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‘Her şey bir 
fikirle başlar’

Kablolamada 
Legrand farkı 

Tüfekçiler tek
çatıda birleşecek

“Her şey bir 
fikirle başlar 
ve güçlü 
tasarımlar bu 
fikir üzerine 
inşa edilir” 
sloganı ile 
yola çıkan Eylül Ajans; fikirlerin 
sınır tanımadığı dijital dünya-
da, işletmelerini bir adım öne 
çıkaracak fikirler sunuyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Legrand, son teknolojiyi 
kullanarak geliştirdiği yeni 
nesil LCS3 Yapısal Kablolama 
Sistemleri’nin tanıtımı için Tür-
kiye turuna devam ediyor. Son 
olarak Konya’da LCS3 tanıtımı 
gerçekleştirildi.  n SAYFA 2’DE

Beyşehir’de, av tüfeği üretimi-
nin gözde yerleşim merkezle-
rinden Üzümlü Mahallesi’ne 
kurulacak Silahçılar Küçük Sa-
nayi Sitesi’nin yapım çalışmala-
rı başladı. Sanayi sitesi av tüfeği 
firmaları ile fabrikalarını aynı 
çatı altında bir araya getirecek. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

YAPI FUARINDA 
PROFESYONELLEŞTİK

ŞEHRİN KİMLİĞİNİ
ORTAYA KOYUYORUZ

SELÇUKLU’NUN VİZYONU
ŞEHRE DEĞER KATIYOR

Fuar katılımcılardan tam not alıyor

Kültürel çalışmalarda Konya öncü

Selçuklu’nun hizmetlerine tam not 

Yapı Fuarı altında 4 sektörün biraraya geldiği fuarın bu yıl 
daha profesyonel hazırlandığı belirtiliyor. Fuarın marka ha-
line geleceğini belirten sektör temsilcileri, gelecek yıllarda 
fuarın büyüyerek devam edeceği vurgulanıyor.

Dünya Birleşmiş 
Kentler ve Yerel 
Yönetimler Teşkilatı 
Kültür Komisyonu ile 
“Dünya Kültür Pilot 
Şehri Konya” basın 
toplantısı düzenlendi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyü-
rek, Konya’nın dünya 
şehirleriyle de farklı bir 
iletişimle çalışmalarını 
yürüttüğünü söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Ga-
ziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Selçuklu 
Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri inceledi. Hizmetler 
Karaaslan ve Şahin tarafından tam not aldı.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Biz Anadoluyuz’la
gönül bağı kuruldu

İller arasındaki kardeşlik köprülerinin kurulması ve kar-
deşlik ruhunun geliştirilmesi, kültürel ve ortak değerlerin 
paylaşılması amacıyla, İçişleri Bakanlığının başlattığı ‘Biz 
Anadoluyuz’ projesi kapsamında, Adıyaman’dan 5 grup 

halinde bin öğrenci Konya’ya geldi. n SAYFA 12’DE

Eğitim Bir-Sen, 
gazetecilerle buluştu

Eğitim Bir-Sen (EBS) Konya Şubesi gazeteciler ile biraraya 
geldi. Eğitim Bir-Sen (EBS) Konya Şube Başkanı Nazif 
Karlıer, gazetecilere seslenerek, “Konya’ya bir katkı 

da bizden olsun’ diyerek hizmet eden kahramanlardan 
sadece birisiniz” dedi.  n SAYFA 14’TE

05 ‘Erken seçim kararını 
olumlu görüyoruz’ 06 Suriyeli çeteye 

6 yıl hapis cezası! 07 Mart’ta ipotekli
577 konut satıldı 

Zümrüt
faciası

kapıda!

Yapıların fen ve sanat kurallarına uygun olarak 
yapılması amacıyla getirilen Yapı Denetim 
Kanunu’nda aksaklıklar yaşanıyor. Bazı yapı 
denetim firmalarının fiili olarak yapmaları 
gereken denetimi kağıt üzerinde yaptıklarını 
belirten İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya 
Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, “Zümrüt 
faciası” hatırlatması yaparak bu durumun 
düzeltilmesi gerektiğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

SÜ’den devredilen teknik bölümlerle Konya’ya 5. üniversite kuruluyor

‘TEKNİK’ HAYALİ
GERÇEK OLUYOR

Konya 5. üniversitesine kavuşuyor. Selçuk Üniversitesi’nin bazı teknik bölümlerinin devriyle kurulacak olan Konya Üniversitesi, 
2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu itibari ile faaliyete geçecek. Konya Üniversitesi ile teknik üniversite isteği de karşılanmış olacak 

KONYA’YA  5. ÜNİVERSİTE
Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan Kanun Teklifi ile 
13’ü devlet, 2’si vakıf olmak üzere 15 yeni üniversi-
te kuruluyor. Kurulacak üniversitelerden 10’u mev-
cut üniversitelerin bölünmesiyle ortaya çıkacak. Bu 
üniversitelerden biri de Selçuk Üniversitesi. Selçuk 
Üniversitesi’nin bazı bölümleri ayrılarak yeni kurulan 
Konya Üniversitesi’ne geçecek. Böylece Konya 5. 
Üniversitesine kavuşacak. 

İSİM KONUSUNDA GİRİŞİM OLACAK
AK Parti Konya Milletvekilleri teklifin TBMM’de gö-
rüşülme aşamasında “Konya Üniversitesi” isminin 
“Konya Teknik Üniversite” olarak düzeltilmesi konu-
sunda girişimlerde bulunacak. Teknik bölümlerden 
oluşacak olan Konya Üniversitesi ile, Konya’nın yıllar-
dır üzerinde durduğu ve birçok kez girişimlerde bulun-
duğu teknik üniversite isteği de gerçekleşmiş olacak.
n HABERİ SAYFA 3’TE



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, tarafından Dünya Kültür Pilot Şehri Konya toplantısı düzenlendi. Düzenlenen programa 
katılan Doç. Dr. Serhan Ada da, “Emiray çizgi film örneğinin çoğaltılarak, Konya’nın bu yarıştaki hak ettiği yeri kazanması önemlidir” dedi

‘Emiray örneği çoğaltılmalı’
Dünya Belediyeler Birliği ola-

rak bilinen Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) 
Kültür Komitesi’nin 2 yıl önce 
“Dünya Pilot Kültür Şehri Konya” 
seçtiği Konya’da kültürel faaliyet-
ler devam ediyor.  Mevlana Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen Dünya 
Kültür Pilot Şehri Konya toplantı-
sında Konya’nın dünyadaki diğer 
şehirlerle kıyaslanamayacağı be-
lirtildi. 

UCLG Dünya Teşkilatı Eş 
Başkanı ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek, Mevlana Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen basın toplantısında, 
Konya’nın tarihi misyonu ve kül-
türel zenginliğiyle uluslararası ku-
ruluşlara katkı sağladığını söyledi.

Programa UCLG Kültür Ko-
ordinatörü Jordi Pascal, UCLG 
Uzmanı Dr. Ayşe Ege Yıldırım ile 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür 
Politikası ve Kültürel Diplomasi 
UNESCO Kürsüsü Başkanı Doç. 
Dr. Serhan Ada da katıldı. 

ŞEHRİN VAR OLAN KİMLİĞİNİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ 
Büyükşehir Belediyesi Mevla-

na Kültür Merkezi Toplantı Salo-
nunda düzenlenen programda ko-
nuşan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, UCLG’de 
Konya olarak etkili bir konumda 
olduklarını ifade ederek, teşkilatın 
kültürel faaliyetler alanında belir-
lenen pilot şehirler uygulamasın-
da Avrupa ve dünya pilot şehirleri 
olduğunu, bu alanda dünya pilot 
şehirlerinden birinin de Konya’nın 
olduğunu belirtti. Başkan Akyü-
rek, kültürel belediyecilik alanın-
da önemli faaliyetlerde bulunan 
Konya’nın program çerçevesinde 
dünya şehirleriyle de farklı bir 
iletişimle çalışmalarını yürüttük-

lerinin altını çizdi.  Yeni dönem 
belediyeciliğinde kimlikli ve ka-
rakterli şehir kavramının öne çık-
tığını kaydeden Başkan Akyürek 
konuşmasına şu sözlerle devam 
etti: “Şehrin var olan kimliğinin 
güçlendirilmesi, karakterinin or-
taya çıkarılması önemli hale geldi. 
Kültürel belediyecilik de kültürler 
arası etkileşim, bir arada yaşama 
kültürünün oluşturulması, şehir 
kimliğinin şehirde yaşayanlar ta-
rafından bilinmesi, öğrenilmesi ve 
o kimliğe uygun hareket edilmesi, 
şehir karakterinin ortaya çıkarıl-
ması ve şehir misyonu doğrul-

tusunda çalışma 
yürütülmesi gibi 
birçok kavram 
akla gelebilir. Bu 
alanda dünya be-
lediyeleriyle ve 
pilot şehir kabul 
edilen beledi-
yelerle bundan 
sonra daha güç-
lü bir kurumsal 
iletişimle şehir-
lerimizde benzer 
uygulamaların hayata geçirilmesi 
ve bu paylaşımla da karşılıklı ola-
rak kültürel gelişimde birbirimize 

katkı yapmaya 
devam edeceğiz.” 

Özellikle üni-
versitelerin ge-
lişimine uygun 
olarak Bilim Mer-
kezi’nin faaliye-
te geçirilmesiyle 
Konya olarak bu 
alanda önemli bir 
öncülük üstlen-
diklerini dile geti-
ren Başkan Akyü-

rek, UCLG Gündem 21 Programı 
kapsamında yapılacak çalışmalar-
da da Konya olarak bundan sonra 

daha etkili olacaklarını dile getirdi. 
UCLG KÜLTÜR KOORDİNATÖRÜ 
PASCAL: KONYA KIYASLANAMAZ 

Programa katılan UCLG Kül-
tür Koordinatörü Jordi Pascal, 
UCLG’nin yerel şehirlerin dünya-
daki sesi konumunda olduğunu 
söyleyerek, “Onların sesini dünya 
platformuna taşımak için elinden 
geleni yapmaktadır. UCLG bugü-
nün kaynaklarını sonraki nesil-
lere aktarmak için sürdürülebilir 
kalkınmanın öneminin farkında-
dır. Bugünü, şehrimizi, kendimizi 
anlamımız için öncelikle kültürü-
müzü anlamamıza gerekir” diye 

konuştu. “Konya’yı dünyadaki 
şehirlerle kıyasladığınızda nasıl 
görüyorsunuz?” sorusuna ise Pas-
cal, “Konya kıyaslanamaz. Çünkü 
tarihi mirası ve kültürel değerleri 
yüksek bir şehirden bahsediyo-
ruz” dedi. 
UCLG UZMANI AYŞE EGE YILDIRIM: 

KONYA’DA FARKINDALIĞI
 ÇOK YÜKSEK 

ICOMOS ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri Temsilcisi, 
UCLG Uzmanı Ayşe Ege Yıldırım, 
son yıllarda kültürün sürdürülebi-
lir kalkınmadaki rolünün önemi-
ne değinerek, “Hem uluslararası 
alanda hem daha yerel düzeyler-
de çok faaliyet var. Hakikaten bu 
konunun önemi gittikçe daha iyi 
anlaşılıyor. Kaybettiğimiz bazı de-
ğerleri geri kazanmak çok zor olu-
yor ve bunun yaşamsal öneminin 
Konya’da farkındalığının çok yük-
sek olduğunu görmek çok sevindi-
rici” şeklinde konuştu. 
UNESCO KÜRSÜSÜ BAŞKANI DOÇ. 

DR. SERHAN ADA: EMİRAY 
ÖRNEĞİ ÇOĞALTILMALI 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kül-
tür Politikası ve Kültürel Diploma-
si UNESCO Kürsüsü Başkanı Doç. 
Dr. Serhan Ada da, “Konya’nın 
kitap başkenti ve öğrenen şehir-
lerarasında yer alma başvurusu 
var. Bu tür yapılan çalışmalarla 
hem Türkiye’de hem uluslararası 
boyutta ilişkilerde bir tür öncülük, 
bir tür ortam hazırlama fonksiyo-
nunun Konya’nın üstlenebileceği 
kanısındayım. Ayrıca Emiray çizgi 
film örneğinin çoğaltılarak, Kon-
ya’nın bu alanda da yeni bir çalış-
ma olarak bir tür küçük laboratu-
var gibi düşünülerek geliştirilmesi 
bu yarıştaki hak ettiği yeri kazan-
masında önemlidir” dedi.
n EMİNE ÖZDEMİR   

Legrand, son teknolojiyi kulla-
narak geliştirdiği yeni nesil LCS3 
Yapısal Kablolama Sistemleri’nin 
tanıtımı için Türkiye turuna de-
vam ediyor. Son olarak Konya’da 
LCS3 tanıtımı gerçekleştirildi. 
Bina, elektrik ve dijital altyapıları 
için ürün ve sistemler konusun-
da uzman Legrand Grubu, son 
teknolojiyi kullanarak geliştirdiği 
LCS3 Yapısal Kablolama Sistem-
leri’nin tanıtımı için Türkiye tu-
runa devam ediyor. LCS3 tanıtım 
turunun son ayağını Konya’da 
gerçekleştiren Legrand, ürünün 
tüm detaylarını sektör temsilcile-
rine  anlattı.

Legrand ürün müdürleri, yeni 
fonksiyonları ve genişletilmiş 
ürün gamıyla LCS3’ün LAN ve 
Data Center pazarındaki global 
yatırımcıların, uygulamacıların 
ve sistem entegratörlerinin pro-
jelerinde daha yüksek perfor-
mans, verimlilik ve esneklik elde 
edebileceği çözümler sunuyor. 
Ayrıca ürün müdürleri katılımcı-
lara , 25 Gb/s ve 40 Gb/s Base-T 
Ethernet uygulamaları sayesinde 
veri merkezlerde ve IT odaların-
da yüksek kapasitenin ismi olan 
LCS3 ile Legrand’ın kullanıcısına 
25 yıllık sistem performans ga-
rantisi sözü verdi. Ramada Pla-
za’da gerçekleştiren programa 
lansmana  Legrand Ülke Müdürü 
Levent Ilgın, LCS 3 Ürün Müdü-
rü Ali Yay, Most Enerji- Network 
Şirket Müdürü Rıdvan Şeker ile 
bayiler katıldı. 

25 YIL GARANTİ VERİYORUZ
Most Enerji- Network Şirket 

Müdürü Rıdvan Şeker, “ Most 
Enerji Konya’da enerji ve teleko-
münikasyon üzerine faaliyet gös-
teren firma . Legrand ve İnforn’ın 
bayisiyiz. Bugün burada Leg-
rand’ın yeni kablolama sistemi 

LCS3’ın lansmanını yapıyoruz. 
LCS3 bizlere yüksek kablolama 
sağlıyor. Binalarda data iletişimin 
daha hızlı yapılmasını sağlayan 
dünyadaki ender sistemlerden 
birisi. Ürün lansmanı Türkiye’de 
6 ilde gerçekleşiyor. Lansma-
nımızı Konya’da da yapmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Konya- 
Karaman- Aksaray bayilerimizin 
lansmanımza göstermiş oldukları 

ilgiden oldukça memnunuz. Leg-
rand dünyadaki lider firmalardan 
bir tanesi. Kurulacak sistemin 
tamamında Legrand kullanılması 
halinde 25 yıl garanti veriyoruz. 
Ürünümüzün performansı ger-
çek bakır ile test edebiliyoruz. 
Firma olarak müşterilerimize bu 
tarz lansmanlarımıza ve  firma-
mızın İstanbul Gebze’Den bulun 
eğitim merkezinde eğitimler ver-

meye devam edeceğiz” dedi.
LEGRAND GRUP OLARAK 

İSTİKRARLI OLARAK BÜYÜYORUZ 
Legrand Ülke Müdürü Levent 

Ilgın da, “Legrand grup olarak 
ekonomik koşullar ne olursa ol-
sun istikrarlı olarak büyümeyi 
sürdürüyoruz. Bunun temelinde 
Ar-Ge yatırımları yatıyor. Her-
sene 250-300 milyon Euro yeni 
ürünler geliştirmek için Ar-Ge 
yatırımları gerçekleştiriyoruz ve 
çok ciddi insan gücü sayesinde 
bütün ülkelerde Ar-Ge grupla-
rı ile birlikte ileri teknolojileri 
sizlerle buluşturuyoruz. LCS3 
sayesinde sektördeki aktifliğimi-
zi pekiştireceğimizi inanıyoruz. 
Legrand Türkiye gurubu olarak 
geçtiğimiz yılı yüzde 25 büyüme 
ile kapattık. Bu sene ilk üç ayımı-
zı yüzde 40 büyüme ile kapattık.
Programımıza göstermiş olduğu-
nuz ilgi ve alakadan dolayı teşek-
kür ederim” ifadelerini kullandı. 
Legrand LCS3 tanıtımına 26 Ni-
san Diyarbakır ve 3 Mayıs Antal-
ya ile devam edecek.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek

Legrand, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği yeni nesil LCS3 Yapısal Kablolama Sistemleri’nin 
tanıtımı için Türkiye turuna devam ediyor. Son olarak Konya’da LCS3 tanıtımı gerçekleştirildi

Kablolamada Legrand farkı

Most Enerji- Network Şirket Müdürü 
Rıdvan Şeker

Legrand Ülke Müdürü 
Levent Ilgın
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Konya 5. üniversitesine kavuşuyor. Selçuk Üniversitesi’nin bazı teknik bölümlerinin devriyle kurulacak olan Konya Üniversitesi, 2017-2018 
eğitim-öğretim yılı sonu itibari ile faaliyete geçecek. Konya Üniversitesi ile teknik üniversite isteğinin de karşılanması hedefleniyor

SÜ’den KÜ doğuyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırla-

nan ve 4 Nisan 2018 tarihli Bakanlar 
Kurulu’nca kararlaştırılan “Yükseköğ-
retim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ye 
gönderildi. Tasarıyla 13’ü devlet, 2’si 
vakıf olmak üzere 15 yeni üniversite 
kuruluyor. Kurulacak üniversitelerden 
10’u mevcut üniversitelerin bölünme-
siyle ortaya çıkacak. Bu üniversiteler-
den biri de Selçuk Üniversitesi. Selçuk 
Üniversitesi’nin bazı bölümleri ayrıla-
rak yeni kurulan Konya Üniversitesi’ne 
geçecek. Böylece Konya 5. Üniversite-
sine kavuşacak.  Teknik bölümlerden 
oluşacak olan Konya Üniversitesi ile, 
Konya’nın yıllardır üzerinde durduğu 
ve birçok kez girişimlerde bulunduğu 
teknik üniversite isteği de karşılanmış 
olacak. Komisyon aşamasında üniver-
sitenin isminin Konya Teknik Üniversi-
tesi olarak sonuçlandırılması hedefleni-
yor. Yeni kurulacak Konya Üniversitesi 
için ise Büyükşehir Belediyesi uygun 
bir yer belirleyerek üniversitenin kam-
püsü oluşturulacak. Selçuk Üniversi-
tesi’nden Konya Üniversitesi’ne devri 
yapılan bölümlerde öğrenim gören 
öğrencilerin istemeleri halinde diplo-
ma ya da mezuniyet belgelerini Selçuk 
Üniversitesi adıyla almaları sağlanacak. 

15 YENİ ÜNİVERSİTE KURULUYOR 
TBMM’ye sunulan tasarıyla Gazi-

antep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 
Konya Üniversitesi, Kütahya Sağlık 
Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üni-
versitesi, İstanbul İbn-i Sina Üniver-
sitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üni-
versitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, 
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 
Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniver-
sitesi, Kayseri Üniversitesi ve Kahra-
manmaraş İstiklal Üniversitesi adıyla 
13 yeni devlet üniversitesi kurulacak. 
Buna ek olarak İzmir Tınaztepe Üni-
versitesi ve İstanbul Tuna Üniversi-

tesi adlarıyla 2 yeni vakıf üniversitesi 
kurulacak. Böylece toplamda 15 yeni 
üniversite kurulmuş olacak. 

10 ÜNİVERSİTE BÖLÜNECEK, 
3 ÜNİVERSİTE YENİ KURULACAK
Kurulacak 13 devlet üniversi-

tesinin 10’u mevcut üniversitelerin 
bölünmesiyle, 3’ü ise yeni kurulacak 
üniversiteden oluşacak. Buna göre 
Gazi Üniversitesi’nden Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi, İstanbul Üniversite-
si’nden İstanbul İbn-i Sina Üniversi-
tesi, İnönü Üniversitesi’nden Turgut 
Özal Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden Trabzon Üniversi-
tesi, Selçuk Üniversitesi’nden Konya 
Üniversitesi, Dumlupınar Üniversite-
si’nden Kütahya Üniversitesi, Sakarya 
Üniversitesi’nden Sakarya Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi, Erciyes Üniversi-
tesi’nden Kayseri Üniversitesi, Mersin 
Üniversitesi’nden Tarsus Üniversi-
tesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi’nden İstiklal Üniversitesi 
doğacak. Gaziantep Bilim ve Tekno-
loji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi 
ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversi-
tesi de yeni kurulacak. İstanbul Tuna 
Üniversitesi ve İzmir Tınaz Tepe Üni-
versiteleri de Vakıf Üniversitesi olarak 
kurulacak. 

HEDEF KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
Birçok kez Konya’ya teknik üni-

versite kazandırılması gündeme gel-
miş, konuyla ilgili çeşitli çalışmalar 
yürütülmüştü. Bu çalışmalar doğrul-
tusunda üniversite- sanayi işbirliği 
artırılmış, teknik üniversitenin temel-
leri atılmaya başlanmıştı. Selçuk Üni-
versitesi’ndeki bazı teknik fakültelerin 
ayrılarak Konya Üniversitesi’nin kurul-
ması, Konya’nın teknik üniversite iste-
ğini karşılamış olacak. Bu kapsamda 
teklif ‘Konya Üniversitesi’ ismiyle su-
nulsa da, ismin komisyon aşamasında 
Konya Teknik Üniversitesi olarak ya-
pılması için AK Parti Konya Milletve-
killeri çalışma yapacak. Konuyla ilgili 
bilgi veren AK Parti Konya Milletvekili 

Mehmet Babaoğlu, “Teknik üniversite 
konusunu biz tekrar hatırlattık. Komis-
yon aşamasında inşallah bu durum gi-
derilecek ve Konya Teknik Üniversite-
si olması yönünde çalışma yapacağız. 
Sayın cumhurbaşkanımızın talimatı da 
o yönde zaten. O konuda bir düzelme 
olacaktır diye düşünüyorum. Konya 
milletvekilleri olarak bu konunun ta-
kipçisiyiz. Konya’ya bir devlet üniver-
sitesi daha kazandıracağız.  Teklif Kon-
ya Üniversitesi olarak geliyor ama biz 
onu Konya Teknik Üniversitesi olarak 
sonuçlandırmayı hedefliyoruz” dedi. 

TEKNİK BÖLÜMLERDEN OLUŞACAK
Konya Üniversitesi; Selçuk Üni-

versitesi’ne bağlı Mühendislik Fakül-
tesi’nin adı ve bağlantısı değişerek 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi, Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Mi-
marlık Fakültesi’nin adı ve bağlantısı 
değişerek Mimarlık ve Tasarım Fakül-
tesi’nden oluşacak. Ayrıca İşletme ve 
Yönetim Bilimleri Fakültesi ve Tarım 
Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 
adıyla iki yeni fakülte kurulacak. Yine 
Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu da Konya Üni-
versitesi’ne geçecek. Konya Üniversi-

tesi bünyesinde Lisansüstü Program-
ları Enstitüsü de kurulacak. 
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ 

SONUNDAN GEÇERLİ OLACAK 
Tasarıya eklenen 8. Maddede Sel-

çuk Üniversitesi’nden ayrılarak kuru-
lan Konya Üniversitesi’nin esaslarını 
da belirlendi. 2809 sayılı kanuna ek-
lenen geçici madde ile, Selçuk Üniver-
sitesi’ne bağlı iken bağlantısı veya adı 
ve bağlantısı değiştirilerek bağlanan 
yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, 
mevcut kadroları ve pozisyonları ile 
birlikte personeli, bu birimlerle ilgili 
yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki öde-
neklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, 
her türlü araç ve gereci, malzeme, 
döşeme, demirbaş ve taşıtları ile bir-
likte her türlü taşınır malları başka 
bir işleme gerek kalmaksızın Konya 
Üniversitesi’ne devredilmiş sayılacak. 
Mülkiyeti hazineye ait veya devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki taşın-
mazlardan Selçuk Üniversitesi’nden, 
Konya Üniversitesi’ne adı değiştirile-
rek veya değiştirilmeyerek bağlanan 
birimlere Maliye Bakanlığı’nca tahsis 
edilmiş olan veya fiilen bunların kul-
lanımında bulunanlar hiçbir işleme 

gerek kalmaksızın ve tahsis amacın-
da kullanılarak Konya Üniversitesi’ne 
tahsis edilmiş sayılacak. SÜ Mühen-
dislik Fakültesi’nde öğrenim gören 
öğrenciler, 2017-2018 eğitim-öğretim 
dönemi sonundan geçerli olmak üzere 
kurulan Konya Üniversitesi Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne; 
SÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğrenim 
gören öğrenciler Konya Üniversitesi 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne; SÜ 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekoku-
lu’nda öğrenim gören öğrenciler Kon-
ya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’na; SÜ Fen Bilimleri Ens-
titüsü’nde Mühendislik ile Mimarlık 
Fakülteleri anabilim dallarında öğre-
nim gören lisansüstü öğrenciler Konya 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ensti-
tüsü’ne aktarılmış olacak. 

KİŞİ İSTERSE SÜ 
DİPLOMASI ALABİLECEK 

SÜ’den Konya Üniversitesi’ne ge-
çecek olan birimler 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılı sonunda devredilmiş 
olacak. Devri yapılacak birimlere daha 
önceden ilan edilmiş öğretim elemanı 
alımları Konya Üniversitesi tarafın-
dan tamamlanacak. Ayrıca kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihte Selçuk Üni-
versitesi’ne bağlı iken kanun ile bir-
likte Konya Üniversitesi’ne devredilen 
birimlerde kayıtlı bulunan öğrenci-
ler, istemeleri halinde diploma ya da 
mezuniyet belgelerini kayıt tarihinde 
bağlı bulundukları Selçuk Üniversitesi 
adıyla alabilecek. 
İHDASI UGYUN GÖRÜLEN KADROLAR

Kanun Tasarısı’nın 14. Ve 15. 
Maddesi ile yeni kurulan üniversite-
lerde kullanılmak üzere akademik ve 
idari kadrolar ihdas ediliyor. Buna göre 
Konya Üniversitesi’nde 1 profesör, 3 
doçent, 5 doktor öğretim görevlisi, 7 
öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi 
olmak üzere 20 akademik kadronun 
ihdas edilmesi uygun görüldü. Üniver-
sitede ihdası uygun görülen akademik 
kadro dışındaki diğer kadrolar ise ka-
nun tasarısında listelendi. 
KARIŞIKLIK ORTADAN KALKMIŞ OLDU

Daha önce Selçuk Üniversitesi’n-
den ayrılarak kurulan Konya Üniver-
sitesi’nin ismi, 2012 yılında TBMM’ye 
sunulan kanun teklifi ile Necmettin 
Erbakan Üniversitesi olarak değiştiril-
mişti. Yapılan bu değişiklikle Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi, Konya Üni-
versitesi ismiyle bir ikilemde kalmıştı. 
Bir süre üniversitenin internet veri 
tabanları Konya Üniversitesi adıyla 
hizmet vermek zorunda kalmıştı. Yeni 
kanun tasarısıyla kurulacak olan Kon-
ya Üniversitesi ile Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’nin ismiyle ilgili olarak 
oluşan bu ikilem de ortadan kalkmış 
olacak. 

EN İYİ YER BELİRLENECEK
Yeni kurulacak Konya Üniversi-

tesinin binaları oluşturulana kadar 
mevcut binalarda hizmetlerine devam 
edecek. Üniversitenin yeri konusunda 
açıklama yapan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Konya Üniver-
sitesi’ne yakışır en iyi yeri belirleyerek 
üniversiteye tahsisinin sağlanacağını 
söyledi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

“Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ye gönderildi.
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‘Firmalara 7 yıl 
garanti veriyoruz’

Bozkır’da mahalle yolları 
çalışmaları hızla sürüyor

Her şey bir fikirle başlar ve 
güçlü tasarımlar bu fikir üzerine 
inşa edilir sloganı ile yola çıkan 
Eylül Ajans; fikirlerin sınır tanı-
madığı dijital dünyada, işletmele-
rini bir adım öne çıkaracak fikirler 
sunuyor. Eylül Ajans projede ça-
lışırken pazar araştırmalarını ve 
analizlerini yapıyor,  firmaların 
beklenti ve ihtiyaçlarına en uygun 
kreatif çözümleri sunuyor.

SEKTÖRÜMÜZDEKİ YENİLİKLERİ 
TAKİP EDİYORUZ

Eylül Reklam Ajansı Firma 
Sahibi Kübra Atasagun, 10 yıldır 
sektörünün içerisinde olduğunu 
ifade ederek, “10 yıldır reklam 
sektörünün içerisindeyim. Firma 
olarak Her şeyin  bir fikirle başla-
dığını  ve güçlü tasarımlar bu fikir 
üzerine inşa edildiğini düşünüyo-
ruz. Eylül Ajans olarak; fikirlerin 
sınır tanımadığı dijital dünyada, 
işletmelerini öne çıkaracak fikirle-
ri müşterilerimize sunuyoruz. Ey-
lül Reklam Ajansı olarak  Yeni bir 
dijital baskı ünitesi kurduk. Ağır-
lıklı olarak tarım makinelerine 
hizmet veriyoruz. Etiket baskı ve 
dijital baskı işleri yapıyoruz. Ati-
ker 1 sanayinde hizmet veriyoruz. 
Sektörümüzde rekabet oldukça 
fazla. Rekabettin çok olduğu için 
sektörde faaliyet gösteren diğer 
firmalar ile farkımızı göstermemiz 
lazım. Bütün sektöre hitap ediyo-
ruz. Ağırlıklı olarak tarım makine-
lerinde çok fazla etiket kullanıldığı 
için hedef kitlemiz orası. Ancak 
Büsan Sanayi Sitesinde bulunan 
firmaların etiket işlerine yardımcı 
oluyoruz.  Sektörümüzdeki ye-
nilikleri takip ederek, yeni geliş-
melere firma olarak ayak uydu-
ruyoruz. Kalitemize güveniyoruz. 
Bastığımız ürünlerde firmalara 
7 yıl garanti veriyoruz. Buda bizi 
rakiplerimiz arasında bir adım öne 
çıkarıyor” dedi.

FİRMA OLARAK KALİTELİ VE 
GÜÇLÜ  PROJEKSİYONLAR 

ORTAYA ÇIKARIYORUZ
Eylül Reklam Ajansı olarak 

sektörel deneyimimizi ve çevre-
mizi kullanarak reklam ve tanıtım 
hizmetlerinde en iyi sonucu ve-
rebilmek için birçok tanıtım ma-
teryali kullandıklarını ifade eden 
Atasagun, “Eylül Reklam Ajansı 
olarak sektörel deneyimimizi ve 
çevremizi kullanarak reklam ve 
tanıtım hizmetlerinde en iyi sonu-
cu verebilmek için bir çok tanıtım 
materiyali kullanmaktayız. Ku-
rumsal bütünlüğü esas alan ileti-
şim tasarımlarıyla, çözüm ortağı 
olduğu markalar için katma değer 
yaratıyor; sürekli değişen ve geli-
şen küresel iletişim dinamiklerine 
uygun stratejiler geliştirerek mak-
simum verim alınmasını sağlıyo-
ruz. Firmalarımıza kurumsal kim-
lik- marka, web, masaüstü, mobil 
ve facebook uygulaması sunuyo-
ruz. Firma olarak kaliteli ve güçlü 
projeksiyonlar ortaya çıkarıyoruz. 
Sadece tasarım yapmakla kalmaz 
ayni zamanda ürünleri başlangıç-
tan matbaa çıkış aşamasına kadar 
gecen süreçte takip ve uygulama-
sını yapmaktayız. Çalışmalarımız-
da kurumsal mesajlarınızın doğru, 
etkili ve kamuoyunun aynı biçim-
de algılamasına özen göstermek-
teyiz” ifadelerini kullandı.

DOLARIN YÜKSELMESİ 
SEKTÖRÜMÜZDE 

ZORLUKLAR YARATIYOR
Dolarda yaşanan yükselmele-

rin sektörlerinde zorluklara neden 
olduğunu ifade eden Atasagun, 
“Doların yükselmesi sektörümü-
ze zorluklar oluşturuyor. Çünkü 
malzemeyi dolar olarak alıyorsun 
ve TL olarak satıyorsun. Nakit alı-
yorsun, vadeli satıyorsun. o Yüz-
den de ayakta kalmak çok zor. 
Müşterilerimiz rekabetten dolayı 
çalıştıkları firmaları kolay kolay 
bırakmak istemiyor. Tüm Konya-
lıları işyerimize bekliyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bozkır Belediyesi tarafından 
Bozkır’ın mahalle yolları yapılan 
çalışmalar tüm hızıyla devam edi-
yor. Aygır pınarı ve Sorkun ma-
hallesinin ara yolunda yürütülen 
çalışmalarda sona gelindi. 

Mahalle yollarında devam 
eden çalışmaları yerinde incele-
yen Bozkır Belediye Başkanı İb-
rahim Gün, mahalle yollarında 
yapılacak olan çalışmaların yaz 
boyunca aralıksız devam edece-
ğinin altını çizdi. Her yıl mahalle 
yollarında hummalı bir çalışma 
yürüttüklerini de sözlerine ekle-
yen Başkan Gün, yıl sonuna kadar 
hemen hemen tüm mahallelerde 
bu çalışmaları yürüteceklerini be-
lirtti. Başkan Gün, “2014-2018 
yılları arasında tüm mahallelerde 
parke taşı çalışması ve asfalt ça-

lışması yaptık. Bu yıl da mahalle-
lerimizde yol yapım çalışmalarına 
hız verdik ve çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam ediyor. Özellikle 
kanalizasyon hattı geçen mahal-
lelerimizde yol yapım çalışmala-
rına ivedilikle başlayacağız. Sene 
sonuna kadar çoğu mahallemizin 
yol sorunu kalmayacak. Bugün 
çalışmalarını incelediğimiz ma-
hallemizin yolu ise, uzun yıllardır 
yapılmayı bekleyen yolumuzdu 
ve bugün yolumuzun yapımını 
gerçekleştiriyoruz. 4 senelik gö-
rev süremizde 50 yıllık sorunları 
bitirdik, sorunlara neşter vurduk. 
Bundan sonraki süreçte de aynı 
kararlılık ve titizlikle sorunları 
kökten çözüme kavuşturmaya de-
vam edeceğiz” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Yapıların fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması amacıyla getirilen Yapı Denetim Ka-
nunu’nda aksaklıklar yaşanıyor. Bazı yapı denetim firmalarının fiili olarak yapmaları gereken 
denetimi kağıt üzerinde yaptıklarını belirten uzmanlar, “Zümrüt faciası” hatırlatması yapıyor

‘İnşaatlar iyi 
denetlenmiyor!’

Konya’da 2004 yılında Zümrüt 
Apartmanı’nın çökmesi sonucu 92 
kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandı-
ğı facianın üzerinden yıllar geçti. Ya-
şanan facianın ardından Konya’daki 
binaların fen ve sanat kurallarına 
uyulup uyulmadığıyla ilgili sorular 
akıllara geldi. O günden bu yana bu 
sorunun cevabını aramak, alınan 
cevaplara göre çözümler üretmek 
adına bir çok yeni düzenleme yapıl-
dı. Gerek hükümet düzeyinde gerek 
yerel yönetimler düzeyinde yapılan 
bu düzenlemeler, Konya’daki yeni 
yapılaşmadaki sağlamlık durumunu 
belli bir düzeye taşısa da, hala ol-
ması gereken düzeye ulaşmış değil. 
Sorunları çözmek ve sağlam binalar 
inşa etmek amacıyla Konya’da yeni 
yapıların fen ve sanat kurallarına 
olan uyumunu denetlemek ama-
cıyla 2011 yılında Yapı Denetim 
Kanunu uygulanmaya başlandı. 
Kanun temelde doğru bir karar ola-
rak değerlendirilse de, kanunun uy-
gulanmasında sorunlar yaşanıyor. 
Uzmanlar, işini doğru yapmayan ve 
sorumluluklarını yerine getirmeyen 
çok az sayıdaki yapı denetim firması 
yüzünden, denetlendiğini zannetti-
ğimiz yeni yapıların bazılarının as-
lında kağıt üzerinde denetlendiğini, 
fiilen bu denetimin yapılmadığı gö-
rüşünde. Binlerce hatta on binlerce 
vatandaşın hayatını etkileyen bina-
ların bu durumu, aksaklıklara vuru-
lacak neşterle çözülmeyi bekliyor. 

DENETİMLER FİİLİ 
OLARAK YAPILMALI

Konya’daki yapılaşma sorunla-
rına değinen İnşaat Mühendisleri 
Odası (İMO) Konya Şube Başka-
nı Süleyman Kamil Akın, ülkenin 
önemli bir sorunu haline gelen Yapı 
Denetim Kanunu’nun fiilen uygu-
lanamaması sorununa dikkat çekti. 
“Yapı Denetim Kanunu gelinceye 
kadar Belediyeler ve fenni mesuller 
yapıların fen ve sanat kurallarına 
uyup uymadığıyla ilgili sorumluydu” 
diyen Akın, Yapı Denetim Kanunu 
ile birlikte tarafların sorumluluğu-
nun devam etmesi şartıyla bu işin 
kontrolünün yapı denetim firmaları-
na geçtiğini hatırlattı. Yapı denetim 
firmalarının oluşturulmasının te-
melde çok doğru bir karar olduğunu 
ancak uygulamada sorunlar yaşan-
dığını belirten Akın, şunları söyledi, 
“Birçok yapı denetim firması işini 
çok büyük titizlik ile yaparken, çok 
az sayıda da olsa bazı yapı denetim 
firmaları denetimler konusunda ti-
tiz davranmıyor. Bu tür firmalarda 
kağıt üzerinde 20-25 kişi çalışıyor 
görülse de 4-5 kişi fiilen çalışıyor. Bu 
kadar az kişi ile denetimin yapılması 
imkansız. Bizce yapı denetim kanu-
nu  baştan aşağı yenilenmeli. Bura-
da bir ortak yol bulunmalı. Devlet 
kontrol mekanizmalarını sıklaştır-
malı. Yapı Denetim firmalarının 
yaptıkları işlerle ilgili sorumlulukları 
ve sorunlara karşı cezai müeyyidele-
rinin artırılmasını istiyoruz. Yapılan 
bir hata sonucu A denetim firması 
kapanıyor aynı kişilerce yerine B de-
netim firması kuruluyor. Çalışanlar 
ve işi yönetenler  aynı kişiler.  Za-
ten arkadaşlar A firması ile deneti-
mi yapmamışlar. Hemen yeni bir B 
firması kurarak aynı yapı denetim 
elemanları ve maalesef aynı iş ah-
lakı ile binaları denetlemeye devam 
ediyorsunuz. Bu kendi kendimizi 
kandırmaktan başka bir şey değil. 
Bana göre oradaki her imzanın ciddi 
sorumluluğun ve akabinde cezası-
nın ve mükafatının olması lazım. Bu 
konuda devlet düzenleyici ve denet-
leyici yetkisini en katı şekilde uygu-
lamalı. Yapı denetim firmalarının 
randevu ile denetleniyor. Randevu 
alarak yapı denetim firması denet-
lenmez. Denetlense de bunun adı 
denetim değil olsa olsa ziyaret olur. 
TYapı denetim işi Devlet tarafından 
e atama yolu ile yapılırsa sorunların 
bir kısmı da bertaraf edilebilir. Çev-
re Şehircilik Bakanlığı denetimlerini 
sahada katı şekilde uygulamalı. Bu-
gün öyle yapı denetim firmalarını 
görüyoruz ki; fiili çalışan sayısı ve 

resmi çalışan sayısı arasında anor-
mal bir fark var. Bu da yapıların 
gerektiği gibi denetlenmediği so-
nucunu ortaya çıkarıyor. Binayı bile 
görmeyen yapı denetim elemanla-
rı, binayla ilgili karar verip imzalar 
atıyor. Yapıları kağıt üzerinde değil 
bizzat sahada denetlememiz gere-
kiyor. Yoksa bir çok ‘Zümrüt’ faciası 
kapımızın önünde.” 

TEKNİK PERSONEL 
ZORUNLULUĞU GETİRİLMELİ
Yapıların inşaa faaliyetlerinin 

daha düzgün ve doğru yürütülmesi 
için önerilerde de bulunan Başkan 
Akın, “İnşaa faaliyetleri yürüten 
müteahhit firmaların kadroların-
da,  resmi ihale işlerinde olduğu 
gibi, işin büyüklüğüne ve cinsine 
uygun olarak yeterli sayıda teknik 
personel bulundurma zorunluluğu-
nun getirilmesidir. Bu sayede inşa 
faaliyeti her aşamasında çok daha 
sağlıklı gerçekleşecek” dedi. Konu-
yu örnekleriyle açıklayan Akın şöy-
le devam etti, “Berberlik mesleğini 
yapabilmek için bir ustalık belgesine 
ihtiyacınız var. Bunu gerekli sınav-
ları geçerek, gerekli kuruluşlardan 

belgeleri alarak ve bu meslekte 
uzun yıllar çalışarak sağlıyorsunuz. 
Kasaplık, terzilik için böyle. Ama 
müteahhitlik için yalnızca Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nden aldığı-
nız bir belge sizi müteahhit olarak 
nitelendiriyor. İnşa faaliyeti özel bir 
iştir. Bu işi yapacak kişilerin ya bu 
işin profesyonellerinden olan inşaat 
mühendisi, mimar gibi teknik kişi-
lerden oluşması ya da müteahhit-
lik faaliyeti yapacak kişilerin, inşaat 
mühendisi veya mimar gibi kişilerin 
teknik nezaretinde bu işi yürütmesi 
lazım. Şu anki kanunlarımızda, her-
hangi bir inşaat firmasının, bu pro-
fesyonel kişileri çalıştırma zorunlu-
luğu yok. Mutlaka bu zorunluluğun 
inşaat faaliyetleri yürüten firmalara 
getirilmesi gerekiyor. Projeler bu 
profesyonel kişilere yaptırılıyor bun-
da sorun yok ama inşa faaliyeti ayrı 
bir olay. Bu kişilerin inşa faaliyetinde 
de mutlaka olması gerekiyor. Devlet 
ufacık bir WC yaptırırken bile bu işle 
ilgili deneyim, teknik sorumlu arar-
ken yüzlerce konut  yapan firmalar-
dan hiçbir belge istemiyor.”

İMAR VE ARSA ÜRETİMİ 
SORUNU HIZLA ÇÖZÜLMELİ

Başkan Akın, Konya’da yürütü-
len kentsel dönüşüm çalışmalarına 
da değindi. Konya’nın göç alan bir 
şehir olduğunu dile getiren Akın, bu 
nedenle şehrin her geçen gün büyü-
düğünü söyledi. Bu doğrultuda mer-
kez ilçe belediyelerinin farklı proje-
lere imza attıklarını söyleyen Akın, 
“Karatay Belediyesi yıllardır yaptığı 
çalışmalarla ilçeyi bir cazibe merkezi 
haline getirdi. Ortaya hızla yepyeni 
bir Karatay çıktı. Yakın bir gelecekte 
bunun meyvelerinin toplanacağına 
inanıyorum. Meram bölgesinde yapı 
kalitesi ve şehircilik açısından çok sı-
kıntılı mahalleler var. Buraları kent-
sel dönüşüm kapsamında riskli alan 

ilan ederek o bölgeleri yaşanabilecek 
alanlar haline getirmek amacı ile 
çalışmalar yapıldı ve yapılmaya da 
devam ediliyor. Hem Karatay hem 
de Meram Belediyesi bu konuda çok 
takdir edilecek emek ve akıl sarf edi-
yorlar.  Çok çok iyi sonuçlar ortaya 
çıkacak bu çalışmaların sonucunda. 
Selçuklu Belediyesi yeni imarlaşan 
bir bölge olması nedeniyle bu konu-
da çok daha şanslı. Yapı stoğu çok 
daha yeni ve düzenli. Problemli bir-
kaç mahallesi de 1-2 seneye kadar 
kendiliğinden dönüşmüş olur.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Ayrıca 
kentsel dönüşüm kanununun çok 
iyi anlaşılması gerektiğine dikkat 
çekerek buradaki aksaklıklara da 
değinen Başkan Akın, şunları söy-
ledi, “Özellikle imar parsellerindeki 
sorunlarda belediyeler ellerindeki 
yetkilerini çok fazla kullanmıyorlar. 
Haklı oldukları bazı noktalar var 
ama bazı yetkileri kullanmanız gere-
kiyor. Belediye tarafından teklif edi-
lerek bakanlar kurulunca ilan edilen 
riskli alanlarda kullanmaktan çekin-
medikleri yetkilerini,  riskli yapıların 
oluşturduğu uygulama alanlarında 
da kullanmaktan çekinmemeleri 
gerekiyor. Eğer bu konuda adım 
atmakta çekimser davranmaya de-
vam ederler ise  kanun amacına 
ulaşmayacak ve hızlı bir dönüşüm 
söz konusu olmayacak. Bu konuda 
Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne büyük 
görevler düşüyor. Bu konuda daha 
faal olmaları, prosedürleri çok daha 
az hale getirmeleri gerekiyor. Şu 
anda yeni mahallelerde ana yollar 
üzerinde planlı konutlar oluştu ama 
bir arka parsele geçince durum bir 
anda değişiyor. 

Buraların da hızla dönüşüme 
uğraması lazım.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Eylül Reklam Ajansı Firma Sahibi Kübra Atasagun, “Sektörümüzdeki yenilikleri 
takip ederek, yeni gelişmelere firma olarak ayak uyduruyoruz” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
Süleyman Kamil Akın, Konya’daki yapı-
laşma sorunlarını Yenigün Gazetesi’ne 

değerlendirdi.
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Kızılay Konya Şubesi Seydişehir’de kan ba-
ğışı kampanyası başlattı.  Seydişehir Kızılay 
Şube Başkanı Tevfik Balcı, burada yaptığı 
açıklamada, Hürriyet Caddesi üzerinde kan 
bağışı çalışmalarına başladıklarını söyledi. 
Kampanyanın 3 gün süreceğini ifade eden 
Balcı, “ Katılımlarından dolayı halkımıza 
teşekkür ederiz. Kan acil değil sürekli bir 
ihtiyaçtır. Türk Kızılay’ı hem kan ihtiyacı ve 
hem de diğer sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında önde gelen bir kurumdur. Va-
tandaşlarımızın bizleri her zaman destekle-
melerini istiyoruz” dedi. n AA

Seydişehir’e kadınlar yaz aylarının yak-
laşmasıyla birlikte yufka ekmek yapmaya 
başladı. Yufka yapan Gökhüyük Mahallesi 
sakinlerinden Fatmana Ballı, ustalık isteyen 
yufka pişirme işinin zahmetli olduğunu söy-
ledi.Ballı, her zaman ekmek olarak yufkayı 
tercih ettiklerini dile getirerek, şunları söy-
ledi: “Köylerde komşular toplanarak imece 
usulü kış başlarken ve yaz başlangıcında 
çokça yaparız. Şimdi bahar geldi. Nisan ayı 
ile birlikte yaz ekmeğimizi yardımlaşarak 
yapıyoruz. Yufka sağlıklı ve daha lezzetlidir. 
İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. 
Tamamen doğaldır.”
n AA

Seydişehir’de 
kan bağışı

Yufka ekmek 
mesaisi başladı

AYDER, Doğu Guta’ya yardım faaliyetlerini sürdürü-
yor. Bu kapsamda 198. araç yola çıktı. Dernek tarafından 
konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “AYDER olarak hayırse-
ver bağışçılarımızın bizlere emanet ettikleri malzemeleri 
hiç vakit kaybetmeden Doğu Guta’dan zorunlu göçe zor-
lanan kardeşlerimize ulaştırdık. İçerisinde yüzlerce ailenin 
gıda, ayakkabı, giysi gibi ihtiyaçlarını karşılayacak malze-
menin bulunduğu bu araçla Doğu Guta’dan zorunlu göçe 
zorlanan kardeşlerimiz için gönderdiğimiz 8. araç toplamda 

ise 198. aracımız oldu. Bu aracın hazırlanmasında emeği 
geçen Konya kunduracılar sanayi esnaflarına ve odasına, 
tüm bağışçılarımıza teşekkür eder  ve yardımlarının deva-
mını bekleriz. Allah bu yapmış oldukları yardımları kabul 
etsin.

 Konyalı hayırseverlerin destekleriyle önümüzdeki gün-
lerde  yeni araçlarımız çıkacak. Allah yapmış olduğunuz ve 
yapacak olduğunuz tüm yardımları kabul etsin.”
n HABER MERKEZİ

AYDER’den Doğu Guta’ya yardım

‘Erken seçim kararını 
olumlu görüyoruz’

‘Yeryüzünde her unsurla
bağlantımız oldu’

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) Genel 
Başkanı Abdurrahman Kaan, “İs-
tikrarlı, sağlıklı bir ülke için MÜSİ-
AD olarak iş dünyası ve ülkemizin 
geleceği adına 24 Haziran erken 
seçim kararını olumlu görüyoruz 
ve memnuniyetle karşılıyoruz” 
dedi.Kaan, Konya’nın Seydişehir 
ilçesinde bir dinlenme tesisinde 
“Bölgesel Kalkınmada MÜSİAD’ın 
Yeri” konulu programda yaptığı 
konuşmada, MÜSİAD’ın 11 bin 
üyesi ve 50 bin şirketi ile güçlü ve 
etkin bir sivil toplum kuruluşu ol-
duğunu söyledi.

Kaan, Türkiye ekonomisini sıç-
ratmak için daha çok çalışmak ge-
rektiğini dile getirdi.

Kendilerini yenilemeleri ge-
rektiğini anlatan Kaan, “MÜSİAD 
olarak bölgesel kalkınmalarda üze-
rimize düşen sorumluluğu en iyi 
şekilde yapacağız. Ülkemizi iyi bir 

yere taşımak için gayret etmeliyiz. 
Amacımız geleceği aydın ve güçlü 
bir Türkiye’dir.” değerlendirmesini 
yaptı.

İş dünyasının belirsizlikleri is-
temeyeceğini vurgulayan Kaan, 
şöyle konuştu:

“İstikrarlı, sağlıklı bir ülke için 
MÜSİAD olarak iş dünyası ve ül-
kemizin geleceği adına 24 Hazi-
ran erken seçim kararını olumlu 
görüyoruz ve memnuniyetle kar-
şılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim 
sonuçları, 2023 hedeflerimizin 
gerçekleştirilmesi ve güçlü Türki-
ye’ye giden yolda bütün engellerin 
bertaraf edilebilmesi adına büyük 
bir dönüm noktası olacaktır. Seçim 
kararının tüm ülkemize hayırlı ol-
masını temenni ediyoruz.” Prog-
ramın son bölümünde Kaan, yeni 
üyelere rozet takarak hatıra fotoğ-
rafı çektirdi.
n AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin, Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri inceledi

‘Selçuklu’nun vizyonu
Konya’ya değer katmış’

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan ve Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, Selçuklu Belediyesi 
tarafından Konya’ya kazandırılan 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Merkezi (SOBE) ve Konya Tropi-
kal Kelebek Bahçesi’ni ziyaret etti. 
Ziyarette AK Parti Konya İl Başka-
nı Hasan Angı, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer ve SOBE Vakfı 
Başkanı Mustafa Ak da misafirle-
re eşlik etti. 
“SELÇUKLU BELEDİYESİ KONYA’YI 

GELECEĞE TAŞIYOR”
Konya’da bulunmaktan ve 

Konya’ya gidince görmeden geç-
meyin denilen Tropikal Kelebek 
Bahçesi’ni ziyaret etmekten dola-
yı büyük bir mutluluk duyduğunu 
ifade eden AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan, “Konya deyin-
ce akla ilk olarak Konya’nın tarihi, 
geçmişi ve medeniyetin bu şehir-
de bıraktığı izler geliyor. Konya bu 
anlamda çok kadim bir şehir ama 
bu kadim şehri geleceğe taşıyacak 
önemli projelere de ihtiyaç var. 
İşte bugün gördüğümüz için çok 
mutlu olduğumuz Tropikal Ke-
lebek Bahçesi de bu projelerden 
biri olmuş. Çocukların doğayla 

iletişim kurmasına ve bizlerin de 
tabiatı daha iyi tanımamıza vesi-
le olacak bu eser yapısının özel-
liklerinin yanı sıra Avrupa’nın en 
büyük uçuş alanına sahip sayılı 
yerlerinden biri olması ile de şehir 
adına önemli bir değer. Emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. 

“SOBE ŞEHRİN VİZYONUNU
 ORTAYA KOYUYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde engelli-
lerle ilgili birçok hukuki düzen-
lemelerin hayata geçirildiğini ve 
önemli projelere imza atıldığını 
ifade eden Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin; 
“Geldiğimiz noktada özellikle zi-
hinsel engel grubu, down sendro-
mu ve otizmli  çocuklarımızın çok 
özel eğitim ihtiyaçları var. Bir ye-
rel yönetim anlayışıyla Türkiye’de 
olmayan bir modelin Konya’da 
hayata geçirilmesi ve bir ilçe be-
lediyemizin bu kadar büyük bir 
yatırım yapmış olması şehir adına 
ortaya konulan vizyonu göster-
mesi açısından son derece önem-
li. Biz de Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi olarak Hasan Kal-
yoncu Üniversitesi işbirliğinde 
0-3 yaş arası otistik çocuklarla 
ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu 
kapsamda Engelsiz Yaşam Mer-
kezi açmak için de başladığımız 

çalışmaları tamamlamak üzeriyiz. 
İyi bir model deyince Konya’ya 
ve Selçuklu’ya geldik. Bize düşen 
özel olan bu çocuklara doğru me-
kanda, doğru modelle ve  bu işin 
ihtisas sahibi hocalarla özel eği-
tim vermek. Bunların hepsini bir 
araya getirdiği için değerli Başka-
nımızı ve emeği geçenleri kutlu-
yorum. İnanıyorum ki bu merkez 
Türkiye’de bu alanda çalışma ya-
pacak herkese örnek olacaktır. Biz 
de arkadaşlarımızla buradaki ça-
lışma modelini inceleyerek kendi 
modelimizi oluşturacağız” dedi. 

Tropikal Kelebek Bahçesi izle-
nimlerini de paylaşan Başkan Fat-
ma Şahin, “Türkiye’de özel Tro-
pikal Kelebek Bahçesi projesini 
yerinde inceledik ve Başkanımızla 
da konuştuk. İnşallah Gaziantep’e 
de bunun bir değişiğini yapacağız 
ve hayvanat bahçemizdeki safari 
park ve zooloji müzesi çeşitliliğini 
kelebek müzesi ile zenginleştire-
ceğiz. Şunu görüyorum ki başka-
nın vizyonu ve ekibin bu konudaki 
gücü Konya’yı çok farklı bir nok-
taya götürmüş. Selçuklu’yu tebrik 
ediyorum” dedi.  

Ziyaretlerden duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Selçuklu Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
da, “Sayın cumhurbaşkanımızın 
engellilerle ilgili yaptığı işlerin mi-
henk taşlarından birisi de Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı Sizin 
kurucu Bakanlık olarak yaptığınız 
bu işi ve özellikle engelliler ile il-
gili ülkemize biçtiğiniz misyon da 
biz de bir faaliyet yürütüyoruz. 
Şuanda da aslında meslektaşız 
ve büyükşehir belediye başkan-
lığı yapıyorsunuz. Antepte de ne 
kadar önemli ve güzel işler yaptı-
ğınıza bizler de şahitlik ettik. Bu-
gün bu ziyaretiniz de hem bizler 
ve hem de vakıf yönetimimiz için 
çok büyük bir moral kaynağı. İn-
şallah hep birlikte otizmli ve diğer 
engelli grubundaki çocuklar için  
daha güzel işler yapacağız. Şah-
sınızda size, Bakanlığımıza ve Sa-
yın Cumhurbaşkanımıza teşekkür 
ediyoruz” dedi. 

Ziyaretlerden dolayı duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcımız Çiğdem Karaaslan Hanı-
mefendi ile Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Fatma Şahin 
Hanımefendiye  teşekkür ediyo-
rum. Kendilerini Konya’mızda 
ve Selçuklumuzda ağırlamaktan 
büyük bir memnuniyet  duyduk. 
Gerek Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Merkezimiz gerekse Konya 
Tropikal Kelebek Bahçemizle ilgili 
duygu ve düşüncelerine teşekkür 
ediyorum. 
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi 2.Kitap 
Günleri kapsamında Araştırma-
cı Yazar Hayati İnanç,  konferans 
verdi. Divan Edebiyatı’ndan seçkin 
şiirler okuyan ve kendi tanımıyla 
“Türkçeden Türkçeye tercüme ya-
pan” Hayati İnanç dinleyenlerin-
den büyük beğeni aldı. Şaban Cen-
giz Kültür Merkezinde düzenlenen 
konferansa Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Tahir Kibar, vatandaşlar ve öğ-
renciler katıldı. Esasen biz, zengin 
bir edebiyat ve kültür mirasının 
üzerinde oturan ama bu hazinenin 
değerinin farkında olmayan nesille-
riz” diyen TRT kanallarında edebi-
yat söyleşileri de yapan Av. Hayati 
İnanç, divan şiirinin derinliklerini 
kendine has üslûbuyla anlatarak, 
genç nesillere divan şiirini sevdir-
mek adına önemli bir konuşma 
yaptı. Divan edebiyatının değerli 
şairlerinden başta Şair Nâbi olmak 
üzere birçok şairin şiirlerinden be-
yit örnekleri veren İnanç kendine 
özgü anlatımı ve esprileri ile din-
leyicilere Divan Edebiyatını, Divan 
Şirini, aruz ölçüsünü kimi zaman 
güldüren kimi zaman düşündüren 
ifadeleriyle anlattı. “Bin yıllık Ana-

dolu maceramızda 900 yıla yakın 
bir imparatorluk olarak var olduk” 
diyen İnanç, “Günü geldi 52 dev-
let  bağlandı. Kanuni dönemi öyle 
bir dönemdi. Yeryüzünde her un-
surla bağlantımız oldu. İlim dilimiz 
olarak Arapçayı, sohbette edebiyat 
dili olarak Farsçayı Türkçemizle 
bir araya getirip Osmanlı Türkçesi 
dediğimiz dev bir oluşum sağla-
dık. Bu coğrafyada gerçekleşti. Bu-
nunda şiir kısmına divan edebiyatı 
dedik. Çok doğru bir isimlendirme 
olmasa da mahsuru yok. Onda biz 
varız. Bütünüyle hikayemiz var. 
Çok zengin, çok doyurucu geniş bir 
ufuk bahşeden bir sanattır. Bun-
dan mahrum kalmak cidden büyük 
üzüntü sebebi olur. Merakı olan, 
ilgisi olan bir miktar zahmeti göze 
alan dostlarımıza dönüp bakmala-
rını tavsiye ederim. Her şey gön-
lünüzce olsun” dedi. Yazar İnanç 
konferans sonrası 15 Temmuz Milli 
İrade Meydanında bulunan çadıra 
gelerek okurlarına “Can Veren Per-
vaneler” isimli kitaplarını imzaladı. 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
konferans sonunda İnanç’a günün 
anısına hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Abdurrahman Kaan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SOBE ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni ziyaret etti.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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81 ile ‘İHA büro 
amirliği’ kuruluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tara-
fından 81 ilde insansız hava araçları 
büro amirlikleri kurulacak. AA mu-
habirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet 
Genel Müdürlüğü Havacılık Daire 
Başkanlığı, kuruluşunun 36. yıl dö-
nümü dolayısıyla 19 Ekim 2017’de 
düzenlenen törende, İçişleri Baka-
nı Süleyman Soylu’nun İHA’ların 
özellikle terör, kaçakçılık ve asayiş 
olaylarında sağladığı faydalara de-
ğindiği konuşmasının ardından söz 
konusu araçların daha etkin kullanıl-
ması amacıyla çalışmalarını hızlan-
dırdı. Bu kapsamda, başta Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’daki sınır illeri 
olmak üzere belirlenen şartları taşı-
yan personel, eğitim verilmek üzere 
Ankara’ya çağrıldı. Bugüne kadar 
yapılan çalışmalarda 40’tan fazla ilde 
görevli personele drone pilotluğu 
konusunda teorik ve pratik eğitim 
verildi. 

Eğitimini tamamlayan personel, 
İçişleri Bakanlığı tarafından alımı 

yapılan dronelarla görevli olduğu 
illerde çalışmaya başladı. Diğer iller-
de ise personelin eğitiminin haziran 
sonuna kadar tamamlanmasıyla 
drone ve İHA pilotu olmayan il em-
niyet müdürlüğü kalmayacak. Öte 
yandan, aynı kapsamda il emniyet 
müdürlükleri bünyesinde İHA büro 
amirliği kurulmasına ilişkin hazırla-
nan talimat yazısı da 81 il emniyet 
müdürlüğüne gönderildi. İl emniyet 
müdürlüklerine dağıtımı yapılan 
dronelar, gece de görüntü alma özel-
liğine sahip kameralarla donatıldı. 
n AA

Adam kaçırıp, işkence yaparak fidye isteyen Suriyeli çeteye ceza yağdı. 6 kişi ‘nitelikli yağ-
ma, nitelikli yağmaya teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından yargılandı 

Sosyal medyada paylaşılan her 
türlü içeriğinin ABD’de kabul edi-
len “Dijital Binyıl Telif Hakkı Ya-
sası’na göre denetlendiği, herhan-
gi bir hak ihlalinin tespiti halinde 
ülke kanunlarına bakılmadan ilgili 
içeriğin kaldırılabildiği kaydedildi. 

Sosyal medyada paylaşılan 
her türlü ses, görüntü ve veri 
içeriğinin ABD’de kabul edilen 
“Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasa-
sı’na (DMCA) göre denetlendiği, 
herhangi bir hak ihlalinin tespiti 

halinde ülke kanunlarına bakılma-
dan ilgili içeriğin kaldırılabildiği 
ve söz konusu hesapların kapatı-
labildiği bildirildi.

Twitter ile Youtube’un diğer 
sosyal paylaşım sitelerine göre 
telif konusunda daha hassas ol-
duğunu belirten uzmanlar, Twit-
ter’da herhangi bir hesabı şikayet 
eden kişinin gerçek ya da sahte 
hesap olmasına bakılmadığını, 
yaptırım için telif hakkı ihlaline 
ilişkin eylemlere dikkat edildiğini 

kaydetti.
Marmara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi ve 
Dijital İletişim Uzmanı Ali Murat 
Kırık, dijital medyanın gelişmesiy-
le sosyal medyada telif haklarının 
ön plana çıktığını belirtti.

Kırık, telif haklarının “You-
tube”, “Twitter”, “Facebook” ve 
“Instagram’da çeşitli şekillerde 
korunduğuna dikkati çekerek, 
“Sosyal ağlar küresel ölçekte fa-
aliyet gösterdiği için Türkiye’deki 

‘5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserle-
ri Kanunu’ yeterli olmamaktadır. 
Ancak sosyal medya aracılığıyla 
paylaşılan her türlü ses, görüntü 
ve veri içeriği ‘Dijital Binyıl Telif 
Hakkı Yasası’na (DMCA) tabidir. 

Yerel ülke kanunlarına bakıl-
maksızın hak ihlalinin tespiti sağ-
lanırsa ilgili içerik kaldırılabiliyor, 
içeriğe erişim devre dışı bırakıla-
biliyor hatta hesaplar kapatılabili-
yor veya erişim tamamen engelle-
nebiliyor” dedi.  n AA

Suriyeli 6 kişilik çeteye 
13’er yıl 4’er ay hapis

Geçen yıl Suriyeli Abdu Ra-
mazan’ı (32) fidye için kaçırıp, 
bıçakla yaralayarak işkence eden 
aynı ülke vatandaşı 6 kişi, ‘nitelikli 
yağma, nitelikli yağmaya teşeb-
büs, kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma’ suçlarından yargılandıkları 
davada, 13’er yıl 4’er ay hapis ce-
zasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 2 Mart tarihin-
de merkez Meram ilçesinde mey-
dana geldi. Suriye uyruklu Abdu 
Ramazan, 100 lira alacağını tahsil 
etmek üzere Halid isimli arkadaşı-
nın evine gitti. Bu sırada evde bu-
lunan Ahmed El Muhammed (38) 
ve Nuri El Ahmed El Mansur (26), 
Abdu Ramazan’ı zorla alıkoyarak, 
“Sende çok para var. Bu paraları 
bize vereceksin. Yoksa seni öl-
düreceğiz. Seni Türk mafyasına 
vereceğiz” diyerek başka bir eve 
götürdü. Yolda kaçmaya çalışan 
Ramazan, iki şüpheli tarafından 
dövüldü, kulağından bıçaklandı.

Bu kişiler daha sonra Abdu 
Ramazan’ı, merkez Meram ilçesi 
Şeyh Sadrettin Mahallesi Vali Ce-
mil Keleşoğlu Sokak’taki bir eve 
götürdü. Eve, Ahmed Elbaşe (26), 
Beşşar El Muhammed (25), Mu-
hammed Ahmed (25), Muham-
med El Muhammed El Abdullah 
(24) ve Halef Ahmed (33) de gel-
di. İddiaya göre 6 şüpheli, Abdu 
Ramazan’a işkence yapıp, dövdü, 
ardından da kardeşini aramasını, 
50 bin dolar getirmezse kendisi-
ni öldüreceklerini söyledi. Abdu 
Ramazan da kardeşi Mahir Rama-
zan’ı (24) arayarak 50 bin dolar 
bulmasını istedi.
EVDEN KAÇARKEN YAKALANDILAR

Mahir Ramazan, polise gide-
rek ağabeyi Abdu Razaman ile 
arasında geçen telefon görüşme-

sini anlattı. Bu sırada şüpheliler-
den Halef Ahmed, Mahir Rama-
za’a konum atarak parayla birlikte 
yanına gelmesini istedi. Buluşma 
noktasında önlem alan polis, Ha-
lef Ahmed’i gözaltına aldı. Halef 

Ahmed’in yakalandığını öğre-
nen Abdu Ramazan’ın alacağı 
bulunduğu Halid ise eve gelerek 
şüphelilere kaçmaları gerektiğini 
söyledi.

5 şüpheli, zorla tuttukları 

Abdu Ramazan ile evden çıkar-
ken, polisin operasyonuyla gözaltı-
na alındı. Şüphelilerin yapılan üst 
aramasında Abdu Ramazan’dan 
zorla aldıkları 220 liradan geriye 
kalan 160 lira para, cep telefonu 
ve Ramazan’ın geçici kimlik kartı 
bulundu. 6 kişi, çıkarıldıkları mah-
kemece tutuklandı. Halef Ahmed 
ise tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 

Konya 1’inci Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde ‘nitelikli yağma, ni-
telikli yağmaya teşebbüs, kişiyi 
hürriyetinden yoksun kılma’ suç-
larından yargılanan 6 şüpheli, sa-
vunmalarında suçlamaları kabul 
etmedi. Mahkeme heyeti şüpheli-
leri 13’er yıl 4’er ay hapis cezasına 
çarptırdı. Tutuksuz yargılandığı 
sırada hayatını kaybeden Halef 
Ahmed hakkındaki suçlamalar ise 
düşürüldü.
n DHA 

Sosyal medyada telif hakkı sorunu 

Çete kuran Suriyeli 6 kişi, 13’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Akşehir’de meydana gelen trafik kaza-
sında 1 kişi yaralandı. Aytekin Ağıl (32) 
yönetimindeki 42 UZ 182 plakalı TIR 
ile Cavit Akdoğan (55) idaresindeki 42 
DDA 66 plakalı TIR, Doğruöz kavşağında 
çarpıştı. Kazada Cavit Akdoğan yaralandı. 
İlk tedavisi Akşehir Devlet Hastanesinde 
yapılan Akdoğan, Konya’ya sevk edildi.
n AA

Seydişehir’de meydana gelen trafik 
kazasında 3 kişi yaralandı.  Mevlüt Taşçı 
yönetimindeki 41 EJ 919 plakalı otomobil, 
Seydişehir - Antalya karayolu Muradiye 
kavşağında sürücünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 
sürücü ile birlikte araçta bulunan Zeliha 
ve Dursun Tekoğlu yaralandı. Yaralılar, 
Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi 
altına alındı.
n AA

İki TIR çarpıştı,
1 kişi yaralandı

Otomobil devrildi,
3 kişi yaralandı

Karaman’da 3 çocuk annesi kadından 5 gündür ha-
ber alınamıyor.  Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Pazartesi 
günü Abbas Mahallesi 322. Sokak’ta bulunan evinden 
haber vermeden ayrılan 60 yaşındaki Mühübe Gürbüz, 
ailesi tarafından her yerde aranıyor. Annesinin herhangi 
bir sağlık sorunu bulunmadığını anlatan oğlu Aslan Gür-
büz, “Annemden geçtiğimiz Pazartesi gününden buyana 

haber alamıyoruz” dedi.  Annesinin bulunabilmesi için 
polise kayıp müracaatı yaptıklarını da belirten Gürbüz, 
“Annem sabah 09.00 sularında evde kimse yokken anah-
tarını da alarak ayrılmış. Yaptığımız aramalara karşı şu 
ana kadar kendisine ulaşamadık. Görenlerin, duyanların 
herhangi bir bilgisi olanların insaniyet namına bizlere ha-
ber vermesini istiyoruz” diye konuştu.  n İHA

3 çocuk annesi kadın 5 gündür kayıp

Cumhurbaşkan-
lığı ve milletvekilliği 
seçimlerinin Kasım 
2109 yerine 24 Haziran 
2018’de yapılacağı karar-
laştırıldı. Türkiye’nin le-
hine olacağı kesin olan 
bu adım, ülkemize ve 
milletimize hayırlar getirir 
inşallah... 

MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli’nin 
geçtiğimiz Salı günü partisinin grup 
toplantısında gündeme getirdiği 
‘erken seçim’ teklifinin ardından, 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 
yaptıkları görüşme sonrası açıklanan 
bu karar, ciddi bir sürpriz oldu. Tabii 
ki bunun, Türkiye’nin halini ve istik-
balini düşünenler açısından tatlı, aynı 
hususta tuhaf düşünceleri olanlar 
açısından tatsız bir sürpriz olduğunun 
altını da çizmek gerek. 

Ne oldu da 24 Haziran 2018’de 
erken seçim yapılması kararı alındı 
sorusunun cevabının bir bölümü 

Bahçeli’nin yaptığı çağ-
rı ve sonrasında Cum-
hurbaşkanımızın se-
çim tarihini açıkladığı 
konuşmanın satır ara-
larında. MHP Lideri 
Bahçeli’nin önemli 
argümanlarından bi-
risi, 31 Mart 2109’da 
yapılacak Mahalli İda-
reler Seçimleri’nde AK 
Parti ve MHP arasında 

oluşabilecek muhtemel kutuplaşma-
ların Cumhur İttifakı’na verebileceği 
zararlardı. Bahçeli’nin konu ile ilgili 
sözleri şöyle: “Mahalli İdareler Seçim-
leri’ndeki kutuplaşmaların 3 Kasım’a 
nasıl yansıyacağı az çok malumu-
nuzdur. Bu riski kaynağında kesmek 
başlıca amacımızdır.” 

‘3 Kasım 2019’a kadar ulaş-
mak her dakika zorlaşmaktadır’ di-
yen Bahçeli’nin dikkat çektiği konular-
dan birisi de, Türkiye’nin ABD, Fransa 
ve İngiltere ile ilişkilerinin değişime 
uğradığı hususuydu..

HAYIRLI OLSUN

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT



21 NİSAN 2018 7HABER 

Beyşehir’de, av tüfeği üretiminin gözde yerleşim merkezlerinden Üzümlü Ma-
hallesi’ne kurulacak Silahçılar Küçük Sanayi Sitesi’nin yapım çalışmaları başladı

Av tüfeği firmaları aynı 
çatı altında birleşiyor

Üzümlü Mahallesi, Kızılcabelen 
mevkisinde 80 bin metrekarelik alan 
üzerine inşa edilecek yeni sanayi site-
sinin altyapı ve zemin tesviye çalışma-
ları düzenlenen törenin ardından baş-
ladı. Beyşehir İlçe Belediyesi ile Konya 
Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa 
destek verdiği çalışmalar kapsamın-
da, alana giren iş makineleri yapılan 
dualar ve kesilen kurbanın ardından 
sanayi sitesinin altyapı, hafriyat iş-
lemleri ve zemin tesviye çalışmalarına 
başladı. 

Beyşehir Belediyesi Mehter Takı-
mının gösterileriyle başlayan törenin 
açılışında konuşan İlçe Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, Beyşehir’in artık 
sadece 12 merkez mahallesine değil, 
yeni dönemde 55 dış mahalleye daha 
hizmet verdiğini hatırlatarak, bu hiz-
metlerin verildiği yerleşim merkezleri 
arasında av tüfeği üretiminde söz sa-
hibi olan Üzümlü Mahallesinin de yer 
aldığını söyledi. Kurum olarak rutin 
yol ve asfalt çalışmalarını, belediyeci-
lik faaliyetlerini yürütürken üretime 
ve üreten insana da katkı ve destek 
sağlamayı ihmal etmediklerini vurgu-
layan Özaltun, Beyşehir Belediyesinin 
ilçe genelinde her türlü sektörde üre-
tim yapanların yanında olmaya özen 
gösterdiğini anlattı. 

“ÜRETEN İNSANLARIMIZLA 
GURUR DUYUYORUZ” 

Huğlu ve Üzümlü mahalleleri ile 
birlikte günümüzde av tüfeği sektörü-
nün önemli merkezlerinden birisi olan 
Beyşehir’de bu alanda istihdam soru-
nu olmadığını dile getiren Özaltun, bu 
anlamda üreten insan yapısına sahip 
her iki yerleşimle de ilçe olarak gurur 

duyduklarını aktardı. İlçenin en büyük 
mahallesi olan ve istihdam sorunu 
bulunmayan Türkiye’deki nadir ma-
hallelerden Üzümlü’de gündüz farklı, 
gece farklı bir nüfus yapısı olduğunun 
altını çizen Özaltun, “Milli ve yerli üre-
tim silahlarımızın konuşulduğu bir dö-
nemde Üzümlü Mahallemizde böyle 
bir silahçılar sanayi sitesi yapılması da 
bizleri ayrıca mutlu ve onure ediyor. 
Burada dernek başkanımız ve mahalle 
muhtarımızla ve tüfek sektörümüzün 
önde gelen temsilcileriyle daha önce-
sinde yaptığımız görüşme ve istişare-

lerde sanayi sitesi konusunda belediye 
olarak üzerimize ne düşerse yapaca-
ğımızın sözünü vermiştik. İşte bugün 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Bey-
şehir Belediyesi olarak ortaklaşa bir 
çalışmanın startını verdik, inşaat ön-
cesi faaliyetlerin başlangıcını gerçek-
leştirdik. Amacımız şu; Beyşehir’de 
nerede üreten bir insan varsa yanında 
olmak. Burada tek isteğimiz, koope-
ratifimizden bir an önce bu çalışmayı 
bitirmesidir, kurdeleyi de inşallah kısa 
zamanda yine birlikte burada kesmeyi 
Cenab-ı Allah bizlere inşallah nasip et-

sin. Bu noktada, emek veren herkese 
çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Beyşehir Ticaret Odası Başkanı 
Mustafa Akbıyık da, konuşmasında si-
lahçılar küçük sanayi sitesinin yöre ve 
ülke ekonomisine kazandıracağı kat-
kıya dikkat çekerek Üzümlü’ye hayırlı 
olması dileğinde bulundu. 

Konuşmaların ardından İlçe Müf-
tüsü Mahmut Çelikoğlu tarafından 
yaptırılan dua sonrasında iş makine-
leri alanda çalışmalara başladı. Prog-
rama, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı 
Mustafa Şenol, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri Dairesi 4.Bölge 
Müdürü Memiş Kunt, Beyşehir KOSKİ 
Bölge Müdürü Ali Özdemir, Beyşehir 
Silah Sanayicileri ve İşadamları Der-
neği Başkanı Hüseyin Kırıcı, Üzümlü 
Silahçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi Başkanı ve Üzümlü Ma-
hallesi Muhtarı Salih Özparlak,kurum 
amirleri, kooperatif üyesi silah sektörü 
temsilcileri, mahalle sakinleri katıldı. 
Program kapsamında katılımcılara 
ve davetlilere yemek ikram edildi.  
Üzümlü’de yapımı tamamlandıktan 
sonra Silahçılar Sanayi Sitesi, yerle-
şim merkezinde üretim yapan av tü-
feği firmaları ile fabrikalarını aynı çatı 
altında bir araya getirecek. Üzümlü 
Silahçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi tarafından yürütülecek 
çalışmanın ardından alanda biner 
metrekare alandan oluşan her birisi 
fabrika niteliğinde faaliyet gösterecek 
50 sanayi tipi yapı inşa edilecek. Site 
tamamlandığında, burası firmaların 
bu bölgeye tesis ve fabrikalarını taşı-
masıyla Üzümlü’de av tüfeği üretimi-
nin yeni merkezi haline gelecek.
n İHA 

Büyükşehir, şiir coşkusu yaşattı

Konya Büyükşehir Belediyesinin 
düzenlediği Kültür Sanat Buluşma-
ları’na Şair ve Akademisyen Prof. Dr. 
Nurullah Genç ile İbrahim Sadri ko-
nuk oldu. Nurullah Genç “Kırkikindi 
de Yağmur” adlı programda kaleme 
aldığı şiirlerini ve hatıralarını anla-
tırken, İbrahim Sadri ise Nurullah 
Genç’in birbirinden güzel şiirlerini 
seslendirdi. 

Kültür Sanat Buluşmaları ile Kon-
ya’nın sosyal hayatına katkı sağlama 
gayretinde olan Konya Büyükşehir 
Belediyesi, yazdığı şiirlerle gönüllere 
dokunan Prof. Dr. Nurullah Genç ile 
şiiri sevdiren adam olarak bilinen İb-
rahim Sadri’yi bir araya getirdi. 

Büyükşehir Belediyesi Mevla-
na Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
ve büyük ilgi gören “Kırkikindi de 
Yağmur” adlı programda şiirlerinin 
yazılış hatıralarını anlatan Akademis-

yen ve Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, 
“Konya’da bulunmamın mutluluğu 
apayrıdır. İnsan kalbinin yeryüzü-
nün en büyük tahtı olduğuna inanı-
rım. Ünvanımız, şanımız şöhretimiz 
veya paramız olabilir ama insanların 
kalbine taht kurmayı başarabilirsek 
öldükten sonra bile bizi kimse o taht-
tan indiremez kolay kolay. İnsan kalbi 
Allah’ın nüfuz ettiği yerdir. O yüzden 
kalplere girmek, Yunus Emre’nin de 
dediği gibi ‘istersen var bin hacca 
hepsinden iyice bir gönle girmektir. 
Ne mutlu bize bunu başarabildiysek. 
Yoksa dünya övünülecek bir şey de-
ğildir” diye konuştu. 

Nurullah Genç tarafından kaleme 
alınan şiirlerin bestelenmiş hallerinin 
de seslendirildiği programdaki Nurul-
lah Genç ve İbrahim Sadri’nin “Yağ-
mur” adlı şiirin düeti ise salonda bu-
lunanları mest etti. n HABER MERKEZİ

Ülkemiz Tarım4.0’a 
hazır mı sorusu ile 
bu günkü yazımıza 
başlayalım.Tarım stra-
tejik bir sektördür. Tür-
kiye artan nüfusun gıda 
ihtiyacını karşılamak 
ve 2023 yılına kadar 
tarımsal üretimini iki 
kat artırmak istediğine 
göre üretimini ve ürün 
kalitesini artırmanın yanında 
ekim öncesi, yetiştirme süre-
since (hasat öncesi), hasat ve 
hasat sonrası kayıplarını en aza 
indirmelidir. Bunun içinde tek-
noloji kullanımı ve teknolojinin 
gerektirdiği yeni ürünleri tarımda 
kullanması gerekmektedir. 

Ülkemizde son yılların 
istatistiki verilerine göre;

Gayri safi milli hasılanın yüz-
de 7.1’i tarım kaynaklı

Çalışan her 5 kişiden biri 
tarım sektöründe çalışıyor( Ta-
rımla uğraşan nüfus oranı %19)

Son 15 yılda tarım alanları 
yüzde 10 civarında küçüldü

Son 15 yılda çiftçi sayısı yüz-
de 12 azaldı

Tarımda çalışan genç nüfus 
azalmakta, tarım nüfusu yaşlan-
maktadır.

Tarım alanlarının azalması 
birim alandan daha fazla verim 
alınmasını, tarımla uğraşan nü-
fusun yaşlanması ise tarımdain-
san iş gücü kullanımının azaltıl-
masını gerektirmektedir. Azalan 
üretim alanlarından daha fazla 
verim almak ancak birim alandan 
daha çok ıslah edilmiş, verimlili-
ği yüksek çeşitlerin yetiştirilmesi 
ile mümkündür. Yaşlanan nüfu-
sun gençler kadar özveri ile ça-
lışamaması, bazı yerleşim yerle-
rinde tarım alanlarında çalışacak 
insan bulamama günümüzün 
önemli problemlerindendir. Bu 
zorunluluk tarımda teknoloji kul-
lanımını zorunlu kılan önemli bir 
unsur haline getirmektedir.

 Türkiye’de, Tarım 4.0 
uygulamaları ile uğraşmakta 
olan bazı resmi ve özel kuru-
luşlar bulunmaktadır. Konya 
Gıda Tarım Üniversitesi 13.04. 
2018 tarihindeöğrencilere ve 
akademisyenlere açık “EN-
DÜSTRİ 4.0 BAĞLAMINDA 
TARIM 4.0” konulu bir Konfe-
ransve 14.04.2018 tarihinde de 
ilgili üst düzey katılımlı “TARIM 
4.0 ÇALIŞTAYI”düzenleyerek 
Konya’da bu işe öncülük etmek 
istediğini göstermiştir.  Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi, ülke-
mizde tarım sektörünün gelece-
ğini ilgilendiren önemli bir orga-
nizasyona ev sahipliği yapmıştır.
Çalıştaya, KGTÜ Mütevelli Heyeti 
Başkanı Dr. Mikdat Çakır,Müte-
velli Heyeti Başkan Vekilleri Ali 

Konuksever ve 
Yılmaz Badem-
li,KGTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş, Rektör 
Yardımcısı Prof. 
Dr. Hasan Kürşat 
Güleş, alanında 
uzman akademis-
yenler ve sektör 
temsilcileri katıl-

mışlardır. 
Ülkemizin tarım alanında 

sürdürülebilir, rekabetçi, 
üstünlük sağlayacak stratejik 
yol haritasının belirlenmesine 
katkı sağlamak ve özellikle de 
Türkiye’de tarım ve gıdanın 
öncüsü olacak nitelikli insan 
kaynağını yetiştirmek için yoğun 
çalışmalarını sürdüren Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi 
(KGTÜ) bu çerçevede Endüstri 
4.0’ın ülkemizde yaygınlaşması 
konusunda önemli çalışmaları 
bulunan ION Akademi Kurucusu 
Ali Rıza Ersoy 13.04.2018’de 
““Tarımda Endüstri 4.0”” kon-
feransında konuşmacı ve ertesi 
günde Taım 4.0 çalıştayına baş-
kanlık etmiştir.

Çalıştayda; 
Ege Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Haluk Soyuer 
“Endüstri 4.0: Fırsatlar ve Risk-
ler’’,

Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı Dördüncü Sanayi 
Devrimi Daire Başkanı Hülya 
Öztoprak Yılmaz Kamunun Ça-
lışmaları,

Ankara Üniversitesi Zira-
at Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi 
Mehmet Ali Dayıoğlu “Tarım 
4.0: Akıllı Tarım”,

Deloitte Danışmanlık Kıdemli 
Müdürü Aysun Özen Tacer ‘‘Ta-
rımda Uçtan Uca İnovasyon: Ta-
rımda Değer Zinciri Bağlamında 
Güncel Trend ve Örnekler’’

TarSens, Tarımsal Sensör 
Sistemleri Kurucu & CEO’su 
Celil Serhan Tezcan, ‘’Tarım 4.0: 
Hassas Tarım Sürecinde Yapay 
Zekânın Yeri ve Tarımın Farklı 
Platformlarda Geleceği’’,

Toros Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yusuf Zeren, ‘’Tarım 
4.0 Bağlamında Toplum 5.0’’,

Tabit Akıllı Tarım Teknolo-
jileri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 
Coşkun Yıldırım “Akıllı Tarım 
Teknolojilerinin Yaygınlaşma-
sında İnsan” 

başlıklı sunumları yaptılar.
Gelecekte Tarım 4.0 ile ilgili 

önemli yol haritasının belirlen-
diği “Tarım 4.0 Çalıştayı”Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi 
(KGTÜ) ve Konya’mız için hayırlı 
olmasını ümit etmekteyim.(De-
vam edecek).

GÜNDEM: TARIM 4.0 (2)

Mart’ta ipotekli 577 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
2018 yılı Mart ayı Konut Satışı İs-
tatistiklerini açıkladı. TÜİK Bölge 
Müdürü Adnan Bedlek tarafından 
yapılan açıklamaya göre Konya’da 
2018 yılı Mart ayında 2 bin 661 ko-
nut satıldı. 

“2018 yılı Mart ayı itibariyle 
Konya ilinde toplam konut satışla-
rı bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 11,6 azalarak ve bir önceki 
aya göre yüzde 18,3 oranında ar-
tarak 2 bin 661 adet oldu” bilgisini 
veren TÜİK Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek şunları söyledi: “Konya 2 
bin 661 konut satışı ile Türkiye ge-
nelindeki toplam konut satışların-
dan yüzde 2,4 pay alarak 10’uncu 
sırada yer aldı.  Türkiye genelinde 
konut satışları 2018 Mart ayında 

bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 14 oranında azalarak 110 905 
oldu. Konut satışlarında, İstanbul 
18 714 konut satışı ve yüzde 16,9 
ile en yüksek paya sahip oldu. Satış 
sayılarına göre İstanbul’u, 11 269 
konut satışı ve yüzde 10,2 pay ile 
Ankara, 6 787 konut satışı ve yüz-
de 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut 

satış sayısının düşük olduğu iller 
sırasıyla 11 konut ile Ardahan, 13 
konut ile Hakkari ve 36 konut ile 
Bayburt oldu.”

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI 
SAYISI 577 ADET 

2018 yılı Mart ayında konut-
ların yüzde 21,7’si ipotekli olarak 
satıldı ve ipotekli satış oranının 

en fazla olduğu iller sıralamasına 
göre Konya’nın 63’üncü sırada 
yer aldığını belirten Bedlek, “Kon-
ya’da 2018 yılı Mart ayı itibariy-
le bir önceki yılın aynı ayına göre 
ipotekli satılan konut sayısı yüzde 
39,5 oranında azaldı. Türkiye ge-
nelinde ipotekli konut satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

35 oranında azalış göstererek 32 
786 oldu. Toplam konut satışları 
içinde ipotekli satışların payı yüz-
de 29,6 olarak gerçekleşti. İpotekli 
satışlarda İstanbul 6 050 konut sa-
tışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sırayı 
aldı. Toplam konut satışları içeri-
sinde ipotekli satış payının en yük-
sek olduğu il yüzde 45,4 ile Artvin 

oldu. Konya’da 2018 yılı Mart ayı 
itibariyle bir önceki yılın aynı ayına 
göre diğer satış türleri sonucunda 
el değiştiren konut sayısı yüzde 1,4 
oranında arttı. Aynı dönemde Kon-
ya ili toplam konut satışları içindeki 
diğer konut satışı payı (yüzde 78,3) 
sıralamasına göre 19’uncu sırada 
yer aldı. 2018 Mart ayında Kon-
ya’da satılan konutların 1 243 ade-
di ilk defa satılırken, 1 418 konut 
ise ikinci el konut satışı ile el değiş-
tirdi. Konya’da toplam konut satış-
ları içinde ilk satışların payı yüzde 
46,7 iken; ikinci el satışlarının payı 
ise yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. 
Türkiye genelinde ise konut satışla-
rı içinde ilk satışın payı yüzde 45,7, 
ikinci el satışlarının payı ise yüzde 
54,3 oldu” bilgisini verdi. 
n MEVLÜT EGİN 

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

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 2018 yılı Mart ayı Konut Satışı İstatistiklerini açıkladı.

Beyşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa
 destek verdiği çalışmalar kapsamında çalışmalar başladı.
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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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 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC 
Torna Tezgahlarında Operatör Olarak 
çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası Eleman-
lar 

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

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

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

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

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

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.

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Ersin BARAN’ın babası

Osman BARAN’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 792494   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Adalet Aka-
demisinin mesleki ve 
bilimsel konularda ulus-
lararası ilişkiler kurma 
görevi kapsamında, ül-
kemizde bulunun Katar 
Devleti Temyiz Mah-
kemesi Başkanı Sayın 
Essa Ahmed Al Nasser 
ve beraberindeki heyet 
Konya Adliyesini ziyaret 
etti. 

Organize Suçlar ve 
Terörizmkonulu eğitim 
programı çerçevesinde 
dün gerçekleştirilen zi-
yarette, Katar heyetine 
Konya Cumhuriyet Baş-
savcısı Bestami Tezcan, 
Konya Adli Yargı Ada-
let Komisyonu Başka-

nı Nuri Koçer, Konya 
Cumhuriyet Başsavcı 
vekilleri ile hâkim ve 
savcılar eşlik etti.  

Temyiz Mahkemesi 
Başkanı Essa Ahmed 
Al Nasser ve beraberin-
deki heyete adli işleyiş, 
terör örgütleri, suçları 
soruşturma ve kovuş-
turma teknikleri husus-
larında bilgiler verildi. 

Her iki ülke hu-
kuk sistemlerine 
ilişkin görüş alışve-
rişinde bulunulduğu zi-
yaret Konya’nın kültü-
rel mekânlarına yapılan 
gezi ile son buldu. 
n HABER MERKEZİ

Katarlı heyetten Konya Adliyesi’ne ziyaret 
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Beyşehir’de Bilim Fuarı açıldı Çarptı, 500 metre sürükledi!

Cengiz Topel Ortaokulunda 
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. 
Açılışta konuşan Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Özaltun, ilçedeki silah 
sanayinin bugün geldiği nokta ile 
ülke ve yöre ekonomisine sundu-
ğu katkılara dikkat çekti. Özaltun, 
gençlerin daha iyi eğitim alabilme-

leri için her zaman ellerinden gele-
nin en iyisini yapacaklarını kaydet-
ti. Okul Müdürü İsmail Gövercin, 
bu yıl ikincisi gerçekleştirilen bilim 
fuarında 20 projenin yer aldığını 
belirterek, emeği geçenlere teşek-
kür etti. Açılışa, İlçe Mili Eğitim 
Şube Müdür Vekili Rüştü Beğen-

di, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğ-
lu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa 
Şenol, Beyşehir Ticaret Odası 
Başkanı Mustafa Akbıyık, Üzümlü 
Mahallesi Muhtarı Salih Özparlak, 
kurum amirleri, mahalle sakinleri, 
öğrenciler ve veliler katıldı.
n AA

Karaman’da bir sürücü oto-
mobiliyle çarptığı motosikleti 
aracın altında yaklaşık 500 metre 
sürükleyerek olay yerinden kaçtı. 
Yara almadan kurtulan motosik-
let sürücü ise kazanın şokunu bir 
süre üzerinden atamadı.  Kaza, 
saat 23.45 sıralarında Hamidiye 
Mahallesi Mut Caddesi üzerinde 

bulunan Cumartesi Pazarı kavşa-
ğında meydana geldi. Alınan bilgi-
ye göre, 70 HC 441 plakalı moto-
sikletiyle hastaneden evine giden 
21 yaşındaki Mücahit Emir’e, kav-
şakta otomobil çarptı. Otomobilin 
çarpmasıyla şans eseri motosiklet-
ten savrulan Mücahit Emir, canını 
zor kurtardı.  Kazadan sonra oto-

mobil sürücüsü ardına bile bak-
madan çarptığı motosikleti aracın 
altında yaklaşık 500 metre sokak 
aralarında sürükledi. Motosikle-
tin aracının altında olduğunu fark 
eden otomobil sürücüsü, aracın 
altından motosikleti çıkardıktan 
sonra yoluna devam etti. 
n İHA

‘Akraba evliliği bağışıklık
rahatsızlığını tetikliyor’

Üzüm üreticilerine 32 adet
üzüm sıkma makinesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) ve Amerikan Sağlık Enstitüsü 
(National Instutite of Health: NIH) iş 
birliğinde Primer İmmün Yetmez-
likler Sempozyumu düzenlendi.  

NEÜ Çocuk İmmünoloji ve Al-
lerjik Hastalıklar Bilim Dalının, TÜ-
BİTAK projesi kapsamında birlikte 
çalıştığı NIH ile ortaklaşa düzenle-
diği Primer İmmün Yetmezlikler 
(bağışıklık sistemi) konulu Sempoz-
yum alanında dünya çapında tanı-
nan isimlerin katılımıyla Meram Tıp 
Fakültesi Asım Duman Konferans 
salonunda İngilizce olarak gerçek-
leştirildi.  Sempozyumun açılış ko-
nuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, NEÜ’de böyle bir 
toplantının yapılmasından duydu-
ğu mutluluğu dile getirerek NIH 
ile birlikte yapılacak araştırmaların 
sağlık adına büyük önem taşıdığını 
söyledi. Şeker, bu tür araştırmalar 
için TÜBİTAK’ın verdiği desteğin de 
alandaki gelişmeler ve ilerlemeler 
için önemli olduğunu belirtti. 

Primer İmmün Yetmezlikli Has-
taların Tedavisi İçin Yeni Yöntemler 
Geliştirilebilir

NIH ekibinin başkanı Prof. Dr. 
Michael J. Lenardo “NIH/Turkish 
Clinical Genomics Program, Miles-
tones and Future Discoveries” ko-
nulu konferansında NIH’deki araş-
tırmalar ile yeni tanımlanan, nadir 
ve ağır primer immün yetmezlikler 
hakkında bilgi verdi ve bu konular-
da geliştirdikleri tedavileri anlattı. 
NEÜ Çocuk İmmünolojisi Bilim Dalı 
ile birlikte çalışmaktan onur duydu-
ğunu söyleyen Lenardo, yapılacak 
araştırmalar ile Konya ve çevresin-
deki primer immün yetmezlikli has-

talarda yeni hastalıkların tanımlana-
cağını, tedavi alanında da hastaların 
yararına yeni yöntemler geliştirile-
bileceğini söyledi. 

Meram Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sevgi Keleş, son bir 
yıl içinde NIH ile birlikte yaptıkları 
araştırmalarla 50 kadar hastayı de-
ğerlendirdiklerini, primer immün 
yetmezliğe sebep olan 2 adet yeni 
gen mutasyonu saptadıklarını ve 
ayrıca 2 adet de yeni gen defekti 
üzerinde çalışmalarının devam etti-
ğini ifade etti.  Prof. Dr. İsmail Re-
isli ise Konya’da 2001-2016 yılları 
arasında 3 bin 123 hastaya primer 
immün yetmezlik tanısı koydukla-
rını, yaptıkları değerlendirmeler ile 
bu hastalardan ağır tipte immün 
yetmezlik olanların on bin canlı 
doğumda bir görüldüğünü bildirdi. 
Reisli; bu sıklığın, Tıp literatürün-
deki sıklığın en az 5 katı olduğunu, 
bunun sebebinin ise ülkemizde 
yüksek oranda yapılan akraba evli-
liği olduğunu vurguladı. Reisli takip 
ve tedavisini üstlendikleri primer 
immün yetmezlikli hastaların gene-
tik tanıları ve tedavileri konusunda, 
NIH ile birlikte elde edecekleri yeni 
buluşlarla katkı sağlayacaklarını 
söyledi.  Sempozuma katılan diğer 
konuşmacılar da genetik tanının 
önemine, tanı sonrası verilecek ge-
netik danışımın önemine ve teda-
vide sağlanacak yeniliklere vurgu 
yaptılar. Necmettin Erbakan Üni-
versitesinin bugüne kadar olan alt 
yapı özelliklerinin değerlendirildiği, 
yapılan çalışmaların da sunulduğu 
sempozyum ile önümüzdeki yıl-
larda yapılacak ortak çalışmaların 
temelleri de atıldı. n HABER MERKEZİ 

Akşehir’de incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Akşehir 6 ve 7 
No’lu Aile Sağlığı Merkezleri’nin Mayıs ayı içerisinde yeni binalarına taşınacağını vurguladı

Akşehir’e yeni 112
istasyonu kuruluyor 

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, hizmet başkanları ve 
başkan yardımcıları, Akşehir’i zi-
yaret ederek, ilçede yer alan sağlık 
tesislerinde incelemelerde bulun-
dular. Program kapsamında, Akşe-
hir Devlet Hastanesi Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören 
hastaların el emeği ürünlerinden 
oluşan serginin açılışı da gerçek-
leştirildi.

Akşehir değerlendirmelerine 
ilk olarak Akşehir Devlet Hasta-
nesi’nden başlayan Prof. Dr. Koç 
ve beraberindeki heyet burada 
Hastane Başhekimi Uz. Dr. Bülent 
Erdem tarafından gerçekleştirilen 
sunumu takip ettiler. 

Hastanenin 2017 yılı istatistik-
lerinin değerlendirildiği sunumun 
ardından 2018 yılı hedefleri ve 
bu yıl içerisinde hayata geçirilme-
si planlanan projeler hakkında da 
hastane idarecileri ile fikir alışveri-
şinde bulunuldu. 

2017 yılında toplam 557 bin 
173 hastaya sağlık hizmeti ver-
diklerini vurgulayarak sunumuna 
başlayan Başhekim Erdem, yöne-
tim olarak 2018 yılında da önemli 
projelere imza atmak istediklerini 
söyledi. 2018 yılı için hastane yö-
netimi olarak belirledikleri hedef-
leri, İl Sağlık Müdürlüğü’nün de 
vereceği destekle gerçekleştirmek 
istediklerini söyleyen Erdem, “İl 
Sağlık Müdürümüz ve diğer yöne-
ticilerimizle birlikte hastanemize 
ek hizmet binası yapılabilmesi için 
bu sene çalışmalarımızı hızlandıra-
cağız ve planlamalarımızı tamam-
layacağız. Bunun yanı sıra 8 yataklı 
palyatif servisimizi de en kısa süre-
de 16 yatağa çıkartmak için gerekli 
adımları atacağız” dedi.

Başhekim Erdem’in ardından 
Akşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. 
Mecit Terzi’de yaptığı sunum ile 1. 
Basamak sağlık yatırımlarında ve-

rilen hizmetler ve yeni projeler ile 
ilgili bilgiler aktardı. 

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç 
da yaptığı konuşmada, sağlık tesis-
lerinin detaylı bir şekilde incelen-
mesi ve yapılması gerekenlerin or-
tak akıl ile belirlenmesinin önemli 
olduğunun altını çizdi. Akşehir 6 ve 
7 No’lu Aile Sağlığı Merkezleri’nin 
Mayıs ayı içerisinde yeni binaları-
na taşınacağını vurgulayan Prof. 

Dr. Koç, Akşehir’e bir tane daha 
112 Acil Servis İstasyonu açılması 
için de gerekli bütün aşamaların 
tamamlandığını ve Sağlık Bakanlı-
ğı’ndan onay alındığını söyledi.

 İlçe de hizmet sunan mevcut 
112 acil servis istasyonlarının ve 
diğer birinci basamak sağlık hiz-
meti sunan binaların fiziki şartları-
nın da hayırsever ve devlet desteği 
ile hızla düzeltileceğinin de müj-

desini veren Prof. Dr. Koç, Akşehir 
de 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, İlçe 
Sağlık Müdürlüğü binası, 112 acil 
servis hizmetleri istasyonu, 2 Nolu 
Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Mer-
kezi ve Çakıllar Aile Sağlığı Mer-
kezi inşaatlarının bakanlıkça 2018 
yatırımları kapsamına alındığını 
söyledi.

 Sunum ve değerlendirmelerin 
ardından devlet hastanesi başta ol-
mak üzere ilçede sağlık hizmeti su-
nan sağlık tesisleri gezilerek ( 1,2,3 
ve 4 nolu aile sağlığı merkezleri, 
Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, 6 
ve 7 nolu aile sağlığı merkezinin 
taşınacağı yeni bina, 1 Nolu 112 ve 
Ahmet Gümüşok 112 Acil Servis 
Hizmetleri İstasyonu, Akşehir Ağız 
ve Diş sağlığı Merkezi )  eksiklikler 
hakkında bilgi sahibi olundu. 

Prof. Dr. Koç ve beraberindeki 
heyet Akşehir Kaymakamı Meh-
met Türk’ü de makamında ziyaret 
ederek, Akşehir sağlığı adına atıl-
ması gereken adımlar ve yapılması 
planlanan projeler konusunda de-
ğerlendirmelerde bulunarak Akşe-
hir incelemelerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ 

Karaman Ziraat Odası’nın üre-
ticiye yönelik makine ve ekipman 
destekleri devam ediyor. Bu kap-
samda üzüm üreticisi için 32 adet 
üzüm sıkma makinesi yaptırılıyor. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Zi-
raat Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Muğlu, “İlimizde bağcılığın 
teşviki ve üretilen pekmezin daha 
kaliteli ve verimli olması, çiftçimi-
ze ekonomik açıdan katkı sağla-
ması amacıyla köy muhtarlarımız, 
delegelerimiz ve üreticilerimizle 
yaptığımız görüşmeler sonucunda 
pekmez üreten köylerimize 32 adet 

üzüm sıkma makinesi yaptırıyoruz. 
Bu gün makinelerin yapımı için en 
uygun fiyatı veren firma ile protokol 
imzaladık. Yapılacak olan makine-
leri pekmez sezonu başlamadan 
üreticilerimizin hizmetine sunmak 
istiyoruz” dedi. 

Muğlu, bu projenin hazırlanma-
sında maddi ve manevi destek sağ-
layan başta Vali Fahri Meral olmak 
üzere İl Özel İdare Meclis Başkanı 
Celalettin Güngörer, İl Genel Mec-
lisi Üyeleri, Genel Sekreter Vekili Ali 
Yener Terlemez ve İl Özel İdare ça-
lışanlarına teşekkür etti.  n İHA 

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hizmet başkanları ve başkan yardımcıları, 
Akşehir’i ziyaret ederek, ilçede yer alan sağlık tesislerinde incelemelerde bulundular.
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‘İstihdam Seferberliği iş imkanı sağladı’

‘Ar-Ge’ye yapılan yatırıma teşvik’ 

Binlerce kişiyi iş sahibi yapan se-
ferberlik, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu 
iş birliğinde bu yıl da hız kesmeden 
devam ettiriliyor. Türkiye İş Kuru-
mu Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem 
Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından geçen yıl başlatılan “Milli 
İstihdam Seferberliği”nin işverene 
yatırım, vatandaşa yeni iş imkanı 
sağladığını söyledi. Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş 
Kurumu ekiplerinin ülkenin dört bir 
yanına ulaştığını belirten Kaya, “Mil-
li İstihdam Seferberliği çalışmalarıy-
la Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en 
büyük işe yerleştirme rakamı olarak, 
1 milyon 257 bin 249 kişiyi işe yer-
leştirmiş olduk. Yine cumhurbaşka-
nımızın himayelerinde ikinci faz ola-
rak bu yıl özellikle bilişim ve imalat 
sektöründe yeni açıkladığımız teş-
viklerle sahaya indik” diye konuştu.

Üniversiteler ve iş dünyasınca 
düzenlenen kariyer ve istihdam fu-
arlarında seferberliği anlatmaya ve 
tanıtmaya devam ettiklerini ifade 
eden Kaya, “Şu anda 2018’in ilk 

üç ayına baktığımız zaman işe yer-
leştirme rakamları, geçen yıla göre 
artış gösteriyor. Bu da teşviklerin, is-
tihdam seferberliğinin 2018 yılında 
da çok iyi geçeceğini gösteriyor. İşe 
yerleştirmede 2017’nin üzerinde bir 
rakamla hedefe ulaşacağımızı görü-

yoruz” dedi.
Kaya, Beştepe Millet Kültür ve 

Kongre Merkezi’nde Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Pro-
je Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 
2017 Yılında Hazırlıkları Tamamla-
nan Yatırımlara Teşvik Belgesi Da-

ğıtım Töreni’nde açıkladığı teşvik 
paketinin istihdama çok büyük katkı 
sağlayacağını kaydetti. Bu yılın da 
Türkiye’nin istihdam uygulamaları 
açısından başarılı geçeceğini dile ge-
tiren Kaya, şöyle devam etti.

“Bu yönde çalışmalarımız de-
vam ediyor. Bakanlığımızın kurduğu 
ekiple Güneydoğu ve Doğu Anado-
lu bölgelerini gezdik. Hakkari’nin 
Yüksekovası’ndan, Şemdinli’sine, 
muhasebeciler odasından, organize 
sanayi başkanlarına kadar herkesi 
ziyaret ettik. Teşviklerimizi, devleti-
mizin sanayicilerimize, iş adamları-
mıza yönelik uygulamalarını birebir 
ayaklarına giderek anlattık. Teşvik-
ler, iş adamlarımızın sanayicilerimi-
zin üretiminin artırılması, geleceğe 
yönelik ülkenin istikrarlı bir görüntü 
çizmesinden ortaya çıkmaktadır.

Üniversitelerimizde öğrencileri-
mize iş imkanlarını da anlatıyoruz. 
Bu yıl bilişim ve imalat sektöründe 
iş başı eğitim programlarında 3 ay 
olan desteklerimiz 6 aya çıkarıldı. 
Yani inanılmaz bir teşvik var. Gezdi-
ğimiz illerde bu teşvikler rakamlara 
yansıdı.” n AA

Başbakanlık Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı 
Arda Ermut, ”Türkiye’de artık Ar-
Ge’ye yapılan her 1 liralık yatırım 2 
liralık teşvikle belki de geri dönecek 
duruma geldi. Dolayısıyla biz şir-
ketlerin Ar-Ge’den vazgeçmeden 
yatırımlara devam etmelerinin des-
teklendiği bir döneme girdik” dedi.  
Ermut, ABD’li bilgi teknolojileri ve 
ağ şirketi Cisco’nun İstanbul Tek-
nik Üniversitesi (İTÜ) ARI 3 Tek-
nokent’te hizmete sunduğu Cisco 
İnovasyon Merkezi’nin açılış töre-
ninde Türkiye’de yatırım ortamının 
gelişim sürecini anlattı. 

Cisco’nun müşterileri, iş or-
takları, tedarikçiler, girişimciler, 
üniversiteler, kamu ve endüstri 
paydaşları arasında iş birliklerini ve 
Türkiye’deki dijital inovasyonun hı-
zını artırmak için kurduğu merkezin 
hayırlı olmasını dileyen Ermut, “Bi-
zim başından beri çok inandığımız, 
gerçekleşmesinde mümkün olduğu 

kadar emeklerimizin bulunmasın-
dan büyük mutluluk duyduğumuz 
bir projenin açılışındayız. Burada 
bulunmaktan duyduğum memnu-
niyeti anlatmak hakikaten çok zor” 
diye konuştu.  Proje Bazlı Teşvik Sis-
temi kapsamında devrim niteliğinde 
desteklerin devreye alındığını hatır-
latan Ermut, “Türkiye’de artık Ar-
Ge’ye yapılan her 1 liralık yatırım 2 
liralık teşvikle belki de geri dönecek 
duruma geldi. Dolayısıyla biz şirket-
lerin bu zor dönemlerinde de artık 
Ar-Ge’den vazgeçmeden bu yatı-
rımlara devam etmelerinin en azın-
dan devlet tarafından desteklendiği 
bir döneme girdik. Artık şirketlere 
Ar-Ge personelinin maaşına kadar 
destekler sağlanıyor. Dolayısıyla Ar-
Ge, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti-
nin de her geçen gün artarak destek 
vermeye devam edeceği alanlardan 
bir tanesi.” değerlendirmesinde bu-
lundu.
n AA

Fatma Başkanlar 
Meram’da buluştu

Gaziantep Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Fatma Şahin, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru’ya 
ziyarette bulundu. Bayan belediye 
başkanlarının buluşmasında, yapı-
lan çalışmalar hakkında görüş alış-
verişinde bulunuldu.

Gaziantep Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Fatma Şahin, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru’yu 
makamında ziyaret etti. Samimi 
bir sohbet ortamında gerçekleşen 
buluşmada Başkan Toru, Me-

ram’da gerçekleştirilen çalışmalar 
hakkında bilgi verirken, gastro-
nomi ile ünlü olan Gaziantep’in 
Belediye Başkanı Şahin’e, basımı 
Meram Belediyesi tarafından ger-
çekleştirilen Ali Eşref Dede’nin 
Yemek Risalesi adlı kitabı hediye 
etti.  Başkan Şahin ise Meram’daki 
çalışmalar ile ilgili Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru’yu tebrik ede-
rek kendisini Gaziantep’e davet 
etti.  
n HABER MERKEZİ

İçişleri Bakanlığının başlattığı ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Adıyaman’dan bin öğrenci Konya’da ağırlandı

Gönül bağı kuruldu
İller arasındaki kardeşlik köprü-

lerinin kurulması ve kardeşlik ruhu-
nun geliştirilmesi, kültürel ve ortak 
değerlerin paylaşılması amacıyla, 
İçişleri Bakanlığının başlattığı ‘Biz 
Anadoluyuz’ projesi kapsamında, 
Adıyaman’dan 5 grup halinde bin 
öğrenci Konya’ya geldi.

15 Mart-22 Nisan tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen programlar 
çerçevesinde Konya’da 4 gün sü-
reyle misafir edilen öğrenciler; Kon-
yanüma (Panaroma), İstiklal Harbi 
Şehitliği, Mevlana Müzesi, Bedes-
ten, Şemş-i Tebrizi Türbesi, Konya 
Valiliği, Karatay Müzesi, İnce Minare 
Müzesi, Alaaddin Tepesi, Alaaddin 
Cami, 80 Binde Devri Alem Parkı, 
Bilim Merkezi, Tropikal Kelebekler 
Vadisi ve Ecdad Parkınıgibi Kon-
ya’nın tarihi ve turistik mekanlarını 
ziyaretin yanı sıra ‘Direniş Karatay’ 
filmi ile Mevlana Kültür Merkezinde 
düzenlenen Sema Ayin-i Şerifi’ni de 
izleme imkanını buldular.

Son öğrenci kafilesinin Konya 
Valiliğine gerçekleştirdiği ziyarette, 
öğrencilerle bir araya gelen Kon-
ya Valisi Yakup Canbolat, onlarla 
yakından ilgilenerek, öğrencilerin 
geziyle ilgili düşüncelerini dinledi. 
Valiliği ziyarette Ortaokul 7. sınıf 

öğrencisi Kadir Yenisu’nun okuduğu 
“Ben Anadoluyum” şiiri ise büyük 
beğeni topladı. Projeyle ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Konya Valisi 
Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’ın himayelerinde, İçişleri 

Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Biz 
Anadoluyuz’ projesinin Batı ile Doğu 
arasındaki kardeşlik duygularının 
geliştirilmesi ve ülkemizin milli ve 
manevi değerlerinin ön plana çıka-
rılması açısından önemli bir proje 
olduğunun altını çizdi. Projenin ta-

mamen yerel imkanlarla gerçek-
leştirildiğinin altını çizen Canbolat, 
Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi 
Odası ve Konya Ticaret Borsasına 
maddi ve manevi desteklerinden 
dolayı teşekkür etti. Bu projenin bir 

ayağının daha önümüzdeki günler-
de gerçekleştirileceğini vurgulayan 
Vali Canbolat, 29 Mayıs İstanbul’un 
Fethi kutlamaları kapsamında Kon-
ya’dan da bir grup öğrencinin İstan-
bul’a gideceği, bunun yanında Muş 
ve Bitlis İllerine de öğrenci göndere-
ceklerini sözlerine ekledi.

Geziyle ilgili düşüncelerini pay-
laşan kafile başkanı Hasan Güven, 
Konya’da misafir edilmekten büyük 
mutluluk duyduklarını dile getirerek 
‘Biz Anadoluyuz’ projesinin toplu-
mumuzun birlikteliği, beraberliği, 
birbirini anlama ve birbiriyle empati 
yapma anlamında çok büyük anlam-
lar taşıyacağını ifade etti. Doğu ve 
Batı da yaşayan insanlarımızın bir-
birini daha iyi anlama, birbirini daha 
iyi algılama ve birbiriyle olan birlik-
teliklerini daha da güçlendirmek için 
bu tür projeleri önemsediklerini söy-
leyen Hasan Güven emeği geçenle-
re teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Fahrettin Kaya

Başbakanlık Türkiye 
Yatırım Destek 

ve Tanıtım Ajansı 
Başkanı Arda Ermut

‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında, Adıyaman’dan 5 grup halinde bin öğrenci Konya’ya geldi.
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‘Selçuklu Kongre Merkezi 
iyi planlanmış bir yapı’

Başkan Özgüven, 
koltuğunu devretti

ÖSYM tarafından EKPSS 
Pazar günü yapılacak 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan Selçuklu 
Kongre Merkezi, dünyanın önde 
gelen ve bu yıl Türkiye’ de ilk kez 
düzenlenen toplantı, kongre ve 
etkinlik uzmanlarının yer aldığı, 
MICE geleceğinin konuşulduğu 
Dünya Toplantı Sektörü Günü’ ne 
katıldı.

Açıldığı günden bu yana bir-
çok etkinlik ve organizasyona ev 
sahipliği yapan Anadolu’nun en 
büyük kongre merkezi olan Sel-
çuklu Kongre Merkezi, Kongre ve 
Etkinlik alanında sektörün nabzını 
tutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 
aylarda kongre ve turizm sektörü 
temsilcilerini buluşturan Ace of 
Mice Exhibition by Turkish Air-
lines fuarında yer alan Selçuklu 
Kongre Merkezi bu seferde Uniq 
İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya 
Toplantı Sektörü Günü’ne katılarak 
Konya’nın ve Kongre Merkezi’nin 
tanıtımına katkı sağlamaya devam 
ediyor. Türkiye’nin yeni gözbebeği 
olan ve Konya’yı kongre şehri yap-
mayı amaçlayan merkez Konya’da 
yeni ve farklı etkinliklerin yapılabi-
leceğinin altını çizdi.

“SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ 
ULUSLARARASI PLATFORMDA YER 

ALMALI” 
Selçuklu Kongre Merkezi Satış 

ve Pazarlama Direktörü Fatih Ko-

cagüzel,  “MICE sektörünün önde 
gelen temsilcilerinin yer aldığı top-
lantı’da  Selçuklu Kongre Merke-
zi’ nin büyük ilgiyle karşılandığını 
ve  gerek teknik altyapısı, gerekse 
modern mimari yapısı ile SKM’ nin 
uluslararası platformlarda yer al-
ması gerektiğini ‘’ belirtti. Toplantı, 
kongre ve etkinliklerin her alanına 
uygun şık ve benzersiz salonlar su-
nan Selçuklu Kongre Merkezi, mi-
safirlerin toplantılarda kendilerini 
iyi ve rahat hissetmeleri için her 
türlü detayın düşünüldüğünü be-
lirten Kocagüzel, katılımcılarından 
tam not aldı. Konya, üniversiteleri, 
sanayisi, canlı ekonomisi, dinamik 
genç nüfusu, kültür yapısı, alışveriş 
merkezleri, modern ve planlı şehir-
leşmesi ile yatırımcıların dikkatini 
çeken bir destinasyon. Biz de bu 
potansiyeli en iyi şekilde değerlen-
direrek kongre turizmi pastasından 
maksimum payı almayı hedefliyo-
ruz. Selçuklu Kongre Merkezi, do-
ğal akustik mekanları, geniş fuaye 
alanları ve aynı anda 5000 kişiye 
hizmet veren kongre, toplantı ve 
balo salonları, gala, düğün, iftar 
gibi organizasyonlara hizmet vere-
bilecek üst düzey mutfak altyapısı 
ile ulusal ve uluslararası düzeyde 
gerçekleştirilecek etkinliklere ev 
sahipliği yapmaya devam edecek” 
dedi.   n HABER MERKEZİ 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınava başvuru sayısının 
996 bine ulaştığını açıkladı. Yılmaz, yeni sisteminin ise TEOG’dan daha iyi olduğunu söyledi

‘TEOG’dan çok 
daha iyi sistem’

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıl-
maz, Anadolu Ajansı (AA) Editör 
Masası’nda gündeme ilişkin soruları 
yanıtladı ve değerlendirmelerde bu-
lundu. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 
liselere geçişte 2 Haziran’da yapıla-
cak merkezi sınav için şu ana kadar 
kaç öğrencinin başvurduğu, 126 bin 
510 olarak açıklanan merkezi sınav 
kontenjanının başvurular ile orantılı 
olup olmadığına yönelik soruya kar-
şılık, şunları kaydetti: “2 Haziran’da 
yapacağımız sınava başvuruyu baş-
lattık. Bugün de saat 18.00’a kadar 
başvurular yapılacak. Şu ana kadar, 
1 milyon 175 binin üzerinde öğren-
cimiz var, başvuru 996 bin. Çok bü-
yük bir oran. Aslına bakarsanız biz 
de bunu bekliyorduk. Beklediğimi-
zin dışında bir şey değil” dedi. 
“BU SİSTEM, TEOG’DAN FARKLIDIR”

Merkezi sınava bütün öğrenci-
lerin girdiğini belirten Yılmaz, ken-
di dönemlerinde isteseler de belli 
şartları taşımayanların sınavlara 
giremediğini anlattı.  Başarının bi-
rebir sınav sonucuyla ölçülmediğini 
vurgulayan Yılmaz, “Esas gayemiz, 
evlatlarımızı hayata hazırlamaktır. 
Bu sistem, TEOG’dan farklıdır. Bu 
sistem, çok daha iyidir. Her geçen 
süreç, bu sistemin daha doğru ol-
duğunu gösterecektir. Bu sistemin 
daha doğru olduğu ne zaman an-
laşılacaktır? Yüzde 90’lık bölüm-
de kalan yani sınavsız öğrenci alan 
okullardan mezun olanların da diğer 
o sınavla öğrenci alan okullardaki 
öğrenciyle aynı başarıyı yakaladığını 
gösterdiğimizde. Bu mümkün.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Sınavlı 
ve sınavsız girilen okullar arasında 
eğitimde bir fark olmayacağının al-
tını çizen Yılmaz, ağırlığı ve önceliği 
yüzde 90’lık bölümde kalan sınavsız 
öğrenci alan okullara vereceklerini 
bildirdi. 

 “5 OKUL SEÇEBİLME İMKANI 
TANIYACAĞIZ”

Haziran ayında tercih ve yer-
leştirme kılavuzu yayınlayacaklarını 
açıklayan Yılmaz, “126 binin üze-
rinde öğrenci sınavla öğrenci alan 
okullara yerleşecek. Geriye kalan 
1 milyona yakın öğrenci de kendi 
muhitindeki okullara yerleşecek” 
diye konuştu. Öğrencilerin tercihini 
alan nitelikli okulların varlığına işa-
ret eden Yılmaz, “Her öğrencimize 5 
okul, farklı türlerde, seçebilme imka-
nını tanıyacağız. Hiçbir öğrencimizi 
tercih etmediği bir okula kaydetmek 
gibi bir yolumuz olmayacak.” ifade-
lerini kullandı. 

“SOLOMON ADASI
 YERLİLERİ” BENZETMESİ

“Merkezi yerleştirme sınavıyla 
öğrenci alan 1366 okulun dışındaki 
64 bin okulu karalama, gölgede bı-
rakma gibi bir yaklaşımın” olduğu-
nu belirten İsmet Yılmaz, bu yakla-
şımda bulunanları Solomon Adası 
yerlilerine benzetti. 

Solomon Adası yerlilerinin bir 
alanı tarıma açmak için, o alan için-
deki ağacı kesmek yerine etrafında 
toplanıp kötü söz söyleyerek ağacı 
kuruttuklarını anlatan Yılmaz, “Türk 
eğitim sistemi kötüye gitse ne kaza-
nacaksın” sorusunu yöneltti. 

“Solomon Adası yerlileri gibi 
yok olması için negatif unsurlar ko-
nuşursanız, oradan bir başarı bekle-
nemez.” ifadelerini kullanan Yılmaz, 
milletin mayasında, özünde binlerce 
yılın kültüründen gelen bir birikim 
olduğunun altını çizdi. 

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, “Hiç 
şüpheniz olmasın, bu aziz milletin 
evlatlarının gideceği 64 bin okulda-
ki öğrenciler, diğer sınavla girilen 
1366 okula giden öğrenciler kadar 
başarılı olacaktır.” dedi.
“FEN LİSELERİNDE UYGULADIĞIMIZ 

PROGRAMI UYGULAYACAĞIZ”
Bakan Yılmaz, iktidarları döne-

minde en başarılı oldukları alanlar 
arasında okul öncesi eğitim ile mes-
leki eğitimin yer aldığını belirtti.

Yılmaz, “Anadolu meslek ve 
teknik liselerimiz var. Anadolu mes-
lek lisesi programı uygulayanlar bir 
de Anadolu teknik programı uygula-
yan liseler var. Bu 449 okulun için-

de 26 tematik, 423 teknik program 
uygulayan okul var. Burada nitelikli 
mühendis yetiştirme amacıyla yola 
çıkıyoruz. Fen liselerinde uygula-
dığımız programı uygulayacağız.” 
diye konuştu.

ADRESE DAYALI
 YERLEŞTİRME SİSTEMİ

Adrese dayalı yerleştirme sis-
teminde hangi kriterlerin sırasıyla 
uygulanacağına ilişkin soru üzerine 
Yılmaz, öğrencilerin tercih etmedi-
ği hiçbir okula gönderilmeyeceğini 
bildirdi.

Yerleştirme sisteminde ortaokul 
başarı puanına da bakılacağını dile 
getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

“Yaşı küçük olana bakılacak. 
6, 7, ve 8’inci sınıflardaki yıl sonu 
başarı puanına bakılacak. Okula 
devamsızlığı daha az yapan öğren-
ci hemen evinin yanındaki bir okul 
var, bir kontenjan kaldı. Aynı apart-
manda oturandan hangisi katılacak 
diyerekten bütün kriterler açık mı? 
Yaşı küçük olanı tercih edeceğiz. 
Bütün kriterleri eşit ama o zaman 
diyeceğiz ki orta öğretim başarı pu-
anı daha iyi olanı tercih edeceğiz. 
Gereken bütün yeterli seçimi ya-
pacak kriterlerimiz var. Ortaokulda 
hangi okulda okuduğunu da dikkate 
almakta kriterlerden birisi olacak. 
Hiçbir hak mağduriyetine verme-
yeceğiz. Hiçbir öğrencimiz ‘aynı 
kriterlere sahiptik ama ben gideme-
dim’ demeyecektir. Eğer bir arka-
daşı gitmişse mutlaka bir gerekçesi 
vardır. Kendisinden bir gün daha 

fazla okula devam etmiştir. Bunların 
tam detayını haziran ayında tercih 
ve yerleştirme kılavuzu yayımla-
yacağız. Orada bütün evlatlarımız, 
öğrencilerimiz, velilerimiz bunları 
görecek. Hiç kimse tercih etmediği 
okula gitmeyecek.”

ÖĞRETMENLERE, VELİLER VE 
ÖĞRENCİLER TARAFINDAN NOT 

VERİLMESİ
Türk Milli Eğitiminin geçmişe 

kıyasla çok iyi bir noktada olduğu-
nun altını çizen İsmet Yılmaz, şöyle 
devam etti:”Öğretmenlerimizin ba-
şarılarını nasıl ödüllendirelim? Han-
gisini yurt dışına gönderelim? Han-
gisini uzman öğretmene, hangisini 
başöğretmene geçirelim? Hangisini 
bakanlıkta daha iyi bir mevkiye ge-
tirelim? Dolayısıyla bunların başa-
rısının değerlendirilebilmesi için de 
bunlara ihtiyaç vardır. Nasıl yapıla-
cak? Orada da paydaşlarımızın gö-
rüşünü alacağız. Üniversitelere gön-
derdik. Dört tane büyük sendikaya 
da teslim ettik. Görüşünüz neyse 
bize bildirin diye. Şimdi arkadaşları-
mız üniversitelerden, sendikalardan 
gelen görüşler üzerinde çalışıyor. 
Eğitim ailemizin hiçbirisinin muta-
bık kalmayacağı veya onları rahatsız 
edecek hiçbir hususu uygulamaya 
koymayacağız.”

PERFORMANS 
DEĞERLENDİRMESİ YÖNETİMİ
Bakan Yılmaz, “Öğretmeni veli 

ile öğrenciye mi soracaksınız” soru-
suna şu yanıtı verdi:

“O tek bir kriter değildi. Dola-
yısıyla çağdaş dünya ne yapıyorsa 
onu yapacağız. Hiçbir ülkede hizmet 
verdiğiniz kesim, ‘Burada öğrenciye 
sorulmaz, öğrenciye sormayacağız. 
Hiçbir ülkede veliye sorulmaz...’ İn-
sanlar cumhurbaşkanı seçerken çok 
iyi değerlendirme yapar, başbaka-
nı yaparken çok iyi değerlendirme 
yapar ama kendi evladınızı emanet 
ettiğiniz öğretmeni değerlendirmek 
istiyorsanız ve dünyada böyle ise 
tamam biz onu çıkartacağız. Dolayı-
sıyla hiçbir önyargımız yok.”

Geçmişte söylenip ama yapı-
lamayan şeyi yapmak istediklerini 
ifade eden Yılmaz, “Bugün yapıl-

mazsa yarın yapılacak. Gecikme 
Türkiye’nin kaybına olur. Bu ça-
lışmalarımız devam ediyor. Bu yıl 
uygulanabilmesi söz konusu değil” 
açıklamasında bulundu.

“Beni ölçme, beni değerlendir-
me, beni benle bırak. Böyle bir an-
layış çağın dışındadır diye düşünü-
yorum” ifadesini kullanan Yılmaz, 
öğretmenlerden memnun oldukla-
rını, daha iyi olmaları için de birlikte 
çalışma yapmak gerektiğini belirtti.
YENİ ÜNİVERSİTELERİN KURULMASI 

Yeni üniversitelerin kuruluşuna 
ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, üni-
versitelere yönelik daha önce yapıl-
mış ve Milli Eğitim Komisyonu’na 
gönderilen çalışmaların bulunduğu-
nu ifade etti.

Trabzon Üniversitesi, Sivas Üni-
versitesi, Tarsus Üniversitesi, Eski-
şehir’deki üniversitenin bunlar ara-
sında olduğunu dile getiren Yılmaz, 
Malatya’da ve Konya’da kurulacak 
üniversitelerin Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan tarafından açık-
landığını hatırlattı. 

Yılmaz, “Yaklaşık 15 yeni üni-
versite. Dün çalışmaları tamamla-
dık ve Meclis’e de sunuldu. En kısa 
zamanda inşallah önümüzdeki hafta 
çıkaracağız.” açıklamasında bulun-
du.

FETÖ ile iltisaklı üniversitele-
rin kapatıldığını hatırlatan Yılmaz, 
bunlar arasında Melikşah, Canik 
üniversitelerinin yer aldığına dikkati 
çekerek, “Bu üniversiteleri kapattık, 
binaları boş duruyor. Niye boş dur-
sun? Üniversite sınavı kılavuzuna da 
yetiştireceğiz.

 YÖK Başkanı Yekta Saraç da 
sağ olsun ‘Ne kadar önce yaparsanız 
biz de kılavuzumuza koyarız ve bu 
yıl öğrenci kontenjanı veririz’ dedi. 
İnşallah bu üniversitelerimizin ço-
ğuna, bazılarında olmayabilir, ha-
zır olanlara öğrenci de alır duruma 
geleceğiz. Çok kısa zamanda yasayı 
çıkarmak istiyoruz. Onları da çıka-
rırsak Türkiye’de şu anda 187 üni-
versitemiz vardı, bu şekilde 200’ün 
üzerine çıkmış oluruz.” ifadelerini 
kullandı.  
n AA

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı nede-
niyle sembolik olarak makamını 
Atatürk İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi 
Deren Öncel’e devretti. “Makam-
ların gerçek sahipleri çocukları-
mızdır” diyen Başkan Özgüven, 
“Çocuklarımız geleceğimizin te-
minatıdır. Onların kişisel gelişim 
ve eğitimlerine katkıda bulunma-
lıyız. Belediye olarak çocuklarımız 
için çalışmalar yürütüyoruz. Eği-
tim ve kişisel gelişimleri nokta-
sında hizmetlerimizi yürütüyoruz. 
Makamlar gelip geçici önemli olan 
geleceğe yönelik kalıcı ve köklü 
yatırımlar yapmaktır. En büyük 
yatırım da çocuklarımıza yapılan 
yatırımdır. Bu bilinçle çalışmala-
rımızı yürütüyoruz, çocuklarımız 
geleceğimizin doktorları, öğret-

menleri, mühendisleri, idarecileri, 
siyasetçileri, belediye başkanları 
ve kaymakamları olacak. Açıkçası 
bu çocuklarımızın iyi yetişmesi, 
eğitimlerini kaliteli ve nitelikli al-
ması, onların mili ve manevi de-
ğerlerine bağlı olarak yetişmeleri 
ülkemizin geleceği açısından çok 
önemlidir. Tüm kurum ve kuru-
luşlarımızın bu noktada duyarlı 
olması gerekir. Bu duygu ve dü-
şüncelerle tüm çocuklarımızın 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutlarım” dedi. 

Makamı devralan Öncel, is-
tek ve talepleri dinlerken gereken 
talimatları da verdi. Ayrıca Ereğli 
Belediyesi Zübeyde Hanım Gün-
düz Çocuk Bakım Evi öğrencile-
rinin de ziyarette bulunduğu Öz-
güven çocuklara hediyeler takdim 
etti.  n HABER MERKEZİ 

ÖSYM tarafından 22 Nisan 
Pazar düzenlenecek EKPSS aday-
larına, saat 10.00’dan sonra sınav 
binalarına girişe izin verilmeyeceği 
uyarısı yapıldı. Twitter üzerinden 
yapılan duyuruda, 22 Nisan Pazar 
günü gerçekleştirilecek Engelli 
Kamu Personeli Seçme Sınavına 
(2018-EKPSS) girecek adaylara 
yönelik hatırlatma yapıldı. Buna 

göre, adaylar, saat 10.00’dan son-
ra sınavın yapılacağı binalara alın-
mayacak.

Adayların sınava gelirken yan-
larında sınava giriş belgesi, nüfus 
cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik kartı veya geçerlilik süresi 
dolmamış pasaport getirmeleri ge-
rekecek.
n AA

 Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
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Eğitim Bir-Sen, gazetecilerle buluştu

Eğitim Bir-Sen (EBS) Konya 
Şubesi, anlamlı bir etkinliğe imza 
atarak gazete ve televizyon kanalla-
rında çalışan gazeteciler ile biraraya 
geldi. Etkinliğe, Eğitim Bir-Sen (EBS) 
Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer, 
Başkan Vekili Hüseyin Turhan, Baş-

kan Yardımcıları; Aziz Anik, Harun 
Koçake Harun Koçaker, Arif Konakçı 
ve Galip Kaynar da eşlik etti. Sohbet 
havasında geçen etkinlikte konuşan 
EBS Konya Şube Başkanı Nazif Kar-
lıer,  “Gerek Konya için gerekse üm-
met için çalışan her kardeşimize canı 

gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün 
siz değerli kardeşlerimizle birarada 
olmaktan mutluluk duyduk. Konya, 
bildiğiniz gibi çok önemli ve sürekli 
gelişmeye açık bir şehir. Siz de ‘Kon-
ya’ya bir katkı da bizden olsun’ di-
yerek hizmet eden kahramanlardan 

sadece birisiniz. Yaptığınız haberle-
rin her birini önemsiyoruz. Gazeteci-
ler, toplumun gözü kulağıdır. Konya 
basını, bu konuda örnek çalışmalara 
imza atıyor”  Etkinlik, çekilen toplu 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karapınar’da 180 öğrenci
Çanakkale’ye gönderildi

Altgeçit çalışması nedeniyle 
su kesintisi uyarısı 

Karapınar Belediyesi ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğünce 180 
lise öğrencisi Çanakkale’ye gön-
derildi.  Öğrencileri Çanakka-
le’ye uğurlayan Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka, bu gezileri Ça-
nakkale Zaferi’nin en iyi şekilde 
bilinmesi ve gelecek nesillere 
aktarılması için düzenlediklerini 

söyledi. Yaka, “103 yıl önce bü-
yük kahramanlıkların yaşandığı 
dünyaya örnek bu zaferin yaşan-
dığı şehitlikler ve tarihi yerlerin 
tanınması için bu gezilere önem 
veriyoruz. Bugün de 180 öğren-
cimizi Çanakkale’ye uğurluyo-
ruz” dedi.
n İHA 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafın-
dan Ankara Caddesi’nde bulunan 
galericiler önündeki kavşakta alt-
geçit çalışması nedeniyle su şebe-
ke hattı deplase yapılacak. KOSKİ 
Genel Müdürlüğümüz ekipleri ta-
rafından gerçekleştirilecek deplase 
çalışmaları dolayısıyla 22 Nisan 
Pazar günü sabah saat 08.00’den 
akşam saat 20.00’ye kadar Ka-
ratay ilçesi Ulubatlı Hasan, Fevzi 

Çakmak ve Ortakonak mahalleleri 
ile Selçuklu ilçesi Kayacık Mahalle-
si’nde su hizmeti verilemeyeceği 
açıklandı. Söz konusu sürede tatlı 
su çeşmelerinin hizmet vermeye 
devam edeceği belirtilerek, “Bu 
bölgelerde ikamet eden abone-
lerimizin su kesintisinden dolayı 
mağdur olmamaları için gerekli 
tedbirleri almaları önemle duyuru-
lur” denildi.  
n HABER MERKEZİ 

ROKETSAN’dan milyon 
dolarlık üretim

ROKETSAN Genel Müdürü 
Selçuk Yaşar, Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmeleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ 
Zirvesi kapsamında düzenlenen 
Savunma Sanayi ve İletişim Sek-
törlerinde Yerlileşme Millileşme 
Çerçevesinde Ana Sanayi KOBİ 
Tedarik İlişkisi Paneli’nde, şirketin 
çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye’nin savunma sanayi-
sinde kendi insansız hava aracın-
dan (İHA) kendi füzesini atan 5-6 
ülke arasında yer aldığına işaret 
eden Yaşar, “ROKETSAN olarak 
tasarım ve yazılım olarak yüzde 95 
yerliyiz, üretimde de yüzde 87’ye 
ulaştık.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin artık malzeme 
teknolojilerinde yetkinleşme nok-
tasına geldiğini ifade eden Yaşar, 
bu kapsamda çip, paslanmaz çelik, 
alüminyum alaşımları, zırh çeliği, 
birtakım çok özel malzemelerin 
üretiminin gündemde olduğunu 
söyledi. Yaşar, bunların farklı kay-
naklardan temini halinde üretil-
mesi zorunluluğu da bulunmadı-
ğını belirtti.

Şirket olarak yurt içinde bin 
958 firmayla çalıştıklarını dile ge-
tiren Yaşar, bunların yüzde 68’inin 
KOBİ’lerden oluştuğunu anlattı. 
Yaşar, “1997’den beri mekanik 
atölyeye talaşlı imalat yatırımı yap-
mıyoruz. Türkiye’de birisi bir şey 
üretiyorsa biz onu üretmeyeceğiz. 
Biz tasarımcı, entegratör olalım, 
yüksek katma değer sağlayalım 
anlayışındayız. Ürettiğimiz Cirit 
füzesi ya da silahlı insansız hava 

araçlarından (SİHA) atılan mini 
akıllı mühimmat MAM-L’nin ki-
logramı 2 bin doların üzerinde. 
Türkiye’nin ihracat kilogram fiya-
tı 1,4 dolar, Ankara’nın 26 dolar” 
diye konuştu. Yaşar, savunma 
sanayisinin uluslararası pazarları 
hedeflemesi gerektiğini vurguladı. 
Yerlileştirme çalışmaları ve KO-
Bİ’lerin bu konuda aldığı sorum-
luluğa ilişkin örnekler veren Yaşar, 
şunları kaydetti: “İHA’lardan attı-
ğımız mühimmatlarda kullandığı-
mız elektrik motorları var. Bunların 
tanesi yaklaşık 600 avro. Bunları 3 
yıl önce İsviçre’den almaya başla-
dık. İsviçreli firma geçen yıl ihraç 
izni alamadığı gerekçesiyle mo-
torları vermedi. İstanbul’da tanı-
dığımız bir firmaya gidip ‘bunu 
yapabilir misiniz’ dedik. ‘4 ayda 
yaparız’ dediler. 4 ayda olmadı, 14 
ayda oldu ama oldu. Önümüzdeki 
3 yılda ihtiyacımız 4,5 milyon av-
roluk motor. Şimdi başka firmalara 
da veriyoruz. Bunu yerlileştirdik. 
ABD vermedi, İHA ve SİHA sahibi 
olduk. İsviçre motor vermedi, mo-
tor yaptık. Türkiye her şeyi yapı-
yor. Bir ürünün her şeyini yapmak 
yerine tasarım ve bütünlemesini 
yapmayı hedefliyoruz. SOM füze-
sinin milyon doların üzerinde bir 
fiyatı var. 250 kilometreye gidiyor. 
Bu füzenin entegrasyonunu, son 
montajını 300 metrekare bir yer-
de yapıyoruz. Katma değerini siz 
hesaplayın. Bundan binlerce insa-
nımız ekmek yiyor. Birçok küçük 
firma burada görev alıyor.”
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 
250 olduğunu bildirdi. Erdoğan, “ Dışarıdan dayatılan senaryolara teslim olan o Türkiye artık geride kaldı” dedi

‘4 bin 250 terörist 
etkisiz hale getirildi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 150. Yıl 
Programı’nda yaptığı konuşmada, 
“Ecdadımızdan aldığımız ilham 
ve yaşadığımız coğrafyanın ha-
kikatleri ışığında deprem araştır-
maları ve hazırlıkları konusunda 
Türkiye’yi Japonya gibi bu işte 
zirve yapmış ülkelerin seviyesine 
çıkarmakta kararlıyız.” dedi.

Erdoğan, Zeytin Dalı Hareka-
tı’nda etkisiz hale getirilen terö-
rist sayısının 4 bin 250 olduğunu 
bildirdi. “Bölgemizde Suriye ve 
Irak merkezli bir yeniden tanzim 
projesinin hayata geçirilmeye ça-
lışıldığı anlaşılıyor” diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları söy-
ledi:

“Burada da tabi Türkiye ola-
rak bize görünen o ki ciddi mana-
da bir yük düşecek. Bu projenin 
ülkemizle ilgili ayaklarının bu-
lunduğu açık. Tabi bu hesapları 
yapanlar, Türkiye’yi eski Türkiye 
sanıyorlar. Dışarıdan dayatılan 
senaryolara teslim olan o Türkiye 

artık geride kaldı.”
Erdoğan, “Öyle bir ana muha-

lefetimiz var ki sağ olsun, onlar 
da ikide bir ‘hodri meydan’ dedi. 
Madem bu kadar ‘hodri meydan’ 
diyorsunuz, ‘buyurun meydan’ 
demek durumunda kaldık.” ifade-

sini kullandı.
‘BU MAKAMIN HIRSLISI 

KONUMUNDA OLSAK 1,5 YIL DAHA 
DEVAM EDEBİLİRDİK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı 
olarak benim şu anda önümde 

1,5 yılım daha var. Yani bu ma-
kamın, bu koltuğun hırslısı konu-
munda olsak, 1,5 yıl daha devam 
edebilirdik. Böyle bir hırsın içinde 
değil ama yaptığımız bütün bu 
hesaplar neticesinde bu sıkıntılar 
bizim ülkemize, milletimize bir 
bedel ödeteceği endişesiyle dedik 
ki bu adımı atalım.” “Bulunduğu-
muz coğrafya ve ülkemizin için-
den geçtiği dönemin hassasiyeti, 
hızlı kararlar vermemizi ve bunla-
rı dirayetle uygulamamızı gerek-
tiriyor” diyen Erdoğan, “Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’ne 
geçmemizin gerisinde de en çok 
bu ihtiyaç var” ifadesini kullandı. 
Erdoğan, “Erken seçim kararı her 
ne kadar bizim arzumuzla ortaya 
çıkmamış bulunsa da yeni yöne-
tim sisteminin bir an önce dev-
reye girmesini sağlayacak olması 
bakımından çok ama çok isabetli. 
Bu kararla aynı zamanda ülkemiz-
le ilgili senaryoları altüst ettik. 24 
Haziran’da seçim yapma kararını 
bir çeşit depreme hazırlık faaliyeti 
olarak görüyorum” dedi.
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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CHP Yalova Milletvekili Mu-
harrem İnce, “Ben daha önce de 
söylediğim gibi, CHP Genel Başka-
nı’nın doğal cumhurbaşkanı adayı 
olması gerektiğini, olacağını, olur-
sa hep birlikte çalışacağımızı ilet-
miştim, yine ilettim Sayın Genel 
Başkan’a, o kendi takdiridir.” dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, parti genel merkezinde 
İnce’yi kabul etti. 

Basına kapalı yapılan ve 30 da-
kika süren görüşme sonrası açıkla-
mada bulunan İnce, haziran ayın-
da yapılması planlanan seçimin bir 
erken seçim değil “bir panik, bir 
kapkaç seçimi” olduğunu savun-
du.  Türkiye’nin huzura, birliğe, 
uzlaşmaya ihtiyacı olduğunun al-
tını çizen İnce, “Türkiye’nin büyük 
bir uzlaşmayı gerçekleştirmeye 
ihtiyacı var ve seçim bir çare ola-
caktır, bunu merak etmeyin” diye 
konuştu.

“SAYIN GENEL BAŞKAN 
ANLATTI BEN DİLEDİM” 

İnce, şöyle devam etti: “Her 
gün bağıran, toplumun bir kesi-
mini ötekileştiren, kutuplaştıran, 
herkesle kavga eden, korku düzeni 
kuran, bağımsız yargıyı katleden, 
demokrasimizi yerlerde süründü-
ren bu zihniyetten hep birlikte kur-
tulacağız. Umutlarımızın tazelen-
meye ihtiyacı var. Referandumda 
yarattığımız o büyük uzlaşmaya ih-
tiyacımız var. Bunu beraber başa-
racağız. Bazı belediye başkanlarına 
‘metal yorgunluğu var’ diyordu, 
asıl metal yorgunluğu Sayın Cum-
hurbaşkanı’nda var. Hep birlikte 
bu korku düzeninden, bu yağma 
düzeninden kurtulacağız. Böyle bir 
ortamda 16 yıldır TBMM’de millet-

vekili olarak görev yapan biri ola-
rak Sayın Genel Başkanımıza önü-
müzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi 
ilettim. Sayın Genel Başkan anlattı 
ben diledim. Kaygılarımı, kuşkula-
rımı, neler yapmamız gerektiğini, 
bunları anlattım. Dertleştik ve gi-
diyorum.”

“Cumhurbaşkanı adayı olacak 
mısınız?” sorusu üzerine İnce, şu 
yanıtı verdi: “Ben daha önce de 
söylediğim gibi, CHP Genel Baş-
kanı’nın doğal cumhurbaşkanı 
adayı olması gerektiğini, olacağını, 
olursa hep birlikte çalışacağımızı 
iletmiştim, yine ilettim Sayın Ge-
nel Başkan’a, o kendi takdiridir. 
Salı günü Parti Meclisi (PM) topla-
nacak. Orada görüşülecek, orada 
partimizin yöneticileri görüşlerini 
dile getirsinler... Şu anda da Sa-
yın Genel Başkan bazı düşündüğü 
adaylarla ilgili bir anket çalışma-
sı yaptırdığını, onu salıdan sonra 
açıklayacağını, üzerinde çalışıldığı-
nı kaydettiler.”  n AA 

HABER

‘Cumhur ittifakının adayı kimse adayımız o’
Büyük Birlik Partisi (BBP) 

Genel Başkanı Mustafa Destici, 
“Cumhur ittifakının içerisinde 
yer alacağımızı, destekleyeceği-
mizi ifade ettik. Cumhur ittifa-
kının adayı kimse Büyük Birlik 
Partisi’nin adayı o olacaktır” dedi. 
Destici, çeşitli temaslarda bulun-
mak üzere Sivas’a geldi. Ulu Ca-
mii’de cuma namazı kılan Destici, 
çıkışta gazetecilere yaptığı açık-
lamada, 24 Haziran’da yapılması 
planlanan cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekilliği genel seçiminin 
Türkiye ve İslam coğrafyası için 
hayırlı olmasını diledi. Türkiye’nin 
16 Nisan 2017’den itibaren yeni 
bir sistemle yönetildiğini belirten 
Destici, “Tam olarak seçimler ya-
pılıp da sisteme geçilmediği için 
birtakım noktalarda da Türkiye 
eski sistemle yönetilmeye devam 

ediyordu. Yani Türkiye iki sistemli 
bir yönetim tarzıyla yönetiliyordu. 
Bunu bir an önce ortadan kaldır-
mak için bu seçim gerekliydi” diye 
konuştu.

Destici, parti olarak 25 yıllık 
siyasi tecrübeye sahip oldukları-
nı vurgulayarak, “Bu seçimlere 
de tüm teşkilatlarımızla, tüm ku-
rumlarımızla hazırız” ifadelerini 
kullandı. 16 Nisan 2017’de yapı-
lan referandumda “evet” dedik-
lerini anımsatan Destici, şunları 
kaydetti: “O zaman da tavrımızı 
net bir şekilde ortaya koyduk. Bu 
geçtikten sonra ittifak yasası ile 
partilerin seçimlere ittifakla gi-
rebilecekleri gündeme geldi. Bu 
konuda da AK Parti ile Milliyetçi 
Hareket Partisi arasında bir mu-
tabakat sağlandı. Büyük Birlik 
Partisi olarak yaptığımız görüş-

meler neticesinde, özellikle Sayın 
Cumhurbaşkanımızla, biz de bu 
ittifakı desteklediğimizi ve itti-
fakın içerisinde yer alacağımızı 
ifade ettik. Bu seçim bir yönüyle 
de yeni sisteme ‘evet’ diyenlerle, 
uygulanmasını isteyenlerle, es-
kiye dönmek isteyenler arasında 
geçeceğe benziyor. Dolayısıyla 
özellikle ana muhalefet partisinin 
başını çektiği grubun ifadeleri... 
‘Seçimi kazanırsak eski sisteme 
döndüreceğiz’ diyorlar. Biz de eski 
sisteme dönmeyip yeni sistemle 
Türkiye’nin yönetilmesi konusun-
da ‘evet’ diyerek güçlü bir irade 
ortaya koyduk. Cumhur ittifakının 
içerisinde yer alacağımızı, destek-
leyeceğimizi ifade ettik. Haliyle 
cumhur ittifakının adayı kimse 
Büyük Birlik Partisi’nin adayı o 
olacaktır.” n AA

AK Parti Grup Başkanı ve Baş-
bakan Binali Yıldırım, seçimlerin 
24 Haziran’da yapılmasına yönelik 
AK Parti ile MHP’nin ortak imzalı 
önergesinin üzerinde TBMM Ge-
nel Kurulunda yaptığı konuşmada, 
bugünün, tarihi bir gün olduğuna 
işaret etti. Bir dönüm noktasın-
da olduklarını ifade eden Yıldırım, 
cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler 
için Meclisin karar alacağını anım-
sattı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye ve 
millet için hayırlı olmasını temenni 
etti. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’yle bundan böyle 
daha hızlı karar alma, kararları etkin 
şekilde uygulama kabiliyetine sahip 
olacağına dikkati çeken Yıldırım, 
“Sistemin tam olarak uygulamaya 
geçmesi şüphesiz önümüzde yapı-
lacak seçimlerle mümkün hale ge-
lecektir. 24 Haziran’da yapılacak bu 
seçim Türkiye’nin 100. yıl hedefleri 
açısından da son derece önemlidir. 

Bu seçimde Türkiye, geleceğini, is-
tikrarını, istikbalini de onaylamış 
olacaktır.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Yıldırım, “Bugün karşınızda 
65. Hükümet’in Başbakanı olmanın 
yanında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
son başbakanı olarak da hitap etme 
onurunu yaşıyorum” dedi. “Bu seçi-
min zamansız olduğu, baskın olduğu 
gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur, 
gerekçesi yoktur” diyen Yıldırım, 
“siyasi partiler, ister muhalefet ister 
iktidar olsun, her an seçime hazır 
olmak mecburiyetindedir” ifadesini 
kullandı. Başbakan Binali Yıldırım, 
“Bizim adayımız, Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Mil-
letin adamıdır” dedi.

TEKLİF YASALAŞTI 
TBMM Genel Kurulu’nda, cum-

hurbaşkanlığı ve milletvekili genel 
seçiminin 24 Haziran’da yapılması-
na ilişkin önerge kabul edilerek, ya-
salaştı.  n AA 

MHP’den ‘Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ kitabı

‘Seçim bir çare olacaktır, 
bunu merak etmeyin’

MHP, seçim çalışmaları kap-
samında “Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemine Geçiş Süreci” 
adlı kitap bastırarak teşkilatlarına 
gönderdi. MHP’de, 24 Haziran’da 
yapılması planlanan cumhurbaş-
kanlığı ve milletvekilliği seçimi ça-
lışmalarına hız verildi. Bu kapsam-
da partide, “Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine Geçiş Süreci” 
isimli 3 ciltten oluşan kitap bas-
tırılarak teşkilata dağıtıldı. MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
16 Nisan 2017’den sonra TBMM 
Grup toplantılarında yaptığı ko-
nuşmaların yer aldığı kitapta, yeni 
sistemin neden desteklenmesi 

gerektiği anlatılıyor. Teşkilatın sis-
temi vatandaşa anlatması amaçla-
nıyor.

Bahçeli, kitap için yazdığı ön 
sözde, bundan sonraki süreçte 
“kutuplaşma yerine kucaklaşma, 
kavga yerine konuşma, kaynama 
yerine kaynaşma, içe kapanma 
yerine dışa açılma”nın esas olma-
sı gerektiğini vurgulayarak, Türk 
siyaseti ve siyasi partilerin, gele-
neksel çatışma dinamiklerinden, 
yıllarca birikmiş uzlaşmaz çelişki-
lerden, akıl körlüğüne işaret eden 
yel değirmenleriyle cebelleşmek-
ten artık kaçınması gerektiğinin 
altını çiziyor. n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kampanya başladı. Fakat biz tabii şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Şu anda 
bununla ilgili olarak ekibim çalışıyor ve ekibimle beraber de değerlendirmelerimizi yapacağız” dedi

‘Kampanya başladı’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, “Kampanya başladı. Fakat 
biz tabii şimdi manifestomuzu açıkla-
yacağız. Şu anda bununla ilgili olarak 
ekibim çalışıyor ve ekibimle beraber 
de değerlendirmelerimizi yapaca-
ğız. Bizim inşallah normalde seçim 
beyannamesi diye ifade edilen ama 
biz onu bir manifesto olarak kabul 
ediyoruz, büyük ihtimalle İstanbul 
Kongresi’ne yetiştirmeye çalışaca-
ğız” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp 
Sultan Camisi’nde kıldığı cuma na-
mazının ardından gazetecilerin so-
rularını yanıtladı. Erdoğan, bir ga-
zetecinin seçim çalışmalarının ne 
aşamada olduğunu sorarak, “Önü-
müzdeki hafta sahalara ineceğiz” 
dediğini hatırlatması üzerine, aslında 
sahalardan hiç çıkmadıklarını, hep 
sahalarda olduklarını ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım ile İz-
mir ve İstanbul hariç 79 ili dolaştık-
larını belirten Erdoğan, bazı günler 
İstanbul’da aynı anda 3 ilçede spor 
salonlarında hem de dışarıda miting 
yaptığını hatırlattı.

Seçim kampanyalarının başladı-
ğını ifade eden Erdoğan, “Fakat biz 
tabii şimdi manifestomuzu açıklaya-
cağız. Şu anda bununla ilgili olarak 
ekibim çalışıyor ve ekibimle beraber 
de değerlendirmelerimizi yapaca-
ğız. Bizim inşallah, normalde seçim 
beyannamesi diye ifade edilen ama 
biz onu bir manifesto olarak kabul 
ediyoruz, büyük ihtimalle İstanbul 
Kongresi’ne yetiştirmeye çalışacağız. 
İstanbul Kongresi’nde bunu açıkla-
yacağız.” dedi.

Bunu açıkladıktan sonra da yola 
koyulacaklarını vurgulayan Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an itibarıyla milletvekille-
rimin tamamıyla Ankara’da genel 
merkezde bir toplantı yaptık ve bu 
toplantıyla birlikte zaten tüm mil-
letvekillerimize şu anda o heyecanı 
vermiş durumdayız. Fakat Yüksek 
Seçim Kurulu’nun takvimi açıkla-
masıyla birlikte de biz şu anda hazır-
ladığımız takvimi şöyle bir masaya 
yatıracağız. Ondan sonra kendi yol 

haritamızı inşallah uygulamaya ko-
yacağız. Temayül yoklamasını yine 
yapmayı düşünüyoruz. Temayül yok-
lamalarını da yapıp, bu arada millet-
vekillerinin tespitiyle ilgili çalışmayı 
da yürütmüş olacağız. Yani yoğun bir 
çalışmayla şu anda zaten tüm iller bu 
konuda çalışmalarına başlamış du-
rumdalar. Kendilerine de biz cuma 
günü Genişletilmiş İl Başkanları Top-
lantısı olacak. Bu toplantıda bu yol 
haritasını tüm teşkilatımla paylaşa-
cağım ve onlarla birlikte de ya Allah 
bismillah deyip yola koyulacağız.”

“DAYANIŞMAMIZ 
KARARLILIKLA DEVAM EDECEK”
Erdoğan, MHP ile yapılan ittifak 

sonrasında AK Parti’nin nasıl bir yol 
izleyeceğine ilişkin soru üzerine de 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe-
li ile yaptıkları görüşmeden sonra 
adımlarını attıklarını hatırlattı.

Daha önce de bir hazırlık döne-
mi olduğuna değinen Erdoğan, bu 
çalışmaların devam edeceğini ifade 
etti. Bu başarılı çalışmaların parla-
mentoya da yansımaya başladığının 
altını çizen Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Şimdi parlamentodaki çalış-
malarda da bu dayanışmamız aynı 
kararlılıkla devam edecek. Dün bildi-

ğiniz gibi bu heyetin içinden Adalet 
Bakanımız Abdülhamit Bey, kendi-
leri Sayın Bahçeli’yi ziyaret ettiler. 
Bazı konuları görüşme fırsatı oldu. 
Bizim bu süreç içerisinde her an, her 
zaman inşallah dayanışma içerisinde 
birlik beraberlik içerisinde bunu yü-
rüteceğiz. Çünkü ülkemizin şu anda 
ihtiyacı olan o birliği beraberliği biz 
cumhur ittifakıyla zaten ortaya koy-
duk. Biz herhangi bir bölünmeye, 
parçalanmaya inşallah fırsat verme-
yeceğiz. Şu andaki dayanışmamız za-
ten bunun bir ifadesidir. Bu çalışmayı 
kararlıkla inşallah yürüteceğiz ve şu 
anda MHP’nin aynen bizim yaptığı-
mız çalışmalar gibi onlar da çalışma-
larını yapıyorlar. Bu çalışmalar nok-
tasında da bu üçlü dediğim, üç çarpı 
üç bu arkadaşlarımızla bu çalışmaları 
yapacaklar. Burada nasıl birbiriyle 
örtüşmeleri sağlayabiliriz, onların 
üzerinde de ayrıca duracağız.”

“FUTBOL TERÖRÜNDEN 
ÖTE BİR ŞEY”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fe-
nerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan 
olayların hatırlatılması üzerine de bu 
konuda ciddi manada üzüldüğünü 
dile getirdi.

Dün akşam İstanbul’a indiği an-

dan itibaren buna şahit olduğunu ifa-
de eden Erdoğan, “Bir defa bu futbol 
teröründen de öte bir şey. Burada 
ayrıca biraz açık konuşmam lazım, 
kumpas da var” dedi. Maçtaki olay-
ların hep korner atışı sırasında köşe-
lerde olduğuna işaret eden Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada 
tabii tribünlerdeki bu terörü birileri 
organize etti. Bu kendiliğinden olan 
bir şey değil. Sahada hava gayet iyi. 
Maç gayet güzel gidiyor. Geliyor ora-
da diyelim ki Quaresma kornerini 
atacak. O esnada yok çakmakmış yok 
şuymuş yok buymuş bunlar atılıyor. 
Böyle bir şey olamaz ki... Ondan son-
ra yine bir diğer şey, bakıyorsunuz, 
Şenol Hoca’nın başına gelen olay. 
Bunlar kabullenilebilir şeyler değil. 
Keşke tabii Tolga da orada bir yanlı-
şın içine girmemiş olsaydı ama özel-
likle Şenol Hoca’ya yapılanı affetmek 
mümkün değil. Ben Şenol Hoca’yı da 
aradım. Aynı şekilde Fikret başkanı, 
Aziz başkanı da aradım. Hepsiyle bu 
konuları görüştük. Hepsi de bu konu-
dan çok müştekiler, şikayetçiler. Bu 
konuyla ilgili olarak birinci derecede 
Futbol Federasyonu bakalım çarşam-
ba günü bakalım neler çıkaracak? Biz 
de Gençlik ve Spor Bakanlığımızla bu 
işlerin üzerine gideceğiz, biz de bu 
konuda bir çalışma yapacağız.”

Sahalarda fair play anlayışının 
hep lafta kaldığını ancak uygulamaya 
geçmediğinin de altını çizen Erdo-
ğan, “En çok üzüldüğüm şey de şu: 
Tribünlerde biz hanımların, kızları-
mızın tribünlere gitmesini isteme-
mizin sebebi neydi? Fair play’i sağla-
maktı. Belki bayanlar burada var diye 
erkekler daha edep adab içerisinde 
bu maçları seyrederler diye düşü-
nürken olay neredeyse tam tersine 
döndü. Bu hakikaten katlanılır bir şey 
değil, yenilir yutulur bir şey değil. Te-
mennim odur ki alınacak tedbirlerle 
ki zaman zaman bazı tedbirler alındı. 
Şimdi tabii bakalım federasyon nasıl 
çalışma yapacak. Biz de Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve hükümet olarak 
bu konunun üzerine gideceğiz.” diye 
konuştu.
n AA

‘Siyasi partiler her an seçime hazır olmalı’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

AK Parti Grup 
Başkanı ve Başbakan 
Binali Yıldırım

Muharrem İnce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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İsrail’den Hamas liderlerine suikast ETA’dan 57 yıl sonra gelen özür
İsrail İstihbarat Bakanı Yisra-

el Katz, Hamas’ın askeri kanadı 
İzzeddin el-Kassam Tugayları ta-
rafından Gazze sınırındaki İsrail 
askerlerine yapılacak herhangi bir 
saldırının Hamas liderlerine yöne-
lik suikastları tetikleyeceği tehdi-
dinde bulundu. 

Katz, Kassam Tugayları’nın 
Gazze sınırındaki İsrail askerlerine 
uyarı amacıyla yayınladığı videoy-
la ilgili sosyal medya hesabından 
açıklama yaptı.

Videodan Hamas’ın sorumlu 
olduğunu ileri süren Katz, “İsrail 
askerlerinin Kassam’a ait keskin 
nişancılar tarafından vurulabile-
ceği tehdidi kırmızı çizgiyi aşmak-
tır. Hamas, Gazze sınırında İsrailli 
komutanlara yönelik herhangi bir 
saldırının Hamas liderlerine karşı 
suikastların başlamasına neden 
olabileceğini iyi bilmeli.” ifadeleri-
ni kullandı.

Kassam Tugayları, geçen haf-
ta İsrail askerlerinin kendi keskin 
nişancılarının hedefinde olduğunu 
gösteren bir video yayınlayarak 
Gazze sınırındaki olaylar nedeniy-
le İsrail’i uyarmıştı. Gazze Şeridi 
sınırında 30 Mart’tan bu yana de-
vam eden barışçıl “Büyük Dönüş 

Yürüyüşü” gösterilerinde İsrail 
askerlerinin protestoculara gerçek 
mermiyle ateş açması sonucu bu-
güne kadar 35 Filistinli şehit oldu, 
birçoğu gerçek mermiyle olmak 
üzere 3 bin 500’den fazla Filistinli 
yaralandı.
n AA

Gelecek ay kendini feshet-
meye hazırlanan Bask Yurdu ve 
Özgürlük (ETA) örgütü, örgüte ya-
kınlığı ile bilinen Gara gazetesinde 
yayımlanan açıklamayla ilk kez 
halktan özür diledi ve pişmanlığı-
nı dile getirdi. Cinayet, yaralama, 
işkence ve toplu göçe yol açma 
gibi eylemlerin sorumluluğunu 
kabul eden örgüt, açıklamasında, 
“Uzun silahlı mücadele süresince 
büyük acılara neden olduk. Bunun 
telafisinin olmayacağını biliyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

Açıklamada “Gerçekten üzgü-
nüz. Silahlı mücadele sürecindeki 
eylemlerimiz, çatışmada hiçbir so-
rumluluğu olmayan çok sayıda ki-
şiye zarar verdi. Düzeltilmeyecek 
çok büyük zararlara neden olduk. 
Bu insanlar ve yakınlarından af di-
liyoruz.” ifadelerine yer verildi. 

Hükümetten yapılan açıkla-
mada ise “Bu, ETA’yı demokrasi 

silahıyla dize getiren hukuk dev-
letinin gücünün sonucundan baş-
ka bir şey değil. Terör örgütünün 
kurbanlarından af dilemesi iyi bir 
şey. Aslında çok daha önce af dile-
meliydi” ifadeleri kullanıldı. 

ETA, ilk silahlı eylemini düzen-
lediği 1961’den bu yana 800’den 

fazla kişiyi öldürmekle suçlanıyor. 
Nisan 2017’de silah bıraktığını du-
yuran ETA, Avrupa Birliği (AB) ve 
ABD’nin terör örgütleri listesinde 
yer alıyor. ETA üyesi olmakla suç-
lanan 228 kişi İspanya’da, 52 kişi 
Fransa’da, bir kişi de Portekiz’de 
hapis yatıyor. n AA

İsrail askerlerinin işgal altında-
ki Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde 
cuma namazının ardından düzen-
lenen gösterilere sert müdahalede 
bulunduğu bildirildi.  İlk müdahale 
haberi, Batı Şeria’nın El Halil şeh-
rinden geldi. Yerel kaynaklardan 
alınan bilgiye göre, şehrin El Zaviye 
Kapısı bölgesinde toplanan yüzlerce 
Filistinli, hem İsrail’in Gazze Şeri-
di’ndeki barışçıl eylemler karşısında 
kullandığı orantısız gücü protesto 
etmek hem de “Büyük Dönüş Yü-
rüyüşü”ne destek olmak amacıyla 
gösteri düzenledi.  Gösteriye sert şe-
kilde müdahale eden İsrail askerleri, 
protestocuları dağıtmak için gerçek 
ve plastik merminin yanı sıra göz 
yaşartıcı gaz kullandı.  Filistin Sağlık 
Bakanlığı, İsrail askerlerinin müda-
halesinde yaralanan olup olmadığı 
konusunda henüz bir açıklama yap-
madı. 

Nablus ve Ramallah’a bağlı bazı 
bölgelerde de Filistinli göstericile-
re İsrail askerlerinin müdahalede 
bulunduğu kaydedildi.  Filistinliler, 
Toprak Günü’nün 42’nci yılı kap-
samında 30 Mart Cuma gününden 
bu yana abluka altındaki Gazze Şe-
ridi’nin İsrail sınırında barışçıl ey-
lemler düzenliyor. İsrail askerleri ise 
“sürgün edildikleri topraklarına geri 
dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye 
uygulanan hukuksuz ablukanın kal-
dırılmasını” talep eden sivil halkın 
üzerine gerçek mermilerle ateş açı-
yor. Gazze sınırında gösterilerin ba-
şından bu yana 36 Filistinli İsrail as-
kerleri tarafından şehit edildi, 3 bin 
500’den fazla gösterici de yaralandı.

Filistinliler “Büyük Dönüş Yürü-
yüşü” adı altında başlattıkları gös-
terilerine mayıs ayı ortasına kadar 
devam etmeyi planlıyor.
n AA

Almanya, Arakanlılara 
yönelik şiddeti kınadı

İsrail ablukasındaki Gazzeliler, 
Cuma Namazını sınırda kıldı

Alman Federal Meclisi (Bun-
destag), Myanmar’da Arakanlı 
Müslüman azınlığa yönelik şidde-
ti kınadı.  Mecliste bugün yapılan 
oylamada, aşırı sağcı “Almanya 
için Alternatif” (AfD) partisi dışın-
da Hristiyan Demokrat Birlik Par-
tisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik 
Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat 
Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür 
Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller 
Partisi tarafından ortaklaşa sunu-
lan bir karar tasarısı Sol Parti mil-
letvekillerinin de oylarıyla kabul 
edildi. Arakanlı Müslümanlarına 
yönelik şiddetin kınandığı karar-
da, Myanmar’daki insan hakları 
ihlallerinin sona erdirilmesi ve 
uluslararası yardım kuruluşlarına 
ülkeye kısıtlama olmadan girebil-
melerine izin verilmesi talep edildi.  

Kararda, Arakan Müslümanlarına 
yönelik askeri şiddeti belirgin bir 
şekilde eleştirmediği için Nobel 
Barış Ödüllü Myanmar lideri Aung 
San Suu Kyi de eleştirildi. Karar ta-
sarısını birlikte sunan partiler adı-
na konuşmalarında, bu taleplerin 
yanı sıra Arakan Müslümanlarına 
Myanmar vatandaşlığının ve siyasi 
hakların verilmesini istediler.  

Karar tasarısına karşı çıkan aşı-
rı sağcı AfD milletvekillerinin Ara-
kanlı Müslümanları “sözde halk” 
olarak nitelemeleri tepki çekti. Bir-
leşmiş Milletler’in (BM) verilerine 
göre, 2017 yılı Ağustos ayından bu 
yana büyük çoğunluğu çocuk ve 
kadın yaklaşık 700 bin Müslüman 
şiddet ve baskılardan dolayı Myan-
mar’dan komşu ülke Bangladeş’e 
kaçtı.  n AA

İsrail ablukası altındaki Gaz-
ze Şeridi’nde düzenlenen “Büyük 
Dönüş Yürüyüşü”ne katılan Filis-
tinliler, cuma namazını sınır böl-
gelerinde kıldı.  Abluka nedeniyle 
2006’dan beri büyük bir insani kriz 
yaşayan Gazze Şeridi’ndeki “Bü-
yük Dönüş Yürüyüşü” dördüncü 
haftasında devam ediyor.  Eyleme 
katılan ve sınır bölgelerindeki bel-
li noktalarda toplanan Filistinliler, 
cuma namazını da buralarda eda 
etti.  Han Yunus kentinde cuma 
hutbesi veren İslami Cihad Ha-
reketi Sözcüsü Davud Şihab, ey-
lemlere işaret ederek, “Bizim bu 
mücadeledeki silahımız, sabır ve 
sebattır. Ümitsizliğe düşmeden ça-
lışmaktır” dedi. 

Şihab, düşmana karşı başarılı 
olmak için Filistin ulusal birliğinin 
tesis edilmesi gerektiğini belirte-
rek, “Bölünme, dağılma, parçalan-

ma zafer kazandırmaz.” ifadelerini 
kullandı. 

Filistinliler, Toprak Günü’nün 
42’nci yılı kapsamında 30 Mart 
Cuma gününden bu yana abluka 
altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail 
sınırında barışçıl eylemler düzen-
liyor. 

İsrail askerleri ise “sürgün edil-
dikleri topraklarına geri dönmeyi 
ve 2006’dan beri Gazze’ye uygu-
lanan hukuksuz ablukanın kaldırıl-
masını” talep eden sivil halkın üze-
rine gerçek mermilerle ateş açıyor.  
Gazze sınırında gösterilerin başın-
dan bu yana 36 Filistinli İsrail as-
kerleri tarafından şehit edildi, 3 bin 
500’den fazla gösterici yaralandı. 

Filistinliler “Büyük Dönüş Yü-
rüyüşü” adı altında başlattıkları 
gösterilerine mayıs ayı ortasına ka-
dar devam etmeyi planlıyor.
n AA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Suriye’deki Kürt hareketleriyle ilgili rapora verdiği yanıtta, “İngiliz 
hükümetinin PYD/YPG ile sınırlı bir teması var, PKK ile ise hiçbir teması yok” açıklamasında bulundu

İngiltere’den  ‘PYD/YPG 
ile sınırlı temas’ itirafı

Bakanlık, İngiliz parlamen-
tosunun alt kanadı Avam Kama-
rasının Dışişleri Komisyonu ta-
rafından yayımlanan “Kürtlerin 
hevesleri ve İngiltere’nin çıkar-
ları” başlıklı rapora yazılı yanıt 
verdi. 

Metinde, “PYD/YPG ile etki-
leşimlerimizde PKK ile olabilecek 
her türlü bağlantıları ile ilgili kay-
gılarımızı dile getiriyoruz ve ken-
dilerini PKK’dan ve terör etkinlik-
lerinden uzaklaştırmaları çağrısı 
yapıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

PKK ile PYD/YPG’nin benzer 
ideolojik hedefleri olduğuna işaret 
eden İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 
şu değerlendirmelerde bulundu:

“PYD/YPG, kontrolü altındaki 
topraklarda bu ideolojiye göre si-
yasi yapılar oluşturdu. PYD kont-
rolündeki alanlardaki yönetimle 
ilgili, özellikle de siyasi muhalefe-
te müsamaha gösterilmemesi ve 
yönetim yapılarında başkalarına 
yer verilmemesi ile ilgili kaygıla-
rımız var.”

İngiltere’nin Afrin’deki ve ge-
nel olarak kuzeydoğu Suriye’deki 
gelişmeleri de yakından izlediği 
belirtilen metinde, “İngiltere ge-
rilimin düşürülmesi ve sivillerin 
korunması çağrısı yaparken, Tür-
kiye’nin kendi sınırlarını koruma-
ya dönük meşru çıkarını da tanı-
yor.” ifadesi yer aldı.

Dışişleri Bakanlığının metnin-
de ayrıca İngiltere’nin DEAŞ’a 
karşı Küresel Koalisyonun parçası 
olarak, YPG’yi de içinde barındı-
ran Suriye Demokratik Güçlerine 
(SDG) hava desteği sağladığı be-
lirtilip, “Ancak birer yapı olarak 
ne SDG’ye ne de YPG’ye silah, 
kaynak veya teçhizat sağladık.” 
görüşü savunuldu.

İngiltere’nin sağladığı hava 
desteğinin de sadece DEAŞ’a kar-
şı operasyonlarla sınırlı kaldığı 
vurgulandı.
SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Suriye’nin toprak bütünlüğü-

nü desteklediklerini kaydeden Dı-
şişleri Bakanlığı, “İngiltere, hiçbir 
tek yanlı otonom ilanını destekle-
miyor.” ifadesini kullandı.

İngiliz hükümetinin SDG 
kontrolündeki toprakların BM ön-
derliğinde bir süreçle ulaşılacak 
ulusal siyasi çözüm çerçevesinde 
Suriye’yle yeniden bütünleşme-
sinden yana olduğu ifade edilen 
yanıt metninde, “Bu, Suriye’nin 
toprak bütünlüğüne yönelik açık 
uluslararası taahhüt ile uyumlu-
dur. Kürtler dahil bütün Suriye-
lilerin haklarını koruyacak siyasi 
bir çözümü destekliyoruz.” değer-
lendirmesi yer aldı.

İngiltere’nin SDG kontrolün-
deki topraklara temel insani yar-
dımda bulunduğu da belirtilirken, 
bununla birlikte SDG’nin veya 
PYD’nin başını çektiği kurumlara 
hiçbir doğrudan destek sağlan-
madığı kaydedildi.  Metinde, böl-
gedeki nüfusu temsil eden, insan 
haklarına saygılı ve siyasi çoğun-
luğu tolere eden yönetim yapıla-
rının geliştirilmesi zaruretinin altı 
çizildi.

Diğer yandan İngiltere’nin 
Türkiye ile temaslarında Afrin 
harekatına ilişkin kaygılarını dile 
getirdiği belirtilen metinde, Tür-
kiye’nin operasyonu Menbiç’e 
doğru genişletme niyetinin de 
ABD güçleri ile çatışma riski oluş-
turması nedeniyle kaygı yarattığı 
vurgulandı. İngiltere’nin her fır-

satta gerilimin düşürülmesi ve di-
yalog çağrısı yaptığının altı çizildi.

FIRAT KALKANI’NA ÖVGÜ
Türkiye’nin DEAŞ’a karşı ger-

çekleştirdiği Fırat Kalkanı hare-
katını öven İngiltere Dışişleri Ba-
kanlığı, bu harekatla temizlenen 
topraklarda devam eden Türk 
askeri varlığı ile Suriye Geçici Hü-
kümetinin ve Türkiye’nin destek 
verdiği muhaliflerin yönetime 
geldiğine işaret etti. 

Bakanlığın metninde, “İngilte-
re, Türkiye’nin Küresel Koalisyo-
nun DEAŞ’la mücadeleye yaptığı 
bu önemli katkıyı memnuniyetle 
karşılıyor” ifadesi kullanıldı.

Türkiye’nin İdlib’de de bir dizi 
gözlem noktası kurduğuna dikkat 
çekilen yanıt metninde, “İngilte-
re, Türkiye’nin İdlib’deki şiddeti 
azaltmaya dönük çabalarını mem-
nuniyetle karşılıyor ancak rejimin 
ve destekçilerinin hava ve kara 
saldırılarından kaygı duyuyor.” 
değerlendirmesi yapıldı.

Raporun Irak bölümüne ve-
rilen yanıtta ise “İngiltere güçlü, 
başarılı ve birleşik bir Irak içinde 
yer alan güçlü bir Irak Kürt Böl-
gesinin, istikrar ve herkesin yara-
rına işleyen bir ekonomi için en iyi 
yol olduğuna inanıyor” değerlen-
dirmesi yer aldı.

İngiltere’nin Irak’la ilgili ön-
celiklerinin başında mayıs ayında 
yapılacak seçimlere Kürtlerin de 
katılımını sağlamanın bulunduğu 

belirtilen yanıt metninde, “Kürt 
siyasetçilere hem kendi seslerini 
hem de Kürt halkının sesini duyu-
lur kılmaları için baskı yapıyoruz.” 
ifadesi kullanıldı. Irak Kürt Bölge-
sel Yönetiminin (IKBY) yolsuz-
luklar ve demokratik hak ihlalleri 
dolayısıyla eleştirildiği metinde, 
“Bölgede gücün tekelleşmesi ve 
demokrasinin kısıtlanması ih-
timalinden kaygılıyız. IKBY’nin 
özgür ve bağımsız medyaya bağ-
lılığının ölçüsünden de kaygı-
lanıyoruz. Onları, bu konularda 
zorlamaya devam edeceğiz.” ifa-
delerine yer verildi.

Parlamento Dışişleri Komis-
yonu şubat ayında yayımlanan 33 
sayfalık raporunda Irak Kürt Böl-
gesel Yönetimi’nin (IKBY) geçen 
yıl yaptığı bağımsızlık referandu-
mu ile Suriye’deki PKK/YPG ilişki-
leri ele alınmıştı. 

Raporda, “(YPG) Araştırma-
mız sırasında sunulan kanıtlar bu 
grubun PKK ile bağlantılı olduğu-
nu temellendirdi. Ancak İngiliz 
Dışişleri bu bağlantıların mev-
cudiyeti konusunda bile kararsız 
göründü. Bu inanılabilir değil. 
Dışişleri, tekrar tekrar bildirilen 
bağlantılardan söz etmeyi bırakıp 
bu konuda kendi açık görüşüne 
sahip olmalı.” değerlendirmesi 
yer almıştı.

Raporda İngiliz hükümetine 
IKBY içindeki yolsuzlukları ve an-
tidemokratik uygulamaları eleş-
tirmesi ve Irak merkezi hüküme-
tinin İran ile bağlantılı Şii güçlerle 
bağlantısını kesmesi için çalışma-
sı çağrısı da yapılmıştı. İngiliz par-
lamentosunun 11 üyeli Dış İşleri 
Komisyonu “Kürtlerin hevesleri 
ve İngiltere’nin çıkarları” başlıklı 
araştırmasını kasım ayında baş-
latmıştı. Komisyon oturumlarında 
bölgede rol sahibi muhtelif aktör-
ler ile uzmanlar tanık olarak din-
lenmişti. Komisyona Türkiye’nin 
Londra Büyükelçiliği de yazılı bir 
metin sunmuştu.  n AA

İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale
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Yapı Fuarı altında 4 sektörün biraraya geldiği fuarın bu yıl daha profesyonel hazırlandığı belirtiliyor. Fuarın mar-
ka haline geleceğini belirten sektör temsilcileri, gelecek yıllarda fuarın büyüyerek devam edeceği vurgulanıyor  

Yapıda profesyonelleştik
TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ or-

ganizasyonuyla gerçekleştirilen 
Konya Gayrimenkul Fuarı, Konya 
İnşaat Fuarı, Konya Kent 2018 
ve Konya Mobilya Dekorasyon ve 
İdeal Ev Fuarı önceki gün kapıla-
rını açmıştı. Bu yıl 4 holde 40 bin 
metrekarelik alanda açılan fuar 
22 Nisan Pazar günü sona erecek. 
217 firmanın stant açarak katılım 
sağladığı fuara bu yıl 40 bin zi-
yaretçinin gelmesi hedefleniyor. 
Geçtiğimiz yıl fuardan güzel sonuç 
alınmasıyla fuarın bu yıl daha da 
önem kazandığı belirtiliyor. 

BU YIL DAHA PROFESYONEL
Fuarın geçen yıl katılan firmalara 

sağladığı katkı, bu yıl fuarın daha da 
önemsenmesini sağladı. Fuara katılan 
firmalardan alınan bilgilere göre bu da 
fuarın kalitesini ve katılımcı sayısını 
artırmış durumda. Ayrıca fuar orga-
nizasyonunun bu yıl geçen yıla göre 
daha profesyonel yapıldığı belirtiliyor. 
Fuardaki stantların yerleşim düzeni-
nin bu profesyonellik sonucunda daha 
iyi bir şekilde ortaya çıktığını belirten 
firma yetkilileri, bu anlamda fuarın 
kalitesinin arttığını dile getirdiler. Bu 
durumun da fuarın geleceği açısın-
dan umut verdiğini söyleyen katılımcı 
firmalar, fuarın gelecek yıllarda daha 
da büyümesinin kaçınılmaz olduğunu 
düşünüyorlar. 

YENİ İRTİBATLAR SAĞLIYORUZ FUAR BİZİ DAHA İLERİ TAŞIYOR

‘KENDİMİZİ KANITLAMIŞ OLDUK’ECONİK İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

FUAR DAHA İYİ DURUMA GELECEK KENDİMİZİ SÜREKLİ YENİLİYORUZ

Fuarda yerini alan SNS 
Gayrimenkul Genel Müdür Sa-
dullah Nuri Solak, firmaları ve 
fuar hakkında konuştu. “Kon-
ya’da satışta toplam değeri 
500 milyondan fazla 56 mil-
yon metrekare arazimiz” di-
yen Solak, arazi almak isteyen 
vatandaşları SNS Gayrimen-
kul’e davet etti. Geçen yıl fua-
ra katılmadıklarını ancak fuarı 
gezdiklerinde etkilendiklerini 

belirten Solak, “Bu nedenle bu 
yıl fuara katılım sağladık. Gör-
düğümüz kadarıyla bu yıl fuar-
daki yoğunluk daha iyi, Ayrıca 
fuar bu yıl daha profesyonelce 
hazırlanmış gibi görünüyor. 

Gelecek yıllarda da fuara 
katılım sağlamayı düşünüyo-
ruz” dedi. Fuarların önemine 
vurgu yapan solak, fuarların 
yeni irtibatlar, yeni görüşme-
ler kazandırdığını dile getirdi. 

Bu yıl fuara katılan firma-
lar arasında Gürbüzoğulları 
Mobilya da var. Gürbüzoğul-
ları Mobilya İç Mimar İlknur 
Beyazgül, yaptığı açıklamada, 
fuara ilk defa katıldıklarını ve 
fuarın beklentilerini karşıladı-
ğını söyledi. Fuarın firmalarını 
ileriye taşıdığını belirten Be-
yazgül, “Bizim belli bir çevre-
miz, belli bir kitlemiz var. Fua-
ra katılmakla daha bir ön plana 

çıkmayı başardık. Güzel bir 
stant hazırladık. Yatak odaları, 
salon takımı, mutfak masası 
gibi 8 ürünümüzü sergiliyoruz. 
Özellikle modern avangart 
ürünlerimiz dikkat çekiyor. 
Mobilyada daha çok eskiye dö-
nüş olduğu için ahşap mobilya-
lar, gösterişli ürünler daha çok 
ilgi çekiyor. Gelecek yıllarda da 
fuara katılım sağlamayı düşü-
nüyoruz” diye konuştu. 

Fuara katılım sağlayan Poli-
pen Plastik Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Serdar Yaylacı, yaptığı 
açıklamada, fuara geçen yılda 
katıldıklarını hatırlattı. Geçen yıl 
fuarın kendilerini mutlu ettikleri-
ni bu yıl da fuarın güzel gittiğini 
dile getiren Yaylacı, “Geçen se-
neye nazaran bu yıl yerleşim ve 
yoğunluk daha güzel. Konya’da da 
yapı fuarının yapılabileceği kanıt-
lanmış oldu” dedi. Polipen Plastik 

olarak Egepen’in böğle bayisi ol-
duklarının bilgisini veren Yaylacı, 
ısı yalıtımlı cam balkon ürünleri ve 
Egepen’in ürünlerini fuarda tanıt-
tıklarını belirtti. Fuarın katkıların-
dan da bahseden Yaylacı, “Fuarda 
1 yılda görebileceğimiz insanları 3 
gün içerisinde görüyoruz. Bu fu-
ara sektör temsilcilerinin katılım 
sağlaması ve fuarın daha da büyü-
mesi gerektiğini düşünüyorum” 
değerlendirmesi yaptı. 

Mercedes-Benz Bayraktarlar 
Merkon Kamyon Satış Müdü-
rü Serdar Üçyıldız da Merce-
des-Benz olarak fuarda yerlerini 
aldıklarını söyledi. Geçen yıl da 
fuara katıldıklarını ve iyi bir so-
nuç elde ettiklerini dile getiren 
Üçyıldız, “Bu yıl gördüğümüz ka-
darıyla profesyonel bir yapıyla dü-
zenlenmiş bir fuar karşımıza çıkı-
yor. Katılım iyi durumda” dedi. 

Mercedes-Benz olarak araçlarının 
tamamen belediyelere yönelik 
olduğunu dile getiren Üçyıldız, 
“Türkiye’nin 81 ilinden belediye-
lerden fuarda ziyaretçiler var. 5 
adet araç tanıtıyoruz. Avrupa’da 
yaygın kullanılan ve Konya’da ilk 
defa çıkan econik marka aracımız 
dikkat çekiyor. Farklı bir araç. Bu 
tür fuarlar bizim için oldukça fay-
da sağlıyor” ifadelerini kullandı. 

Pakpen Pvc Kapı ve Pencere 
Sistemleri ürünleri üreten Özcan 
Plastik de fuara katılan firmalar 
arasındaki yerini aldı. Fuarla il-
gili değerlendirmelerde bulunan 
Özcan Plastik Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Nazım Özcan, fu-
arın güzel başladığına dikkat çe-
kerek şunları söyledi, “İnsanlar 
yapı fuarı olduğu zaman ziyaret 
ediyorlar. Yapı fuarı da tarım fu-
arı gibi oturmaya başladı. Geçen 

sene katılan arkadaşlar mem-
nun kaldılar. Sonuç alınca firma-
lar fuarı daha da önemsemeye 
başladı. Hol sayısı 4’e çıktı. Bu 
şekilde devam ederse 5-6 hole 
çıkıp istenilen düzeye geleceğine 
inanıyorum.” Yaşam standartla-
rının arttığını belirten ve buna 
göre ürünler ürettiklerini söyle-
yen Özcan, fuarda daha çok akıllı 
pencereleri, konforlu ürünlerini 
tanıttıklarını sözlerine ekledi. 

Fuara ilk defa katılım gös-
teren Özbaran İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Muharrem Öz-
baran, hazır beton sektöründe 
çalıştıklarının bilgisini verdi. 
“Sabit yer beton pompasının di-
ğer pompalara nazaran kolaylık 
sağlayacak bir özelliği bulun-
maktadır” diyen Özbaran, faa-
liyetleri ile ilgili şunları söyledi, 
“Yüksek binalara beton basıl-
ması uygulamaları ile sektörde 

fark oluşturmaktayız. Normal 
hazır beton boruların beton dö-
kemediği yerlere beton dökümü 
yapıyoruz. 

Ayrıca saha betonu uygula-
maları yapıyoruz.” Fuarla ilgili 
olarak ise Özbaran, “Firma ola-
rak ilk defa fuara katıldık. Ve-
rimli bir fuar bekliyoruz. İnşaat 
sektöründe yaşanan durgunluğa 
fuarın katkısı olacağına inanıyo-
ruz” dedi.

Sadullah Nuri Solak  İlknur Beyazgül

Mehmet Serdar YaylacıSerdar Üçyıldız

Ömer Nazım Özcan Muharrem Özbaran

HAZIRLAYANHÜSEYİN MENEKŞE
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Spor alanında 
yapılan faali-
yetler ile dikkat 
çeken Konya 
Gençlik Hiz-
metleri ve Spor 
İl Müdürlüğü, 
gençlik kısmın-
dan da büyük 
uğraş veriyor. 
Yeşil Beyaz 
Konya Dergi-
si’nin konuğu 
olan Konya 
Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl 
Müdürü Ömer 
Ersöz, gençlik 
alanında yürü-
tülen faaliyetler 
hakkında bilgi 
verdi. Ersöz, 
gençleri kötü 
alışkanlıklardan 
uzak tutarken, 
tarihi unuttur-
mamak ve kül-
tür bilincini 
aşılamak için 
gayret ettikleri-
ni söyledi

Konya, son yıllarda ortaya konan 
projeler ile binlerce vatandaş spor yap-
mak imkanı buluyor. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bu konuda önemli adımlar 
atarken, gençlerin kötü alışkanlıklarda 
uzak tutulması ve bilinçlendirilmesi için 
de çalışmalar yürütüyor. Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Er-
söz, Yeşil Beyaz Konya Dergisi’ne verdiği 
röportajda son gelişmeleri anlattı. 

10 GENÇLİK MERKEZİNDE GENÇLERE 
YÖNELİK PROGRAMLAR

Bizler hem gençliği hem de sporu 
beraber yöneten bir kurumuz. Çünkü spor 
ve gençlik ayrılmaz birer parçalardır. 
Sporda gençlerimizi hem zararlı alışkan-
lıklardan kurtarmak hem de geleceğe ait 
elit sporcular yetiştirmek ve bu sporcuları 
da ulusal ve uluslararası müsabakalarda 
dereceye sokmak bizim önceliğimizdir. 
Meram,Selçuklu,Ereğli,Karapınar,Akşe-
hir,Beyşehir,Halkapınar,Çumra,Cihan-
beyli ve Kulu gençlik merkezleri olmak 
üzere toplamda 10 tane gençlik mer-
kezlerimizi son 4-5 yıl içerisinde inşaat-
larını bitirdik.İlimizde ve ilçelerimizde 
faaliyetlerini sürdürmektedirler. Gençlik 
merkezlerimizde birinci amacımız sosyal 
statüsü yüksek bir gençlik yetiştirmek. 
Halk oyunları,işitme engelliler dili,müzik 
grubu,inovasyon grubu ve dini eğitimler 
gibi çok sayıda alanda eğitmenlerimiz 
tarafından gençlere yönelik programlar 
verilmektedir. 

GENÇLERİMİZE MANEVİYATI 
AŞILAMAK İSTİYORUZ

Bizim bir başka amacımız da gençle-
rimize maneviyatı aşılamak ve bu doğ-
rultuda tarihimizi, kültürümüzü, dinimizi 
öğretmek ve bu bilinci gençlerimizde 
oluşturma çabası içerisindeyiz. 2013’te 
4 bin olan üye sayımız şu anda 37 binin 
üzerinde ama bizim için bu sayı da ye-
terli değil. 

Biz sayede üye sayılarımızla ilgili 
çalışmalar yapıyoruz. Örneğin; okul 
temsilcilerimiz var, kadrolu liderleri-
miz, eğitmenlerimiz var.Onlarla sürekli 
irtibat halindeyiz. Söyleşiler, tiyatrolar 
gibi aktiviteler düzenlemekte ve bu-
bağlamda gençlerimize hem tarihimizi 
unutturmamak hem de kendi kültürle-
rimizi ve değerlerimizi tanımak adına 
gençlerimize yönelik çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.

AMACIMIZ GENÇLERİ MADDE 
BAĞIMLILIĞINDAN UZAK TUTMAK

Şu anda ülkemizin en büyük so-
runlarından biri gençlerimizin mad-
de bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkla-
ra yönlenmesidir. Bizim amacımız 
da gençlerimize yönelik program-
lar düzenleyerek onları bu kötü 
alışkanlıklardan uzak tutmaktır. 
Geçtiğimiz yıl “Beyaz Kelebekler” 

adlı bir proje uyguladık. Bu projemizin 
temel amacı, uyuşturucunun kullanıldığı 
alanlarla ilgili emniyetle irtibata geçtik. 
Daha sonra Aile Sosyal Politikalar Müdür-
lüğü ile de bir irtibatımız oldu. Ardından 
Meram, Selçuklu ve Karatay’daki okulları 

tespite ederek bine yakın gencimizi bu 
madde bağımlılığından kurtarmak adına 1 
yıl boyunca projeler ürettik. Bizler kurum 
olarak gençlerimizi madde bağımlığına 
bulaştırmadan spor ve gençlik yönünden 
vereceğimiz katkılardan ötürü elimizi ta-

şın altına koymak bizim asıl hedefimizdir. 
SOSYAL MEDYAYA ÖNEM VERİLİYOR

Bizler bakanlık olarak yeni bir projeye 
imza attık “Kod adı:2023” olan yazılım 
programları ve sosyal medyanın tama-
men yerli olması anlamında Gençlik mer-
kezlerimizde hizmet vermektedir. Son 
zamanlardan sosyal medyada terör öven 
ve terör propagandası yapan yüzlerce kişi 
gözaltına alındı. Devletimiz bu konularda 
çalışmalar yaparken bizler de Bakanlık 
ve İl Müdürlüğü olarak üstümüze düşeni 
yapıyoruz. 

EĞİTMENLER SÖYLEŞİ DÜZENLİYOR
Kültürel alanda çeşitli eğitmenleri 

buraya getirerek söyleşiler düzenliyoruz. 
Ayrıca Abdülhamit’i tanımak, Çanakkale 
Savaşı gibi tarihi kültürümüzü ortaya ko-
yan bir tiyatro topluluğumuz var. Tiyatro 
ekibimiz hem Gençlik Merkezleri’mizde 
hem de okullarda çok sayıda gösteriler 
düzenlediler. Buradaki hedefimiz tarihi 
gerçek anlamda tanımak ve gençlerimizi 
bu bilinçle yetiştirmek adına tiyatro ekibi-
miz okullarda zaman zaman bu oyunları 
oynamaktadır. 

KÜLTÜR BİLİNCİNİ 
AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bizler Gençlik Merkezleri il ve ilçe-
lerde oluştururken o yöreye ait eğitimler 
de vermeye gayret gösteriyoruz. Burada 
derslikler, sosyal ve kültürel faaliyetler, 
müzik grubu atölyeleri, dini grup atölye-
leri, spor atölyeleri gibi aktivitelerimiz 
var. Yani çok sayıda gencimize çok sayı-
da eğitim vermek için gençlik merkezle-
rimiz her zaman hizmet vermektedir. Şü-
heda yürüyüşleri, Sarıkamış yürüyüşleri 
gibi etkinlikler düzenleyerek gençlerimi-
ze tarihi unutturmamak ve kültür bilincini 
aşılamaya gayret ediyoruz.

DOĞRU TESİSLEŞME VE ALTYAPI
Konya’da özellikle son yıllarda ama-

tör branşlarda bir yükseliş var. Her ilçe-
mize spor alanları ve gençlik merkezleri 
yaptık ve doğal olarak sporcu sayısı da gi-
derek arttı. Bunun sonucunda 2017 yılın-
da 23 branşta 593 Konyalı sporcu Türkiye 
şampiyonalarında ilk 3’e girerek derece 
elde etti. Ayrıca uluslararası bakımından 
Olimpiyatlarda 8 sporcumuz derece elde 
etti. Ayrıca 163 tane milli olan sporcu-
larımız var. Olimpik havuzda bekleyen 
13 sporcumuz var. Sonuç olarak doğru 
tesisleşme ve altyapı oluştuğu sürece bu 
şekilde başarılar da gelmeye devam ede-
cektir. 

Ayrıca hala tesisleşmemiz devam 
ediyor birkaç yıl içerisinde sona ermesi 
planlanan tesislerimiz var. Tüm bunlar 
sona erdiğinde ben inanıyorum ki Konya 
alt yapısı çok iyi olan ve spor kenti olarak 
adından sıkça söz ettiren bir şehir olacak-
tır.
n MUHAMMED SAYDAM

ERSÖZ: KÜLTÜR BİLİNCİNİ 
AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 31 18 6 7 51 25 26 60
2.ŞANLIURFASPOR 31 18 4 9 50 31 19 58
3.ALTAY 31 16 9 6 53 30 23 57
4.SAKARYASPOR 31 16 9 6 51 34 17 57
5.BANDIRMASPOR 31 16 7 8 48 32 16 55
6.BUGSAŞ SPOR 31 15 8 8 50 30 20 53
7.HACETTEPE SPOR 31 14 11 6 45 27 18 53
8.ANADOLU SELÇUK 31 13 9 9 44 42 2 48
9.NİĞDE BELEDİYE 31 13 6 12 40 40 0 45
10.KIRKLARELİSPOR 31 10 8 13 37 46 -9 38
11.PENDİKSPOR 31 9 9 13 33 43 -10 36
12.ZONGULDAK 31 9 9 13 24 35 -11 36
13.KAHRAMANMARAŞ 31 8 11 12 35 49 -14 35
14.KARAGÜMRÜK 31 10 4 17 30 44 -14 34
15.FETHİYESPOR 31 7 11 13 35 47 -12 32
16.NAZİLLİ BELEDİYE 31 5 8 18 28 54 -26 23
17.KARŞIYAKA 31 6 9 16 30 44 -14 21
18.SİLİVRİSPOR 31 2 10 19 22 53 -31 16

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta karşılaşmasında yarın Konya 
Büyükşehir Belediyesi Atatürk stadyumunda Karşıyaka ile karşı-
laşacak takımımız hazırlıklarını sürdürdü. Karatay Belediyesi Tat-
lıcak Tesisleri’nde teknik direktör Alper Avcı ve yardımcıları ne-
zaretinde gerçekleştirilen çalışma koşu ve ısınma hareketleri ile 
başlarken futbolculara sürat testi yapıldı. Antrenörler tarafından 
gerçekleştirilen testlerin ardından futbolcular şut ve taktik çalışma 
ile antrenmanı tamamladı. 
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’da 
hazırlıklar sürdü

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği 
toplantıda, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç 
ve bitiş tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Spor Toto Süper 
Lig ve Spor Toto 1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde 
oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaş-
maları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona ererken Spor Toto 1. Lig’de 
sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak. TFF 2. Lig ve TFF 
3. Lig’de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile 
başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig’de yeni sezon 
planlaması belli oldu

Konya Anadolu Selçukspor’un rakibi Karşıyaka
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor, ligin 32.hafta maçında yarın 
Karşıyaka ile içi sahada karşı karşıya 

gelecek. 
Geçtiğimiz hafta Bandır-

maspor’a yenilerek Play – Off şan-
sını zor sokan yeşil beyazlılar, iç 

sahada oynayacağı maçı kaza-
narak yeniden moral kazan-

mak istiyor. Konya Anadolu 
Selçukspor’un Karşıyaka 

ile oynayacağı müca-
dele Konya Atatürk 

Stadyumu’nda saat 
15.30’da başlaya-

cak. 
Karşı laş -

mayı İstanbul 
bölgesi ha-

kemlerin-

den Can Cengiz yönetecek.
PLAY – OFF ŞANSI ZORA GİRDİ
Ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkış ile 

Play – Off için umutlanan Konya Anadolu 
Selçukspor, ligin bitimine 3 hafta kala bu 
şansını zor soktu. Geçtiğimiz hafta Bandır-
maspor’a kaybeden yeşil beyazlılar, 48 pu-
anda kaldı ve Play – Off potasındaki en yakın 
rakibi ile puan farkı 7 oldu. Konya Anadolu 
Selçukspor’un Play – Off potasına girebil-
mesi için oynanacak olan 3 maçı kazanma-
sının dışında üst sıralardaki rakiplerinin de 
puan kaybetmesi gerekiyor.

KARŞIYAKA’NIN 
LİGDEN DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ
Konya Anadolu Selçukspor’un yarın 

kendi sahasında oynayacağı İzmir ekibi 
Karşıyaka, ligde zor günler geçiriyor. 2015 
yılından itibaren bir düşüş yaşayan yeşil kır-
mızılı takım, ilk olarak 1. Lig’den düşmüştü. 

Geçtiğimiz sezon 2. Lig’de kalan Karşıyaka, 
bu sezon 3. Lig’e düştü. Deplasman ekibinin 
ligden düşmesi geçtiğimiz hafta oynanan 
maçların ardından kesinleşti. İzmir temsil-
cisi 31 maçta 21 puan topladı ve 17.sırada 
yer aldı.

MÜCAHİT GOLLERİNE 
DEVAM ETMEK İSTİYOR

Yavru Kartal Konya Anadolu Selçuks-
por’da genç futbolcu Mücahit Can Akçay gol 
krallığına koşuyor. Ligde 15 gol atan Akçay, 
Beyaz Grup’ta krallığı Bandırmasporlu oyun-
cu Erhan Şentürk ile paylaşıyor. Altyapıda 
oynadığı dönemde de attığı gollerle dikkat 
çeken Mücahit, Karşıyaka maçında gol ata-
rak, Beyaz Grup’un en çok atan ismi olmak 
istiyor. TFF 2. Lig’de en golcü isim, Kırmızı 
Grup’ta mücadele eden Bucaspor’un oyun-
cusu İlyas Çakmak’ın 23 golü bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ

Özüne dönme vakti!
Türkiye Basketbol Ligi’ne çok güzel bir başlangıç yapan ve Play – Off oynama hakkı kazanan Selçuklu 

Belediyespor, bugün deplasmanda Bandırma Kırmızı ile karşılaşacak. 4 maçtır kazanamayan mavi beyazlılar, saat 
16.00’da Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynanacak maçı kazanarak, yenilgi serisini sonlandırmak istiyor

Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor, 33.hafta maçın-
da Bandırma Kırmızı ile deplasmanda 
karşı karşıya gelecek. Ligin bitmesine 
iki maç kala son 4 haftada galibiyet ala-
mayan mavi beyazlılar, bu maçı kaza-
narak mağlubiyet serisine son vermek 
istiyor. Play – Off maçlarından avantaj 
elde etmek isteyen Selçuklu için ligdeki 
son iki maç çok kritik. 4.sırada bulunan 
temsilcimiz, 5.sıradaki Antalyaspor ile 
aynı puan bulunuyor. Basketbol temsil-

cimiz lig sıralamasındaki yerini koru-
yarak avantajı da elinde bulundurmak 
istiyor.
SON 4 MAÇTA MAĞLUP OLDU

Mavi beyazlı temsilcimiz Selçuklu 
Belediyespor ligde son oynadığı maç-
larda istediği sonuçları alamadı ve sı-
ralamadaki üçüncülük şansını kaybetti. 
Konya temsilcisi son maçından da 
mağlubiyet ile ayrıldı. İç sahadaki An-
talyaspor galibiyetinin ardından 29.haf-
ta maçında Bursaspor’a deplasmanda 

yenilen Selçuklu, 30.haftada evinde 
lig şampiyonu Türk Telekom’a mağlup 
oldu. Bir sonraki hafta deplasmanda 
TED Ankara Kolejliler’e 1 sayı farkla ye-
nilen mavi beyazlılar, geçtiğimiz hafta 
kendi seyircisi önünde İstanbulspor’a 
yenilerek 4 maçlık yenilgi serisi yaptı. 
Selçuklu Belediyespor, sezon boyunca 
ilk kez 4 maç üst üste kaybetti.
BANDIRMA DA PLAY – OFF’TA

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor’un bugünkü raki-

bi Bandırma Kırmızı da Play – Off potası 
içinde yer alıyor. Balıkesir temsilcisi 
ligde oynanan 32 maçta 18 galibiyet 14 
mağlubiyet alarak 7.sırada bulunuyor. 
Öte yandan Bandırma Kırmızı takımı, 
ligde oynadığı son 5 maçında iki gali-
biyet alırken, üç kez yenildi. Geçtiğimiz 
hafta da evinde oynayan Bandırma, Ak-
hisar Belediye’yi 74 – 71 mağlup etmiş-
ti. Lig sıralamasının bu şekilde bitmesi 
durumda Selçuklu Belediyespor’un ilk 
turdaki rakibi Bandırma Kırmızı olacak.
n SPOR SERVİSİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzen-
lenen ve farklı ülkelerden Konya’da eğitim gören 
lise ile üniversite öğrencileri arasında yapılan Baş-
kanlık Kupası 4. Uluslararası Öğrenci Futbol Turnu-
vası başladı. Turnuvaya Türkiye ile birlikte 30 farklı 
ülkeden 400 öğrenci katılıyor. 

DOSTLUK VE KARDEŞLİĞİN 
PEKİŞMESİ AMAÇLANIYOR

Konya’da öğrenim gören öğrencilerin katılımıy-
la Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 
dördüncüsü düzenlenen Başkanlık Kupası Ulusla-
rarası Öğrenci Futbol Turnuvası başladı. Barış, kar-
deşlik ve dostluğun vurgulandığı, farklı ülkelerden 
öğrenciler arası bağların kuvvetlendiği turnuva, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. 30 farklı 
ülke ve 52 milletten 400 öğrenci tarafından oluştu-
rulan, üniversite kategorisinden 28, lise kategori-
sinden de 12 takımın mücadele vereceği turnuva, 
Mali-Nijerya ve Yemen-Filistin maçları ile başladı. 

Turnuva, 14 Mayıs tarihine kadar Dumlupınar Spor 
Tesisleri’nde devam edecek. Üniversite katego-
risinde ön eleme ile başlayıp elemeyi başarıyla 
geçen takımlar gruplara kalmaya hak kazanacak. 
Lise kategorisinde ise müsabakalar grup aşama-
sı ile başlayıp; gruplarını ilk ikide bitiren takımlar 
çeyrek finale yükselecek. Turnuvaya katılan takım-
lara çeşitli hediyeler ve kupa verilecek. Turnuva ile 
eğitim almak için Konya’da bulunan farklı ülke ve 
kültürlerden yabancı öğrencilerin kendi aralarında 
ve ülkemiz insanları arasında dostluk ve kardeşlik 
duygularının pekişmesine vesile olması amaçlanı-
yor. Öte yandan geçtiğimiz yıl hayli renkli ve çekiş-
meli geçen turnuva, 25 farklı ülkeden 640 öğrenci-
nin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Başkanlık Kupası 
3. Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası sonunda 
üniversite kategorisinde şampiyon Irak olurken, 
ikinci Senegambya, lise kategorisinde ise Konya 
Spor Lisesi birinci Gana’da ikinci olmuştu.   n İHA

Konya’da Başkanlık Kupası Turnuvası başladı

S Takım
O G M A Y Puan

1 TÜRK TELEKOM 32 28 4 2764 2368 60
2 BURSASPOR DURMAZLAR 32 25 7 2678 2438 57
3 AFYON BELEDİYESİ 32 23 9 2696 2475 55
4 SELÇUKLU BELEDİYESİ 32 21 11 2527 2443 53
5 ANTALYASPOR 32 21 11 2516 2470 53
6 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 32 20 12 2578 2483 52
7 BANDIRMA KIRMIZI 32 18 14 2514 2527 50
8 İSTANBULSPOR 32 16 16 2473 2452 48
9 OGM ORMANSPOR 32 16 16 2362 2411 48

10 AKHİSAR BELEDİYE 32 15 17 2506 2556 47
11 BAKIRKÖY BASKET 32 15 17 2506 2555 47
12 KARESİ SPOR 32 13 19 2498 2622 45
13 DÜZCE BELEDİYE 32 12 20 2429 2555 44
14 PETKİM SPOR 32 11 21 2398 2490 43
15 ANKARA DSİ 32 10 22 2427 2558 42
16 YALOVA BELEDİYE 32 9 23 2597 2725 41
17 TED ANKARA KOLEJLİLER 32 9 23 2456 2594 41
18 SAMSUN ANAKENT 32 6 26 2364 2567 38
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‘Başka Konyaspor yok’

Konyaspor bu sezon oyna-
dığı tarihi maçlardan biri-
ne daha çıkacak. Anadolu 
Kartalı yarın evinde Kasım-
paşa’yı ağırlayacak. Zorlu 
karşılaşma saat 16.00’da oy-
nanırken yeşil beyazlıların en 
büyük kozu taraftarı olacak. 
Taraftara çağrıda bulunan 
Konyaspor yönetimi, “Başka 
Konyaspor yok” mesajı verdi

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta başladı. Temsil-
cimiz Konyaspor yarın evinde Kasımpaşa’yı ağırlaya-
cak. Yeşil beyazlıların zorlu maçı 16.00’da başlaya-
cak ve hakem Bülent Yıldırım tarafından yönetilecek. 
Anadolu Kartalı’nın bu tarihi maçında en büyük kozu 
taraftarı olacak. Maç öncesi bir açıklama yapan Ati-
ker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, taraf-
tara çağrıda bulundu. Maçın önemine dikkat çeken 
Baydar, “Başka Konyaspor yok” diyerek taraftarı 
tribünlere davet etti.  Atiker Konyaspor Başkan Yar-
dımcısı ve Basın Sözcüı Ahmet Baydar Kasımpaşa ile 
oynayacakları karşılaşma öncesinde taraftara çağrıda 
bulundu.

Maçın önemine dikkat çeken Baydar, “4 maçtır 
kaybetmeyen gol yemeyen bir takımımız var. Ortaya 
konan mücadele bizleri sezon sonu için fazlasıyla 
umutlandırıyor, inancımızı artırıyor. Aynı hissiyatın 
genel itibariyle taraftarlarımızda da olduğunu görmek 
bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ancak oynanmadan kağıt 
üzerinde hiçbir karşılaşma kazanılmaz ve kaybedil-
mez. Lakin kazanmak için fazladan argümanlarınız 
olması gerekiyor. Öncelikle takımınız maça iyi kon-
santre olacak ve son düdük çalana kadar mücadeleyi 
bırakmayacak. Çok şükür son haftalarda daha da iyi 
oynayan, disiplinden uzaklaşmayan sahada ne is-
tediğini bilen bir takımımız var. Onların ihtiyacımız 
olan üç puanı bu anlayışla hanemize yazdıracaklarına 
eminiz. Bir başka artımız ise taraftarımız. Özellikle iç 
saha maçlarında takımımıza verdikleri destek, müsa-
bakanın skoruna direkt etki ediyor. Futbolcularımızla 
yaptığımız görüşmelerde taraftarın desteğinin ciddi 
faktör olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini söyleye-
biliriz. Kasımpaşa SK maçı da taraftarın skora direkt 
etki edeceği müsabakalardan biri olacak. Tribünleri 
dolu gören futbolcuların performansı ve mücadele 
gücü katlanacak ve biz hedefimize emin adımlarla 
yol almaya devam edeceğiz. Bu itibarla Pazar günü 
saat 16:00 da 125 bini aşan Konyaspor passolig kartı 
sahibi bütün taraftarlarımıza çağrımız net. Gelin bu 
zorlu dönemi hep birlikte omuz omuza vererek atla-
talım. Çeşitli nedenlerle bir süredir tribünlerden uzak 
kalan Konyaspor sevdalılarını sürekli tribünlerde yer 
alan taraftarımız davet etsin ve en az bir kişiyi yanında 
getirsin. Hep birlikte tek yumruk olalım ve olur olmaz 
yerlerde Konyaspor aleyhine konuşanların, tezahürat 
yapanların hayallerini yerle bir edelim. Başka Kon-
yaspor yok. Hepimizin tek amacı,  takımımızı layık ol-
duğu yerlere taşımak. Bunun için yapmamız gereken 
tek şey bir ve beraber olmak. Gerisini futbolcularımız 
ve teknik heyetimiz halledeceklerdir ” ifadelerini kul-
landı.  n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor, dün öğleden sonra Kaya-
cık Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile Kasım-
paşa maçı için çalışmalarına devam etti. Teknik 
Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler 
gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma 
hareketleri ile başladı. 4 gruba ayrılan futbolcular 
daha sonra ayak tenisi oynadı.
n  SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı 
ayak tenisi oynadı

Spor Toto Süper Lig’in 30.haftasında ya-
rın Kasımpaşa’ya konuk edecek Atiker Kon-
yaspor’da teknik heyet, oyuncular ve personel 
geleneksel hale gelen ve Samuel Eto’o’nun ev 
sahipliğinde yapılan kahvaltıda bir araya geldi. 
Neşeli bir atmosferde geçen organizasyonda 
oyuncuların bir hayli keyifli olması dikkat çekti.
n SPOR SERVİSİ

Yeşil beyazlılar 
kahvaltıda 

biraraya geldi
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