de paraların marketin kasasında 
olduğunu, oradan alıp verebile-
ceğini söyledi. Mehmet G., Akil’in 
sırtına tabancayı doğrultup bir-
likte markete gitti. Akil, Mehmet 
G.’nin bir anlık dalgınlığından 

faydalanıp eline geçirdiği sopayı 
Mehmet G.’ye fırlattı. Mehmet G. 
kaçmaya başladı, Akil de peşine 
düştü. Ramazan Akil, Mehmet 
G.’yi yakalayıp, dövmeye başladı. 
Gürültüyü duyan diğer çalışanın 
da gelmesiyle etkisiz hale getiri-
len Mehmet G., çağrılan jandar-
ma ekibine teslim edildi.  n DHA 
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Selçuklu Belediyesi, vatandaş-
lara sunduğu yenilikçi, modern, 
teknolojik ve kolay erişim sağlayan 
hizmetlerine hayata geçirdiği hızlı 
ödeme noktası ile devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi, belediye 
hizmetlerini daha hızlı yürütmek 
ve vatandaşların belediye ile olan 
işlemlerini kolaylaştırmak amacıy-
la yeni teknolojik sistemleri sun-
maya devam ediyor. Bu kapsamda 
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 
geliştirilen ödeme amaçlı KIOSK 
cihazları hizmet vermeye başladı.  
Vatandaşların her türlü ödeme iş-
lemlerini vezneye ihtiyaç duyma-
dan kredi kartları ile kendilerinin 
yapabilecekleri sistem belediyenin 
mevcut tahakkuk-tahsilat sistemiyle 
entegre halinde çalışıyor. Dokunma-
tik ekranlı ve çıktı verebilir özelliğe 
sahip kioks ödeme cihazlarından 
anlık (güncel) borç bilgileri görebilen 
vatandaşlar ödeme işleminin ardın-
dan mevcut hesap bilgilerine anında 
ulaşabiliyor. Yeni sistem ile vatan-

daşlar ödeme işleminden sonra iste-
dikleri takdirde “bilgi amaçlı ödeme 
fişi alarak ve/veya e-posta adresine 
gönderimi seçerek” yaptığı işlem 
hakkında bilgi sahibi olabilirken çıktı 
üzerindeki “kare kod” ile de e-Bele-
diye sitesinden “makbuz doğrulama 
işlemi” yapabiliyor. 

KIOSK’lar üzerinden sadece ver-
gi borçları değil, kurum bünyesinde 
gerçekleşmiş herhangi bir tahakkuk 
ödemesini de yapılabiliyor. Daha ön-
ceden kuruma ait ödemeler, “e-Be-
lediye internet sitesi, anlaşmalı 
bankalara ait şubeler/ATM cihazları/
Internet bankacılığı siteleri ve bele-
diyemiz veznelerinden” yapılmakta 
iken; bunlara ilaveten alternatif bir 
ödeme kanalı daha vatandaşların 
hizmetine girmiş oldu.   İlk etapta 
Selçuklu Belediyesi ana hizmet bi-
nasında kullanıma sunulan cihazlar, 
ihtiyaç duyulması halinde ilçenin 
farklı noktalarına da hizmete sunu-
lacak.   
n HABER MERKEZİ

AFAD ekiplerinden TED 
Koleji’nde tatbikat

Genel Sağlık-İş İl Temsilcisi 
Erman Yıldırım oldu

Konya AFAD ekipleri TED 
Konya Kolejini ziyaret ederek öğ-
rencilere yönelik sunumlar düzen-
lediler. Öğrenciler merakla izlediği 
sunumlar olası bir afet durumu için 
onların belleklerinde önemli izler 
bıraktı. AFAD ekibi ilk olarak okul 
konferans salonunda toplanan öğ-
rencilere AFAD tanıtım videosunu 
izlettirdiler. Ardından afet ve acil 
durumlar için gerekli olan bazı 
noktalara değinerek evimizde bir 
acil durum çantasının hazır bulun-
ması uyarısını yaptılar. Bu çantada 
hangi eşyaların bulunması gerekti-

ğini örneklerle anlatarak kişiyi ta-
nıtıcı bir belgenin de çanta içerinde 
bulunması şartını da anlattılar.

Tüm acil durumlar için kulla-
nılan 112 nolu hattın da önemini 
aksettirerek afet anında alınacak 
tedbirleri bir video eşliğinde gös-
terdiler. Sunum sonrasında öğren-
ciler sınıflarına geçerek bir deprem 
tatbikatı ve akabinde yangın anın-
da okul tahliyesi çalışması yapıldı. 
Tahliyenin ardından yangına nasıl 
müdahale edilebileceği örnek su-
numlarla gösterildi.
n HABER MERKEZİ

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi Başkanları, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. 
Başkan Akyürek, Konya’nın gelenekle geleceği birleştiren özel bir şehir olduğunu söyledi

‘Gelenekle geleceği 
birleştiren şehiriz’

Türk Dünyası Belediyeler Bir-
liği Yönetim Kurulu Toplantısı için 
Konya’da bulunan Birlik Başkanı ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İbrahim Karaosmanoğlu ile 
programa katılan belediye başkan-
ları Türkiye Belediyeler Birliği ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek’i ziyaret etti. Kara-
osmanoğlu, Konya’nın belediyecilik 
açısından en şanslı şehirlerden birisi 
olduğunu, Tahir Akyürek’in de Kon-
ya’ya çok büyük katkıları olduğunu 
söyledi. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, bir Selçuklu 
şehri olan Konya’nın gelenekle gele-
ceği birleştiren özel bir şehir olduğu-
nu ifade etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
(TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı-
na katılmak üzere Konya’da bulu-
nan TDBB Yönetim Kurulu Başka-
nı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve 
programa katılan belediye başkan-
ları Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
ve Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek’i ziyaret etti. 
KONYA ÖNEMLİ BİR BELEDİYECİLİK 

GELENEĞİNE SAHİPTİR 

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
şehirlerin ülkenin gelişmesine katkı 
yapacak şekilde yoğun çalışmalar 
yürüttüklerini ifade etti. Bu şekilde 
bir araya gelmelerin hem tecrü-
be paylaşımını sağladığını hem de 
yatırım kararı ya da proje kararına 
vesile olduğunu kaydeden Başkan 
Akyürek, “Konya bir Selçuklu şehri 
olarak gelenekle geleceği birleştiren 
özel bir şehir. Milli ve manevi değer-
lere bağlı gelişimci insan yapısıyla 

bir model oluşturmaya çalışan bir 
şehir. Biz de elimizden geldiği kadar 
bu şehirdeki belediyecilik geleneği-
ne katkı yapmaya çalışıyoruz. Konya 
önemli bir belediyecilik geleneğine 
sahiptir. İlçe belediyelerimizle bir-
likte buna yeni halkalar eklemeye 
gayret gösteriyoruz” diye konuştu. 

KONYA TÜRKİYE’DE ÖNE
 ÇIKAN BİR ŞEHRİMİZ 

Başkan Akyürek’e teşekkür ede-
rek konuşmasına başlayan TDBB 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbra-

him Karaosmanoğlu da Konya’nın 
bir Selçuklu şehri olduğunu vur-
gulayarak, “Belediyeciliğin de yıllar 
itibariyle en şanslı olduğu bir şehir. 
Önceki yıllarda da Konya’ya çok 
akıllı insanlar, akıllı meclisler gelmiş. 
Artık Anadolu’nun en güzel şehri 
haline gelmiş Konya. Altyapısıyla, 
ulaşımıyla, parklarıyla, yeşilliğiyle, 
tarımıyla ve sanayisiyle Türkiye’de 
öne çıkan bir şehrimiz. Tahir beyin 
de üç dönemdir ekibiyle Konya’ya 
çok büyük katkıları oldu” ifadelerini 
kullandı. 

Ziyarete Kastamonu Belediye 
Başkanı Tahsin Babaş, Bilecik Be-
lediye Başkanı Selim Yağcı, Bolu 
Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 
Düzce Belediye Başkanı Dursun 
Ay, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Kartepe Belediye 
Başkanı Hüseyin Üzülmez, Keçiö-
ren Belediye Başkanı Mustafa Ak, 
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat Aydın, Kıb-
rıs Güzelyurt Belediye Başkanı Mah-
mut Özçınar da katıldı.
n HABER MERKEZİ

Birleşik Kamu-İş Konfede-
rasyonuna bağlı Genel Sağlık-İş 
Sendikası Konya İl Temsilciliği-
ne Erman Yıldırım getirildi.  Ge-
nel Sağlık-İş Sendikası Konya İl 
Temsilciliği görevine başlayan 
Erman Yıldırım, sağlık persone-
li ihtiyacının karşılanamaması 
nedeniyle sağlık çalışanlarının 
iş yükünün arttığını belirterek, 
“Birleşik Kamu-İş Konfederas-
yonuna bağlı Genel Sağlık-İş 
Sendikası Konya İl Temsilci-
liği görevine başladım. Genel 
Sağlık-İş olarak tam bağımsız 
Türkiye Cumhuriyeti’ni, Cum-
huriyet değerlerini, Atatürk ilke 
ve devrimlerini savunuyoruz 
ve savunmaya devam edece-
ğiz. Sağlık hizmetlerinin piyasa 
koşullarına terk edildiği, sağlık 
emekçilerinin kazanılmış hakla-
rının tek tek gasp edildiği bir sü-
reçten geçiyoruz. Sağlık hizmeti 
talebi her geçen gün artmasına 
rağmen, sağlık personeli ihtiya-
cının karşılanamaması nedeniy-
le sağlık çalışanlarının iş yükü 
artmaktadır. Bir an evvel sağlık 
sistemindeki personel açığı gi-

derilerek, sağlık çalışanlarının 
iş yükü azaltılmalıdır. Sağlık 
çalışanlarının tümünü kapsaya-
cak yıpranma payı hakkı halen 
görev yapan personele geçmişe 
etkili olacak şekilde bir an evvel 
yasalaşmalıdır. Döner sermaye 
ve tüm ek ödemeler emeklili-
ğe yansıtılmalıdır. Sağlık çalı-
şanlarının ücretlerinde de artış 
sağlanmalıdır. Genel Sağlık-İş 
olarak sağlığı piyasalaştıran po-
litikalara karşıyız. Atatürk’ün 
başlattığı ulusal, kamucu ve 
halkçı sağlık politikalarını ilke 
edinen Genel Sağlık-İş’in tüm 
sağlık emekçilerinin insan onu-
runa yaraşır bir yaşam ve çalış-
ma koşullarına kavuşması için 
verdiği mücadeleyi kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Her türlü haksız 
ve hukuksuz uygulamaya karşı 
koyabilmenin yolu örgütlü mü-
cadeleden geçiyor, Tüm sağlık 
çalışanlarını Genel Sağlık-İş’te 
örgütlenmeye çağırıyoruz” dedi. 

Sağlık-İş Sendikası Konya İl 
Temsilciliği yönetimi Erman Yıl-
dırım ve Dr. Dilaver Özçelik’ten 
oluştu.     n HABER MERKEZİ

Selçuklu’dan hızlı ödeme noktası

Tarım, her topluluk için hayati 
öneme sahip ve dünyanın üzerinde 
en çok durduğu konulardan biridir. 
İnsanoğlu doğumundan ölümüne 
kadar sürekli gıdaya beslenmeye 
ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacın önemli 
oranda karşılandığı sektör tarım sek-
törüdür. Dünyada gelişmiş ülkelerde 
tarımla uğraşan nüfus az olmasına 
rağmen, üretim bütün nüfusu bes-
leyecek şekilde planlanmakta ve 
uygulanmaktadır. Gelişmişlik du-
rumuna göre tarımda nüfus azalır 
iken teknoloji kullanımının etkisi ile 
birim alandan alınan verim ve ürün 
kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. 
Teknolojik gelişmeler her alanı et-
kilediğinden tarım sektörü de etki-
lenmektedir.Dünyada Endüstri 4.0 
hızla yaygınlaşıp ülkeler bu alanda 
önemli mesafeler almış iken tarım 
sektöründe de “Tarım 4.0” günde-
me gelmiştir. Teknolojik ilerlemeler 

ve digital verilerin endüstride yoğun 
kullanımı, bunun sonucu olarak tek-
nolojik ürünlerin tarım sektöründe 
de kullanımı her geçen gün kendini 
daha fazla hissettirmektedir. Tarımda 
verimlik, kazanç ve kaliteyi artırarak 
üreticinin işlerini kolaylaştıran tekno-
lojiler Endüstri 4.0’la birlikte daha da 
yaygınlaşır bir hal almıştır. Dünya 4. 
Sanayi Devrimi’ni hızla benimserken 
ülkemiz 2017 yılında Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 
4. Sanayi Devrimi Daire Başkanlığını 
kurarak bu yönde önemli bir adım at-
mıştır.  Endüstri 4.0’ın sonuçlarından 
olan tarım makine ve ekipmanlarının 
birbirleriyle etkileşim halinde olması 
programlanarak tüm üretim sürecin-
de hız ve verimliliğin kat ve kat artırıl-
ması hedeflenmektedir.

Teknolojik gelişmelerintarımsal 
alanlara entegre edilmesiyle günü-
müzde insansız traktör kullanımı 

gibi traktörlerden, ekim 
ve hasat aletlerine ka-
dar hemen hemen tüm 
tarım makineleri sen-
sörlerle donatılmakta 
ve nesnelerin interneti 
tarım sektörüne de gi-
rerek tüm üretim süreci 
boyunca makinelerin 
birbirleriyle iletişim 
halinde olması sağ-
lanmaktadır. Bu teknolojiye sahip 
makine ve ekipmanlar dijital sensör-
lerle donatılmış olduğundan çiftçi-
lere hava koşullarını, hangi alanlara 
ne kadar ve ne tür gübreler atılması 
gerektiğini, bitkilerin ihtiyacı olan su 
ve mineralleri ve sulamayı, toprağın 
durumunu, tahmini hasat zamanını 
detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde 

göstererek üreticilerin 
işlerinin kolaylaştırılma-
sı ve verimin geleneksel 
yöntemlere göre en üst 
düzeye çıkarılması sağ-
lanabilmektedir. Birbirle-
riyle iletişim içinde olan 
ve senkronize çalışan 
makineler sayesinde iş 
yükü ve maliyet azal-
maktadır. Endüstri 4.0 

‘ın sonuçlarından olan ve bazı büyük 
şirketlerin Tarım 4.0 olarak adlandır-
dıkları tarım devrimiyle tarım alan-
ları daha verimli hale gelecek ve bu 
anlayışın dünyaya yayılmasıyla akıllı 
insanlar hızlı ve ucuz bir şekilde en 
kaliteli ürünleri üreteceklerdir. Avru-
pa ve teknolojiyi kullanan ülkeler bu 
teknoloji sayesinde zaten verimli olan 

tarım üretimini ve kalitesini daha da 
artırarak piyasa hâkimiyetin de söz 
sahibi olacaklardır.

Sanayide eskiden insan eliyle ya-
pılagelen işlerin büyük bir kısmı bu 
günlerde bilgisayar programlı maki-
neler tarafından yapılmaktadır. Günü-
müzde çok kişinin cebinde olan akıllı 
telefonda olduğu gibiTarım 4.0 de de 
benzer ekipmanların kullanımı yay-
gınlaşacak ve bundan kaçış mümkün 
olmayacaktır. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı bünyesinde “4. Sanayi Dev-
rimi Daire Başkanlığını” kurarak bu 
yönde adım atmış iken Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının henüz 
bu husus da yeni bir yapılanmaya 
gidemediği görülmektedir. Bu ek-
sikliğin kısa zamanda giderileceğini 
ümit etmekteyim. Tarımsal üretimde 
bağımlılığı azaltmak için daha çok 
ve kaliteli üretmek zorundayız. Artan 

nüfus dünyada ve ülkemizde tarımla 
uğraşanları buna zorlamaktadır.Daha 
fazla ve daha kaliteli üretim pazarda 
daha fazla pay alacaktır.

Akıllı tarım sistemleriyle tarımla 
uğraşanlar gelecekte; bulut bağlantılı 
ve kameralı, mini insansız hava araç-
larıyla tüm çiftliği, işletmeyi görüntü-
leme, dijital sensörlerle nem, sıcaklık 
gibi doğal ögeleri kontrol edebilme, 
su ve elektrik gibi kaynakların gerek-
siz kullanımını önleme, su ve toprak 
kirliliğinin azaltılması gibi imkânlara 
sahip olacaktır.  

Nesnelerin internetinin tarımda 
yaygınlaşmasıyla verimlilik de anlam-
lı bir şekilde artacaktır. İleri teknolo-
jinin tarımda kullanımı ile üreticilerin 
gelir verefah seviyeleri her geçen gün 
giderek artması beklenmektedir.  Bu 
tür teşebbüsler ülkemiz de başlatıl-
mış olup hayırlara vesile olmasını 
dilerim.(Devam edecek)

GÜNDEM: TARIM 4.0 (1)

mulayim@selcuk.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi Başkanları, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

*  LİSE - MESLEK 
LİSESİ MEZUNLARI
* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ADAYLAR 

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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u MAKİNE MÜHENDİSİ
u TARIM MAKİNALARI
      MÜHENDİSİ
u MAKİNE TEKNİKERİ
u TARIM MAKİNE
      MONTAJ ELEMANLARI
u KAYNAKÇILAR
u TRAKTÖR TAMİR USTALARI
u HİDROLİK SİLİNDİR
    MONTAJ ELEMANLARI
u CNC TORNA, CNC DİK
     İŞLEM PROGRAMCILARI

     ALINACAKTIR.

ALPARSLAN TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4. Organize Sanayi Bölgesi. Büyükkayacık Mah. 406. Sokak. No:4 Karatay/KONYA

ELEMAN ARANIYOR

MAAŞ+SSK+YEMEK+İKRAMİYELER+YAKACAK YARDIMI
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

•  TORNACI
•  MONTAJCI
•  DEPO SORUMLUSU
•  VASIFLI, VASIFSIZ  

ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Başvuracak adayların aşağıdaki adrese 
şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

VANA ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

Adres: Konya 2.OSB. Reisköy Cad. 
No:4 Selçuklu/KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

•  KAYNAKÇI 
OLARAK 

ÇALIŞTIRILACAK
ELEMANLARA 

İHTİYACIMIZ VARDIR.
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0 533 032 05 52 veya

0 332 503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

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.
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SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 

daireler
0531 710 

88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ
* EKSANTRİK PRES
 KULANABİLEN ELEMAN 
* VE VASIFSIZ ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mah. 3 Organize
Sanayi Bölgesi 15. Sokak No: 5 Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İYİ DERECEDE SOLIDWORKS 

KULLANABİLEN

l TEKNİK RESSAM
l DİK İŞLEM CNC 

CAD-CAM OPERATÖRÜ
alınacaktır.

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

10645 Sokak No:24 
• Tel: 342 18 30

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,
* PAKETLEME, 
* DEPO BÖLÜMÜNDE VE
* CNC OPERATÖRÜ  
BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Büyükkayacık Mah. 3 Organize
Sanayi Bölgesi 15. Sokak No: 5 Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

TATLICAK MAH. ÜNEN SOK. NO:6
TEL: 0332 355 60 70      GSM: 0 549 249 02 43

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 SEVKİYAT SORUMLUSU
3 KAYNAKÇI 
PERSONELLER ALINACAKTIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.

AK Parti Çevre Şehir ve Kül-
türden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, şe-
hirlerin kimliklerinin korunarak 
geliştirilmesi ve her şehrin 2023 
hedefinin ortak akılla belirlenme-
si için hazırlanan “Şehrim 2023” 
projesinin Konya programı kapsa-
mında, Kültür Park’ta düzenlediği 
basın toplantısında, 24 Haziran’da 
yapılması planlanan seçimlerin 
Türkiye için çok önemli olduğunu 
söyledi. Sadece seçim çalışmaları 
için değil, millete hizmet için il il 
gezerek vatandaşlarla buluştuk-
larını belirten Karaaslan, “Bizler 
hiçbir zaman sahaya, seçim ilan 
edildikten sonra çıkanlardan olma-
dık. Bizler seçim öncesi, seçime üç 
kala, beş kala sahaya inenlerden 
hiç olmadık. Bugün de çok daha 
önceden başlatmış olduğumuz bir 
programımızın Konya ayağını ger-
çekleştirmek için buradayız” diye 
konuştu.

Karaaslan, şehirleri dolaştıkla-
rını, her kentin geçmiş ve gelecek 
vizyonlarını masaya yatırdıklarını 
vurgulayarak, şöyle devam etti: 
“Konya hamdolsun bu açıdan 
şanslı bir şehir. Konya için ‘İki ka-
pısı var, biri geçmişi, biri geleceği 
temsil eder’ derler. Geçmişi gele-
ceğe taşıyabilen bir bakış açısı bu-
güne kadar Konya’da hakim oldu. 
Geçmişin bize bıraktığı medeniye-
timizin izlerini takip eden, o izleri 
yeni izlerle buluşturabilme yete-
neğine sahip olan bir bakış açısıydı 
bu. AK Parti belediyeciliği, Türki-
ye’nin şehirlerinin temel sorunla-

rını çözmüş, derinleşmiş sorunları 
halletmiş ve gelecekle ilgili daha 
vizyoner bir bakış açısını, sosyal 

belediyeciliği hayatın her alanına 
ince ince işlemiş bir bakış açısını 
temsil eder.” 

Şehrim 2023 projesi kapsa-
mında “Şehrim 2023 Otobüsü”-
nün, şehirlerde, meydanlarda, 
caddelerde, sokaklarda vatandaş-
larla buluşarak, öneri ve problem-
leri dinlediğini anlatan Karaaslan, 
farklı mesleklerden 15 kişilik bir 
heyetin de şehirde saha çalışması 
yaptığını bildirdi. AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı da “Şehrim 
2023 Otobüsü”nün şehrin sesine 
kulak verdiğini, vatandaşların ta-
lep ve önerilerini dinlediğini söy-
ledi. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek de çalışma-
nın şehirlerimizin geleceği açısın-
dan son derece faydalı olacağına 
inandığını aktardı. Konuşmaların 
ardından proje kapsamında vatan-
daşlarla bir araya gelen, taleplerini 
dinleyen gençlere, teşekkür sertifi-
kaları verildi.  n AA

‘Seçime 5 kala sahaya inenlerden olmadık’
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SÜ HANGAR YAPIMI VE KEYKUBAT KÖŞKÜ ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/185618
1-İdarenin
a) Adresi  : Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü Yapı İşleri ve
   Teknik Daire Başkanlığı 42079 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322232512 - 3322410100
c) Elektronik Posta Adresi  : yapiisl@selcuk.edu.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Her biri yaklaşık 500 m2 olan 2 adet çelik konstrüksiyon hangar
   yapımı ve Keykubat Köşkünde çelik çatı ve merdiven yapımı ile
   cephe onarımı.
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : KONYA
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
    yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü Yapı İşleri ve
   Teknik Daire Başkanlığı 42079 - Selçuklu / KONYA
b) Tarihi ve saati  : 15.05.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
90 oranından az olmamak üzere  ihale konusu  iş  veya benzer  işlere  ilişkin  iş deneyimini  gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Benzer İş Grupları Tebliğinde yer 
alan BIII Grubu İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bedeli Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıflar Bankası Nalçacı (256) Şubesindeki TR15 0001 5001 5800 
7290 2889 09 hesabına ihaleye katılacak gerçek/tüzel kişi adı, TC kimlik numarası/vergi numarası, 
işin adı veya ihale kayıt numarası belirterek yatırılmak üzere Selçuk Üniversitesi Alaeddin 
Keykubad Kampüsü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 42079 Selçuklu KONYA adresinden 
satın alınabilir. 
7.2. İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler,  ihale  tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 42079 - Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi  sınır  değerin  altında  olduğu  tespit  edilen  isteklilerin  teklifleri,  Kanunun  38  inci  maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 790091 - www.bik.gov.tr

SÜ HANGAR YAPIMI VE KEYKUBAT KÖŞKÜ ONARIMI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Seydişehir’de düzenlenen 2. Kitap Günleri’ne katılan Yazar Yavuz Bahadıroğlu, “Ben Ayasofya’da artık namaz kılmak istiyorum” diyerek, “481 
sene biz Ayasofya’da namaz kıldık. Fetih ordusunun secde ettiği yere müzedir diye ayakkabı ile giriyorsunuz. Camiye ayakkabı ile girilmez” dedi

‘Ayasofya’ya ayakkabıyla girilemez’
Seydişehir’de düzenlenen 2. Ki-

tap Günleri’ne Tarihçi ve TV Prog-
ramcısı Talha Uğurluel, Yazar Kah-
raman Tazeoğlu ve Yazar Yavuz 
Bahadıroğlu da katıldı. Etkinliklere 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ko-
nurer, MHP İlçe Başkanı Abdullah 
Söğüt, vatandaşlar ve öğrenciler 
katıldı.

 “MAALESEF KUDÜS’E GEREKEN 
ÖNEMİ VERMİYORUZ”

Tarihçi ve TV Programcısı Tal-
ha Uğurluel, Seydişehir Belediyesi 
Kitap Günlerinde okurlarıyla bu-
luştu.  Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal’ın Seydişehir 2. 
Kitap Günlerinin davetlisi olarak 
Seydişehir’e gelen Tarihçi Yazar 
Talha Uğurluel, Kudüs ve Mescid-i  
Aksa’nın Türkler ve İslamiyet açı-
sından önemini anlattı.

Talha Uğurluel, yüz yıllar bo-
yunca Türklerin Kudüs’te çok ciddi 
izler bıraktığını, bu nedenle Müslü-
manların ilk kıblesi olan Kudüs ve 
Mescid-i Aksa’nın korunması ge-
rektiğini ifade etti.

Kudüs’ün Müslümanlar tara-
fından yalnız bırakıldığını ve yeteri 
kadar önemsenmediğini belirten 
Talha Uğurluel, ‘’Mescid-i Aksa 
avlusu Allahu Teâlâ’nın dünya üze-
rinde kendisine ayırdığı en özel, en 
önemli mekanlardan bir tanesi ve 
burası bir asırdır adeta kapalı bir 
kutu, insanların zihninden silinme-
ye çalışılıyor. İnsanlar da buraya ye-
teri kadar önem göstermiyor. Mes-
cid-i Aksa avlusunun içinde orada 
birçok medrese var” dedi.

Mescid-i Aksa’nın, Kabe’den 
sonra en değerli ikinci toprak parça-
sı olduğunun altını çizen Uğurluel, 
“Bazen insanlar bana ayda bir Um-
re’ye gittiklerini söylüyorlar ben de 
onlara diyorum ki ayda bir Umre’ye 
gideceğine bir kere de Kudüs’e git. 
Orası yalnız bırakılmış, kimse yok, 
kalabalık yok sessiz sakin ve sizin 
sahip çıkmanızı bekliyor” dedi.

Oradaki siyasi, politik durum-
dan ve güvenlik endişesinden do-
layı insanların gitmekten kaçınabi-
leceğini belirten Uğurluel, “Evet bir 
çok noktada İsrail askerleri görebi-
lirsiniz ama siz Türk pasaportunuzu 
gösterdiğinizde orada her kapı size 
kolaylıkla açılır” dedi.

İsrail devletinin bayrağındaki 
yıldız ile ilgili önemli bilgiler veren 
Uğurluel, Müslümanların bu yıl-
dıza, ‘Süleyman Mührü’ dediğini, 
Yahudilerin ise Davut Yıldızı diye 
tanımladıklarını anlattı. Program 
sonunda Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, Yazar Talha 
Uğurluel’e hediye takdim etti.
ŞAİR YAZAR KAHRAMAN TAZEOĞLU 

OKURLARIYLA BULUŞTU
Seydişehir’e ilk defa gelen 

şair yazar Kahraman Tazeoğlu , 
kendisini dinlemeye gelen okur-

larına  keyifli saatler yaşattı. Akıcı 
ve esprili anlatım tarzıyla öğren-
cilerin ilgi odağı olan Kahraman 
Tazeoğlu, Seydişehir’ de olmaktan 
mutluluk duyduğunu ifade ederek 
Kitap Günlerini düzenleyen Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal’a ve  
ilgilerinden dolayı okuyucularına 
teşekkür etti. Yazan mı yazdıran mı 
sorusunu gençlere soran ve açıkla-
mada bulunan Tazeoğlu ;bizde bu 
kabiliyet Allah vergisi bir kabiliyet. 
Yani Allah içinize şairi , edebiyatçıyı 
adına ne derseniz deyin bir değer 
koymuştur. Siz bunun farkında de-
ğilsinizdir. Fakat bir gün bir şey o 
içinizdeki gizli kalan sanatçıyı , şairi 
ortaya çıkarır. Bizim için kitap fuar-
ları çok önemli çünkü biz yazarız. 
Gazete ve televizyonlara çıkamayız. 
Fazla röportaj yapılmaz. Biz okuyu-
cularımızla sadece kitap günlerinde 
buluşabiliriz. Son iki yılda Türkiye 
de Belediyeler kitap günleri yapı-
yorlar ve bizde okuyucularımızın 
ayağına koşa koşa geliyoruz” dedi.

Kendi kitaplarını alan salondaki 
gençlere seslenen Tazeoğlu; arka-
daşlar şimdi bandrollerin sahtesi-
ni yapıyorlar. 2013 yılında çıkmış 
bir kitaba 2012 yılının bandrolünü 
yapıştırıyorlar. Fiyatını aşa çekirek 
bizim bandrollü kitaplarımızın önü-
nü kesiyorlar. Dikkat edin çünkü 
ben korsan  kitap imzalamıyorum. 
Almış olduğunuz korsan kitapla-
rımızın ücreti ile benim askerime 
kurşun sıkıyorlar” diyerek gençleri 
uyardı.
BAHADIROĞLU: BİZ AYASOFYA’DA 

NAMAZ KILACAĞIZ
Seydişehir Belediyesi  2.Kitap 

Günleri  etkinlikleri kapsamında 
yazar Yavuz Bahadıroğlu , Seydi-
şehir’de okurlarıyla buluştu. Yazar 
Bahadıroğlu, ülke üzerinde tarihte 
oynanan kirli oyunların benzerle-
rinin oynandığını, bu şer odakları-
nın üstesinden ancak birlik olarak 
gelebileceğimizi ifade etti. “Sürekli 
savaşa sürüklenen bir devletin sa-
vaşabilecek insanları kalmaz” di-
yen Bahadıroğlu, “Çanakkale’ye 
gittiyseniz 17 yaşındaki çocukların 
sembolik mezar taşları ile karşılaş-
mışsınızdır. Onlar lise son sınıf öğ-
rencileridir ve  Çanakkale’ye vatan 
kurtarmaya koşmuştur. Bir çoğu 
geri dönememiştir. Bazı liseler o yıl 
hiç mezun verememiştir. Çünkü 
lise son sınıf öğrencileri Çanakka-
le’ye Kutül Amare ye gitmişlerdir. 
Biz en büyük Zafer destanlarından 
birini  yazdığımız bugün Suriye’nin 
sınırlarında olan Kutül Amere’yi iki 
yıl önce öğrendik. Tarihçiler biliyor 
söylüyorlardı fakat kimse umur-
samıyordu. Cumhurbaşkanımız 
dillendir 13 Bin İngiliz askerini esir 
aldık, 7 İngiliz Generalini esir aldık, 
bize teklif ettikleri 2 milyar sterlini 
elimizin tersiyle itmiştik.Tamamen 
silahları bıraktırmıştık ve İngilte-

re Devleti ilk kez devlet olalı böyle 
bir büyük bir yenilgi almıştı. Buna 
rağmen bize Kutül Amare’yi anlat-
madılar ders kitaplarımızda yazma-
dılar. Bugün Türk tarihçisinin birin-
ci görevi tarih içindeki kahraman 
insanları ders kitabına geçirmek 
olmalıdır. Bu tarihçinin vicdan bor-
cudur. Bize bir kahraman yetmez. 
Binlerce , yüzlercede kahraman 
tarih sahnesine çıkarmamız lazım . 
Kendimize güvenmemiz buna bağ-
lı.Yoksa batının bize dayağını  gere-
kir.bBiz bir şey yapmayız .İHA’ları 
SİHA’ları uçurduk , şimdi insansız 
tank yapıyoruz. Denizin altından 
geçtik, üstünden geçtik. Bizden çok 
şey olur. Bu millet geçmişte büyük-
tü illa gelecekte de büyük olacaktır” 
dedi.  
FETİH ORDUSUNUN SECDE ETTİĞİ 

YERE AYAKKABI İLE GİRİLMEZ
Yavuz Bahadıroğlu, uzun yıllar 

namaz kılınan Ayasofya’nın daha 
sonradan müzeye çevrildiğini hatır-
latarak, “481 sene biz Ayasofya’da 
namaz kıldık. Fetih ordusunun sec-
de ettiği yere müzedir diye ayak-
kabı ile giriyorsunuz. Fakat ben 
ayakkabılarımı çıkartıp giriyorum, 
çünkü camiye ayakkabı ile girilmez. 
Ben Ayasofya’da artık namaz kıl-
mak istiyorum” dedi.

Seydişehir Kitap günleri hak-
kında görüşlerini ifade eden Ba-
hadıroğlu; benim çocukluğum ki-
tapsız bir çocukluktur. Bu yüzden 
Kitap Günleri görünce ruhum kıpır-
dıyor. Yeniden şenleniyor, yeniden 
gençleşiyorum. Seydişehir önceden 
beri kültür ve tarih kenti. Ona uy-
gun bir Belediye Başkanımız var 
çok şükür. Buradaki kitap günleri 
panayır havasında. Eğitimle, iş bir-
liği ile yapılması ayrı bir keyif veri-
yor. Hem yazarlar geliyor, gençlerle 
söyleşi yapıyorlar, hem de  kitabın 
serencamı gönüllerde de yer edi-
yor. İnşallah bu gayretlerle okuyan 
nesillere ulaşacağız. Başkanımıza 
ben teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlerle  kitapları, gençlerle 
yazarları buluşturmak amacında 
olduklarını kaydeden Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal; okuma oranını 
ilçemizde ve ülkemizde bir kade-
me daha yükseltmek amacındayız. 
Sıradan bir kültür etkinliği değil,ö-
zellikle okumayı sevdirmek gençle-
rimizin milli , manevi duygularının 
yoğunluğunu biraz daha artırmak 
amacıyla etkinliğimizi yaptık.  Ben 
emeği geçen herkese özellikle ya-
zarlarımıza teşekkür ediyorum. 
Bizleri kırmadılar,yoğun gündem 
içerinde teşrif ettiler” dedi.

İmza etkinliğinde ise Baha-
dıroğlu sevenleriyle yakından ilgile-
nerek sohbet ortamında kitaplarını 
imzaladı. Program sonunda Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal , Yazar 
Bahadıroğlu  hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Yazar Yavuz Bahadıroğlu, kitap günleri kapsamında konferans verdi.

Tarihçi ve TV Programcısı Talha Uğurluel, Kudüs’ün önemine dikkat çekti.

Yazar Kahraman Tazeoğlu, korsan kitap almayın çağrısında bulundu.
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ASKON’dan ihracata dev katkı Derbent’te toplu konut sevinci
ASKON Konya Şubesi ve ticari 

istihbarat programı Turkish Busi-
ness Platform ortaklığı ile ihracatı 
kolaylaştıracak önemli bir projeyi  
iş dünyası ile buluşturuyor.  Ana-
dolu Aslanları İşadamları Derne-
ği(ASKON) Konya Şubesi, ihracatı 
geliştirmeye yönelik önemli bir 
projeyi iş adamları ile buluşturu-
yor. Bu kapsamda, ASKON Konya 
Şubesi ve ticari istihbarat prog-
ramı Turkish Business Platform 
ortaklığı ile 20 Nisan Cuma günü 
önemli bir program gerçekleşti-
rilecek.  Bayır Diamond Otel’de  
19.30 da başlayacak programda, 
Turkish Business Platform ile ihra-
catını kolaylaştırılacak adımlar ve 
ticari istihbarat ağının nasıl kulla-
nacağı aktarılacak. Program hak-
kında bilgiler veren ASKON Konya 
Şube Genel Sekreteri ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Muaz Gülyiğit, yeni 
nesil e-ticaret ve ticari istihbarat 

ağının kullanımı ile ilgili önemli bir 
projeyi iş dünyasına sunacaklarını 
söyledi.

Gülyiğit, “ASKON Konya Şu-
besi ve ticari istihbarat programı 
Turkish Business Platform ortaklı-
ğı ile 20 Nisan Cuma günü önemli 
bir program gerçekleştirileceğiz. 
Turkish Business Platform, ihracat 
yapmayı masanıza kadar getirip 

kolaylaştıracak bir program. Bu 
kapsamda iş dünyası ile bu kolay-
lığı buluşturmayı hedefliyoruz. 20 
Nisan Cuma günü Bayır Diamond 
Otel’de 19.30’da başlayacak prog-
rama tüm işadamlarımızı davet 
ediyoruz. Yeni nesil ticaret nokta-
sında önemli bir program olacağı-
na inanıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Derbent Belediyesi ve Baş-
bakanlık Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ) tarafından il-
çeye kazandırılacak olan yeni ko-
nutlarla evi olmayanlar ev sahibi 
olacak. 2018 yılının Ekim ayında 
vatandaşlara teslim edilecek olan 
dairelerin yapımında sona gelin-
di. Kuraların çekilmesiyle birlik-
te ev sahibi olmanın hayallerini 
kuran vatandaşlar, binaların iç 
dekorasyon ve son rütuşların ta-
mamlanmasıyla birlikte evlerine 
kavuşacaklar. Konutların çevre 
düzenlemesi için de çalışmalar 
hızlandı. Kuraların çekilmesiyle 
birlikte ev sahiplerinin yeni evleri 
için plan yapmaya başladığını ifa-
de eden Derbent Belediye Başkanı 
Hamdi Acar, konutların kısa bir 
süre içerisinde tamamlanacağı-
nın müjdesini verdi. Başkan Acar, 
“Göreve gelirken hemşehrilerimi-
ze bir takım sözler verdik. İlçemizi 

Konya’nın en güzel ilçelerinden 
biri haline getireceğimizi ilk gün-
den itibaren dillendirdik. Yap-
tığımız yatırımlar, hizmetler ve 
projeler ile Derbent sürekli Konya 
gündeminde yer aldı ve bundan 
sonra da yer almaya devam ede-
cek. Çok şükür bugün sizlere ver-
diğimiz bir sözü daha tutmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. Yıllardır 

ev sahibi olmayı bekleyen hem-
şehrilerimizin bir kısmı bugün o 
hayaline kavuşacak. İnşallah iler-
leyen süreçte daha fazla konutun 
yapıldığı bir kurayı daha halkımız-
la birlikte yaparız. 47 konutumuzu 
Ekim ayı içerisinde tamamlamayı 
planlıyoruz. Derbent’imize şimdi-
den hayırlı olsun” ifadelerini kul-
landı.  n HABER MERKEZİ 

ASKON Konya Şube Genel 
Sekreteri Muaz Gülyiğit

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odasında (SM-
MMO) düzenlenen seminerde, 
üyeler E-Serbest Meslek Makbuzu, 
E-Müstahsil Makbuzu, E-İrsaliye 
gibi yeni regülasyonlar hakkında 
bilgilendirildi.  Seminerde konuşan 
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit 
Faruk Özselek, konuşmasının ba-
şında “Mayıs ayında yapacağımız 
Yaza İlk Adım Eğitim Semineri ile 
hem yoğun iş tempomuzdan biraz 
uzaklaşıp dinlenmiş olacağız hem 
de meslektaşlarımız ile bir arada 
olarak hasbihal etme imkanı bula-
cağız” diyerek oda olarak düzenle-
yecekleri etkinliklere üyeleri davet 
etti. Konuşmasında yeni yapılan 
düzenlemeye dikkat çeken Başkan 
Özselek, “Mart ayından itibaren 
prim bildirgelerinde eksik gün bil-
dirimleri nedenlerinin aylık prim ve 

hizmet belgesinde ve prim hizmet 
beyannamesinde belirtilmesi yeter-
li olacaktır” diyerek eksik çalışmaya 
ilişkin belgelerin ilgili ay içerisinde 

düzenleneceğini ancak kuruma 
verilmeyeceğini belirtti. Sürekli de-
ğişen mevzuatlarla alakalı Mart ve 
Nisan aylarında çok sık bir araya 

geldiklerini belirten Özselek, diji-
talleşen dünyaya ayak uydurabil-
mek için düzenledikleri seminer ile 
üyelerinin elektronik ortamlardan 
gönderilecek belgeler hakkında bil-
gi edinmeleri için eğitimler verdik-
lerini belirtti. 

Açılış konuşmalarının sonunda 
E-Dönüşüm Uzmanı Kenan Açıkel-
li, elektronik ortamda gönderilen 
yeni regülasyonlar hakkında üyeleri 
bilgilendirerek, muhasebecilikte 
yeni bir dönemin başladığını ifade 
etti. Açıkelli yeni yılda elektronik 
evraklara geçişlerin zorunlu olaca-
ğının altını çizdi. Ardından E-Defter 
gönderiminde dikkat edilecek hu-
suslar E-Dönüşüm Uzmanları Uğur 
Özden ve Elif Ekiciler tarafından 
anlatılarak, Konya SMMMO üye ve 
stajyerleri bilgilendirildi. 
n İHA

NEÜ yerleşkesi 3 boyutlu
teknoloji ile yapılıyor

Çocuklar için dolu 
dolu eğlence

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi Harita Mühendisliği Bö-
lümü tarafından yapılan ve daha 
önce üç boyutlu haritaların çıkar-
tılmasında kullanılan “NEÜCOP-
TER–1” geliştirilip, güncellendi. 
Konya’da ilk olarak Haritalama 
amaçlı 2014 yılında Harita Mü-
hendisliği Bölümünde başlayan 
çalışmalarla birlikte İnsansız Hava 
Aracı (İHA) kullanılarak Köyceğiz 
Yerleşke alanının tamamının 3 
boyutlu Sayısal Haritası oluşturul-
du. Bu sayede Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesin-
deki her bir alan hem klasik olarak 
hem de dijital ortamda haritalana-
biliyor. 

Klasik yöntemle, 170 hektar-
lık bir alanın haritasını çıkarmanın 
çok daha uzun sürdüğünü hatırla-
tan Harita Mühendisliği Öğretim 
Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Abdul-
lah Varlık, İHA kullanarak yaklaşık 
120 metre yükseklikten hava fo-
toğrafları çektiklerini söyledi. Var-
lık, bu fotoğrafların fotogrametrik 
amaçlı olarak değerlendirildikten 
sonra, Köyceğiz Yerleşke alanının 
haritasını ortaya çıkardıklarını kay-
detti. 

Bu çalışma sayesinde Köyceğiz 
Yerleşkesinin güncel olarak harita 
üzerinde görülebildiğini kaydeden 
Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Varlık; 

“Bu sistemi hem öğrencilere ders 
olarak aktarıyor hem de Üniversi-
temiz Yapı İşleri Daire Başkanlığı-
mız buradaki inşaatların son halini, 
mevcut durumu görebilmek adına 
kullanıyorlar. Bu sayede çok zaman 
alan arazide ölçüm işlerini kısa sü-
rede yapma imkânını bulduk. 170 
hektar alanı klasik yöntemle 1 
ayda yapacakken, bu şekilde 1,5- 2 
saatte istediğiniz haritayı çıkarabi-
liyorsunuz.” şeklinde konuştu.

İHA’ların, fotogrametrik veri 
üretimi amacıyla anlık veri üreti-
mi ve görüntülenmesini, hızlı veri 
analizi ve buna bağlı olarak zaman 
ve maliyet tasarrufu sağladığını 
söyleyen Varlık, yüzde yüz yerli ve 
milli üretim olan NEÜCOPTER’in 
güncellenmiş hali olduğunu da 
sözlerine ekledi.  
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
nedeniyle çocuklara 3 gün sürecek 
festival programı hazırladı. Ereğli 
Çocuk Festivali; 21-22 Nisan’da 
Oğuz Ata Tesisleri’nde, 23 Ni-
san’da ise Belediye Kültür Merke-
zi’nde saat 14.00 itibariyle gösteri-
me girecek. 

Çocuk Festivali hakkında de-
ğerlendirme yapan Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven: “23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı vesilesiyle çocuklarımıza güzel 
bir program hazırladık. Eğlenirken 
öğrenecekleri ve onlara armağan 
edilen bayramın coşkusunu doya-
sıya yaşacakları bir festival olacak. 
Akrobasi gösterisi, oyun parkı, 

sihirbaz, palyaço, jonglör, maskot-
lar, yılan show ve onlarca sürpriz 
etkinliğin olduğu programımızın 
çocuklarımızı memnun edeceğine 
eminiz. Onlar bizim geleceğimiz, 
onların her türlü gelişimlerini, eğ-
lenceli ve kaliteli vakit geçirmele-
rini sağlamak bizlerin görevidir. 
Ereğli Belediyesi olarak yavruları-
mızı önemsiyor, eğitimlerine katkı-
lar sunuyoruz ayrıca onlara yönelik 
eğlenceli programlar düzenliyoruz. 
Bu kapsamda hazırladığımız bu 
güzel festivalimize tüm çocukları-
mızı ve ailelerini bekliyor, şimdi-
den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramlarını kutluyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi (AFSAM) Başkanı Mustafa Efe,  Afrika kıtasında 
çok basit önlenebilir hastalıkların milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlandığını ifade etti

‘1900’lerde Afrika’nın 
tamamı Müslüman’dı’

Afrika Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (AFSAM) Başkanı Mustafa 
Efe, Selçuk Üniversitesi’nde “Kül-
tür ve Turizm Açısından Türkiye – 
Afrika İlişkileri” konulu konferans 
verdi. Başkan Efe, konferansta, 
Türkiye’nin Afrika kıtası ile ortak 
bir tarih, din ve siyasi geçmişe sa-
hip olduğunu belirterek, “Afrika kı-
tasındaki ülke sınırlarının tamamı, 
1884-1885 Berlin Konferansı’nda 
sömürgeci devletlerin kendi arala-
rındaki bölüştükleri sınırlar ne ise 
bugün o sınırlar ülke sınırları ola-
rak belirlendi” dedi.

Turizm Haftası etkinlikleri 
kapsamında Selçuk Üniversitesi 
Turizm Fakültesi ile Selçuk Üni-
versitesi Uluslararası Göç ve Di-
aspora Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nce Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
konferansa Selçuk Üniversitesi 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Uyanık, Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Semih Büyüki-
pekçi, öğretim üyeleri ile öğrenci-
ler katıldı.

Dekan Prof. Dr. Necmi Uyanık, 
konferansın açılışında yaptığı ko-
nuşmada, sömürgecilik tarihinin 
Afrika’da başladığını belirterek, 
Batı’nın vahşi yüzünün bu top-
raklarda görülebileceğini söyledi. 
Osmanlı Devleti’nin her zaman 
olduğu gibi Afrika’ya insanlık ve 
hoşgörüyü beraberinde taşıdığını 
anlatan Prof. Dr. Uyanık, “Türkiye 
olarak da Cumhurbaşkanımızın 
gitmiş olduğu Afrika bize yabancı 
bir kıta değil. Biz insanlara hep bu 
sevgiyle gittik. Cumhurbaşkanımız 
Afrika insanına dedi ki ‘Biz sizler-
le birlikte yürümek için buraya 
geldik. Sizlerle kardeş olarak, dost 
olarak birlikte yürümek için varız.’ 
Medeniyet adına bizim farkımız da 
bu. Afrika kıtası, Batı’nın da kendi-
sini sorgulaması gerektiği bir kıta” 
ifadelerini kullandı.

“ÜLKE SINIRLARI, SUNİ 
OLARAK BELİRLENDİ”

AFSAM Başkanı Mustafa Efe, 

konferansta, Afrika’daki din, dil, 
coğrafi özellikler ile kültürel iliş-
kileri ele aldı. Afrika kıtasında 
çok basit önlenebilir hastalıkların 

milyonlarca insanın ölümüyle so-
nuçlandığını ifade eden Efe, Fran-
sa’nın eski para birimi Frank gibi 
tedavülden kalkan birçok para 

biriminin halen Afrika ülkelerinin 
bir kısmında kullanılmakta oldu-
ğunu aktardı. Efe, kıtada İngiliz-
ce, Fransızca başta olmak üzere 3 
bine yakın dilin kullanıldığını dile 
getirdi. Türkiye’nin Afrika kıtası ile 
ortak bir tarih, din ve siyasi geç-
mişe sahip olduğunu belirten Efe, 
“1900’lü yılların başına kadar Afri-
ka kıtası Müslüman bir kıta olarak 
bilinirken bugün ise yüzde 50’sinin 
Hıristiyan olduğu bir kıtadan bah-
sediyoruz. 1905 yılında yüzde 7’si 
Hıristiyan’dı. Şu anda gördüğünüz 
Afrika haritasına baktığımız zaman 
54 ülke var. Bu ülkelerin sınırla-
rının tamamı 1884-1885 Berlin 
Konferansı’nda sömürgeci devlet-
lerin kendi aralarındaki bölüştük-
leri sınırlar ne ise bugün o sınırlar 
ülke sınırları olarak belirlendi. Et-
nik, dini, sosyal, aşiret, kabile ya-
pıları gibi çeşitli önemli faktörler 
hiçbir şekilde dikkate alınmadan 
belirlenmiş suni sınırlardır” şek-
linde konuştu. Konferans, Dekan 
Prof. Dr. Uyanık’ın, Başkan Efe’ye 
plaket takdimiyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Muhasebecilere elektronik belgeler anlatıldı

Abdullah Varlık

AFSAM Başkanı Mustafa Efe
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Seydişehir ilçesinde seyir halindeki TIR’a 
arkadan çarpan motosiklet sürücüsü, 
kafasındaki kask sayesinde kazadan 
yaralı kurtuldu. Kaza, Seydişehir-Antalya 
karayolunun 25. kilometresinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 EYL 37 
plakalı motosikletiyle giden Kemal Özmen, 
Antalya’dan Nevşehir’e giderken dinlenme 
tesisine girmek için yavaşladığı öne sürülen 
Önder Ç. idaresindeki 50 FD 165 plakalı 
TIR’a arkadan çarptı. Kafasındaki kask 
sayesinde kazadan yaralı olarak kurtulan 
Kemal Özmen, Seydişehir Devlet Hastane-
sine kaldırıldı. n İHA

Bir kişinin karşıdan karşıya geçerken 
pikabın çarpması sonucu yaralandığı kaza 
güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgi-
ye göre, Konya’da karşıdan karşıya geçmek 
isteyen bir yayaya pikabın çarptı. Kaza anı 
ise çevrede bulunan bir iş yerinde bulu-
nan güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera 
kayıtlarında dün çekilmiş olarak görünen 
görüntülerde, yayanın karşıdan karşıya 
geçmek için refüje çıktığı görülüyor. Daha 
sonra ise refüjden inen yayaya pikabın 
çarptığı görülüyor. n İHA

TIR’a çarptı, 
kaskı kurtardı

Kaza anında 
görüntülendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır, Sa-
nayi Siciline kayıtlı işletmelere Yıllık İşletme Cetvellerini 
doldurmalarıyla ilgili hatırlatmada bulundu. Özalır, “6948 
sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi gereği Sanayi 
Siciline kayıtlı işletmeler;  2017 yılı faaliyetlerinin yer aldığı 
Yıllık İşletme Cetvellerini  01 Ocak 2018 tarihinden itiba-
ren 30 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar sistem üzerinden 

doldurmak zorundadırlar.Sanayi Sicil Belgesine sahip İş-
letmeler2017 yılı Yıllık İşletme Cetvelini; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın https://sanayisicil.sanayi.gov.tr ad-
resinden kullanıcı adıyla giriş yaparak beyan etmeleri ge-
rekmektedir. Aksi halde 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa 
göre 2018 yılı için belirlenen 1.046,00 TL idari para cezası 
uygulanacaktır” dedi.  n HABER MERKEZİ

Sanayi işletmelerinin dikkatine!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tara-
fından düzenlenen kültür ve sanat 
yarışmaları kapsamında ‘’Türk Mü-
ziği’’ ve ‘’Şiir Okuma’’ yarışması İç 
Anadolu Bölge Finali Kayseri’de ger-
çekleşti.

İlimiz gençlerinden Buse Büşra 
Çalış,  Şiir Okuma Yarışması 18-25 
Yaş kategorisinde İç Anadolu Bölge 
Şampiyonu olurken, Türk Müziği 
Yarışmasında ise 18-23 Yaş Solo Kız 
Seskategorisinde Gamze Akçam, İç 
Anadolu Bölge üçüncüsü oldu.
n HABER MERKEZİ

Altunsoy: 12 Adaları 
Lozan’da kaybettik

Konya Aydınlar Ocağı’nın 
Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, Lo-
zan’dan bu tarafa tartışılan Adalar 
Denizi’ndeki 12 adayı kaybedi-
şimizin hâzin hikâyesini anlatan 
araştırmacı yazar Yılmaz Altunsoy, 
“12 adaların da yer aldığı Adalar 
Denizi’ni biz Lozan’da kaybettik” 
dedi.

İl Halk Kütüphanesinde ger-
çekleştirilen sohbette kısa bir se-
lamlama konuşması yapan Konya 
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü, tarihte özgürlüğü-
nü kaybetmemiş tek milletin Türk 
milleti olduğunu hatırlatarak va-
tanı, “Türklerin özgür olduğu yer” 
olarak tarif ettikten sonra son va-
tan parçası olan Anadolu’ya tutun-
duğumuzu ifade etti. Dr. Güçlü, 
400-500 sene tapusu bize ait olan 
12 Adalara bile sahip çıkamadığı-
mızı, Meis adasının Türkiye’ye 2 
km, Yunanistan’a 500 kilometre 
mesafede olmasına rağmen ona 
bile sahip çıkamadığımıza dair va-
him bir tabloyla karşı karşıya kalın-
dığını hatırlatarak “Yöneticilerin iyi 
insanlar olması yetmez. İdareciler 
cesur insanlar olmalı. Devlet baş-
kanları çok cesur ve ölümü göze 
alabilen insanlardan olmalı. Eğer 
korkaklarsa onları dost edinme-
yin.” dedi.
ADI EGE DEĞİL, ADALAR DENİZİ’DİR

Siyasal Bilgiler Fakültesi me-
zunu olduğunu ve geçtiğimiz sene 
“Yitik Şehir Musul’un Anahtarı” 
adlı kitabının çıktığını, bu sene de 
“Kayıp Cennet 12 Adalar” adlı ese-
rinin de Nesil Yayınlarından çıktı-
ğını ve üçüncü kitabının da yolda 
olduğunu hatırlatarak sohbetine 
başlayan Yılmaz Altunsoy, 12 Ada-
lar ile Türk-Yunan münasebetleri-
ni masaya yatırdı. 

Ecdadımızın 1940’lara kadar 
bu denize “Adalar Denizi” dedi-
ğini ve toplam büyüklüğünün ise 
215.000 km2 olduğunu ifade eden 
Yılmaz Altunsoy, “Ege Yunanca bir 
kelimedir. Ege denizi, Atina Körfe-
zinde küçüktür.Ecdadımız gibi bu 
denizin adı Ege değil, Adalar De-
nizi’dir. Öyle söylememiz gerekir.
Türkiye’nin yüzde 27’si kadar bir 
büyüklüğü var. Üzerinde 3.200 
tane ada, kaya, kaya parçası da 
var. Bunlar içerisinde bir futbol sa-
hası büyüklüğünde olanlar da var, 
Eğriboz ve Rodos gibi çok büyük 
adalar da vardır. Adaların toplam 
büyüklüğü ise 23.000 km2.  Yâni 
takriben Konya’nın yarısından bi-
raz daha büyük. Girit’ten Taşoz 
adasına kadar adalar denizinin 
uzunluğu toplam 660 km.” dedi.

YUNANİSTAN’LA 600 ADAYLA 
İHTİLAF HALİNDEYİZ

Adaları gruplara ayırarak 12 
Adaların içinde bulunduğu gruba 
Menteşe Adalar Grubu dendiğini 

kaydeden Altunsoy, bir şahsa ait 
olan Tavşan adası dışında Gökçe-
ada (İmroz) ile Bozcaada’nın bize 
ait olduğunu söyledi. Kara hudu-
dumuza 3 mil mesafede yer alıp da 
Yunanistan ile İtalya’ya verilme-
miş olan adaların bize ait olduğu 
belirten Altunsoy, şunları dile ge-
tirdi: “Üç mil dışındaki bütün ada-
lar, adacıklar, kayacıklar Lozan’ın 
16. Maddesine göre ne yazık ki 
önce İtalya’ya, sonra Yunanistan’a 
ait oldu. Haritaya baktığınız zaman 
böyle bir paylaşımın ormanların 
kralı aslan tarafından bile yapılma-
yacağını hepimiz anlardık. Böyle 
gayri adîl, gayri ahlâkî, gayri tarihî, 
gayri siyasî bir paylaşım hayatta 
olmaz.  Gökçeada ve Bozcaada’yı 
da Yunanistan ile Rusya Slavdır, 
Ortodoks’tur tehlikesinden dolayı 
stepte olarak Türkiye’ye verdiler. 
3 bin 200 adanın 2 bin 400 ta-
nesine Yunanistan sahip çıkmış 
durumda. Bize göre 1800 tanesi 
Yunanistan’ın olması gerekirken 
Yunanistan 2400 tanesini zap-
tetmiş durumda. Aramızda 600 
ada konusunda ihtilaf var. Kardak 
Kayalıkları gibi küçük adacıklar 
(30.000 m2) bunlar. Bu adaların 
100 tanesinde insan yaşıyor. Yâni 
3200 adanın 3100 tanesi gayri 
meskûn yerler. Biz bu adaları Lo-
zan’da, Yunan harbini kazanmış, 
Mudanya Mütarekesini imzalamış  
ve zafer kazanmış millet olarak 
İtalyanlara verdik. Lozan bir he-
zimettir. Lozan tutanaklarını iyi 
okumak gerekiyor. Adalar Denizi 
tarihin hiçbir döneminde Yunan’ın 
olmamıştır. Yunanistan, Batı’nın 
kullandığı kadîm bir alettir.”
RODOS ADASINI KANUNİ FETHETTİ

Toplam büyüklüğü 1400 km2 
ve Türkiye’ye yakınlığı 18 km. olan 
Rodos Adasına da değinen Altun-
soy, “Rodos’un Yunanistan ana 
karasına uzaklığı 420 km’dir. Ro-
dos, 213 sene Sen Jan Şövalyeleri 
adlı Katolik bir tarikatın hâkimiyeti 
altındaydı. Rodos’u çok iyi tahkim 
ettikten sonra gelip geçen gemileri 
haraca bağlamışlar. Yavuz Sultan 
Selim bu adaya “Hırsız Adası” di-
yordu.  Muhteşem Kanuni Sultan 
Süleyman’ın bizatihi katıldığı bir 
sefer sonucunda, 5,5 ay süren bir 
muhasara ve 70 bin şehit verile-
rek 1522’de fethedilmiş bir adadır. 
Meis adası da 3. Alâeddin tarafın-
dan fethedilmiştir” dedi.

Saruhan Adaları’nın elimizde 
bir darbeyle çıktığını da ifade eden 
Altunsoy, “Darbe yapan ordu harp 
yapamaz” dedikten sonra Konya 
Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Musta-
fa Güçlü, Yazar Yılmaz Altunsoy’a, 
bir hayli hacimli ve İngilizce olarak 
yazılmış Adalar Deniziyle ilgili ki-
tap hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması’nda kazanan okullar ödüllerini aldı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, merkez dışından 3 ilçenin finale kalmasının önemine vurgu yaptı

‘Çok büyük bir başarı’

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin 31 ilçedeki ortaokullara yö-
nelik düzenlediği Haydi Bil Bakalım 
Bilgi Yarışması’nın Şehir Finali ya-
pılarak dereceye giren okullar ödül-
lendirildi. Yarışmanın Konya’nın 
topyekun gelişiminin bir göstergesi 
olduğunun altını çizen Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Medeniyet Okulu eğitim-
lerinin de değerlerin öğretilmesi 
bakımından büyük önem taşıdığını 
söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Medeniyet Okulu Projesi 
kapsamında 31 ilçedeki ortaokul-
lara yönelik düzenlediği “Haydi Bil 
Bakalım” isimli bilgi yarışmasının 
büyük finali yapıldı. 

BU YARIŞMA KONYAMIZIN 
GELİŞİMİNİN BİR GÖSTERGESİ 
416 ortaokuldan 15 bin öğren-

cinin katıldığı yarışmanın ödül töre-
ninde konuşan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
dereceye giren öğrencileri kutlaya-
rak, merkez dışından 3 ilçenin fina-
le kalmasının önemine vurgu yaptı. 
Başkan Akyürek, “Merkez dışından 
üç ilçemizin finale kalması müthiş 
bir olay. Çok büyük bir başarı. Bu 
başarı nedeniyle okul müdürleri-
mizi, hocalarımızı, öğrencilerimizle 
birlikte tebrik ediyor ve teşekkür 
ediyorum. Başarının paylaşılması, 
eğitimin, kalkınmanın, gelişimin 
tabana yayılması çok önemli. Sa-
dece merkezdeki gelişim, ülkenin 

gelişmesi için yeterli değil. Bu ya-
rışma böylece bir mesaj vermiş 
oluyor. Konyamızın topyekûn geli-
şiminin bir göstergesi oluyor” dedi. 

MEDENİYET OKULU’NDA 
DEĞERLERİMİZİN 

ÖĞRETİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ 
Medeniyet Okulu Projesi’nin 

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
okul müdürleri ve öğretmenlerin 
desteği ile yürüdüğünü kaydeden 
Başkan Akyürek, “Değerlerimizin 
öğretilmesi çok önemli. Çocukları-
mızın ders dışında farklı bir prog-
ramla karşılaşması bireysel gelişim 
yönüyle çok önemli. Bu yarışmalar 
da okullarımızın gözden geçirilme-
sine vesile oluyor” dedi. 

Büyük heyecana sahne olan 

yarışmanın sonucunda Ilgın Can-
su Şimşek Ortaokulu birinci oldu. 
Tam altın, madalya ve 3 adet di-
züstü bilgisayar kazanan okulun 
öğrencilerine ödüllerini Konya İl 
Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy verdi. 

Yarışmayı ikinci olarak tamam-
layan Çeltik Üç Şehitler Ortaokulu 
da yarım altın, madalya ve iki adet 
dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi. 
İkincilik ödüllerini Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz verdi. Üçün-
cü olan Doğanhisar Atatürk Ortao-
kulu ise çeyrek altın, madalya ve 1 
adet de dizüstü bilgisayar ödülleri-
ni İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Servet Altuntaş’ın elinden aldı.
n AA

Türk Müziği ve şiirde Konya’ya ödül
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sınavla 
öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına 
başvuru süresi bugün saat 18.00’e kadar 
uzatıldı. MEB’in Twitter hesabı üzerinden, 
2 Haziran’da gerçekleştirilecek ortaöğretim 
kurumlarına girişte isteğe bağlı merkezi sı-
navın başvuru tarihlerinin uzatıldığına iliş-
kin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sınavla 
öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına 
başvuru süresi bugün saat 18.00’e kadar 
uzatıldı.” bilgisi paylaşıldı.
n AA

Cumhurbaşkanlığı, sosyal paylaşım siteleri 
Youtube ve Twitter üzerinden işitme en-
gellilere yönelik yayına başladı. Bu kapsam-
da açılan “Engelsiz Beştepe” adlı hesapta, 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin grup 
toplantısında yaptığı konuşmalar ile katıl-
dığı etkinliklerin özetini içeren görüntüler, 
işitme engellilere özel sunulacak. İlk olarak 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partisinin son 
grup toplantısındaki konuşması, işitme 
engeller için işaret diline çevrildi.
n AA

LGS başvuru 
süresi uzatıldı

İşitme engellilere 
özel yayın

Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin sulama 
kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 
1 kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu’nun 13. ki-
lometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürşen 
G. yönetimindeki 42 BFF 03 plakalı otomobil, Göçü Mahal-

lesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama 
kanalına düştü. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan at-
latırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Melahat G. yara-
landı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet 
Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.  n İHA

Otomobil sulama kanalına düştü

Yerli insansız araç 
Asya pazarına giriyor

Katmerciler ve ASELSAN ta-
rafından geliştirilen Uzaktan Ku-
mandalı Atış Platformu (UKAP) 
Asya pazarına açılıyor. Malezya’nın 
başkenti Kuala Lumpur’da düzen-
lenen Asya Savunma Hizmetleri 
(DSA) Fuarı’nda, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı koordinasyonunda 29 
firma ürünlerini ve kabiliyetlerini 
tanıtıyor.

Türk savunma sanayisinin ya-
kın zamanda ürettiği UKAP, fuarda 
öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

Fuarda, UKAP’ın yurt dışında 
satışına yönelik önemli bir gelişme 
yaşandı. Aracı geliştiren Katmer-
ciler, üzerindeki SARP Uzaktan 
Komutalı Stabilize Silah Sistemi’ni 
üreten ASELSAN ile Malezya’nın 
önde gelen savunma ve havacılık 
şirketi DEFTECH arasında iş birliği 
anlaşması imzalandı. Bu kapsam-
da UKAP, Asya bölgesinde DEF-
TECH üzerinden satılacak. 

İNSANSIZ SİSTEMLERİN 
ÖNCÜLERİNDEN

UKAP, güvenlik güçlerinin in-
sansız kara sistemi ihtiyacının kar-
şılanmasında öncü ürünler arasın-
da yer alıyor.

Savunma Sanayii Müsteşarı 
İsmail Demir, 20’den fazla platfor-
mun Türk Silahlı Kuvvetlerine tes-
lim edileceğini açıklamıştı. 

UKAP, el tipi kumandayla 
yakın mesafeden yönetilebiliyor. 
Büyük çanta tipi kumanda cihazı 
ise daha uzaklara, insanın erişe-
mediği bölgelere öncü kuvvet ola-
rak aracın gönderilmesine imkan 
sağlıyor. Böylece arkasındaki birli-
ğin ve personelin zarar görmesini 

engelliyor.
Yakından kumanda, uzaktan 

kumandayla hakim olunamayan, 
insan görüşünün ya da anında tep-
ki vermenin gerektiği durumlarda 
kullanılıyor.

Bunlara ilave uydu aracılığıy-
la kontrol seçeneği de bulunuyor. 
Uydu kontrolü, birden fazla aracın 
mesafe sınırı olmaksızın kullanıl-
masına olanak veriyor.

Modüler bir yapıya sahip araç 
ihtiyaca göre kamera donanımıyla 
keşif ve gözetleme, radarla tehdit 
tespit, yaralı kurtarma, mayın te-
mizleme, farklı araçların çekilmesi 
gibi amaçlar için de kullanılabile-
cek.

Platform, uzaktan kumandalı 
kitiyle 3 kilometre mesafeden yö-
netilebiliyor. Operasyon süresi ba-
taryayla minimum 5 saat iken, bu 
süre jeneratörle 8 saate kadar çıka-
biliyor. Saatteki hızı 25 kilometre 
olan aracın hızını artırmaya yönelik 
çalışmalar yapılıyor. Aracın taşıma 
kapasitesi ise 3 tona kadar çıkıyor.
n AA

Karatay’ın çehresini değiştiren Karatay Belediyesi, sosyal hizmetler ile dikkat çekiyor. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Gönül yollarını da yapıyoruz” dedi 

‘Kalbe giden gönül
yollarını da yapıyoruz’

Sosyal belediyeciliğin gerekle-
rini eksiksiz yerine getiren Karatay 
Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara yardım elini uzatarak, onların 
yüzünü güldürmeye devam ediyor. 
Konuyla ilgili bir değerlendirmede 
bulunan Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, “Belediye olarak 
sadece fiziki değişim, caddeler, yol-
lar yapmak değil vatandaşlarımı-
zın kalbine giden gönül yollarını da 
yapmayı kendimize düstur edindik. 
Sadece klasik belediyecilik hizmet-
lerinin yanı sıra Karataylı’nın günlük 
hayatının her alanında her anında 
var olmayı arzuluyoruz. Belediye-
mizin sosyal yönünü hem yardım 
faaliyetleriyle hem de uyguladığı-
mız onlarca projeyle güçlendiriyo-
ruz. Yardımlarımızın gerçek ihtiyaç 
sahiplerine ulaşmasını sağlamaya 
yönelik inceleme araştırmalarımızı 
disiplin içinde hayata geçiriyoruz. 
Yerinde ziyaretlerle hizmette etkin-
lik ve verimlilik sağlıyoruz” dedi. 

 “İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 
UMUT OLUYORUZ”

Aşevinden nakdi yardıma, şef-
kat evlerinden gıda yardımına, as-
ker maaşından Karatay Kart uygu-
lamasına kadar her konuda ihtiyaç 
sahiplerine yardım elini uzattıklarını 
ifade eden Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay’da ihti-
yaç sahibi çocukların giydirilmesi-
nin bir dayanışma örneği olduğunu 
söyledi. Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünce belirlenen ailelerin 
dilediği kıyafet ve ayakkabıyı alma-
ları için yönlendirildiğini söyleyen 
Başkan Hançerli, Bayramlarda bin-
lerce çocuğa kıyafet yardımı yapıldı-
ğını belirtti. Karatay’da evi yanan ai-
leler de unutulmadığını vurgulayan 
Başkan Hançerli, “Çeşitli nedenlerle 
çıkan yangınlarda evsiz kalan birçok 
aileye Karatay Belediyesi sahip çıktı. 
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlü-
ğümüzce tespit edilen ihtiyaç sahibi  
vatandaşlarımıza yardımda buluna-
rak, onların sorunları ile yakından 
ilgileniyoruz çalışmalarımızı, ‘insana 
yapılan hizmet, en değerli hizmettir’ 
anlayışı ile yürütüyoruz. Öte yandan 
Karatay’da ikamet eden ve herhan-
gi bir geliri olmayan, maddi yönden 
sıkıntı içerisinde olduğu tespit edi-

len, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine, 
yangın, göçük vb. felaketlere maruz 
kalmış ihtiyaç sahibi kişilere, Beledi-
ye Encümen kararı ile para yardımı 
yapılmaktadır. Bu kapsamda 2015-
2018 (2018 Nisan ayı dahil) yılla-
rı arasında 1 milyon 138 bin 900 
TL’lik nakdi yardım yapıldı” şeklinde 
konuştu. Başkan Hançerli; yine ihti-
yaç sahiplerine Karatay Kart uygula-
masıyla 2011-2018 (Nisan ayı dahil) 
yılları arasında 3 milyon 475 bin 76 
TL’lik yardım yapıldığını kaydetti. 

 ASKER AİLELERİNE 
MAAŞ VERİLİYOR

Karatay Belediyesi 4109 Sayılı 
Kanun kapsamında asker ailelerine 
askerlik maaşı veriyor. Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 

vatani görevlerini yapmak için kış-
laya giden askerlerin ailelerine asker 
maaşı ödediklerini söyledi.  Mehmet 
Başkan Hançerli, “Asker ailelerine 
sahip çıkmanın en temel insani gö-
revimiz olduğu gerçeğinden hare-
ketle böyle bir uygulama başlattık. 
Karatay Belediyesi olarak ilçe sınır-
ları içerisinde oturan ve vatani görev 
için askere giden evlatlarımızın evli 
ise eşlerine, bekar ise annelerine 
her ay maaş vermekteyiz. Gelir dü-
zeyi ne olursa olsun başvurmaları 
yeterlidir. Aylık ortalama 400 asker 
ailesine maaş vermekteyiz. Aileleri-
mize 2010 ile 2018 yılları arasında 
(Nisan ayı dahil) 5 milyon 830 bin 
660 TL’lik maaş verdik. Mehmetçik 
olmak bizim için bir onurdur; çocuk-
luğumuzda bunun hayaliyle büyü-
dük. Kimi güneyde, kimi kuzeyde, 
kimi memleketin en uç sınırında 
görev yapan evlatlarımız vatanımızı 
bekliyor. Onlar için ne yapılsa azdır. 
Çorbada bizim de tuzumuz olsun 
diye elimizden geldiği kadar asker-
lerimizin ailelerine destek olmaya 
çalışıyoruz. Bu hizmetimiz sosyal 
belediyeciliğin en güzel örneğidir” 
ifadelerine yer verdi.  
 “KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLDUK”

Karatay Belediyesi olarak her 
konuda ihtiyaç sahibi kimsesizlerin 
yanında olup, onlara destek olduk-
larını ifade eden Başkan Hançerli, 
geliri olmayan sokakta kalmış, yetim 
ve dul ihtiyaç sahibi vatandaşları 

Belediye olarak, Şefkat Evlerine yer-
leştirdiklerini söyledi. Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 
araştırılan aileler en fazla ihtiyacı 
olan sıralamasına göre belirli bir 
zaman dilimi içerisinde aile maddi 
durumunu düzeltene kadar Şefkat 
Evlerinde kira ve yakıt bedeli alın-
maksızın barınmaları sağlandığını 
ifade eden Başkan Mehmet Hançer-
li, “Hoşgörü, Hz. Mevlana’dan bize 
yadigar kalmış bir haslettir. İşte bu 
haslet doğrultusunda hayat bulan 
Şefkat Evleri doğal afetlerden savaş-
lara kadar pek çok zorluk ile imtihan 
edilen zor durumdaki insanlarımıza 
kucak açmış, onlara sıcak ve güvenli 
bir yuva olmuştur “diye konuştu. 

 KARATAY BELEDİYESİ YARDIMA 
KOŞMAYA DEVAM EDECEK

Karatay Belediyesi bünyesinde 
kurulan Aşevi ile günde 400 aileye 
iki öğün ve Aşevine gelme imkanı 
olmayan hastaların evine 2 öğün 4 
çeşit sıcak yemek servisi yapıldığını 
aktaran Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, ihtiyaç sahibi va-
tandaşlar için hazırlanan yemekler 
özel kaplarda hijyenik olarak teslim 
edildiğini kaydetti. Başkan Hançerli, 
“Sosyal belediyecilik anlayışı çerçe-
vesinde nerede ihtiyaç sahibi bir aile 
var ise oraya koştuk. Karatay Bele-
diyesi olarak imkanlar çerçevesinde 
yardımlarımız her yıl olduğu gibi de-
vam edecektir” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara yardım elini uzatarak, 

onların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
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24 Haziran süreci nasıl işleyecek?
AK Parti ve MHP’nin, seçimin 

24 Haziran 2018’de yapılmasına 
ilişkin ortak önergesi, TBMM Genel 
Kurulunda kabul edildikten sonra, 
cumhurbaşkanının onayına sunul-
maksızın Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girecek.

AA muhabirinin derlemelerine 
göre, Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasında Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun, 21 Ocak 2017 tari-
hinde TBMM Genel Kurulunda, 16 
Nisan 2017’de de halk oylamasında 
kabul edilmişti.

Anayasa değişikliğine göre, 
cumhurbaşkanlığı ve milletvekili 
genel seçimi 3 Kasım 2019’da bir-
likte yapılacaktı. Ancak, AK Parti ve 
MHP’nin TBMM Başkanlığına sun-
duğu ortak seçim önergesine göre, 
seçim 24 Haziran 2018 Pazar günü 
yapılacak. 

AK Parti Grup Başkanı ve İzmir 
Milletvekili Binali Yıldırım, MHP 
Grup Başkanı ve Osmaniye Mil-
letvekili Devlet Bahçeli ile iki parti 
grup başkanvekillerinin imzasını ta-
şıyan önerge, önce Anayasa Komis-
yonunda görüşülecek. TBMM Genel 
Kurulunda da ele alındıktan sonra, 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Kara-
rı” haline gelecek. 

Meclis Kararı, Cumhurbaşkanı-
nın onayına sunulmayacak, Resmi 
Gazete’de yayımlandıktan sonra yü-
rürlüğe girecek.

24 HAZİRAN’DAN SONRA 
YENİ BİR DÖNEM

Türkiye, 16 Nisan 2017’de halk 
oylamasında kabul edilen Anayasa 
değişikliğiyle 24 Haziran 2018 tari-
hinden sonra yeni bir döneme gire-
cek.

Buna göre, yeni parlamentoda 
milletvekili sayısı 550’den 600’e çı-
kacak.

Bundan sonra TBMM ve Cum-
hurbaşkanı seçimleri 4 yıl yerine, 5 

yılda bir aynı gün yapılacak. Cum-
hurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle 
ilişiği kesilmeyecek.

Siyasi parti grupları, en son ya-
pılan genel seçimlerde toplam ge-
çerli oyların tek başına veya birlikte 
en az yüzde 5’ini alan partiler ile en 
az 100 bin seçmen Cumhurbaşkanı 
adayı gösterebilecek. Bu hüküm, bu 
seçimde uygulanacak.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir 
suç işlediği iddiasıyla TBMM üye 
tam sayısının salt çoğunluğunun 
vereceği önergeyle soruşturma açıl-
ması istenebilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 
bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafın-
dan atanacak ve görevden alınacak. 
Bir veya daha fazla cumhurbaşkanı 
yardımcısı atanabilecek.

CUMHURBAŞKANI DEVLET 
BAŞKANI OLACAK

Cumhurbaşkanına “devlet baş-
kanı” sıfatı getirilecek. Devletin başı 
olan cumhurbaşkanına, yürütme 
yetkisi de verilecek.

Cumhurbaşkanı, “devlet başka-
nı” sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni 
ve Türk milletinin birliğini temsil 
edecek, anayasanın uygulanması-
nı, devlet organlarının düzenli ve 

uyumlu çalışmasını sağlayacak, yü-
rütme yetkisine ilişkin konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çı-
karabilecek.

Bakanlıkların kurulması, kal-
dırılması, görevleri ve yetkileri ile 
teşkilat yapısı ile merkez ve taşra 
teşkilatlarının kurulması, Cumhur-
başkanlığı kararnamesi ile düzenle-
necek.

TBMM, üye tam sayısının 5’te 3 
çoğunluğu ile seçimlerin yenilenme-
sine karar verebilecek. Yeni dönem-
de Mecliste 600 milletvekili olacağı 
için, 360 milletvekili ile seçimler ye-
nilenebilecek.

Cumhurbaşkanının, seçimlerin 
yenilenmesine karar vermesi ha-
linde TBMM genel seçimi ile cum-
hurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. 
Cumhurbaşkanının ikinci dönemin-
de Meclis, seçimlerin yenilenmesine 
karar verirse cumhurbaşkanı bir kez 
daha aday olabilecek.

Yeni dönemde TBMM, “Meclis 
Araştırması”, “Genel Görüşme”, 
“Meclis Soruşturması” ve “yazılı 
soru” yollarıyla bilgi edinme ve de-
netleme yetkisini kullanacak, ancak 
“gensoru” denetleme yetkisinden 
çıkarılacak.

İKİNCİ TURA KALIRSA, BU TUR 8 
TEMMUZ’DA OLACAK

24 Haziran 2018 günü yapılacak 
seçimde, geçerli oyların salt çoğun-
luğunu alan aday Cumhurbaşkanı 
seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk 
sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen 
ikinci pazar günü ikinci oylama ya-
pılacak.  Bu oylamaya, ilk oylamada 
en çok oy alan iki aday katılacak ve 
geçerli oyların çoğunluğunu alan 
aday Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu 
durumda seçimin ikinci tura kal-
ması halinde, ikinci tur 8 Temmuz 
2018’de yapılacak.

Anayasa’nın 67. maddesinin 
son fıkrasında düzenlenen, “seçim 
kanunlarında yapılan değişikliklerin, 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde yapılacak seçimlerde 
uygulanmayacağı” hükmü, refe-
randumda kabul edilen Anayasa 
değişikliğinin geçici 21. maddesinin 
H fıkrası, “Anayasa’nın 67. madde-
sinin son fıkrası, bu kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten sonra yapılacak 
ilk milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimi bakımından uygulanmaz” 
düzenlemesini içermesi nedeniyle 
24 Haziran 2018’de yapılacak se-
çimde uygulanmayacak. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
seçimin 24 Haziran’da yapılacağını 
açıklamasından sonra, İYİ Parti’nin 
seçime katılma yeterliliğine ulaşıp 
ulaşmadığı tartışılmaya başlandı.

Siyasi Partiler Kanunu’nun “si-
yasi partilerin seçimlere katılması” 
başlıklı 36. maddesine göre, partile-
rin seçimlere katılabilmesi için illerin 
en az yarısında oy verme gününden 
en az 6 ay evvel teşkilatlarını kur-
ması ve büyük kongrelerini yapması 
veya TBMM’de grubu bulunması 
gerekiyor. Aynı hüküm, Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kü-
tükleri Hakkında Kanun’da da dü-
zenleniyor. n AA

HDP’li Baydemir ve Irmak’ın 
vekillikleri düşürüldü

Karaman’da FETÖ il
imamları tutuklandı 

HDP Şanlıurfa Milletvekili Os-
man Baydemir ve HDP Hakkari 
Milletvekili Selma Irmak’ın millet-
vekilliği düşürüldü. TBMM Genel 
Kurulu’nda, Baydemir ve Irmak’ın 
hakkında mahkemelerce verilen 
ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Baş-
bakanlık tezkereleri okunarak, bil-
giye sunuldu. Anayasa gereğince, 
TBMM Genel Kurulu’nda okunan 
tezkerelerin ardından Baydemir 
ve Irmak’ın milletvekilliği düştü. 

Gaziantep Bölge Adliye Mahke-
mesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari 
Milletvekili Selma Irmak’ın “silahlı 
terör örgütüne üye olmak” ve “te-
rör örgütü propagandası yapmak” 
suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis 
cezasını, Gaziantep Bölge Adliye 
Mahkemesi de HDP Şanlıurfa Mil-
letvekili Osman Baydemir’e polise 
hakaret suçundan yerel mahke-
menin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün 
hapis cezasını onamıştı. n AA

Karaman’da Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanma-
sına (FETÖ/PDY) yönelik operas-
yonda gözaltına alınan, birisi 15 
Temmuz darbe girişimi sonrası 
FETÖ’nün “il imamı” olarak gö-
revlendirildiği tespit edilen iki zanlı 
tutuklandı. 

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şu-
besi (TEM) ekipleri, 15 Temmuz 
darbe girişiminin ardından örgüt 
tarafından sözde “il imamı” ola-
rak görevlendirildiği tespit edilen 

M.Y.Ö. ile örgüt üyesi olduğu tes-
pit edilen Y.Ç’nin yakalanması için 
çalışma başlattı. Sahte kimlik kul-
landığı tespit edilen M.Y.Ö. ile Y.Ç, 
düzenlenen operasyonla yakala-
narak gözaltına alındı. Yakalanan 
şüphelilerin, örgütün bütün gizli 
mesajlaşma uygulamalarını kul-
landıkları öne sürüldü. Emniyette-
ki işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından adliyeye çıkarılan iki şüp-
heli tutuklanarak Karaman M Tipi 
Kapalı Cezaevine gönderildi.
n İHA

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından, şehirlerin mevcut kimliklerinin korunarak geliştirilmesi ve her 
şehrin 2023 hedeflerinin ortak akıl yoluyla belirlenmesi amacıyla “Şehrim 2023” projesi “Şehir Buluşması” gerçekleştirildi

Konya 2023’e hazırlanıyor
AK Parti Genel Merkez Şehir 

Kültür ve Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkanlığı tarafından yürütülen Şeh-
rim 2023 Projesi kapsamında “Şehir 
Buluşması” çalıştayı gerçekleştirildi. 
Programa AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek,  AK 
Parti Çevre Şehir ve Kütür Başkan 
Yardımcısı Mine Lök Beyaz, AK Par-
ti Konya İl Teşkilatı mensupları, İlçe 
Belediye Başkanları, Oda ve Borsa 
Başkanları, akademisyenler  ve şeh-
rin önde gelen pek çok ismi katıldı. 

“ŞEHRE SAHİP ÇIKMAK BU 
ŞEHİRDE YAŞAYAN HERKESİN 

SORUMLULUĞUDUR”
Şehrim 2023 projesi ile ilgili ça-

lışmaları Kadim şehir Konya’yı 2023 
ve sonrasına hazırlamak, sonraki 
nesillere daha yaşanabilir bir şehir 
bırakmak adına önemsediklerini 
söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, “Çevre Şehir ve Kültür 
Başkanlığımızın Türkiye genelinde 
yaptığı çalışmaların Konya ayağı 16-
19 Nisan tarihlerinde Konya’da ger-
çekleştirildi. Pazartesi günü Şehrim 
2023 otobüsü şehrimize gelmişti. 
Kültür Park, Mevlana Meydanı, Sel-
çuk Üniversitesi Kampüsü’nde saha 
çalışmaları gerçekleştirildi. İnternet 
sitemiz üzerinden vatandaşlarımızın 
şehrimize dair görüşleri alındı. Son 
olarak gerçekleştirdiğimiz çalışta-
yımızda da şehrimizin önde gelen-
lerinin kanaatlerini ve görüşlerini 
almak için bir araya geldik. Kadim 
şehir Konyamızı 2023 ve sonrasına 
hazırlamak,  bizden sonraki nesillere 
daha yaşanabilir bir şehir bırakmak 
adına bu çalışmaları önemsiyoruz.   
Bu sorumluluğu hep birlikte taşı-

yoruz. Bu şehir hepimizin. Bu ülke 
hepimizin. Şehre sahip çıkmak, şeh-
rin geleceğini planlamak bu şehirde 
yaşayan herkesin sorumluluğudur.” 
dedi.

“HEP BİRLİKTE KONYA İÇİN EN 
DOĞRU ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ”

Şehirlerin eski ve yeni değerle-
rini buluşturmayı hedeflediklerini 
aktaran AK Parti Çevre, Şehir ve 
Kültürden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Mine Lök Beyaz, “Kon-
ya Şehrim 2023 projemizde yedinci 
durağımız oldu. Niyet hayr, akıbet 

hayr diyerek bu işe başladık. 2023, 
2053 ve 2071’de ülkemizin vizyo-
nu kadar şehirlerimizin vizyonlarını 
da önemsiyoruz. Konya’ya bu şe-
hirde yaşayanları dinlemeye geldik.  
Konya, yurt içinde de yurt dışında 
da Mevlana ile bilinir. Bunun dışın-
da Konya’nın pek çok değeri var. 
Değerlerimize sahip çıkmak bizim 
temel düsturumuzdur. Eski değerle-
rimize ne kadar sahip çıkarsak, gide-
ceğimiz yeni yollarda o denli başarılı 
olabiliriz. Amacımız şehirlerin tüm 
dinamikleri ile birlikte doğru şekilde 

tespitler yapmaktır. Değerlendir-
meler sonucunda hazırlanan rapor-
larımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza 
ulaştıracağız. Şehrim 2023 projesi 
ile Konya ve Türkiye için en doğru 
çalışmaları hep birlikte yapacağız” 
ifadelerini kullandı.   

“ŞEHİRLERİMİZİ 2023’E 
HAZIRLIYORUZ”

Şehrim 2023 projesinin çok 
önemli olduğunu ifade eden Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, “Belediyecilikte, yerel yö-
netimlerde 2014’ten sonra yeni bir 

dönem başladı. Yeni Büyükşehir 
uygulaması ile birlikte yerelleşmede 
yeni bir modeli hayata geçirmeye 
başladık. Ülkemizin 2023, 2053 ve 
2071 hedefleri var. Bu hedeflere ula-
şabilmek için şehirlerimizin de yerel 
yönetimlerimizin de buna uygun 
projeleri hayata geçirmesi gerekiyor. 
Şehrim 2023 projesi ile de bu adım 
atılmış oluyor.” şeklinde konuştu. 

Protokol konuşmaları ve tanıtım 
filmi gösterimin ardından program 
basına kapalı olarak devam etti.
n HABER MERKEZİ

Tahir Akyürek 

Hasan Angı 

Mine Lök Beyaz
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Cinderes’te yerel meclis oluşturuldu Türkçe dersi Malezya müfredatında

Afrin ilçe merkezinden son-
ra Cinderes beldesinde de yerel 
meclis kuruldu. Afrin’in Cinderes 
beldesinde yaşayan Arap ve Kürt-
ler, oylama yaparak yerel mec-
lis kurdu. Cinderes yerel meclisi 
başkanlığına seçilen Subi Rızık, 
AA muhabirlerine yaptığı açıkla-
mada, 15 kişilik bir meclis kur-
duklarını söyledi. Rızık, Arap ve 

Kürt üyelerle kurdukları meclisin 
hedefinin beldenin okul, kanali-
zasyon, sağlık ve güvenlik alan-
larında altyapısını güçlendirmek 
olduğunu ifade etti. Halep’teki 
yerel meclise bağlı faaliyet gös-
tereceklerini vurgulayan Rızık, 
15 üyeden 4’ünün Arap, kala-
nının Kürt olduğunu belirtti. 12 
Nisan’da da Afrin ilçe merkezinin 

ileri gelenleri, kent merkezinde 
yerel hizmetleri sağlamak için 
Kürt, Arap ve Türkmenlerden 
oluşan bir yerel meclis kurmuş-
tu. Suriye Kürt Ulusal Konseyi 
(ENKS) de bu oluşuma destek 
vermişti. Terör örgütü YPG/PKK 
ise Afrin yerel meclisine destek 
veren bazı ENKS üyeleri ile yakın-
larını alıkoymuştu.  n AA

Türkçe, Malezya’da ilk defa bir 
okulda seçmeli ders olarak okutu-
lacak.

Malezya’da faaliyet göste-
ren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 
desteğiyle ülkede ilk defa Türkçe 
seçmeli ders olarak müfredata 
girdi. AA muhabirine konuşan 
Kuala Lumpur YEE Müdürü Dr. 

Ömer Altun, Malezya’da ilk defa 
Türkçe dersinin bir okulda ders 
olarak okutulmasına vesile olmak-
tan mutlu olduklarını belirterek, 
“Kuala Lumpur Kolej Teknoloji 
Darulnaim arasında imzalanan 
Tercihim Türkçe Protokolü kapsa-
mında Türkçe dersleri, bu kolejde 
müfredata girdi. Ülkede ilk defa 

Türkçe resmi seçmeli ders olarak 
öğretilecek.” dedi. Malezya’da bir-
çok üniversite ve kolejle Türkçe 
derslerinin müfredatlarına girmesi 
için görüşmelerin devam ettiğini 
söyleyen Altun, Türkçeye ilginin 
her geçen gün daha da artttığı 
görmenin gurur verici olduğunu 
kaydetti.   n AA

Yunanistan’da Danıştayın, FE-
TÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrası Yunanistan’a kaçan darbe-
cilerden Süleyman Özkaynakçı’nın 
geçici bir süre kontrol şartıyla 
tekrar serbest bırakılmasına karar 
verdiği bildirildi. Danıştay Başkanı 
Nikolaos Sakellariu başkanlığında 
toplanan kurul, hükümetin, Öz-
kaynakçı’ya verilen iltica hakkına 
ilişkin kararın askıya alınmasına 
yönelik itirazını değerlendirdi. Alı-
nan kararda, Özkaynakçı’nın tüm 
darbeci askerlerin iltica başvuru-
larına yönelik Danıştay kararı açık-
lanana dek sıkı kontroller şartıyla 
serbest kalmasına hükmedildiği 
ifade edildi. Danıştay böylece hü-
kümetin itirazını kısmen reddet-
miş oldu.  Özkaynakçı’nın, göze-
tim altında tutulduğu karakoldan 

salınması halinde açıklanmamak 
kaydıyla ikamet adresi gösterme-
si ve her gün karakola görünmesi 
şartları getirildi. Özkaynakçı’ya 
ayrıca yurt dışı yasağı kondu. Da-
nıştay kurulunun açıklamasında, 

“Yönetim, alınan önlemlerin esas 
olarak gözaltı anlamına gelmemesi 
şartıyla Türk vatandaşının korun-
ması ve etkin bir şekilde gözetimi 
için tüm gerekli ve uygun tedbirle-
ri almalıdır.” ifadelerine yer verdi. 

İltica talebi 2017 Aralık sonunda 
kabul edilen Özkaynakçı, kısa bir 
süre serbest kalmış, hükümetin 
kararın askıya alınması ve iptal 
edilmesi yönündeki başvuruları-
nın ardından tekrar gözetim altına 
alınmıştı. Daha sonra hükümetin 
itirazının, temyiz mahkemesi yeri-
ne üst mahkeme olan Danıştayda 
görüşülmesi kararlaştırılmıştı.

Danıştayın, darbecilerin iltica 
taleplerine ilişkin nihai kararını ise 
4 Mayıs’ta vermesi bekleniyor. Öte 
yandan, Yunan hukukuna göre 
azami 18 ay olan gözaltı süresinin 
Mayıs sonunda dolacağı belirtildi. 
Yunanistan Adalet Bakanı Stavros 
Kontonis, darbeci 8 eski askerin bu 
sürenin dolması halinde serbest 
kalmalarının önünde herhangi bir 
engel bulunmadığını açıklamıştı.
n AA

İsraillileri savaş 
korkusu sardı

Suriye’de koalisyon 
saldırısı sivilleri vurdu

İsrail’de yapılan bir ankete göre 
halkın yarısından fazlası Suriye’de-
ki son gelişmeler ve İran ile artan 
gerginlik nedeniyle ülkelerinin ya-
kın bir gelecekte savaşa gireceğine 
inanıyor.

Merkezi Tel Aviv’de bulunan 
Maariv gazetesindeki habere göre, 
özel bir anket şirketi tarafından 
yapılan kamuoyu yoklamasında 
İsraillilerin yüzde 52’si ülkelerinin 
yakın bir zamanda savaşa gireceği-
ne inandığını ortaya koydu. “Panels 
Politics” adlı kuruluş, yaptığı son 
kamuoyu yoklamasının sonuçlarını 
paylaştı. Ankete göre, katılımcıla-
rın yüzde 18’si İsrail’in “gerçek bir 
tehlikeyle karşı karşıya” olduğunu 
düşünüyor. Katılımcıların yüzde 
34’ü İsrail’e yönelik tehdidin İran, 
Hamas ve Hizbullah’tan kaynaklı 
olduğunu ileri sürerken, “Yakın bir 
gelecekte savaş çıkacağına inanı-
yor musunuz?” sorusuna ise yüzde 
52’si evet cevabını verdi. Öte yan-
dan katılımcıların yüzde 32’si hayat 
pahalılığı ve ekonomik sorunların 

İsrail’in en büyük sorunu olduğunu 
belirtirken, kamu sektöründeki yol-
suzluk olaylarının İsrail’in en önem-
li sorunu olduğunu dile getirenlerin 
oranı ise yüzde 22 olduğu bildirildi. 
Humus şehrindeki T-4 hava üssü-
ne 9 Nisan’da düzenlenen hava sal-
dırısında 2’si asker, 5’i milis 7 İranlı 
ölmüş, Rusya ve İran saldırıyla ilgili 
İsrail’i suçlamıştı.  İran’dan gelen 
“karşılık verilecek” açıklamalarının 
ardından yerel basın, İsrail ordusu-
nun Suriye sınırında bulunan işgal 
altındaki Golan tepelerinde askeri 
önlemlerini artırdığını ve gelecek 
ay ABD’nin Alaska eyaletinde ya-
pılacak olan askeri tatbikata İsrail 
Hava Kuvvetlerinin savaş uçağı 
göndermeyeceğini yazmıştı. İsrail 
Ordu Sözcüsü, Alaska’daki tatbika-
ta ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 
“Hava Kuvvetleri tatbikata katıla-
cak ancak uçak katılımı Hava Kuv-
vetleri durum değerlendirmelerine 
göre ayarlanmıştır.” değerlendir-
mesinde bulunmuştu.
n AA

ABD öncülüğündeki uluslara-
rası koalisyonun Suriye’nin kuzey-
doğusundaki Haseke ilinde terör 
örgütü DEAŞ’ın kontrolündeki ce-
zaevini vurduğu, 11 sivilin öldüğü 
ileri sürüldü.

ABD öncülüğündeki uluslara-
rası koalisyonun Suriye’nin kuzey-
doğusundaki Haseke ilinde terör 
örgütü DEAŞ’ın kontrolündeki ce-
zaevini vurduğu, 11 sivilin öldüğü 
ileri sürüldü.

Haseke’deki yerel kaynaklar-

dan alınan bilgiye göre, koalisyo-
na ait savaş uçakları, Haseke’nin 
güneydoğusundaki Ebu Hamdan 
köyünde DEAŞ’ın kontrolündeki 
cezaevini vurdu.

Saldırıda 11 sivilin hayatını 
kaybettiği öne sürüldü. Halihazır-
da DEAŞ, Haseke’de Irak sınırının 
bir kısmına hakim Şedadi kırsalı, 
Humus’un doğu kırsalı, Şam ve 
Kuneytra’da belli noktalarda varlı-
ğını sürdürüyor.
n AA

Suriye’deki Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta’dan tahliye edilmek zorunda kalan 
siviller, gün ışığı ve bir dilim ekmeğe hasret oldukları, bebeklerini toprağa verdikleri günleri anlattı

Doğu Guta, güneş 
ışığına hasret kaldı

Suriye’deki Beşşar Esed re-
jimi ve destekçilerinin, başkent 
Şam’da 5 sene ablukada tuttuk-
tan sonra Rusya ile varılan an-
laşma gereği bölgeden çıkmasına 
izin verdiği sivillerden bir kısmı, 
Fırat Kalkanı Harekatı’nda kurta-
rılan Bab ilçesine sığındı.  Burada-
ki geçici barınma merkezlerinde 
konuşan sivillerden Ebu Mah-
mut isimli bir kuşatma mağdu-
ru, Doğu Guta’da hayatın küçük, 
büyük herkes için çok zor oldu-
ğunu vurguladı. Arpadan ekmek 
yaptırmak için de bütçe ayrılması 
gerektiğini belirten Ebu Mahmut, 
“Parası olan ekiyordu. Değirmene 
götürüp un haline getiriyordu. Ek-
mek yapıyordu. Arpa alabileceği-
miz tek bir tüccar vardı. Tüm Gu-
ta’ya o hakimdi. Bölgeye getirip 
sattığı her bir kilodan komisyon 
alırdı. Esed rejimiyle bir nevi or-
tak çalışıyordu. ‘Koyunlara vere-
ceğiz.’ diye alır, kendimiz yerdik.” 
diye konuştu. Domates ekip yazın 
meyvesini, kışın konservesini yi-
yerek aylar geçirdiklerini anlatan 
Ebu Mahmut, “Ablukada oldu-
ğumuz sürece patates görmedik. 
Patates yemeğini özlemiştik. Bal 
kabaklarını pişirir, çocuklara pa-
tates diye verirdik.” dedi. “12 kişi 
bir olduk, bir kilogram muz aldık. 
Yeğenlerimizden biri kabukla-
rıyla yedi” Ebu Mahmut, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “Meyve nedir 
görmedik ki. Meşhur tüccarımız 
bir keresinde bölgeye meyve sok-
tu. 12 kişi bir olduk, bir kilogram 
muz aldık. Yeğenlerimizden biri 
kabuklarıyla yedi. Nasıl yenece-
ğini bilmiyordu. Çocuklar araç 
yakıtı elde edebilmemiz için so-
kaklardaki plastikleri toplardı, 
mazot yapanlara satardı. Günde 
bir öğün yemek yiyorduk. Baba 
ve anne olarak biz sabrediyor-
duk, yemiyorduk. Çocuklarımıza 
yediriyorduk.” Bölgede uzun süre 
önce ilaçların tükendiğini, bulu-

nan ilaçların da tarihlerinin geç-
miş olduğunu söyleyen Ebu Mah-
mut, “Bir ekip vardı. Terk edilmiş 
binalardaki ilaçları topluyordu. 
İhtiyacı olanlara dağıtıyordu. Ço-
cuklarımdan birinin karın ağrısı 
vardı. Sormadığım, gitmediğim 
yer kalmadı. Sonra kendim ba-
haratlardan karışım yaptım, ilaç 
diye verdim.” şeklinde konuştu. 
Ebu Mahmut, son 3 aylarının sığı-
naklarda geçtiğini belirterek “Ço-
cuklarımız güneş ışığını aylarca 

göremediler. Çocuklar dışarı çıkıp 
oyun oynamak istiyorlardı. Sürek-
li kızıyorduk çocuklara. Çocuklar 
bir bizim kızmalarımızdan bir de 
rejimin bombalarından çok çekti.” 
ifadelerini kullandı.

“GÖKYÜZÜ BİLE ABLUKADAYDI”
7 Nisan’da kimyasal silahla 

vurulan Duma ilçesinden Mah-
mut Şahap, “Doğu Guta’da en de-
ğerli şey ekmekti. Arpa alabilmek 
için 2-3 gün sırada beklerdik. 3 
veya 5 kilogram alır, 3 günlük ek-

mek yaptırırdık. Ekmek olmayın-
ca ıspanak yerdik. Sebze ekmeye 
çalışırdık. Ekilecek arazi çok azdı. 
Her yer bina enkazıydı.”

Şahap, şöyle devam etti; 
“Doğu Guta’da gökyüzü bile ab-
lukadaydı. Sığınaklarda yaşıyor-
duk. Kimyasal silah saldırılarında 
gözümüzün önünde ölenler oldu. 
İnsan hakları örgütleri rejime 
baskı yapıp giremez miydi? Tah-
liye edilirken otobüslerden gör-
dük, hiçbir şeyi saklamıyorlardı. 
Kimyasal füzeleri sergiliyorlardı. 
Araştırmaya gelenler bizden delil 
istiyorlardı. Onlara ‘Gidin ölüleri-
mize bakın. Bahçeli evlerin bahçe-
lerinin tamamına ölüleri serdiler.’ 
dedim. Tahliye edilmeden 1 gün 
önce 4 yaşındaki kızımı toprağa 
verdim. Terörist miydi bu çocuk? 
Saldırılarda 7 çocuğum öldü. Cep-
he hattını vurmuyordu ki sivilleri 
vuruyordu. Bizim hayatımız böy-
leydi. Ne kadar konuşsam o kadar 
canınız acıyacak.”

Mahmut Şahap, “En zengin 
kişi bile kahvaltılık alamazdı. Yo-
ğurt, zeytinyağı, şeker, çay, hiçbi-
rini alamazdık. Evimiz yıkıldı. Her 
şeyimizi kaybettik. Hayattan bek-
lentim kalmadı.” dedi.

5 YIL ELEKTRİKSİZ YAŞADILAR
Dumalı Ebu Yasin de rama-

zan aylarında iftar ve sahuru birer 
gün arayla yaptıklarını belirterek 
“Çocuklar sabah kalktıklarında aç 
olduklarını söylerlerdi. Çocukları 
bir şeyler toplamaya gönderirdik 
ama geri gelecekler mi bilmezdik. 
Bir füze atıldığında en az 5-10 
kişi ölüyordu. Kimyasal silah sal-
dırısında aile reisleri evlerine bir 
şeyler götürmek için dışarı çıkıp 
döndüklerinde sığınaklardaki ai-
lelerinin öldüğünü gördüler.” 
ifadesini kullandı. Ebu Yasin, 2 
Şubat 2013’te elektriklerinin ke-
sildiğini, 14 Nisan 2018’de tahli-
ye edilene kadar elektriksiz yaşa-
dıklarını sözlerine ekledi. n AA

Yunan yargısından darbeciye geçici serbestlik!

Doğu Guta’dan çıkarak Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen Bab İlçesi’ne 
kurulan çadır kentlerde yaşayan Doğu Gutalılar, yaşadıkları kara günleri anlattılar.
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Fuara katılan firmalardan olan 
Saltanat İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Faruk Çetin de 2013 
yılından bu yana sektörde hizmet 
verdiklerini dile getirdi. 170’e yakın 
konut bitirdiklerini söyleyen ve de-
vam eden projelerini de anlatan Çe-
tin, “Şuanda devam eden 320 dai-
relik 3 ayrı konut projesi ve M1 AVM 
civarında ticari iş merkezimiz var.
Sektörde isim ve güvenirliğine ya-
kışır kalitede projeler hazırlayarak, 
müşteri memnuniyetini gözeterek 
yeni,kaliteli, güvenilir, huzurlu ya-
şam birimleri oluşturmak en büyük 
hedefimiz” dedi. Fuara geçen yıl da 
katıldıklarını hatırlatan Çetin, “Ge-

çen yıl beklentimizin üzerinde ziya-
retçi aldık. İnşallah bu sene daha çok 
katılımla fuarımızı tamamlayacağız. 

Fuarımızın hayırlı olmasını diliyor 
herkesi standımıza davet ediyoruz” 
diye konuştu. 

HABER - İLAN

İnşaat sektörü Konya’da aynı anda açılan 4 fuarla biraraya geldi. Ekonomik durgunluğun yaşandığı bugünlerde sektör temsilcileri 
açılan fuarın piyasaya olumlu yansımasını bekliyor. 217 firmanın katılımıyla hazırlanan fuarlarda ziyaretçi hedefi ise; 40 bin

4 sektör fuarda buluştu
TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ tara-

fından 19-22 Nisan tarihlerinde ger-
çekleşen Konya Gayrimenkul Fuarı, 
Konya İnşaat Fuarı, Konya Kent 2018 
ve Konya Mobilya Dekorasyon ve İde-
al Ev Fuarı kapılarını açtı. Bu yıl 40 
bin metrekarelik alanda 217 firmanın 
katılımıyla hazırlanan fuarlara, yurt içi 
ve yurt dışından 40 bine yakın ziyaret-
çi bekleniyor. Konya inşaat fuarında 
yenilikler katılımcılarla buluşurken 
sektör temsilcileri fuarın kendilerine 
büyük katkı sağlamasını umut ediyor. 
TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından dü-
zenlenen Konya 2. Yapı Fuarı açıldı. 
TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Fuarda 
ilk defa örnek bir daire sergilenecek. 
Burada 100 bin liradan 5 milyon li-
raya kadar çeşitli evler sergilenecek. 

Geçen yıl ziyaretçi sayımız 34 bini 
bulmuştu, bu yıl ise 40 bin ziyaretçi-
yi aşmayı hedefliyoruz” dedi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, 400 belediye başkanı, daire 
başkanları ve belediye temsilcisinin 
fuarı ziyaret edeceğini dile getirdi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk de şehrin, sahip olduğu 
avantajlarla fuarcılıkta cazibe merkezi 
olma yolunda hızla ilerlediğini belir-
terek, fuar ziyaretleri kapsamında 1 
milyon kişinin ticaret yapmasını sağ-
lamayı hedeflediklerini söyledi.

Fuar açılışına Vali Yakup Canbo-
lat, Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve 
çok sayıda davetli katıldı. Fuar, 22 
Nisan’a kadar gezilebilecek.

DUHA GRUP YENİ PROJELERİNİ SERGİLEDİ
Fuarda yerini alan Duha Grup 

da vatandaşları fuara davet edi-
yor.  Duha Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Yeşilyurt, fuardan 
umutlu olduklarını söyledi. Fuar-
la ilgili düşüncelerini dile getiren 
Yeşilyurt, “Fuarın hareketli ge-
çeceğini düşünüyoruz. Geçen yıl 
baktığımızda fuar alanı etkili idi.  
Bizler de firmalarımızla geçen yıl 
yaşanan hareketliliğin ardından 
fuarda standımızı açtık. Fuarın bu 
senede hareketli ve verimli geçe-
ceğine inanıyoruz” dedi. Firma 
olarak önemli işlere imza attıkları-
nı da söyleyen Yeşilyurt, “Ağırlıklı 
olarak Karatay Bölgesinde hizmet 
vermekteyiz. Şuanda Karatay Çi-
menlik’te bulunan 120 dairelik 
konutumuzu teslim ettik. Yeni pro-
jemiz Mevlana Kültür Merkezi kar-
şısında Duha Gold diye 110 daire-
lik bir projemiz var” diye konuştu.

SALTANAT İNŞAAT SEKTÖRDE 
HIZLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜYOR 

Fatih Yeşilyurt

haber@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE

HAZIRLAYAN
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Türkiye’de tek-
vando denilince 
ilk akla gelen 
isimlerden. 
Türkiye’ye bu 
branşta ilk kez
madalya geti-
ren sporcu, 15 
yıldır Tekvando 
Federasyonu 
Başkanı. Türk 
ve Dünya tek-
vandosunun en 
önemli isimle-
rinden biri ola-
rak kabul edilen 
Metin Şahin 
Konya’dan baş-
layıp zirveye 
çıkan hikayesi-
ni Yeşil Beyaz 
Konya’ya anlattı

Metin Şahin. Konya ve Türkiye’nin 
yetiştirdiği en önemli sporculardan 
biri olmakla yetinmedi, kendisini ge-
liştirerek tekvando alanında Türkiye ve 
Dünya’nın en önemli isimlerinden biri 
olmayı başardı. Konya’dan başlayan 
yolculuğun sonunda şimdi Dünya ve 
Türk tekvandosunu yönetiyor. Türkiye 
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin 
Şahin Yeşil Beyaz Konya’nın konuğu… 
KENDİ SIKLETİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ

Konya Beyşehir - Hüyük Pınarbaşı Kö-
yü’nde doğdum. Daha sonra Konya’ya ta-
şındık ve ilkokulu Konya’da tamamladım. 
Ardından da Sarayönü İmam Hatip Lise-
si’nden mezun oldum. Yüksek öğrenimimi 
Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Bölümü’nde tamamladım. Bilahare 
1988 yılında Selçuk Üniversitesi Beden Eği-
timi ve Spor Bülümü’ne öğretim görevlisi 
olarak atandım. Daha sonra doktoramı ta-
mamlayarak doçent doktor unvanını aldım. 

Spor hayatım da 1972 yılında Jimnastik 
ile başladı. Daha sonra diğer uzak doğu dö-
vüş sporları ile devam etti. 1982 yılına kadar 
hem tekvando hem de boks alanında faaliyet 
gösterdim. Boksta da çeşitli şampiyonları-
na katıldım ancak 1983 yılında tekvandoda 
Türkiye Şampiyonu oldum. İlk dünya şampi-
yonasına bu sayede katıldım. Danimarka’da 
yapılmıştı ve ilk Dünya şampiyonasıydı. Aka-
binde 1984 Avrupa Şampiyonası. Stutgart’ta 
düzenlenmişti. Bu turnuvada Avrupa ikincisi 
oldum. 1985 yılına gelindiğinde de, dünya 
şampiyonası Güney Kore’nin Seul kentinde 
düzenlendi. 1988 olimpiyatları öncesi çok 
büyük bir provaydı. O şampiyonada 76 kilo-
da finale çıktım ve Dünya ikincisi oldum. En 
büyük derecem de buydu zaten. 1986 yılında 
yeniden Avrupa Şampiyonu oldum. 1987’de 
bir sakatlık dönemim var. 1988 yılında yeniden 
döndüm. 88 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş 
madalya kazandım ve Seul’deki olimpiyatlara 
katıldım. Bronz madalya kazandım. Bu tek-
vandoda ilk madalya olarak tarihe geçti. 1990 
yılında yine bir Avrupa şampiyonluğum var. 91 
Dünya Şampiyonası Bronz madalya. 1995 yı-
lında da spor hayatımı noktaladım. 30’a yakın 
uluslararası organizasyonda şampiyonluğum 
var ayrıca. Kendi sıkletimde dünyanın en iyi 
sporcusu seçildim birkaç kez. 1986 - 96 arası 
dünyanın pek çok yerinde seminerler verdim 
tekvando ile ilgili. 

15 YILDIR FEDERASYON BAŞKANI
Şuanda Selçuk Üniversitesi’nde öğretim 

görevlisi unvanım devam ediyor.   2003 yılın-
dan beri de Tekvando Federasyonu Başkan-
lığı görevini yürütüyorum. 2003, 2004, 2006, 
2008, 2012 ve son olarak 2016 genel kurulla-
rından seçilerek başkan oldum ve 15 yıldır bu 
görevi yürütüyorum. Aynı zamanda 2004 yılın-
da Dünya Tekvando Federasyonu yönetimine 
de seçildim. O günden beri Dünya Federasyo-
nunda görevim devam ediyor. Aynı zamanda 
Avrupa Tekvando Federasyonu Asbaşkanlığı 
görevim de var. 

DÜNYA TEKVANDOSUNDA 
TÜRKİYE AĞIRLIĞI

Sportif geçmişin üzerine idari yaşantımız 
da olunca tekvando alanında dünyada çok 
iyi bir konumdayız. Hem Avrupa hem Dünya 
Federasyonlarında reformist hamlelerde bu-
lunduk. Tekvando’nun olimpik bir spor ola-
rak kalması için önemli mücadeleler verdik. 
Hem Avrupa’da hem Dünya’da bize verilen 
görevleri layığı ile yerine getirdik.  Ben 
göreve geldikten sonra 4 olimpiyat gerçek-
leşti. Her organizasyonda tekvando sevilen 
ve ilgi gören bir branş oldu. 206 ülkeden 
binlerce kişi ile dünya tekvandosu bir aile. 
Ancak Türkiye bu ailenin önemli bir par-
çası. Orda bir takım olarak ülkemizi iyi 
temsil ettiğimizi düşünüyorum. Ali Sağır-
kaya, Ali Şahin, Oktay Yılmaz gibi önem-
li isimlerle beraber bir takım halindeyiz. 
Arkadaşlarımız hem Dünya Federasyon 
hem Avrupa Federasyonu’nda görev 
alıyor. Yurt dışında Türkiye, yaptığı tüm 
organizasyonları başarılı bir şekilde 
yapan bir ülke olarak tanınıyor. Avrupa 
Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları 

bunlardan çok başarılı bir şekilde çıktık. Hem 
WTF hem Avrupa Tekvando Federasyonu biz-
den bu konuda hep övgüyle bahsetti. Bu da 
bizim bir gururumuz. Bu ciddi bir takım çalış-
masının eseridir. 

400 BİN LİSANSLI SPORCU
Türkiye’de Tekvando 1968’li yıllarda geldi. 

Kore savaşında Türk askerlerimizin gösterdiği 
kahramanlıklarla Türk – Güney Kore dostluğu 
o yıllarda çok sıkı bir şekildeydi. Ve o dönem-
de Güney Kore’nin Türkiye’ye ilgisi vardı. O 
dönemlerde ciddi bir hoca gönderildi. Ve o 
süreçten sonra çok değerli hocalarımız yetiş-
meye başladı. İsmet Iraz, Şükrü Gencer, Aygaz 
Kırşen gibi çok değerli isimler yetişti. Onlarla 
başlayan süreçte Judo Tekvando Federasyonu 
ilk defa 1976’larda devreye girmişti. İlk başlar-
da Judo’nun yanında bir spor olarak devreye 
girmiştir. 1981 yılında Judo’dan ayrı müstakil 
Tekvando Federasyonu açılmıştır. İlk başkanı 
da Mithat Kor olmuştur. O dönemin ilk antrenö-
rü de İsmet Iraz olmuştur. Benim de spora baş-
ladığım yıllar olan 1980’de 12 Eylül darbesin-
den dolayı sporda büyük bir düşüş vardı. 1982 
yılında Avrupa Şampiyonasında 2 altın madal-
ya kazandık. 1983 yılında benim de bulundu-
ğum Dünya Şampiyonasında bir şampiyonluk 
yaşadık. Ve bu başarılar Türk sporunda çok 
ses getirdi. Gelişen yıllarda tekvando 1983’den 
90’ların sonuna kadar Türk sporunun lokomotifi 
olmaya devam etti. Ama Tekvando 1988’de ilk 
defa Olimpiyatlarda gösteri sporu olarak yer 
aldı. 2000 yılında Sidney’da artık olimpiyatlar-
da tamamen yer aldı. Ve ilk madalyayı bronz 
madalya olarak Sidney’da kazandık. 2004, 
2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatlarında toplam 6 
madalya kazandık. Tabi ki bu çok başarının bir 
eseridir. 2012 yılında zirve yaptık. Çok ciddi bir 
çalışma yaptık ve sonucunda 2012’de 1 altın 
ve 1 gümüş madalya kazandık. 2020 Olimpi-
yatlarına çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. 
Son Dünya şampiyonasında Güney Kore’de 
182 ülke içinde 1 altın ve 1 gümüş madalya 

kazandık. Antrenör’ümüz Ali Şahin 3 kere dün-
yanın en iyi antrenörü seçildi. Bunların yanında 
gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup spor 
yapması da bizim en büyük hedeflerimizden bi-
ridir. Şu anda 400 bin civarında sporcumuz var. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Karadeniz 
Bölgesinde gençlerin spora katılma amacında 
çeşitli etkinliklerimiz ve çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Federasyonumuz sportif başarının ya-
nında gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak 
tutarak spora teşvik etme noktasında gereken 
çabayı göstermeye devam edecektir.

HEDEF OLİMPİYATLARA 6-7 
SPORCU GÖNDERMEK

2004 ve 2016 yılları arasında sadece 2 er-
kek ve 2 bayan sporcu Olimpiyat’lara gönder-
me şansımız vardı. Avrupa ve Dünya seçmeleri 
oluyordu. Bu seçmelerde ilk 3’e giren sporcu 
direkt olarak Olimpiyat’lara katılıyordu. Geç-
miş yıllarda bu kota müsabakalarında 2008 
yılında 4 kişi gittik. 2003 yılında ben yeni Fe-
derasyon Başkanı olduğumda sadece 1 sporcu 
gidebilmişti. 2012 yılında 3 sporcu gönderdik 
ama 2 madalya kazandık. 2016 yılında da 2 
sporcu gönderdik ama 1 bronz madalya ka-
zandık. 2016 yılında ise bu sistem değişti. Artık 
sistem uluslar arası müsabakalarda en yüksek 
puanı alan takımlar ilk 6 sporcu direkt olarak 
gönderebiliyor. Geçmişte bir Olimpiyat’a en 
fazla 5 sporcu gönderen ülkeler olmuş. Bizim 
hedefimiz 5 – 6 - 7 sporcu göndermek. Ve bu-
nun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2016 
yılında çok iyi başladık. Hocamız Ali Şahin ön-
derliğinde tüm müsabakalara iyi hazırlanıyoruz 
ve puanlarımızı topluyoruz. 2020 Tokyo’ya çok 
iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz.

KONYA ÖNEMLİ SPORCULAR YETİŞTİRDİ
Özellikle 1980’lerde başlayan süreçte Tek-

vando, Konya’da da çok büyük bir rol model 
oldu. İlk defa ben 1985 yılında Dünya 2.’liğini 
Konya’ya getirdim. O güne kadar Türkiye’de 
böyle bir başarı olmamıştı. 1986 yılında da 
Avrupa Şampiyonluğunu Konya’ya getirme-

nin gururunu yaşıyordum. Bu başarılar Konya 
için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Ve o 
süreçten sonra Konya’da da çok ciddi spor-
cular yetişti. O dönemde benimle beraber Ali 
Şahin de çok başarılı dereceler kazandı. Kendi 
öğrencilerimizden de çok iyi sporcular çıktı. 
Bugüne baktığımda o dönemde atılan tohum-
lar şu anda meyvesini vermiş durumda. Ör-
neğin: Konya’da son zamanlarda gençlerden 
ve büyüklerden çok iyi sporcular yetiştiğini 
görebiliyorum. Konya’nın bir ilçesi olan Bey-
şehir’den bile 2017 yılında Güney Kore Dünya 
Şampiyona’sında 18 yaşında bir kızımız Zeliha 
Ağrıs Dünya Şampiyonu oldu. Bu genç yaşta 
bu başarıyı elde etmek çok zordur. Selçuklu 
Belediyesi’nden Dürdane Altunel kızımız şam-
piyonluk yaşadı. Ve adını sayamadığım daha 
bir sürü sporcumuz Konya’yı temsil etmeye 
devam ediyor.

2020’DE BAŞARILI OLACAĞIZ
2017 yılında Dünya Şampiyona’sına 7 tane 

genç sporcu götürdük. Bunlar 17 - 21 yaş ara-
sındaydı. Hakan Reçber, Zeliha Ağrıs, Hatice 
Kübra gibi genç ve başarılı sporcularımız var. 
Sporcularımızın hepsi tatlı bir rekabet içinde 
çalışmalarını sürdürüyorlar. 2020 Olimpi-
yat’larında onlardan çok şey bekliyoruz. Çin, 
Meksika, Japonya, ABD, Tayland, İspanya, 
Hollanda gibi çok başarılı ülkeler var. Ama biz 
de şu anda Tekvando’da dünyada zirvedeyiz. 
Ve 2020 Olimpiyat’larında ülkemizin çok cid-
di başarılar göstereceğine olan inancım çok 
fazla.

DEVLETTEN BÜYÜK YARDIM ALIYORUZ
Spordan gelen bir Cumhurbaşkanımız var. 

Müsabakalarda bizimle aynı heyecanı yaşadı-
ğını biz görebiliyoruz. Bir sporcumuz şampiyon 
olduğunda saat kaç olursa olsun Sayın Cum-
hurbaşkanımız arıyor ve tebrik ediyor. Kendisi-
ne buradan teşekkür etmek istiyorum. Tabi ki 
tüm bunlarla beraber Spor Bakanımız da yeni 
tesisler yaparak sporcularımızın yetişmesinde 
büyük çaba sarf ediyor. Örneğin: Olimpiyat Ha-
zırlık Merkezi yapıldı. Ve daha birçok yeni ya-
pıların yapılacağını biliyorum. Sporcularımıza 
verilen yardımlar da var. Hem Spor Bakanımız 
hem de Cumhurbaşkanımız bize çok destek 
vermeye devam ediyorlar. Biz de tüm çalışma-
ların karşılığında Olimpiyat’larda madalyalar 
kazanmak istiyoruz.

HEP KONYASPORLUYDUK
Konyaspor’u gençliğimden beri destekli-

yorum. Özellikle Özkan Sümer zamanında ben 
sporcuyken yaşadığım şampiyonluktan sonra 
gazeteciler beni ve Özkan Sümer’i bir araya 
getirdiler. Bana Özkan Sümer’den ne istiyor-
sunuz? Diye sordular. Ben de Konyaspor’un 
ligden düşmemesi ve şampiyon olmasını 
istedim. Geçmişte beri Konyaspor’u takip 
ederdim. Ben salonda çalışırken futbolcular da 
salona gelirdi ve ağırlık çalışırlardı. 

Beraber birbirimizi motive ederdik. Şimdi 
de aynı şekilde Konyaspor’un yaptığı her maç-
ta mümkün olduğu sürece maçına gidiyorum. 
Gidemediğim zaman da takip etmeye çalışıyo-
rum.   n YUNUS ALTINBEYAZ

KONYA’NIN SPORDA MARKA 
İSMİ: METİN ŞAHİN
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1 TL’li günlere geri döndük
Spor Toto Süper Lig’de kalma adı-

na büyük bir mücadele veren Atiker 
Konyaspor’da gözler hafta sonu oyna-
nacak kritik Kasımpaşa maçına çevrildi. 
Anadolu Kartalı’nın mutlak kazanmak 
zorunda olduğu maçın bilet fiyatları ise 
tartışma yarattı. Taraftar desteğine ihti-
yacı olan yeşil beyazlı yönetim kale ar-
kası tribünlerini 1 TL olarak belirlemişti. 
Belirlenen bu fiyat sosyal medyada tiye 
alınırken, bilet fiyatları 1 lira olarak be-
lirlenen son maçın Konyaspor’un Süper 
Lig’e yükseldiği sezon Bucaspor ile oy-
nanan Play-off ilk maçı olması manidar 
karşılandı.

4 YILLIK YÜKSELİŞİN SONU
Konyaspor Süper Lig’e yükseldikten 

sonra sembolik bilet fiyatlarına hiç baş-
vurmamış, sezon ortalamasının altında ya 
da üstünde bilet fiyatları belirlememişti. 

Sportif istikrarla ters orantılı olan bilet fi-
yatlarındaki dalgalanmalar dönemi yeni-
den gelirken Konyaspor’un en son Süper 
Lig’e yükselmek için kullandığı yöntemi 
şimdi de ligde kalmak için kullanması 
dikkat çekti.

EN SON BUCASPOR MAÇINDA
Hafta sonu oynanacak Kasımpaşa 

maçında 1 ila 20 lira arasında bilet fiyatı 
belirlenmesi taraftarı da eski günlere gö-

türdü. Konyaspor yönetiminin son olarak 
TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselinen 
2012-2013 sezonunda, Bucaspor ile oyna-
nan play off ilk maçında aynı bilet politika-
sını uygulamıştı. 

O dönemden sonra istikrarlı bir grafik 
çizen Anadolu Kartalı, geride kalan 4 se-
zonda bu tür operasyonel hamleler yap-
mamıştı. 
n MUHAMMED SAYDAM

Wolverhampton Wanderers forma-
sı ile ligin bitimine 3 maç kala Premier 
League’e yükselmeyi başaran, Atiker 
Konyaspor’un eski futbolcusu Barry 
Douglas, yeşil beyazlılara kazandırma-
ya devam ediyor. Sezon başında 1.1 
Milyon Euro’ya İngiltere’nin Wolves 
takımına transfer olan ve sergilediği 
futbol ile takımının Premier League 
yükselmesinde büyük pay sahibi olan 
İskoç savunma oyuncusunun transfer 
anlaşmasındaki maddeye göre, Anado-
lu Kartalı’nın kasasına 150 bin pound 
daha girecek. Konyaspor sezon başında 
sattığı bütün oyuncuların sözleşmesine 
bu tür performans ve başarıya bağlı bo-
nuslar koydurmuştu. 28 yaşındaki dene-
yimli oyuncu bu sezon forma giydiği 36 
maçta 4 gol 14 asist ile olağanüstü bir 
performans sergilemişti.  
n YUNUS ALTINBEYAZ 

Başkan Altay, şampiyonluğa inanıyor
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbra-

him Altay, Selçuklu Belediyesi Basketbol 
Takımı ile Sille Baraj Parkı’nda biraraya 

geldi. Başkan Altay, basketbol takı-
mına olan inancını dile getirirken, 

Konya’ya bir şampiyonluk kazandı-
rabileceklerini söyledi.

‘ŞAMPİYONLUĞA 
İNANIYORUM’ 
Selçuklu Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, 
bu sezon Türkiye Basket-

bol Ligi’nde mücadele 
eden temsilcimiz 

Selçuklu Belediye-
si Basketbol Ta-

kımı’yla Sille 
Baraj Parkı’n-

da biraraya 

geldi. Bu sezon ligde başarılı bir performans 
sergileyerek Play – Off’a kalma başarısı gös-
teren mavi-beyazlılar, ligde oynanacak son 
iki maçın ardından Süper Lig için Play - Off 
mücadelesi verecek. Play - Off maçlarında 
Selçuklu Belediyesi Basketbol takımına gü-
vendiğini belirten Başkan Altay, “Artık son 
düzlüğe geldik. Biraz daha gayret etmek ge-
rekiyor herhalde. Bu sezon ligde yenemedi-
ğimiz hiç bir takım yok. İç sahada Bursaspor, 
Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji gibi 
takımları yendik. Başlangıçta şampiyonluk 
hedefiyle yola çıkılmadı ama bu takımın 
şampiyon olacağına inanıyorum” dedi.

‘KONYA’YA ŞAMPİYONLUK 
KAZANDIRABİLİRSİNİZ’

Play – Off maçlarında hırsla mücadele 
edildiğinde başarının geleceğine inandığını 
söyleyen Altay, “Kalan son iki maçımızda 

biraz daha gayret edersek Play - Off’a iyi 
bir sırayla girebileceğiz bu da bize fikstür 
avantajı sağlayacak. Bunları hepiniz benden 
daha iyi biliyorsunuz benim söylemem sade-
ce hatırlatma olur. Bu takım şampiyonluğa 
ulaşabilir ben buna inanıyorum. Konya’ya 
bir şampiyonluk kazandırabilirsiniz. Hepimiz 
için büyük bir başarı olur bu. İnanırsak yapa-
biliriz. Buraya kadar getirdik. Bundan sonra 
biraz hırs yaparsak biraz inanırsak hep birlik-
te bir şampiyonluk yaşayabiliriz” ifadelerini 
kullandı. 

BAŞKAN’DAN MAÇLARA DAVET
Seyirci desteğinin de her geçen gün art-

tığını ve oyuna daha iyi müdahale ettiğini 
belirten Başkan Altay, Play - Off maçlarında 
tüm Konya halkını basketbol takımına destek 
olmak için Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu’na davet etti.  n SPOR SERVİSİ

Konyalı tenisçiler 
iki madalya kazandı

Kartal, iki takımla 
şampiyonaya katılacak

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet takviminde 
yer alan Hafta Sonu Büyükler Tenis Turnuvası An-
talya’da yapıldı. 

75 erkek 50 bayan toplamda 125 sporcunun 
mücadele ettiği Hafta Sonu Büyükler Tenis Turnu-
vası’nda Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürlüğü sporcularından Gülin Kadıyoran ikinci, Mu-
hammed Erbek ise üçüncü oldu.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor U14 ve U15 takımları Türki-
ye’de son 8 takım arasına katılmayı başardı. Elit 
Akademi 3. Grup’ta mücadele eden yeşil beyazlı 
takımlar gruplarında şampiyon olarak Mayıs ayında 
Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na 
katılmaya hak kazandı. 

Konyaspor, iki takımı ile Türkiye Şampiyona-
sı’na katılarak akademi ve Konya adına büyük bir 
başarıya imza attı. Yeşil beyazlılar, Türkiye finalle-
rine ilk kez iki takım ile katılacak.
n SPOR SERVİSİ

Barry Douglas kazandırmaya devam ediyor

Avcı: Play – Off 
ihtimali düşük
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Karşıyaka maçı hazırlıkları sürerken, 

Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, kalan haftalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı, kaybedilen 
Bandırma maçının ardından Play – Off potasına girme ihtimallerinin çok düşük olduğunu ifade etti

Pilot takım Konya Anadolu Selçuks-
por, TFF 2. Lig Beyaz Grup 32.hafta ma-
çında kendi sahasında, ligde düşmesi 
kesinleşmiş olan Karşıyaka’yı ağırlaya-
cak. Yavru Kartal, bu maçın hazırlıklarına 
başladı. Öte yandan Teknik Direktör Alper 
Avcı, yaptığı açıklamalarda Karşıyaka 
maçına da önceki haftalarda olduğu gibi 
yüksek motivasyon ile çıkmak istediklerini 
belirtti. Genç teknik adam, ligi 6. bitirmek 
ile 9. bitirmek arasında fark olduğunu söz-
lerine ekledi.

‘MOTİVASYON ANLAMINDA 
ZORLANABİLİRİZ’

Sezonun tamamlanmasına üç hafta 
kaldığını ve üç zorlu karşılaşma oynaya-

caklarını kaydeden Yavru Kartal’ın teknik 
direktörü Alper Avcı yaptığı açıklamada, 
“Özellikle ilk oynayacağımız Karşıyaka 
maçı hem rakibimiz açısından hem de bi-
zim için farklı zorluklar barındırıyor. Mate-
matiksel olarak belki iddiamız devam etse 
de olaylara gerçekçi yaklaşmakta fayda 
var. Prensiplerimiz gereği biz bu şekilde 
düşünüyoruz. Play - Off oynama ihtima-
limizin çok düşük bir ihtimal olduğunu 
farkındayız. O yüzden hem küme düşmesi 
kesinleşmiş Karşıyaka’ya karşı motivas-
yon sağlama anlamında, hem de ligdeki 
pozisyonumuz itibariyle kendi oyuncuları-
mızı motive etme anlamında zor olabile-
cek bir pozisyondayız” dedi.

‘LİGİ ÜST SIRALARDA 
BİTİRMEK ÖNEMLİ’

Yeşil beyazlı takımın teknik direktörü 
Alper Avcı, konuşmasının devamında lig-
de sıralamanın önemli olduğuna değindi. 
Play – Off potasında yer almasalar bile 
çıkabilecekleri en üst sıraya çıkmak iste-
diklerini belirten Avcı, “Futbolcularımız 
ile bunu konuştuk, kalan üç haftada ligi 
bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirmek 
istiyoruz. Çünkü baktığın zaman üç hafta 
ligi altıncı sırada bitirip biz bunu başardık 
diyebilmek var. Bir de ligi 9. ya da 10. 
sırada bitirmek var. Biz aynı ciddiyeti ka-
lan maçlarımıza çıkarak, aynı ciddiyetle 
devam etmek istiyoruz. Bu anlamda Kar-

şıyaka maçına da bu atmosferde hazırla-
nacağız” ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA HAZIRLIKLARI BAŞLADI
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta kar-

şılaşmasında iç sahada Karşıyaka ile kar-
şılaşacak olan Konya Anadolu Selçukspor 
hazırlıklarına başladı. Karatay Belediyesi 
Tatlıcak Tesisleri’nde teknik direktör Alper 
Avcı ve yardımcıları nezaretinde gerçek-
leştirilen antrenman koşu ve ısınma hare-
ketleri ile başladı. Daha sonra futbolcuları 
üç gruba ayıran teknik direktör Alper Avcı 
yarı sahada taktik bir çalışma yaptırdı. Fut-
bolcular antrenmanı oynadıkları ayak teni-
si ile tamamladı.
n SPOR SERVİSİ



RPS
ATEŞ HATTINA
VEDA HAFTASI

Uzun süredir düşme hattında yer alan ancak Sergen Yalçın ile 
birlikte çıkışa geçen Atiker Konyaspor, Kasımpaşa ile yine çok 

kritik bir maça çıkıyor. Anadolu Kartalı, rakiplerinin zorlu
maçlar oynayacağı haftada kazanıp ateş hattından

 kurtulmanın hesaplarını yapıyor
Spor Toto Süper Lig’de 30. Hafta 

bugün oynanacak Medipol Başakşe-
hir-Kayserispor maçı ile başlayacak. 
Temsilcimiz Atiker Konyaspor ise bir-
birinden önemli maçların oynanacağı 
haftada Pazar günü evinde Kasımpaşa 
ile karşılaşacak. Konya Büşükşehir 
Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak 
karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Atiker Konyaspor, dün öğleden 

sonra Kayacık Tesisleri’nde yaptığı ant-
renmanla ligin 30.haftasında Kasım-
paşa ile iç sahada oynayacağı maçın 
hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör 
Sergen Yalçın ve yardımcı antrenör-
ler yönetiminde yapılan antrenman 
koordinasyonla ısınma ile başlarken, 
çabukluk, kuvvet ve sürat çalışması ile 
devam etti.

Oyuncular dar alanda taktik oyun 
ve çift kale taktik oyun ile antrenmanı 
tamamladı.

 MUTLAK KAZANMAK 
ZORUNDA

Uzun süredir düşme hattında bu-
lunan ancak Sergen Yalçın ile birlikte 
çıkışa geçen Atiker Konyaspor, Kasım-
paşa’yı da mağlup ederek çıkışını sür-
dürmek istiyor. Son 4 maçtan 8 puan 
çıkaran ve kalesinde gol görmeyen 
Anadolu Kartalı bu maçı kazanması 
durumunda rakiplerinin önemli maç-
lara çıkacağı haftada düşme hattından 
kurtulabilir.

SON MAÇINI KAZANDI
40 puan ile ligde rahat bir ko-

numda bulunan rakip Kasımpaşa ise 
son 3 maçını kazandı. Antalyaspor’a 
3-2 mağlup olduktan sonra dibi gören 
İstanbul ekibi ondan sonra çıktığı 3 
maçı da kazanarak kendini ligin rahat 
bölümüne attı. Kasımpaşa bu bölümde 
Göztepe, Bursaspor ve Karabükspor’u 
mağlup etti.
BİRBİRİNDEN ZORLU MAÇLAR

Atiker Konyaspor’un Kasımpaşa’yı 
ağırlayacağı haftada rakipleri birbirin-
den zorlu maçlara çıkacak. Haftanın 
düşme hattı açısından en kilit maçında 
Gençlerbirliği evinde Osmanlıspor’u 
ağırlayacak. Antalyaspor Fenerbah-
çe’ye konuk olurken, Alanyaspor ise 
Galatasaray’ı ağırlayacak. Galatasa-
ray’ı yenip Ziraat Türkiye Kupası’nda 
finale çıkan Akhisarspor ise evinde 
Göztepe’yle karşılaşacak. Haftanın en 
kolay maçına ise Bursaspor çıkacak. 
Yeşil beyazlılar düşmeyi garantileyen 
Karabükspor ile deplasmanda karşıla-
şacak.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez 
Hakem Kurulu, 22 Nisan Pazar günü Konya 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 
16:00’da başlayacak Atiker Konyaspor-Ka-
sımpaşa maçını Bülent Yıldırım’ın yönete-
ceğini açıkladı. Yıldırım’ın yardımcılıkla-
rını Mustafa Sönmez ve Yusuf Bozdoğan 
yaparken, maçın dördüncü hakemi Kutlu-
han Bilgiç.
n SPOR SERVİSİ

Kasımpaşa 
maçının hakemi 
Bülent Yıldırım 
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