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Farklılaşmayı 
sağlayacağız

‘Şiir yüreğin 
ta kendisidir’

İş dünyasında
büyüme sevinci

İttifak Holding, Öğrenen Orga-
nizasyon Projesi ile iş süreçle-
rini geliştiriyor. İttifak Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal 
Sözbir, “Yaptıklarımızla değil, 
yapacaklarımızla farklılaşmayı 
sağlayacağız. Değişimin hep 
bir adım önünde olacağız” 
dedi. n HABERİ SAYFA 17’DE

Eski Karaman Belediye Baş-
kanı, bürokrat, Yazar ve Şair 
Kâmil Uğurlu, Konya Aydınlar 
Ocağı’nda Dâr’ı Dünya’dan 
gelen esintilerle birlikte Konya 
şiirlerini anlattı. Uğurlu, “Şiir 
fakirin kanatine göre yüreğin tâ 
kendisidir” dedi.
n HABERİ SAYFA 14’TE

2017 büyüme rakamları iş dün-
yasını mutlu etti. KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, Türkiye’nin 
yüzde 7,4 büyüme ile tüm dün-
yada büyüme rekoru kırdığını 
belirtti. KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü de, bu büyümeye 
sanayinin çok önemli destek 
verdiğini vurguladı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

HER 200 KİŞİDEN BİRİ 
ROMATİZMA HASTASI

SELÇUKLU’DA 29 
KÜTÜPHANE AÇILDI

Zade Vital ile güne sağlıkla merhaba

İlçede kütüphane artıyor

Günümüzün önemli 
sağlık sorunlarından 
olan romatizma, ciddi 
sorunlara yol açabiliyor. 
Uzmanlar romatizma-
dan korunmak için 
sağlıklı beslenme, dü-
zenli egzersiz, sinir ve 
stresten uzak yaşama 
ve sigara ve alkolden 
uzak durmayı öneriyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından 54. Kütüphaneler Haftası et-
kinlikleri kapsamında ilçeye kazandırılan 29 kütüphane için 
toplu açılış töreni gerçekleştirildi.  Selçuklu Belediye Başka-
nı U. İbrahim Altay, ilçeyi geleceğe hazırladıklarını söyledi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 14’TE
05 ‘Teşvikler ve KGF

 büyümeyi sağladı’ 06 Mehmetçik, Kuzey 
Irak’ta üsler kurdu 13 Konya Adliyesi

engelleri aşıyor

Kitap Günleri okutturuyor!
Şehrin kültürel hayatına büyük katkı sağlayan 
Konya Kitap Günleri, yoğun ilgi ile devam ediyor. 
Kitaplara en fazla ilgiyi ise öğrenciler gösteriyor. 
Öğrenciler kitap almanın mutluluğunu yaşıyor. 
Etkinliğin en iyi yanını ise kitapseverlerin sevdikleri 
yazarlarla da biraraya gelmesi oluşturuyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

İnsanlığın kalesiyiz
Türkiye’nin Suriye’deki politikalarının tarihi bir misyonu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şaban Çalış, 

“Türkiye insanlığın son adasıdır. Nerede bir çatışma varsa, sığınılacak tek liman Türkiye’dir” dedi
KİMİN NE DEDİĞİ ÖNEMLİ DEĞİL
Türkiye’nin yürüttüğü politikaları ve uluslararası arenadaki yansı-
malarını değerlendiren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ulusla-

rarası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şaban 
Çalış, “Kimin ne dediği değil Türkiye’nin ne 
yaptığı önemli” diyerek, Türkiye’nin uluslarara-
sı alanda gelen tepkilere aldırış etmeden, sınır 
güvenliğini koruması gerektiğini söyledi.
MÜNBİÇ KONUSUNDA 
GEREKEN YAPILMALI
Türkiye’nin tarihi misyonuna dikkat çeken Çalış, 
“Türkiye de insanlığın son adasıdır. Bu durum 
Türkiye’ye ağır yükümlülükler yüklüyor. Türkiye 

bunun farkında olarak sınırlarını koruyor. Fırat Kalkanı Harekatı, 
Zeytin Dalı Harekatı bunun ifadesidir. Münbiç’e girmek gerekiyorsa 
oraya da girilmelidir” ifadelerini kullandı.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Prof. Dr. Şaban Çalış
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Şehrin kültürel hayatına büyük katkı sağlayan Konya Kitap Günleri, yoğun ilgi ile devam ediyor. Kitaplara en fazla ilgiyi ise öğrenciler gösteriyor. 
Öğrenciler kitap almanın mutluluğunu yaşıyor. Etkinliğin en yanını ise kitapseverlerin sevdikleri yazarlarla da biraraya gelmesi oluşturuyor 

‘Kitap Günleri’ okutturuyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından geleneksel olarak düzenle-
nen ve Mevlana Kültür Merkezi’nde 
devam eden  Konya Kitap Günleri 
büyük ilgi görüyor. Okumayı geliş-
tirmesi ve okumaya teşvik etmesi 
açısından önemli bir işlevi yerine 
getiren Konya Kitap Günleri, 7’den 
70’e herkesin ilgisini çekiyor ve şeh-
rin kültürel değerini de katkı sağlı-
yor. Öğrenciler öğretmenleri ile top-
lu halde kitap stantlarını gezerken, 
kitap almanın mutluluğunu yaşıyor. 
Sınıf öğretmenlerinin gözetiminde 
yaşlarına göre hikâye, öykü kitapları 
alan öğrencilerin kitap seçerken he-
yecanları güzel bir görüntü oluşturu-
yor. Yine üniversite okuyan öğrenci-
lerin yoğunluğu da kitap günlerine 
yansıyor. Konya Kitap Günlerinin 
açılışı 19 Mart’ta Konya Valisi Ya-
kup Canbolat, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, yazarlar ve 
kitapseverlerin katılımı ile yapılan 
Konya Kitap Günleri, şehrin kültür 
ve sosyal hayatına önemli katkı ya-
parken şehirde kitap coşkusu yaşan-
masını da sağlıyor.

ÇOCUKLAR HEYECAN İLE KİTAP 
GÜNLERİNE AKIN EDİYOR

Konya Kitap Günleri’nin en yo-
ğun ziyaretçileri ile çocuklar. Öğret-
menleri ya da ailesi ile birlikte Konya 
Kitap Günleri’ne akın eden çocuklar, 
stantlarda bulunan kitapları dikkatle 
inceliyor ve yazarlarla sohbet edi-
yor. Öğrenciler Konya Kitap Gün-
lerinde unutulmaz saatler yaşıyor. 
Öğrenciler Konya Kitap Günleri için 
harçlıklarını biriktirdiklerini ve Kitap 
Günlerinde kitap almanın heyecanı-
nı yaşıyorlar. Öğrenciler bu tür et-
kinliklerin sık sık yapılmasını istiyor. 

AMACIMIZ KİTAP GÜNLERİ İLE 
FARKINDALIK SAĞLAMAK

Konya Kitap Günleri ile ilgi-

li gazetemize değerlendirmelerde 
bulunan Konya Kitap Günleri Ge-
nel Koordinatörü Hakan Nuri Ateş, 
Konya Kitap Günleri 19 Mart günü 
kapılarını Konyalı kitapseverlere 
açtığını ifade ederek, “Kitap günle-
rimizin açılması ile birlikte Konyalı 
vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ki-
tap günlerine yoğun ilgi gösterdi ve 
göstermeye de devam ediyor.  Kon-
ya Kitap Günleri kapsamında 14 gün 
boyunca 223 yayınevi, 151 yazar ve 
321 etkinliği Konyalılarla buluştu-
ruyoruz. Amacımız kitap okuma 
alışkanlığı noktasında farkındalık 
oluşturmak. Günlük 10 bin öğrenci 
ziyaret ediyor, kitaplara dokunarak 
okumanın önemine varıyor. Kon-
ya Kitap Günleri’ni ilk hafta ziyaret 
edenlerin sayısı 100 bini aştı. Bu 
sayının Kitap Günleri sonunda 500 
bine ulaşacağına inanıyoruz. Kitap 
günleri kapsamında Konyalıların 
kitaba olan ilgisi ortaya çıkıyor. Tür-
kiye kitap okuma ve kitap çeşitliliği 
bakımından dünyada ilk 10 sırada. 
Konya Kitap okuma oranları alındığı 
zamanda Türkiye genelinde başta 
yer alıyor. Çocuklarımız bizim gele-
ceğimizin teminatı. Çocuklarımıza 
kitabın önemini, kitap okuma alış-
kanlığı kazandırmamız başta anne 
ve babalar olmak üzere öğretmen-
lerimize büyük görevler düşüyor. 
Kitap Günleri ile inşallah çocukları-
mıza bu kazanımı sağlamış olacağız. 
Öğrencilerimiz mutlaka fuardan bir 
ya da birkaç kitap alarak buradan 
ayrılıyorlar. Özellikle okul öncesi 
kitaplar, ilkokul kademesine yakın 
kitaplar, dini yayınlar, romanlar ilgi 
görüyor” dedi.

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİ İLE 
KİTAP GÜNLERİNE KATILIYOR
Konya Kitap Günleri kapsamın-

da öğrenciler öğretmenlerinin gö-

zetiminde yazarları ile buluşuyor. 
Kitap Günleri ile öğrencilerin birden 
çok kitaba ve yazara ulaştıklarını ifa-
de eden eğitimciler, bu tür etkinlik-
lerin öğrencilere okuma alışkanlığı 
kazandığını  ifade ediyorlar. Öğret-
menlerden Yavuz Özen, “Fazilet 
Kuzucu İlkokulu öğretmenleri ola-
rak okulumuzun öğrencileri bugün 
Konya Kitap Günlerini gezme fırsatı 

bulduk. Öğrencilerimiz burada bu-
lunan kitaplara ve yazarlara yoğun 
ilgi gösterdi. Buda bir eğitimci ola-
rak bizleri mutlu etti. Öğrencilerimiz 
özellikle kendi yaş gruplarına uygun 
kitaplar satın aldılar.  Bunun yanında 
çok sayıda kitabı da  görme imkanı 
buldular. Buda öğrencilerimizi heye-
canlandırdı. Konya Kitap Günleri öğ-
rencilerimize kitap okuma alışkanlı-
ğı ve farkındalık kazandırıyor” dedi. 
Bir diğer öğretmen Ülkü Sarıtaş da, 
“Öğrencilerimize Kitap Günlerine 
gideceğimizi duyurmamızın ardın-
dan oldukça heyecanlandılar. İçerde 

de kitapları detaylı bir şekilde ince-
leyerek kitaplar ve yazarlar hakkında 
bilgi aldılar. İnternet ve televizyon 
hiçbir zaman kitabın yerini doldura-
maz. Öğrencilerimiz genellikle kitap 
okumayı çok seviyorlar. Konya Kitap 
Günlerinde öğrencilerimiz indirimli 
bir şekilde kitaplara ulaştılar. Konya 
Kitap Günleri bizler için büyük bir 
fırsat oldu. Bizde bu fırsatı değerlen-

dirdik. Eğitimci olarak bu tür etkin-
liklerin devamını Konya’da bekliyo-
ruz. Eğitimde kitabın yeri oldukça 
fazla ve önemli” değerlendirmesin-
de bulundu. Öğretmen  Mehmet 
Harmancı da, “Öğrencilerimiz Kitap 
Günleri başlamadan önce Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü işbirliği ,ile dağıtılan 
kumbaralarda  para biriktirerek ha-
zırlandı. Öğrencilerimiz Kitap Günle-
rine geleceğimiz zamanı sabırsızlıkla 
bekliyorlardı. Öğrencilerimiz kitap 
fuarından genellikle kahramanlık ile 
ilgili kitaplar aldılar. Sınıfımız kütüp-

hanesinde kitap günleri kapsamında 
kitaplar kazandırdık” dedi.

YAZARLAR HEM KİTAPLARINI 
TANITIYOR HEM DE 

OKUYUCULARLA BULUŞUYOR
Konya Kitap Günleri kapsamın-

da her gün birbirinden önemli yazar, 
okuyucularla buluşuyor. Yazarlar 
hem kitaplarını tanıtıyor hem de 
okuyucuyla biraraya gelerek, oku-

yucularına kitaplarını imzalıyorlar. 
Konya Kitap Günleri’nde kitapse-
verlerle buluşan Yazar Duran Çetin 
Konya Kitap Günlerinin her yıl zen-
ginleştiğinin ifade ederek, “Bu sene 
Konya Kitap Günleri’nin hem ferah 
ve nezih ortamda yapılması ve hem 
de yayınevlerinin çokluğu sebebiyle 
kitap günlerine gelen katılımcılar 
memnun bir şekilde buradan ayrılı-
yorlar.  Konya Büyükşehir Belediye-
si ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
organizasyonu ile öğrencilerin bu-
raya gelmesi hem kitaplara, hem 
de yazarlara ilginin artmasına sebep 

oluyor. Şahsımın yaklaşık 50 kadar 
yayınlanmış kitabım var. Yazmaya 
durmadan devam edeceğim. Biz-
lerin görevi kitap yazarak  kültürü 
yaşatmak.  Konya Kitap Günlerinin 
Konya’ya kazandırılmasında emeği 
geçenleri kutluyorum. Öğrencilerin 
kitaplara olan ilgisi bizleri daha çok 
yazmaya yönlendiriyor” dedi. 

“Konya Kitap Günleri, şehir için 
büyük bir kazanımdır. Organizas-
yon ve ziyaretçileri bakımında gayet 
güzel bir etkinlik. Konya’ya hareket-
lilik ve canlılık sağlıyor” diyen Ya-
zar Tayyip Sağ da şunları kaydetti: 
“Kitap günlerinin düzenli olarak 
yapılmasını hem yazar, hem de oku-
yucu olarak istiyoruz.  Kitap günleri 
öğrencilerimizin güldürüne ve ba-
kış açılarına büyük katkı sağlıyor. 
Genellikle şiir kitapları yazıyorum. 
Bunun yanında halk ozanı olmam 
sebebi ile yazdığım şiirleri seslen-
diriyorum. Şiir yazmaya ilkokul yıl-
larımdan beri gerçekleştiriyorum. 
Ömrümün sonuna kadar şiir ve ki-
tap yazmaya devam edeceğim.”  

Kitap fuarının en genç yazarla-
rında olan Yazar Mücahid Ahmet 
Yaman da, “Kitap yazma fikrim ço-
cukluktan beri hayalimdi. Bu hayali-
mi gerçekleştirmenin heyecanını ve 
mutluluğunu yaşıyorum. Çok kitap 
okumam sebebi ile kitabı yazdım.  
Konyalıların kitap fuarına ve kitapları 
olan ilgisi çok güzel. Emeği geçenleri 
kutluyorum. Genç olmam sebebi ile 
Konya Kitap günlerine gelen okurlar 
ilgiyle beni karşılıyorlar ve kitapları-
nı imzalatıyorlar. Bu zamanda kadar 
bana destek veren herkese teşekkür 
ederim. Lise son sınıf öğrencisiyim.  
Bu yıl üniversite sınavına gireceğim. 
İnşallah hedefim de Hukuk Fakülte-
si” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Kitap Günleri’ne akın eden çocuklar, stantlarda bulunan kitapları dikkatle inceliyor ve yazarlarla sohbet ediyor.

Okumayı geliştirmesi ve okumaya teşvik etmesi açısından önemli bir işlevi yerine getiren Konya Kitap Günleri, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor ve şehrin kültürel değerini de katkı sağlıyor.
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Çumra, Mehmetçik için tek yürek Diltaş’ta tiyatro gösterisi ilgi gördü
Ak Parti Çumra Kadın Kolları 

önderliğinde Çumra’lı kadınlar bir 
araya geldi ve Mehmetçik  için tek 
yürek oldu. Çumra’lı kadınlar tüm 
gelirinin Mehmetçik vakfına ba-
ğışlanacağı Çumra Mehmetçik için 
tek yürek konulu kermes hazırladı.  
Çumra Belediyesi Altınpark Aile 
Çay Bahçesinde bugün İlçe proto-
kolü ve ilçe halkının katılımlarıyla 
açılışının gerçekleştiği kermes iki 
gün boyunca devam edecek.  

Tüm gelirinin ülkemizin dört 
bir yanında vatanı  ve milleti için 
mücadele veren Mehmetçikleri-
miz için Mehmetçik vakfına bağış-
lanacak kermes Çumra Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi engelli ço-
cuklar tarafından kurulan Mehter 
takımının Sultan Abüdlhamid Han 
Marşı ile başladı. 

Kur’an-ı Kerim okunmasıyla 
devam etti ve İlçe Müftüsü Be-
kir Yücel’in gerçekleştirdiği dua 

ile açıldı. Mehmetçik Vakfı adına 
düzenlenen kermese ilk destek 
açılışa katılan misafirlerden geldi.  
Merkezi Mehter takımının çalmış 

olduğu Cennet Mekan Sultan Ab-
dülhamid Han Marşı katılımcılar-
dan büyük ilgi gördü.  
n HABER MERKEZİ

Liseler Arası Ulusal Tiyatro 
Şenlikleri’nde defalarca kez ödül 
alan Diltaş Anadolu Lisesi Tiyat-
ro Kulübü öğrencileri geleneksel 
tiyatro etkinliğinde sanatsever-
lerle bir araya geldi. “Gulyabani” 
isimli tiyatro oyununu sahneleyen 
öğrenciler yine muhteşem bir per-
formans sergiledi. Yönetmenliğini 
Konya Devlet Tiyatrosu Sanatçısı 
Sayın Bengisu Gürbüzer Doğ-

ru’nun yaptığı oyunun sonunda 
salonu dolduran sanatseverler 
Diltaşlı sanatçıları ayakta alkışla-
dı.Gösteri sonrasında öğrencile-
re teşekkürlerini sunan Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ataman:“Öğ-
rencilerimiz bize oldukça keyifli 
bir akşam yaşattı. Onlarla ne ka-
dar gurur duysak azdır. Bu güzel 
eserin sahnelenmesi için aylarca 
emek veren Türk Dili ve Edebi-

yat Öğretmenlerimiz Sayın Fatma 
Nur Gökbulut ve Sayın Sibel Kar-
lıer’e ve etkinliğimizi ortaya koyan 
öğrencilerimize teşekkür ediyo-
rum. Ayrıca yıllardır bize gece 
gündüz demeden destek olan 
değerli tiyatro sanatçıları Sayın 
Bengisu Gürbüzer Doğru ve Sayın 
Doğan Doğru’ya şükranlarımı su-
nuyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin Suriye’deki politikalarının tarihi bir misyonu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şaban Çalış, “Türkiye Osmanlı’nın 
mirası olduğu için Türkiye de insanlığın son adasıdır. Nerede bir çatışma varsa, sığınılacak tek liman Türkiye’dir” dedi

İnsanlığın son adasıyız!

15 Temmuz Fetullahçı Terör Ör-
gütü (FETÖ) darbe girişimi sonrası 
gayri milli unsurlardan temizlenen 
devlet kadroları ile Türkiye, hem 
içeride hem de dışarıda terörle mü-
cadelede daha etkin hale gelmeye 
başladı. Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgelerinde yürütülen ‘hen-
dek’ operasyonları ile beli kırılan 
terör örgütü PKK’ya 15 Temmuz 
hain darbe girişimi sonrası aman 
vermeyen Türkiye, PKK’yı bölge-
den büyük oranda atmayı başardı. 
Ancak ‘Bataklığı kurutalım’ anlayışı 
ile terörle mücadelede kararlılık vur-
gusu yapan Türkiye, Suriye’nin par-
çalanmasıyla bölgede bir terör dev-
leti kurmayı hedefleyen emperyalist 
güçlere ve onların taşeronu olarak 
bölgede faaliyet yürüten terör örgüt-
lerine geçit vermemek için önemli 
adımlar attı. Suriye’deki terör örgüt-
lerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı 
ile başlayan bu adım, Zeytin Dalı Ha-
rekatı ile devam etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye’nin sınır güvenli-
ğini sağlamak, terör unsurlarını te-
mizlemek amacıyla bu harekatların 
İran sınırına kadar devam edeceğini 
söylemişti. Avrupa Birliği (AB) ülke-
leri ve Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) Türkiye’nin yürüttüğü bu 
başarılı politikayı kabullenemese de, 

Türkiye’nin bu konudaki kararlılığı-
nın süreceği belirtiliyor. Türkiye’nin 
yürüttüğü politikaları ve uluslararası 
arenadaki yansımalarını değerlen-
diren İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Şaban Çalış, Türki-
ye’nin kararlı duruşunun süreceğini 
söyledi.

ÖNEMLİ OLAN 
TÜRKİYE’NİN NE YAPACAĞI

Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü 
askeri müdahalelerin meşru oldu-
ğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şaban 
Çalış, Suriye ve Irak sınırlarının terö-
ristlerin hareketlerine açık hale gel-
mesiyle Türkiye’nin kendi sınırlarını 
koruma hakkı doğduğunu hatırlattı. 
Bu gelişmenin Türkiye’nin bölge-
deki operasyonlara başlamasını ge-
tirdiğini belirten Çalış, uluslararası 
alanda bu harekata kimsenin itiraz 
etme hakkının olmadığını belirterek 
şunları söyledi, “Bütün ülkeler han-
gi tarafta yer alırsa alsın Türkiye’nin 
yaptığı bu operasyonların meşru 
operasyonlar olduğunun farkında-
dır. Onların ne söyledikleri değil Tür-
kiye’nin ne yaptığı önemlidir. Türki-
ye uzunca bir dönemdir önemli ve 
başarılı bir süreci yaşamaktadır. Bil-
hassa Afrin’de yürüttüğü Zeytin dalı 
Harekatı ile Türk ordusu hem insani 
unsurlara hem teröristlere hem de 

bölgedeki diğer aktörlere en uygun 
biçimde cevap vermiştir.Uluslarara-
sı hukuka uygun bir şekilde ciddi bir 
operasyon yürüttü.Özellikle siville-
rin bu mücadelede zarar görmeme-
leri konusunda örnek bir hassasiyet 
gösterildi. Türkiye’nin operasyonel 
gücünü uluslararası güçler görmüş 
gibi görünüyor. ABD’nin daha ön-
ceki sert ifadeleri artık çok gündeme 

gelmiyor. AB’nin Türkiye ile ilişkileri 
zora sokacak diye beklenen bir ta-
kım deklarasyonlardan sonra Varna 
toplantısında olduğu gibi Türkiye ile 
ilişkilerin yeniden canlandırılması 
gündeme geliyor.”

TÜRKİYE’NİN ADIMLARI 
AB VE ABD’Yİ RAHATSIZ ETTİ
Prof. Dr. Çalış, Türkiye’nin attı-

ğı adımların AB ve ABD’ye verdiği 

rahatsızlık nedeniyle bu durumun 
kendi iç politikalarını da etkiledi-
ğini söyledi. İç ve dış politikaların 
bu manada birbirinden bağımsız 
olmadığını, birbirlerini etkilediğini 
dile getiren Çalış, “Türkiye’nin Su-
riye’deki başarılı politikaları ABD’yi 
rahatsız etmektedir. Çünkü ABD 
aslında gayrimeşru bir güç olarak 
Ortadoğu’da yer almaktadır. Takip 
ettiği politikalar da Ortadoğu’daki 
yerel halkların hiçbir zaman men-
faatine olmamıştır. Afrin operasyo-
nu krizin en yoğun olduğu bölgede, 
daha insani bir politika yürütülebilir 
olmasını göstermiştir. ABD ve Batı-
lılar bundan rahatsızlar. Türkiye’nin 
kendi tarihsel misyonuna uygun bir 
şekilde attığı bu adım, uluslararası 
aktörlerin kendi ifade ettikleri değer-
lere bile uymadığını ortaya koyması 
açısından, bu aktörlerin verdiği tepki 
aslında bir utancın göstergesi. Tür-
kiye’nin bu başarılı operasyonunu 
kıskanıyorlar” diye konuştu. 

MÜNBİÇ’E GİRMEK 
GEREKİYORSA GİRİLMELİ

Türkiye’nin tarihi misyonuna 
dikkat çeken Çalış, “Osmanlı insan-
lığın son adası olarak ifade ediliyor-
du. Türkiye Osmanlı’nın mirası ol-
duğu için Türkiye de insanlığın son 
adasıdır. Nerede bir çatışma varsa, 
sığınılacak tek liman Türkiye’dir. 

Bu durum Türkiye’ye ağır yükümlü-
lükler yüklüyor. Son dönemde yapı-
lan şeyler de bunun farkında olarak 
kendi sınırlarını güvenli hale getir-
mesi gerekiyor. Türkiye’nin yaptığı 
da budur. Bu politikaya da özellikle 
15 Temmuz sonrası gayri milli un-
surlardan temizlendikçe bu misyona 
Türkiye daha güçlü şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Fırat Kalkanı Harekatı, 
Zeytin Dalı Harekatı bunun ifade-
sidir. Münbiç’e girmek gerekiyorsa 
oraya da girilmelidir” ifadelerini kul-
landı. 

BATI TÜRKİYE’YE YAKLAŞAK 
Son zamanlarda ABD-AB ül-

keleri ile Rusya arasında yaşanan 
gerilimin Türkiye’ye olabilecek etki-
lerine de değinen Çalış, şunları söy-
ledi, “Rusya’nın Batı’yı tehdit eden 
her tür adımı, Batı’yı Türkiye’ye ya-
kınlaştıracaktır. Çünkü NATO’nun 
ABD’den sonra en büyük ordusuna 
sahip ülke Türkiye’dir. NATO’nun 
kuruluş gayelerinden biri eski Sov-
yetler Birliği’nden gelen tehditleri 
bertaraf etmektir. Eğer Rusya, eski 
Sovyetler Birliği’nin devamı olarak 
Batı için bir tehdit oluşturuyorsa, 
Batılılar yeniden Türkiye’ye dönmek 
mecburiyetindedir. Dolayısı ile geliş-
meleri bu şekilde takip etmek duru-
mundayız.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Prof. Dr. Şaban Çalış, “Türkiye’nin Suriye’deki başarılı politikaları ABD’yi rahatsız 
etmektedir. Çünkü ABD aslında gayrimeşru bir güç olarak Ortadoğu’da yer almaktadır” dedi.

Türkiye, Suriye’nin parçalanmasıyla bölgede bir terör devleti kurmayı hedefleyen emperyalist güçlere ve onların taşeronu olarak bölgede faaliyet yürüten terör örgütlerine geçit vermemek için önemli adımlar attı.
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‘Teşvikler ve KGF büyümeyi sağladı’
Ekonomiden sorumlu Başba-

kan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 
2017 yılı büyüme verilerine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Eko-
nomiden sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı Mehmet Şimşek, 2017 yılı 
büyüme verilerine ilişkin, “2016 yılı 
son çeyreğinden itibaren ekonomiyi 
desteklemek için hayata geçirdiği-
miz uygulamalar, yatırıma, üreti-
me, istihdama ve ihracata yönelik 
teşvikler ve etkinliği artırılan Hazi-
ne Destekli Kredi Garanti Sistemi 
yoluyla reel sektörün finansmana 
erişiminin kolaylaştırılması yüksek 
büyüme performansında belirleyici 
oldu” ifadesini kullandı.

Şimşek, yazılı açıklamasında, 
geçen yılın 4. çeyreği ve 2017 yılı 
büyüme rakamlarını değerlendirdi. 
Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) 
geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre reel olarak 
yüzde 7,3 artış gösterdiğini belirten 
Şimşek, mevsim ve takvim etkile-
rinden arındırılmış büyümenin ise 
bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 
oranında gerçekleştiğini bildirdi.

Şimşek, bu gerçekleşmeyle 
2017 yılı genelinde GSYİH büyüme 
hızının yüzde 7,4’e ulaştığına işa-
ret ederek, “Böylece 2017 yılında 
Türkiye ekonomisi OECD, Avrupa 
Birliği ve G20 ülkeleri arasında en 
güçlü büyüme performansı göste-
ren ülkeler içinde yer aldı.” değer-
lendirmesinde bulundu. Türkiye 

ekonomisinin toplam büyüklüğü-
nün 2017’de cari fiyatlarla 3,1 tril-
yon lira seviyesine ulaştığına dikkati 
çeken Şimşek, Türk lirası cinsinden 
kişi başına milli gelirin 38 bin 660 
lira, dolar cinsinden ise 10 bin 597 
dolar seviyesinde gerçekleştiğini 
kaydetti.

“TEŞVİKLER VE KGF 
BÜYÜME PERFORMANSINDA 

BELİRLEYİCİ OLDU”
Şimşek, 2016 yılı son çeyre-

ğinden itibaren ekonomiyi des-
teklemek için hayata geçirdikleri 
uygulamalar, yatırıma, üretime, 
istihdama ve ihracata yönelik teş-
vikler ve etkinliği artırılan Hazine 
Destekli Kredi Garanti Sistemi yo-
luyla reel sektörün finansmana eri-
şiminin kolaylaştırılmasının yüksek 

büyüme performansında belirleyici 
olduğunu vurguladı.

Geçen yıl büyümenin iç talep 
kaynaklı gerçekleştiğinin altını çizen 
Şimşek, net dış talebin de büyüme-
ye sınırlı pozitif katkı sağladığını bil-
dirdi. 

Şimşek, şöyle devam etti: “Ma-
kine teçhizat yatırımlarının yılın 
ikinci yarısında reel olarak yıllık 
yüzde 11,7 artması önümüzdeki 
dönem büyüme görünümünü des-
teklemektedir. 2017 yılında ulaşı-
lan yüksek büyüme performansıyla 
birlikte güçlü istihdam artışı hede-
fimize de ulaştık. Mevsimsel düzel-
tilmiş verilerle Aralık 2017 itibarıyla 
1 milyon 635 bin kişiye ilave istih-
dam sağladık. Yaratılan bu istihdam 
2006-16 dönem ortalamasının 2,4 
katıdır. Böylece yılbaşından beri 
işsizlik oranımız 2,1 puan düşerek 
aralık ayında mevsimsel düzeltilmiş 
olarak yeniden tek haneye gerilemiş 
oldu. Bununla birlikte, iş gücüne 
katılımdaki güçlü artış sürmektedir. 
İstihdamı desteklemeye yönelik at-
tığımız adımlarla önümüzdeki dö-
nemde işsizlik oranında daha düşük 
seviyeleri görmeyi bekliyoruz.”

“REFORMLARLA DENGELİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME”
Yatırımların ve istihdamın güç-

lü seyrinin 2018 yılında iç talep yo-
luyla büyümeyi desteklemeye de-
vam edeceğini vurgulayan Şimşek, 
“Avrupa ekonomisindeki kuvvetli 

görünüm, petrol fiyatlarındaki artış 
kaynaklı petrol ihracatçısı ticaret 
ortaklarımızın güçlenen talebi ve 
turizmdeki toparlanmanın deva-
mıyla önümüzdeki dönemde de dış 
talebimizin büyümeye olumlu katkı 
vermesini bekliyoruz.” ifadesini kul-
landı.

Şimşek, bu yılın ilk çeyreğine 
yönelik açıklanan öncü göstergele-
rin büyümenin hedeflerle uyumlu 
devam ettiğini gösterdiğini belirtti. 
Türkiye ekonomisinin son 15 yılda 
kararlılıkla uygulanan reformlar sa-
yesinde çok önemli mesafe aldığını 
ifade eden Şimşek, şunları kaydetti: 
“Güçlü kamu maliyemiz ve sağlıklı 
bankacılık sektörümüzle geçtiğimiz 
dönemde yaşadığımız birçok iç ve 
dış şoka karşı ekonomimiz direnci-
ni ispat etti. Önümüzdeki dönem-
de rekabet gücümüzü artıracak, 
kırılganlıklarımızı azaltacak, kat-
ma değer zincirinde yükselmemizi 
sağlayacak ve dışa bağımlılığımızı 
azaltacak adımlar atmaya devam 
edeceğiz.”

Bu çerçevede, özellikle Ar-Ge, 
inovasyon ve girişimcilik ekosis-
teminin güçlendirilmesi, yatırım 
ortamının iyileştirilmesi ve eğitim 
alanlarındaki reformlara öncelik 
verdiklerinin altını çizen Şimşek, ni-
hai hedeflerinin bu reformlarla daha 
dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi 
sağlamak ve halkın refah düzeyini 
artırmak olduğunu bildirdi. n AA 

‘Kriz beklentisinde olanların 
beklentilerini boşa çıkarttık’

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, yazılı açıklamasında, geçen 
yıla ilişkin büyüme rakamlarını de-
ğerlendirdi.

Türkiye’nin yıllık yüzde 7,4’lük 
büyüme oranıyla dünyada gıptay-
la bakılan bir ülke haline geldiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu, ülkenin, 
G20’nin en hızlı büyüyen ülkesi 
olduğuna, OECD içinde ise 2. ko-
numa yükseldiğine dikkati çekti. 
Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamları-
nın ülkeye moral verdiğini, iş alemi 
için umut ve güven kaynağı oldu-
ğunu vurgulayarak, şöyle devam 
etti:

“Yüksek büyüme hedefimi-
ze ulaşarak, kriz beklentisinde 
olanların beklentilerini boşa çı-
karttık. Olumsuz beklentilerini ve 
tahminlerini boşa çıkartmak su-
retiyle verdiğimiz rahatsızlıktan 
dolayı derecelendirme kuruluşları 
ve uluslararası kurumlardan özür 
dilemiyoruz. Tüm bu tezviratlara 
kulağımızı tıkadık, ileriye bakarak 
yeni bir başarı hikayesi yazdık.” 
Türk müteşebbislerinin, karşısına 
çıkarılan her olumsuzluğa, dışa-
rında gelen ekonomik ve siyasal 
engellere rağmen neler yapabile-
ceğini, Türkiye’nin ne kadar dina-

mik ve üretken olduğunu dünyaya 
bir kez daha ispatladığına işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, yüksek bü-
yümeyle birlikte Türkiye’nin özel 
sektör-devlet iş birliğiyle tüm en-
gelleri aşabildiğini gösterdiğini ve 
dünyaya çok güçlü mesaj verdiğini 
bildirdi. 

Hisarcıklıoğlu, hükümetin, ha-
yata geçirdiği tarihi desteklerle oda 
ve borsa camiasının öncülük ettiği 
TOBB Nefes Kredisi ve Kredi Ga-
ranti Fonu kanalıyla hayata geçi-
rilen 250 milyar liralık reel sektör 
kredi kefaletinin, çarkların yeniden 
dönmesini sağladığını belirtti. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti: “Geçen sene, ‘Türkiye’ye 
güvenen kazanır’ demiştik. Ger-
çekten de ülkemiz kendisine güve-
nenleri yanıltmadı. Türkiye’ye gü-
venip yatırıma ve üretime devam 
edenler kazandı, bundan sonra da 
kazanmaya devam edecek. Türki-
ye hedeflerine ulaşmayı, küresel 
bir güç olma yolunda yürümeyi 
sürdürecek. Türk iş dünyası olarak 
daha güçlü bir ekonomi, daha güç-
lü bir Türkiye için daha çok üretim, 
yatırım, istihdam ve ihracatla bu 
büyümeyi devam ettirmeye karar-
lıyız.”
n AA

2017 büyüme rakamlarına açıklandı, iş dünyası mutlu oldu. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye’nin yüzde 7,4 büyüme ile tüm dünyada 
büyüme rekoru kırdığını belirtti. KSO Başkanı Memiş Kütükcü de, bu büyümeye sanayinin çok önemli destek verdiğini vurguladı

7,4 büyüme mutlu etti
TÜİK verilerine göre Türkiye 

2017 yılında yüzde 7,4 oranında bü-
yümesi iş dünyası tarafından mem-
nuniyetle karşılandı. KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü ve MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, büyü-
me rakamlarıyla ilgili yazılı açıklama 
yaparak, “Çalışan, üreten, istihdam 
sağlayan tüm tüccar ve sanayicileri-
mizi kutluyoruz” denildi. 
KTO BAŞKANI ÖZTÜRK: İSTİHDAMDA 

CANLANMA SÜRMEKTEDİR
Küresel ekonominin yüzde 3,5 

büyüyeceği tahmin edildiği 2017’de 
Türkiye’nin yüzde 7,4 büyüme ile 
tüm dünyada büyüme rekoru kır-
dığını belirten Konya Ticaret Odası 
(KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, “Tür-
kiye ekonomisi her türlü engele rağ-
men yoluna devam ediyor. Büyü-
meye özel sektörümüz büyük katkı 
sağladı. Çalışan, üreten, istihdam 
sağlayan tüm tüccar ve sanayicileri-
mizi kutluyorum” dedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2017 yılının Ekim-Kasım-A-
ralık dönemine ilişkin 4. Çeyrek 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
verilerini açıkladı. Büyüme rakam-
larını değerlendiren KTO Başkanı 
ve TOBB Başkan Yardımcı Selçuk 
Öztürk, “Türkiye ekonomisi, 2017 
yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 
7,3 2017’nin tamamında ise yüz-
de 7,4 oranında büyüdü. 2016’nın 
son çeyreğinde başlayan ekonomi-
de toparlanma eğiliminin, 2017’de 
hızlı büyüme olarak devam ettiğini 
görmekteyiz. Ekonomi yönetiminin 
öncülüğünde, devlet - özel sektör 
birlikteliği ile Türkiye ekonomisi tüm 
dünyada büyüme rekoru kırmış-
tır. Küresel ekonominin yüzde 3,5 
büyüyeceği tahmin edildiği 2017 
yılında Türkiye yüzde 7,4 oranında 
büyüme ile dünya ortalamasının iki 
kat üzerinde bir artış sağlamıştır. 
Ekonomideki iyileşme ile moral ka-

zanan özel sektörümüzün çalışması, 
üretmesi istihdam sağlaması bunun 
yanında artan iç talep, artan ihracat, 
kredi genişlemesi ve vergi indirim-
lerinin etkisi ekonomik büyümenin 
sürükleyicisi olmuştur. 2017’de elde 
edilen yüksek büyüme rakamları, 
hükümetimizin uygulamaya koy-
duğu teşvikler ve desteklerin özel 
sektörde karşılık bulduğunu göster-
miştir. Yüksek oranda büyümede en 
büyük pay özel sektörümüze aittir. 
Üreten, yatırım yapan, dünya pa-
zarlarına açılan, istihdam sağlayan; 
vefakarca çalışarak ülkesinin büyü-
mesinde katkısı olan tüm tüccar ve 
sanayicilerimizi kutluyorum. Sanayi 
üretimindeki hızlı artışın yanı sıra 
ihracat ve istihdamda canlanma sür-
mektedir. Ekonomik göstergeleri et-
kileyen tüm bu olumlu gelişmeler ile 
birlikte 2018’de de her türlü enge-
lemelere karşın Türkiye ekonomisi 
dünya ekonomisinin üzerinde büyü-
yecektir. Küresel ekonomide Türki-
ye yoluna devam etmektedir. 2016 
ikinci yarısından itibaren ve 2017’de 
yurt dışı kaynaklı not indirimleri, kur 
spekülasyonları gibi Türkiye üze-
rinde uygulanan küresel oyunların 
amacına ulaşamadığını görmekte-
yiz. Bu şartlarda yoluna devam eden 
ekonomimiz için yüksek oranda bü-
yüme büyük bir başarıdır. Hedefimiz 

bu başarının sürdürülebilir olmasını 
sağlamaktır” dedi. 

Konya’nın büyümeye en fazla 
katkı sağlayan iller arasında yer al-
dığına dikkat çeken Başkan Öztürk, 
“2017’de Türkiye ihracatını yüz-
de 10,2 Konya yüzde 17.4 artırdı. 
2017’de Konya ihracatta Türkiye 
ortalamasının 7 puan üzerinde ar-
tış sağladı. İşsizlikte de 2017’de 
Türkiye ortalaması yüzde 10.9 iken 
Konya yüzde 5.9’a düşürdü. İşsizlik 
rakamlarını da Konya Türkiye orta-
lamasının 5 puan altına düşürdü. Bu 
rakamlar yüzde 7,4 büyüyen Türki-
ye ekonomisine Konya’nın sağladığı 
katkıyı göstermektedir. Konyalı tüm 
tüccar ve sanayicilerimize şehrimi-
zin ve ülkemizin büyümesine sağla-
dıkları katkı için teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

KSO BAŞKANI KÜTÜKCÜ: FAİZ 
ORANLARINI VE ENFLASYONU 

AŞAĞIYA ÇEKMEK ZORUNDAYIZ
Konya Sanayi Odası Başkanı 

(KSO), TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Memiş Kütükcü, 2017’de yüzde 7,4 
büyüyen Türkiye’nin G20’nin lider 
ülkesi olduğunu ifade ederek, bu bü-
yümeye sanayinin çok önemli destek 
verdiğini vurguladı.  Türkiye’nin kü-
resel ekonomideki ve bölgesindeki 
tüm olumsuz şartlara rağmen güçlü 
büyüme performansı göstermesinin 

kendilerini son derece memnun etti-
ğini kaydeden Kütükcü, “Ülkemizde 
ihracat, istihdam, kapasite kullanım 
oranları gibi ekonominin temel pa-
rametrelerinin olumlu seyretmesi 
büyüme oranlarımıza da yansıyor. 
Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde yüz-
de 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 5,4, 
üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 bü-
yüyen ekonomimiz, 4. çeyrekte de 
yüzde 7,3 büyüme kaydetti. Böyle-
ce 2017 yılında ortalama yüzde 7,4 
büyümüş olduk. Bu büyüme perfor-
mansı iş dünyası olarak bizleri daha 
fazla yatırım yapmaya, çalışmaya ve 
üretmeye motive ediyor. İnşallah 
Türkiye bu büyümeyi tüm kesimle-
rin desteğiyle kalıcı hale getirecek” 
şeklinde konuştu. 

2017’de yakalanan yüzde 
7,4’lük büyüme başarısında sanayi-
nin önemli katkısı olduğunun altını 
çizen Kütükcü, “Geçtiğimiz yıl sana-
yi sektörü yüzde 9,2 ile sektörler ara-
sında en hızlı büyüyen sektör oldu. 
Bu büyüme ülkemizin büyümesine, 
refah seviyesinin artmasına pozitif 
katkı verdi. Ayrıca yine geçtiğimiz yıl 
inşaat sektörü yüzde 8,9, tarım sek-
törü yüzde 4,7 artış kaydetti” diye 
konuştu. 

Açıklamasında faiz ve enflasyon 
vurgusu da yapan Kütükcü, şu anda 
yatırımcının önündeki en büyük en-
gelin yüksek faiz oranları olduğuna 
işaret ederek, “Bir yandan büyümeyi 
güçlendirirken, aynı zamanda yatı-
rımcının önünde adeta bir duvar gibi 
duran faiz oranlarını ve enflasyonu 
aşağıya çekmek zorundayız” dedi. 

Kütükcü, Konya sanayisi olarak 
da ülkenin büyümesine, kalkınma-
sına ciddi katkılar verdiklerinin altını 
çizerek, Konya’nın 1,5 milyar doların 
üzerindeki ihracatı, organize sanayi 
bölgeleri, özel sanayi siteleri, tekno-
loji geliştirme bölgeleri, artan AR-GE 
ve tasarım merkezleri ile Türkiye’nin 
yeni Marmara Havzası olmaya aday 
olduğunu sözlerine ekledi.

OKKA: 2013’TEN BUYANA 
EN HIZLI BÜYÜME

Müstakil Sanayici İş Adamla-
rı Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
açıklanan geçen yılın son çeyreği-
ne ve 2017 yılının tamamına ilişkin 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme 
verilerine ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu.  Başkan Okka yaptığı 
açıklamalarda şu görüşlere yer ver-
di; “Türkiye ekonomisi, 2017 yılının 
son çeyreğinde gerçekleşen yüzde 
7,3’lük büyüme oranı ile birlikte 
2017 yılının tamamında yüzde 7,4 
büyümüş ve dünya ekonomisinin 
yüzde 85’ini oluşturan G-20 ekono-

mileri içinde birinci sırada yerini al-
mıştır. Yatırım ve ihracata dayalı hız-
lı bir büyüme sürecine giren Türkiye 
Ekonomisi, 2017 yılında, 2013’ten 
beri en hızlı yıllık büyümeye imza 
atmıştır. 2017 yılını, ilk çeyreğinde 
Fırat Kalkanı harekatı ve sınırları-
mızın güneyindeki olumsuzlukların 
devam ettiği bir yıl olarak değerlen-
dirdiğimizde Türkiye ekonomisinin 
nasıl bir başarıyı yakaladığını daha 
iyi anlayabiliriz. Her türlü olumsuz 
koşula rağmen sanayici ve işadam-
larımız, karamsarlığa sürüklenme-
den, yılmadan azimle üretmeye ve 
çalışmaya devam etmiştir.  MÜSİAD 
Konya olarak, kalkınmanın tek yolu-
nun üretimden geçtiğine ve Büyük 
Türkiye hedeflerine ulaşabilmek için 
üretim gücümüzü arttırarak devam 
ettirmemiz gerektiğine inanıyoruz.  
Ülke ekonomisindeki büyümenin, 
günlük hayatımıza etkilerini biran 
önce görebilmemiz ve büyümenin 
sürdürülebilir olması için, ekonomi 
yönetiminin, üretimi, ihracatı, bü-
yümeyi ve istihdamı önemseyen 
reformlara devam etmesi gerek-
mektedir. Tüm bu zor şartlar altında 
büyük sorumluluk alarak ülkemizin 
büyümesinde kilit rol oynayan sana-
yicilerimizi ve işadamlarımızı bir kez 
daha kutluyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Odalar 
ve Borsalar 

Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Selçuk Öztürk Memiş Kütükcü Ömer Faruk Okka 
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UNESCO Türkiye Milli Komis-
yonu Başkanı Öcal Oğuz, “Türkiye 
olarak UNESCO’nun bütün prog-
ramlarına, çalışmalarına, akade-
mik, entelektüel, devlet kaynakları, 
devlet yönetimi anlamında çok et-
kin katılıyoruz. Bu etkin katılımın 
sonucunda da UNESCO’da Türkiye 
çok daha görünür hale geldi” dedi. 
Oğuz, Birleşmiş Milletler (BM) Bi-
lim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının 
(UNESCO), başlangıçta devletler 
arası bir etkileşimin enstrümanı gibi 
görüldüğünü söyledi. Teşkilatın, 
çalışma yöntemlerinde özel sektör, 
sivil toplum ve özellikle yerel yöne-
timleri fazlaca merkeze çekmek iste-
yen bir katılımcılık anlayışı olduğunu 
belirten Oğuz, “Temel kuruluş ama-
cı eğitimle insanların aydınlanma-
sını sağlayarak, bu aydınlanmanın 
refah ve kalkınmaya destek olmasını 
sağlamaktır. Bu hedef için de bütün 
toplum kesimleriyle entegre olmak 
ve diyalog kurmak istiyor.” diye ko-
nuştu.

Özel sektörün, sağladığı artı de-
ğerler, fonlar ve kaynaklarla insan-
lığın hayrına işler yapabildiğini dile 
getiren Oğuz, “Dolayısıyla Türki-
ye’deki özel sektörü çalışmalarımıza 
entegre etmeyi, hayır kurumları gibi 
fonlarla, vakıflarla, vakıf kültürünü 
biraz da UNESCO üzerinden düşün-
melerini, tartmalarını, değerlendir-
melerini istiyoruz. Öte yandan sivil 

toplum kuruluşları, toplumun sivil 
inisiyatifidir. Çok farklı alanlarda, 
küçük gruplaşmalarla farklı konu-
lar üzerinde çok önemli çalışmalar 
yapabilir. UNESCO onları akreditas-
yon dediğimiz bir sistemle her türlü 
programına entegre etmek istiyor, 
programlarda onların da sesinin 
yükselmesini sağlıyor” ifadelerini 
kullandı. Oğuz, yerel yönetimlerin 
de bu süreçlerde aktif rol oynaması-
nın hedeflendiğini vurguladı.

Yerel yönetimlerde UNESCO 
farkındalığının arttığının altını çizen 
Oğuz, şöyle devam etti:

“Örneğin ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’ 
ya da ‘Öğrenen Şehirler Ağı’ prog-
ramları şehirlerin dünyayla buluş-
masını sağlamak amacıyla yapılıyor. 
Öğrenen Şehirler Ağı’na Türki-
ye’den 2 şehrimiz, Eskişehir ve Kon-
ya dahil. Yaratıcı Şehirler Ağı’nda da 
4 şehrimiz var. Şimdi Konya’nın ‘Ki-
tap Başkenti Şehir’ olma hedefi var. 
Bu çalışmalar yerel yönetimlerin 
UNESCO’da daha görünür olmasını 
sağlıyor. Gaziantep’in Gastronomi 
Şehri olması, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesinin değerli çalışmalarıyla, 
Türkiye’de önemli bir farkındalık 

yarattı. Bu farkındalık çok fazla şeh-
rimizin Yaratıcı Şehir Ağı’na girme-
sine destek oldu. Şimdi Öğrenen Şe-
hir farkındalığı gittikçe güçleniyor. 
Şehirlerimiz de uluslararası toplum-
la bir noktada buluşmak üzere yeni 
imkanlar, fırsatlar, kaynaklar, yollar 
ve yöntemler bulmaya çalışıyor.” 

Oğuz, ülke olarak teşkilattaki 
etkinliklerinin her geçen gün arttı-
ğına işaret ederek, şunları kaydetti: 
“Türkiye olarak UNESCO’nun bütün 
programlarına, çalışmalarına, aka-
demik, entelektüel, devlet kaynak-
ları, devlet yönetimi anlamında çok 
etkin katılıyoruz. Bu etkin katılımın 
sonucunda da UNESCO’da Türkiye 
çok daha görünür hale geldi. 2017 
yılında yapılan Genel Konferans’ta 
1. Grubu temsilen Almanya’yı da 
geçerek Yürütme Kurulu’na seçil-
dik. Bunların arkasında Türkiye’nin 
bütün kurumlarıyla, sivil toplumla, 
özel sektörle, yerel yönetimle bu 
süreçlere dahil olması var. Görü-
nürlüğümüz arttıkça, bazı konularda 
UNESCO’ya heyecan verdikçe, Tür-
kiye’den gelen dosyalar daha titizlik-
le inceleniyor, dosyalar da daha titiz 
gönderiliyor. Bunların sonucunda da 
karşılıklı ilgi eşzamanlı olarak gelişi-
yor. Bu durumun, Türkiye’ye kültür 
ve doğa turizmi, ekoturizm, ülkeler 
arası diyalog ve tanıtım anlamında 
büyük katkısı olacaktır.”
n AA

2 terörist Amanos’ta
etkisiz hale getirildi

Otomobil şarampole
devrildi: 4 kişi yaralı 

Hatay’ın Arsuz ilçesi Ama-
nos Dağları’nda düzenlenen hava 
destekli operasyonda etkisiz hale 
getirilen 11 teröristten ikisinin 
arananlar listesinde mavi ve gri 
kategoride yer aldığı tespit edil-
di. Amanos Dağları’nda üç gün 
önce gerçekleştirilen operasyonda 
etkisiz hale getirilen teröristlerin 
kimlik tespit çalışmaları tamam-
landı. Teröristten birinin aranan-
lar listesinde mavi kategoride yer 

alan Necmettin Kutum, diğerinin 
de gri kategorideki İsmail Özdemir 
olduğunu belirlendi. Öte yandan 
gerçekleştirilen operasyon sonrası 
özel eğitimli jandarma komando 
kimlerinin bölgede gerçekleştir-
diği arama-tarama çalışmaları ise 
termal kameralar tarafından kay-
dedildi. Amanos Dağları’nda 26 
Mart’ta düzenlenen hava destekli 
operasyonda 11 terörist etkisiz 
hale getirilmişti. n AA

Seydişehir’de otomobilin kay-
ganlaşan yolda kontrolden çıkarak 
şarampole devrilmesi sonucu 4 
kişi yaralandı.  Kaza, gece saat-
lerinde Seydişehir Antalya çevre 
yolu Muradiye Kavşağında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Servet Savacı (45) idaresindeki 06 
ADE 849 plakalı otomobil, havanın 
yağışlı olması sebebi ile sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu yaklaşık 5 metrelik 
şarampole devrildi. Kazada, oto-

mobil sürücüsü Servet Savacı ile 
araçta bulunan Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire 
Başkanı olarak görev yaptığı öğre-
nilem Mustafa Hakan Helva (42), 
eşi Seda Helva( 41) ve kızı Tuna 
Helva (13) yaralandı. Kazayı gö-
renlerin haber vermesi üzerinde 
olay yerine ambulanslar sevk edi-
lirken, yaralılar Seydişehir Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı.
n İHA 

Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerden temizlediği Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde 
yeni üsler oluşturdu. Şimdiye kadar kurulan 3 üs bölgesi yeni yapılan yollarla Türkiye’ye bağlanıyor 

Mehmetçik, Kuzey 
Irak’ta üsler kurdu

Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde 
PKK’lı teröristlerden temizlediği böl-
gelerde yeni üsler kurdu. 

Güvenlik kaynaklarından alınan 
bilgiye göre, 3’üncü Piyade Tümen 
Komutanlığına bağlı 34’üncü Hu-
dut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve 
Komando Tugay Komutanlığınca, 
PKK’lı teröristlerin sınırın Irak ta-
rafındaki kamplarına yönelik 10 
Mart’ta başlatılan hava destekli 
operasyon kararlılıkla devam ediyor. 
Bu kapsamda Hakurk ve Kani Rash 
bölgesinde operasyonlarını sürdü-
ren güvenlik güçleri teröristlerden 
temizlenen alanlara üs bölgeleri 
kurdu.

Irak’ın kuzeyinde kurulan üs 
bölgeleri için başlatılan yol açma ça-
lışmaları ise aralıksız sürüyor. Şim-
diye kadar 3 üs bölgesi yeni yapılan 
yollarla birbirine ve Türkiye’ye bağ-
lanırken, yaklaşık 16 kilometresi ta-
mamlanan yolda çalışmalar devam 
ediyor. 

KOMUTANLAR YÖRE 
HALKIYLA BİR ARAYA GELDİ
Mehmetçik’in teröristlerden 

temizlediği ve operasyonların ka-
rarlılıkla devam ettiği Kani Rash 
bölgesinde, Iraklıların tarım ve hay-
vancılık yapabilmesi için imkan su-
nuluyor.

Kani Rash bölgesinde açılan üs 
bölgesi sayesinde önceki yıllarda 
terör örgütü PKK tarafından Irak’ın 
kuzeyinde kullanılmasına izin veril-
meyen arazilerde kontrollü şekilde 

Iraklıların tarım ve hayvancılık yap-
maları için izin verilmeye başlandı.

Bu kapsamda, bölgede görev-
li komutanlar da zaman zaman üs 
bölgeleri yakınında yaşayan yöre 

halkıyla bir araya geliyor. Bölge hal-
kının sıkıntılarını dinleyen komutan-
lar, birbirine küs olan ve yıllardır ko-
nuşmayan iki aileyi de ikna ederek 
barıştırdı.

Ayrıca, Şemdinli’nin Irak sını-
rındaki Balkayalar Dağı’nda oluştu-
rulan üs bölgesi için de yol yapım 
çalışması başlatıldı.
n AA

‘Öğrenen şehir farkındalığı gittikçe güçleniyor’

Ereğli’de kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a 
arkadan çarpan minibüsteki Suriye uyruklu 
14 kişi yaralandı. Suriye uyruklu Merii 
İhlif (29) idaresindeki 45 NA 068 plakalı 
minibüs, Ziya Gökalp Mahallesi Türkmen 
Kavşağı’nda, yağmur nedeniyle kayganla-
şan yolda, kırmızı ışıkta bekleyen Meh-
met Zeki Tunca yönetimindeki 33 CVF 
77 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, 
minibüs sürücüsü ile aynı araçta bulunan 
Suriye uyruklu 13 kişi yaralandı. Yaralılar, 
ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.  n AA

Seydişehir’de meydana gelen trafik 
kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam 
saatlerinde Seydişehir Konya Karayolunun 
2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Süleyman Değirmenönü ida-
resindeki 07 JK 090 plakalı otomobil aynı 
yöne seyir halindeki Hüseyin Badem idare-
sindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza-
da motosiklet sürücüsü Hüseyin Badem ve 
motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Güzel 
yaralandı. Yaralılar kazayı ambulanslarla 
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. n İHA

TIR’a arkadan
çarptı: 14 yaralı

Motosikletle 
çarpıştı: 2 yaralı

38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılan-
ması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün krip-
to yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 47’si sözleşmeli 
subay 23’ü astsubay muvazzaf asker olmak üzere toplam-
da 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Cum-
huriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması 
kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli 
ve mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda tespit edi-
len 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgü-
tün askeri kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 

sözleşmeli 47’si subay, 23’ü astsubay muvazzaf asker ol-
mak üzere toplamda 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı ve-
rildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Konya’da belirlenen 3 
adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 
Konya’dan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nan iki şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak 
üzere emniyete götürüldü.
n İHA

70 asker hakkında gözaltı kararı verildi

UNESCO 
Türkiye Milli 
Komisyonu 

Başkanı 
Öcal Oğuz
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Kültür ve doğa gezisi ile Beyşehir’i tanıyacaklar
Beyşehir Belediyesi, Selçuk 

Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Ak-
kanat Kampüsü’nde yer alan fa-
külte ve yüksekokullarda öğrenim 
gören ve bu yıl mezun olmaya ha-
zırlanan öğrencilere yönelik olarak 
düzenlediği kültür ve doğa gezileri-
ni sürdürüyor.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 
organize edilen kültür ve doğa ge-
zisine SÜ Beyşehir Ali Akkanat İş-
letme Fakültesi’nden mezun olacak 
yükseköğrenim gören öğrenciler 
katıldı.

Sosyal Kültür İşleri Müdürlüğü 
görevlilerinin nezaret ettiği gezi 
çerçevesinde öğrenciler, Beyşe-
hir’in tarihi mekanlarını ziyaret etti. 
Bu çerçevede, kendilerine tahsis 
edilen otobüsle tarihi Kubadabad 
Sarayları, Eflatunpınar Hitit Kutsal 
Anıtı ve Havuzu’nu gezen öğren-

ciler, gezi güzergahındaki Beyşe-
hir Gölü kıyılarında yer alan seyir 
terasları ile doğal güzellikleri ile 
dikkat çeken göl ve adalarını, milli 
park sahasını ve en büyük ada olan 
Mada Adası’nı görme imkanı bul-

du. Leylekler Tepesi ile ünlü Ada-
köy Mahallesi’ndeki tarihi su değir-
menini de ziyaret eden öğrenciler, 
Hüyük ilçesinde ünlü sanatçılara 
ait kerpiç evlerin yer aldığı Sonsuz 
Şükran Köyü’nü de gezdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Beyşehir Belediyesi 
olarak  ilçede öğrenim gören yük-
seköğrenim kurumlarından mezun 
olacak öğrencilere yönelik olarak 
başlattıkları kültür ve doğa gezi 

programlarını devam ettirdiklerini 
belirterek, “Güzel ilçemizi, Beyşe-
hir’de öğrenim görmüş ve mezun 
olmaya hazırlanan öğrencilerimize 
daha yakından tanıtmak istiyoruz. 
Onlara hem birer mezuniyet he-

diyesi olarak, hem de ilçemizden 
ayrıldıklarında buranın birer kültür 
elçisi olarak bu görmedikleri ama 
ismini çok duydukları, merak ettik-
leri bu mekanları ziyaret etmelerini 
sağlamayı amaçlıyoruz. Bu anlam-
da, gezimize Ali Akkanat İşletme 
Fakültesi’nden mezun olacak yak-
laşık 100 öğrencimizden ilk ayağın-
da 45 öğrencimizin katılımını sağ-
ladık. İlerleyen günlerde de mezun 
olacak diğer öğrencilerimiz bu gezi 
programlarına dahil olacaklar” diye 
konuştu. Kültür ve doğa gezisine 
katılan üniversite öğrencileri de, 
yükseköğrenim gördükleri 4 yıl bo-
yunca görme imkanı bulamadıkları 
tarihi mekanlar ile doğal güzellik-
leri mezun olmaya hazırlandıkları 
dönemde görme ve ziyaret etme 
fırsatı sunmasından dolayı Beyşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Müftülük arasında “Kadın ve Aile Eğitimi” protokolü 
imzalandı. Protokol ile KOMEK ve ASEM’de eğitim alan kursiyerlere seminer verilecek 

Hem öğrenecekler, 
hem bilgilenecekler 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve İl Müftülüğü arasında imzalanan 
protokol gereği müftülük tarafından 
görevlendirilecek bayan din görev-
lileri, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları ile Aile 
Sanat ve Eğitim Merkezlerinde eği-
tim alan kursiyerlere “Kadın ve Aile 
Eğitimi” konusunda seminerler ve-
rilecek. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Konya İl Müftülüğü arasında “Kadın 
ve Aile Eğitimi”ne ilişkin protokol 
imzalandı. 

Valilik Toplantı Salonunda im-
zalanan protokol törenine Konya 
Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl 
Müftüsü Ali Akpınar ile Büyükşehir 
Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Kö-
seoğlu katıldı. 

Vali Yakup Canbolat, projenin 
memleketin birliği, dirliği, bütünlü-
ğü ve dini anlayışın doğru şekillendi-
rilmesi noktasında çok hayırlı bir hiz-
met olacağını kaydetti. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e 
ve İl Müftüsü Ali Akpınar’a teşekkür 
eden Vali Canbolat, “İnşallah bura-
ya gelen ailelerimiz, kadınlarımız, 
gençlerimiz bu eğitimlerden istifade 
ederler ve hayata daha doğru bir an-
layışla ve doğru bir bakışla bakarlar” 
ifadelerini kullandı. 

Önemli bir projeye daha işbir-
liği içinde başladıklarını ifade eden 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, daha önce İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları 
çalışmanın çok verimli olduğuna 
dikkat çekti. İmzaladıkları protokol 

kapsamında ASEM’lerde ve diğer 
belediye mekanlarındaki bayanlara, 
yaz aylarında da gençlere İslam’da 
Aile Hukukuna ilişkin dersler veri-
leceğini belirtti. Müftülükteki ho-
calarla belediye tesislerinden istifa-
de eden kadın ve gençlere yönelik 
güzel bir proje olacağını ifade eden 
Başkan Akyürek, emeği geçen her-
kese çok teşekkür ederek projenin 
hayırlı olmasını diledi. 

İl Müftüsü Ali Akpınar da ku-
rumlar arası işbirliğini çok önemse-
diklerini söyleyerek, “Problemlerin 
temelinde bilgisizliğin olduğunu 

söylüyoruz. Bu projelerle insanımı-
zın bilgisiz kalmasının önündeki bü-
tün engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. 
Bizim eğitici sorunumuz yok ama 
belki koordineli işletme sorunumuz 
var. Bu protokollerle de inşallah bu 
işletmeyi sağlamış olacağız. Projenin 
Konya’mız ve halkımız için hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından Vali 
Canbolat, Başkan Akyürek ve İl 
Müftüsü Akpınar projeyi hayata ge-
çirecek protokolleri imzaladı. 

Kursiyerlere yönelik çeşitli ko-
nulardaki eğitim, konferans ve 

seminerleri sürdüren KOMEK ve 
ASEM’lerde, imzalanan protokol 
gereği müftülükçe görevlendirilecek 
bayan din görevlileri “Kadın ve Aile 
Eğitimi” konusunda bilgilendirme 
seminerleri düzenleyecek. Bayan 
kursiyerlere yönelik düzenlenecek 
seminerler; İslam’da aile hukuku 
ve yaşamı, aile yapısının korunması, 
ailede huzurun artırılması ve sürdü-
rülebilirliğin sağlanması, gelenek ve 
göreneklerin yaşatılması, değerler 
eğitimi ve temel dini bilgilerinin ve-
rilmesini kapsıyor.
n HABER MERKEZİ

Botsalılardan Mehmetçik için kampanya
Meram’ın Botsa mahallesinde 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 
Afrin’de görev yapan kahraman 
Mehmetçiğimize destek olmak 
amacıyla yardım kampanyası baş-
latıldı. Toplanan yardımı Mahalle 
Muhtarı Dursun Uğurlu, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru’ya 
teslim etti. Toru, belediye olarak 
da bu kampanyaya destek vere-
ceklerini ve askerlerimizin talepleri 
doğrultusunda alınacak malzeme-
leri birliğe ulaştıracaklarını söyle-
di.  Meram Belediyesi’nin Botsa 
Mahallesi’nde Zeytin Dalı Harekatı 
kapsamında Afrin’de görev yapan 

Mehmetçiğimiz için başlatılan yar-
dım kampanyasında toplanan para-
lar Mahalle Muhtarı Dursun Uğurlu 
tarafından Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru’ya teslim edildi. Örnek 
bir kampanyaya imza attıkları için 
Botsalılara teşekkür eden Başkan 
Toru, “Devletimizin bekası için 
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 
Afrin’de görev yapan Mehmetçikle-
rimize destek amacıyla Meram ilçe-
mizin Botsa Mahallesi’nde muhtarı-
mız ve mahalle sakinleri tarafından 
bir kampanya başlatıldı. Mehmetçi-
ğimizin ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla bu hayrın ulaştırılması için 

belediyemize müracaat ettiler. Böy-
lesine güzel bir hayra imza attıkları 
için muhtarımıza, azalarına ve tüm 
mahalle sakinlerine ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum. Milletimizin duası ve 
Mehmetçiğimizin kahramanca mü-
cadelesi sayesinde inşallah ayakla-
rımız bu vatan toprakları üzerinde 
sabit kalacak. Biz de belediye olarak 
bu kampanyaya destek vereceğiz 
ve askerlerimizin talepleri doğrul-
tusunda alacağımız malzemeleri en 
kısa sürüde kendilerine ulaştıraca-
ğız” diye konuştu. 

Mahalle sakinleri de kampan-
yayla ilgili şunları söylediler:  “Köy-

lümüzün tuzu biberi olsun istedik. 
Kimisi para verdi kimisi davar, ko-
yun ve keçi bağışladı. Ordumuza, 
Mehmetçiğimize az da olsa bir kat-
kımız olsun diye bu kampanyayı dü-
zenledik. Bayrak, ezan ve vatan için 
canımız feda olsun. ” “Mehmetçiği-
miz orada savaşırken biz de Botsa-
lılar olarak çorbada tuzumuz olsun 
diye bu kampanyayı düzenledik. 
Belediye başkanımızın öncülüğüyle 
ve hemşehrilerimizin desteğiyle bu 
kampanyayı gerçekleştirmiş olduk. 
Emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve ABD Baş-
kanı Trump hepimizin 
malumu üzere telefon-
da görüştüler. Beyaz 
Saray görüşmeyi, “iki 
NATO müttefiki ve 
stratejik ortak arasında 
yapılan bir görüşme” 
olarak niteledi. Gö-
rüşmenin amacını ise 
“güçlü ilişkilerin önemini teyit etmek 
ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş 
alışverişinde bulunmak” şeklindefor-
müle etti.

Trump’ınTürkiye’ye ve Cumhur-
başkanı Erdoğan’a ilişkin dikkatli bir 
tutum sergilediği hepimizin malu-
mu. Ne var ki Trump’ın bu tutumu 
bugüne dek ABD dış politikasına 
herhangi bir biçimde yansımadı, 
ikili ilişkiler açısından olumlu sonuç 
üretmedi. Hatta Trump’ın Kudüs ka-
rarı Türk- Amerikan ilişkilerine yeni 
bir yük bindirdi.

Trump başkanlık koltuğuna 
oturmadan önce 15 Temmuz darbe 
girişimi gerçekleşmişti. ABD’nin FE-
TÖ’ye ve YPG’ye desteği sürüyordu. 
Türkiye’nin yeni başkandan beklen-
tisi Türkiye’nin terörle mücadelesi-
ne destek vermesi, FETÖ ve PKK/
YPG’ye verdiği desteği geri çekme-
siydi.Ne yazık ki bu beklenti karşı-
lanmadı. ABD yönetimi FETÖ’ye ve 
YPG’ye destek vermeye devam etti. 
Trump’ın Türkiye’ye yaklaşımındaki 
tek fark, Obama döneminde Türki-
ye’ye karşı yürütülen yıpratma sava-
şını tam anlamıyla benimsememesi 
oldu. Daha açık söylersek Trump, 
Obama’nın yaptığı gibi Türkiye’de 
bir yönetim değişikliği meydana 
getirmek için açıktan bir mücadele 
yürütmedi.

Baktığımız zaman Trump tutarlı 
ve anlamlı şekilde Türkiye politikası 
üretemedi. ürkiye’nin ABD ile ih-

tilaf yaşadığı alanları 
Obama döneminden 
kalan aktörlerin yönet-
mesine izin verdi. Hal 
böyle olunca Suriye 
krizi ABD tarafından 
Türkiye’yi çevrelemek, 
Türkiye’nin müzakere 
masasında elini za-
yıflatmak için bir araç 
olarak kullanılmaya 
devam etti.

Türkiye, ABD’nin bu tavrına 
kökten karşı çıktı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ABD’nin bu yaklaşımının 
masadaki müzakerelerle değişme-
yeceğini, sahada mevzi kazanmak-
tan başka çare olmadığını gördü. 
Zeytin Dalı Harekâtı bu anlamda atıl-
mış çok önemli bir adım oldu.

Türkiye YPG’yi meşru hedef 
olarak gördüğünü bir kez daha ilan 
etti ve Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’e 
doğru yola çıktı. Bu yolculuk 2 ay 
bile sürmedi, Afrin kent merkezi ele 
geçirildi, terörden temizlendi. Şimdi 
sırada Menbiç’in temizlenmesi var.

Türkiye için Afrin harekâtının 
önemli hedeflerinden biri de ABD’ye 
YPG’ye verdiği desteği daha maliyet-
li, daha riskli ve daha zor savunulabi-
lir hale getirmekti. Bir diğer deyişle 
ABD’nin YPG’ye yönelik desteğini 
çekmesini temin etmek Türkiye için 
önemli hedeflerden biriydi.

Şu anda, Menbiç söz konusu 
olduğunda önümüzde 4 senaryo 
var. Ya ABD çekilecek, YPG kalacak. 
Ya ABD kalacak, YPG çekilecek. Ya 
her ikisi de çekilecek. Yahut da her 
ikisi de kalacak.Türkiye için bu se-
naryolardan ilk üçü kabul edilebilir 
niteliktedir. Dördüncü senaryonun 
ise hayata geçmesini hiçbirimiz iste-
meyiz. Diyelim ki oldu, o zaman ne 
olur? Bence bunun da cevabı açık. 
Zira Türkiye o bölgeyi terörist unsur-
lardan arındırmak için elinden gelen 
her şeyi yapacağını çoktan ortaya 
koydu....

SIRA MENBİÇ DE

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesinde (NEÜ) öğretmen aday-
larına, ‘Eğitimin Yeni Gündemi: 
STEM’ konulu konferans verildi. 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Prof. Dr. Erol Güngör Konferans 
Salonunda düzenlenen program-
da konuşan NEÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Süleyman Solak, “STEM 
(Science, Technology, Enginee-
ring, Math) ülkemiz için yeni bir 
kavram. Biz de bundan dolayı 
öğrencilerimize konu ile ilgili ya-
rarlı bilgileri aktarması için alanda 
araştırmaları, projeleri olan Ayşe 
Tuğba Öner hocamızı davet ettik. 
Konferansın herkes için verim-
li geçmesini temenni ediyorum” 
dedi.Programa konuşmacı olarak 
katılan İstanbul Medeniyet Üni-

versitesinden Doktor Öğretim 
Üyesi Ayşe Tuğba Öner, “Türki-
ye’de STEM Eğitiminin amaçla-
rını; öğrencilerin Matematik ve 
Fen başarılarını geliştirmek, bilgi 
toplumu olmak için gereken işgü-
cünü yetiştirmek, yüksek teknoloji 
ihracatı yapan firmaların olması 
için öğrencileri yetiştirmek olarak 
sıralayabiliriz. Bizim yetiştireceği-
miz nesiller, bilişsel olarak insan 
gücünün kullanıldığı Endüstri 4.0 
yani 4. Sanayi Devrimine doğru 
gidiyor. Bu yüzden öğrencileri bu 
alanlara yönlendirmeli ve STEM 
Eğitimine önem vermeliyiz” ifade-
lerini kullandı.

Konferans soru-cevap bölü-
münün ardından plaket takdimi ile 
sona erdi. n HABER MERKEZİ

Öğretmen adaylarına
STEM eğitimi anlatıldı

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Müftülüğü arasında “Kadın ve Aile Eğitimi”ne ilişkin protokol imzalandı.
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LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

SAHİBİNDEN
SATILIK TARLA
Aliya İzzetbegoviç

Caddesine
cepheli

10.000 m²’lik
arsa satılıktır.

Adres: Aşağı Pınarbaşı Mahallesi
Selçuklu/ KONYA

Telefon: 0533 322 95 68

ADA: 29879  PARSEL: 110
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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.

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

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak 
üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDE
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

18-22 YAŞ ARASI

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

SELÇUKLU BÖLGESİNDE OTURANLAR OTOGAR CİVARI

Dolgun Ücret + SSK + Yemek + Mesai + Servis
Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arasıKonya Çimento İnsan Kaynakları

Adres: Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No: 15 
Selçuklu / Konya

Telefon: 0332 346 03 55

ELEMAN ARANIYOR

• Meslek Yüksek Okulu veya Teknik Liselerin Elektrik
 bölümlerinden mezun,
• Ekip çalışmasına önem veren ve iş birliği becerisi yüksek,
• Vardiyalı ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek   (3 

Vardiya),
• Askerlik hizmetini tamamlamış ve 30 yaşını aşmamış,
• Tercihen Ekat belgesi olan “Elektrik Bakım İşçisi” alınacaktır.
• İşçi alımı sınav ile yapılacaktır,
• Başvurular bizzat yapılacaktır,
• Sınav başvurusu Konya Çimento Fabrikası güvenliğine       isim, 

soyisim, diploma ve telefon  İbrazı ile yapılacaktır.
• Sınav tarihi başvuran adaylara telefon ile bildirilecektir.
• Meslek Yüksek Okulu veya Teknik Liselerin Elektrik bölüm   le-

rinden mezun olmayanların başvurusu kabul
 edilmeyecektir.
• Başvuru tarihleri 27.03.2018 – 13.04.2018 tarihleri arasında
 Konya Çimento Ana Giriş kapısından yapılacaktır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Konya Çimento
Sanayi  A.Ş.’ ye
Elektrik Bakım

İşçisi Alınacaktır. 
BAŞVURU KRİTERLERİ:
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Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

SERVİS+SSK+YEMEK
YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

ALINACAKTIR

• CNC Operatörü
• Üniversal Torna

Operatörü
• Kaynakçı

• Boyacı
• Vasıfsız Elemanlar

 Alınacaktır
Adres : Vatan Sanayi Hasmavi Sokak No:43 

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

 FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

r ENJEKSİYON, DAMLAMA VE
EKSTRÜZYON BÖLÜMÜNDE VASIFLI, 
VASIFSIZ ÜÇ VARDİYA SİSTEMİNDE

ÇALIŞABİLECEK
BAY - BAYAN OPERATÖRLER 

r DEPO VE SEVKİYAT BÖLÜMÜNDE
ÇALIŞABİLECEK VASIFLI - VASIFSIZ

BAY ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

 MÜRACATLARIN ŞAHSEN 1 ADET FOTOĞRAFLA BİRLİKTE
AŞAĞIDAKİ ADRESE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
NOT: MAAŞ + SSK + SERVİS + YEMEK

ADRES:  TATLICAK MAH. KONYA EREĞLİ YOLU 10. KM NO:115  KARATAY/KONYA

TEL: 0332 334 03 88

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 VE,

* VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

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.
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.

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 KAYNAKÇI,
3 PRESS OPERATÖRÜ,
3 SEVKİYAT SORUMLUSU,
3 YETİŞTİRİLMEK ÜZERE CNC 
PERSONELİNE İHTİYAÇ VARDIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Selman CAN’ın babası

Bekir CAN’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 778203   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Selçuk Üniversitesi Bozkır 
Meslek Yüksekokulu tarafından 
düzenlenen etkinlikte Afrin’de 
şehit olan her bir asker için fidan 
dikildi. Zeytin Dalı Operasyonu’n-
da şehit olan 51 şehit için 51 fidan 
dikildi. 

Bozkır Meslek Yüksekokulu 
Müdürü, Eczacılık Fakültesi Far-
masötik Botanik Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman 
Tugay yapmış olduğu konuşma-
sında, “Bozkır Meslek Yükseko-
kulu olarak bugün vatanımız ve 
milletimiz için Şehit olmuş Meh-
metçiklerimiz için fidan dikimi et-

kinliği gerçekleştiriyoruz. Vatanı-
mızın bütünlüğü için 68 gün önce 
askerlerimizin harekâta giderken 
yapmış olduğu konuşmalar ulusa 
güven düşmana korku vermiştir. 
Askerlerimize sorulan hedefiniz 
nedir sorularına verilen cevapta 
“Hedefimiz Kızılelma, ailelerimiz 
bizim için dua etsin bu bize ye-
ter” dedi.  Prof. Dr. Osman Tugay, 
“Aziz şehitlerimiz, vatan için göz-
lerinizi kırpmadan canlarınızı feda 
ederek makamların en yücesine 
eriştiniz. Kalbinizde taşıdığınız 
vatan, millet ve bayrak sevgisiyle 
gösterdiğiniz cesaret, kahraman-

lık ve fedakârlık hiç bir zaman 
unutulmayacaktır. Bozkır Meslek 
Yüksekokulu olarak bizlerde Başta 
Afrin harekâtında Şehadet merte-
besine ulaşmış olan 51 Şehidimiz 
olmak üzere Çanakkale’de, Kurtu-
luş Savaşında ve vatanın bağımsız 
bütünlüğü için şehit olmuş asker-
lerimizi rahmet ve minnetle yâd 
ediyoruz” diye konuştu. 
TÜM ASKERLER İÇİN DUA OKUNDU

Bozkır Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinin hazırladığı konuş-
ma ve şiirlerin okunmasından 
sonra Bozkır İlçe Müftüsü Seyit 
Böğet şehitler, gaziler ve tüm as-

kerler için dua okudu.  
Daha sonra programa katılan 

protokolün, üniversite öğrenci-
lerinin, akademik personelin ve 
Bozkır halkının katılımı ile fidan 
dikilecek alana şehitler için tek-
birler ve sloganlar atılarak geçil-
di.  Program’a katılan, katılım-
cıların her bir Afrin şehidi adına 
bir fidan dikiminden 
sonra katılımcılara 
helva ikram edildi.  
Etkinlik sonrasında 
Bozkır Orman İşlet-
me Şefliği tarafından 
katılımcılara OGM 

tarafından hazırlanmış ağaç kuş 
yuvası hediye edildi.  Selçuk Üni-
versitesi, Bozkır Meslek Yükseko-
kulu tarafından gerçekleştirilen 
Afrin Şehitleri Fidan Dikimi et-
kinliğine Bozkır Kaymakamı Emre 
Öztürk, Bozkır Belediye Başkan 
Vekili Ahmet Keleş, Bozkır Sav-
cısı Emre Güneş, Bozkır Emniyet 

Amiri Ramazan Arlı, Fen Bilimleri 
Enstitüsü Md. Yrd. Doç.Dr. Meh-
met Erdoğan, Bozkır İlçe Müftüsü 
Seyit Böğet, AK Parti İlçe Başkanı 
Memduh Çelmeli, Milliyetçi Hare-
ket Partisi İlçe Başkanı Ata Küçük-
duran, kurum amirleri, öğrenciler 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
n HABER MERKEZİ

51 şehit için 51 fidan dikildi 
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TED’li öğrenciler Matematik
Olimpiyatları’nda yarıştı

Ereğli Belediyesi’nden mahalle 
muhtarlarına ücretsiz internet

TED Konya Koleji Öğrencileri 
, TED Ankara Kolejinin her yıl ge-
leneksel olarak düzenlediği Mate-
matik Olimpiyatları’na katıldı. TED 
Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesinin 
düzenlediği Matematik Olimpiyatı-
na ülkemizin değişik bölgelerinden 
birçok öğrenci katılarak illerini tem-

sil ettiler. TED Konya Koleji Mate-
matik zümresi önderliğinde, yarış-
maya 10. sınıflardan 2 ve 11. sınıf 
öğrencilerinden 2 öğrenci katıldı.  

Yarışma programı esnasında 
öğrenciler, diğer okullardan gelen 
arkadaşlarıyla tanışma fırsatı yaka-
layarak onlarla tatlı bir rekabet içe-

risine girdi. 
TED Konya Koleji Kurucu Ge-

nel Müdürü Gülören Kale, “Anka-
ra’da yapılan Matematik Olimpiya-
tına katılan öğrencilerimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını dili-
yoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi Muhtarlara 
ücretsiz internet kullanımı sağlıyor. 
İhtiyaçları etkin haberleşme ile daha 
hızlı çözüme kavuşturmak için baş-
latılan uygulama muhtarlar tarafın-
dan takdirle karşılandı. “Muhtarlar 
halkımızla aramızda köprüdür” diyen 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgü-

ven, “87 Mahalleye sahip olan ilçemiz 
27 İl’den daha büyüktür. Bu anlamda 
her Mahallemizin sorunlarını bilme-
miz mümkün olmuyor. Bu noktada 
Muhtarlarımızın destekleriyle her 
Mahallemize hizmet götürmeye çalı-
şıyoruz. Mahallelerimizin eksiklerini, 
hemşehrilerimizin istek ve taleplerini 

hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için 
canla başla çalışıyoruz. Bu anlamda 
Muhtarlarımıza internet hizmeti sağ-
layarak hızlı bir haberleşme ağı kur-
mak istedik. Her şey Ereğli’mize daha 
çok, daha kaliteli ve daha hızlı hizmet 
edebilmek için” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay  Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, AK Parti Karatay İlçe 
Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçilen 
Muhammet Fatih Sert’i ziyaret ede-
rek yeni görevinde başarılar diledi. 

 Başkan Mehmet Hançerli, AK 
Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları 5. 
Olağan Kongre’sinde Başkanlığa se-
çilen Muhammet Fatih Sert’i ziyaret 
etti. Başkan Hançerli, Muhammet 
Fatih Sert’in Karatay Belediyesi 
Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nde 
kurucu başkan olarak yıllarca hiz-
met verdiğini, birlikte omuz omuza 
çalışmalar yaptıklarını, bu hizmet-
lerinden dolayı kendisine teşekkür 
ettiğini belirtti. Başkan Hançerli, 
‘’Teşkilatımız, Belediyemiz, Bele-
diye Gençlik ve Kadın Meclisimiz 
olarak, 316 bin nüfusa sahip Kara-
tay’ımıza hizmetle mükellefiz. Bu 

davaya hizmette Kadın Kollarının 
ve Gençlik Kollarının katkıları fev-
kalade büyüktür. Karatay’da  AK 
Partimize çok büyük bir destek var. 
Bu oy oranını daha da yüksekle-
re taşımak için 2019 seçimlerinde 
üzerimize düşen görevi fazlasıyla 
yapacağız. Muhammet Fatih Sert 
kardeşimize görevinde başarılar di-
liyor, her projede her hizmette Ka-
ratay Belediyesi olarak yanlarında 
olduğumuzu bir kez daha belirtiyo-
ruz’’ dedi.

 Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Muhammet Fatih 
Sert,  ‘’Devraldığımız bu emaneti 
layıkıyla taşımaya çalışacağız. Da-
vamız için  Teşkilatımızla, Beledi-
yemizle birlikte çalışmalarımızı sür-
düreceğiz. Karatay’da AK Parti’nin 
yüksek olan oylarını daha da yük-

seltecek çalışmalar yapacağız. Bu-
güne kadar desteğini esirgemeyen 
herkese teşekkür ediyorum. Bizim 
kapımız çalışmaya, proje üretmeye 
dair gönlü olan herkese açık. İnşal-

lah hayırlara vesile olur.’’dedi. Mu-
hammet Fatih Sert  Başkan Meh-
met Hançerli’ye ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Kazak isimli kısa filmin 
galası, gerçekleştirildi

71. Cannes Film Festivali’n-
de binlerce film arasından finale 
kalmaya hak kazanan Selçuk Üni-
versitesi Radyo, TV ve Sinema 
son sınıf öğrencisi Ömer Sevinç’in 
senarist ve yönetmenliğini yaptı-
ğı “Başlangıç” isimli kısa filmi ile 
yönetmen ve senaristliğini Selçuk 
Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema 
son sınıf öğrencisi Simay Yaykır’ın 
yaptığı “Kazak” isimli tarihi dönem 
kısa filminin galası, Selçuk Üniver-
sitesi’nde gerçekleştirildi. İstanbul 
Kısa Filmciler Derneği’nde finalist 
olan Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğrencisi Esra Yıldırım’ın 
yönetmen ve senaristliğini yaptığı 
“Çalıkuşu” filminin de gösterimi-
nin gerçekleştirildiği galada, genç 
yönetmenlere plaket takdim edildi.

Merkezi Derslik Çatalhöyük 
Salonu’nda düzenlenen galaya Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Uyanık ile öğretim üyeleri 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo Televizyon ve Si-
nema Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Aytekin Can, öğrencilerin başarı-
larından dolayı gururlandıklarını 
belirterek, “Bugün burada Cannes 
Film Festivali’nde ve İstanbul Kısa 
Film Festivali’nde finale kalan öğ-
rencilerimizin filmlerini izlemek 
için gala gecesinde buluştuk. Rek-
törümüze, Dekanımıza, öğretim 
üyelerimize, bölümdeki tüm arka-
daşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Sayın Rektörümüze Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne 
verdiği destek için özellikle Kısa-
ca Film Atölyesi’ne verdiği teknik 
destek için çok teşekkür ediyorum” 
dedi. Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Kalender, Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Şahin’e desteklerinden dolayı te-
şekkür ederek, önemli başarılara 
imza atan öğrencilerini kutladı.

“İLETİŞİM ALANINDA EN 
İYİLERDENSİNİZ”

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrencile-

ri başarılarından dolayı tebrik ede-
rek, başarılarının devamını diledi. 
Gençlerin, toplumun morali, dina-
mizmi olduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Şahin, “Hayatın neşesisiniz. 
Toplum, bunalım ve depresyonda 
bir topluma dönüşüyor. O açıdan 
yaptığınız işler, toplumu canlı ve 
diri tutma adına büyük önem arz 
ediyor. Çok şey söylemeye gerek 
yok, zaten en iyilerdensiniz. Ülke-
mizde, bu alandaki en iyilerdensi-
niz. Bunu aldığınız ödüllerle de is-
patlıyorsunuz. Bu noktada öğretim 
üyelerimizin katkısı çok büyük. Si-
zinle yaşıyorlar, sizi konuşarak, sizi 
zikrederek size verecekleri eğitimi 
telaffuz ederek yatıp kalkıyorlar. 
Bizlere taleplerinizi, size verece-
ğimiz destekleri iletiyorlar. Biz de 
elimizden geleni, imkanlarımız 
ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz. 
Size düşen şey; gençliğinizi boşa 
harcamayın. Gençliğinizi, kendini-
zi geliştirmek ve yetiştirmek adına 
harcayın. İslam, çalışmayı ibadet 
sayar. Bizim gelişmeye, ilerlemeye 
ihtiyacımız var. Milli ve yerli de-
ğerlere sahip olan nesiller olarak 
modern ve çağdaş dünyanın tüm 
gereklerini, bilgi birikimini topla-
yarak, gereklerini yerine getirerek 
gelişmemiz lazım” şeklinde konuş-
tu.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin, genç yönetmenlere plaket 
takdim etti.

 “Başlangıç”, bir Türk savaş 
muhabiriyle Ukraynalı bir askerin 
esir alındıkları kamptan kaçış öy-
külerini anlatıyor. “Kazak”, I. Dün-
ya Savaşı’nın Kafkas Cephesi’nde 
gerçekleşen çatışma sonucu esir 
düşen Rus Çarlığı Subayı Viktor 
ile Osmanlı Subayı Musa arasında, 
tutsaklık ilişkisiyle başlayan zorun-
lu etkileşim, iletişim sürecini ve bu 
süreçte yaşanan duygu değişimle-
rini dönemin tarihi şartları üzerin-
den inceliyor.

“Çalıkuşu”, Cumhuriyet’in ilk 
öğretmenlerinden Sabiha Özar’ın 
hikayesine odaklanıyor. Babasız 
büyüyen ve Atatürk’ü babası yeri-
ne koyan Özar, öğretmenlik mes-
leğine de yine Atatürk’ün isteği 
üzerine başlıyor.
n HABER MERKEZİ 

SÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri Tuğra-11’i tanıttı. 500 metreye kadar ateşleme imkanını 
sağlanan Tuğra-11, kablosuz ateşleme sistemi ile dikkat çekiyor. Öğrenciler 3 çeşit roket tasarladı

Selçuk öğrencilerinden 
geliştirilmiş yerli roket

Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi öğrencileri tarafından 2016 
yılında 10 kişilik ekiple başlayan ve 
şu anda 15 kişiyle roket projelerine 
devam eden Uzay Teknolojileri Top-
luluğu’na bağlı Selçuk Roket Takı-
mı’nın yeni projesi; Tuğra-11.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makine Mühendisliği öğ-
rencisi ve Takım Lideri Altan Ber-
dan Minaz, Tuğra-11’in, 3 bin feet 
yüksekliğe ulaşabildiğini belirtti. 
Elektronik yüklerinde hava basın-

cıyla yükseklik ölçen sensörler kul-
lanıldığını dile getiren Minaz, roketin 
en yüksek seviyeden aşağı düşmeye 
başladıktan sonra kurtarma sistemi-
ne bağlı motorun hareketiyle paraşü-
tün açıldığını kaydetti. Roketin uçuş 
esnasında birtakım verileri kaydetti-
ğini vurgulayan Minaz,indikten son-
ra gerekli bilgilerin alındığının altını 
çizdi. Uçuş esnasında roketle sürekli 
iletişim halinde olduğunu aktaran 
Minaz, aynı anda verilerin bilgisayar 
ortamında görünebildiğinin altını 

çizdi. Ateşleme için önceki roketler-
den farklı olarak daha güvenli bir yol 
olan kablosuz ateşleme sisteminin 
geliştirildiğini aktaran Minaz, 500 
metreye kadar ateşleme imkanının 
sağlandığını belirtti. Selçuk Üniver-
sitesi Elektrik- Elektronik Mühendis-
liği öğrencisi Samet Cömert de, “Bu 
yola çıktığımızda belirlediğimiz her 
seferinde daha da gelişmiş 3 çeşit ro-
ket tasarlamıştık. İlk projemizi 2016 
da 1 atış yaparak denediğimiz Tuğ-
ra-10’dan sonra ikinci projemiz olan 

Tuğra-11 den de 2017-2018 yılları 
arasında 3 atış yaparak toplamda 
4 atış yapmış olduk. Sıradaki proje 
ise yine tüm tasarımı bize ait olan 
Tuğrul-20 adını verdiğimiz 10 bin-
feet yüksekliğe sahip canlı görüntü 
ve veri aktarabilen projemizdir. Bu 
projemizle aynı zamanda Teknofest 
İstanbul yarışmasına hazırlanmak-
tayız.  Öte yandan misyonumuz ise 
atmosferin troposfer tabakasını aşa-
cak roket projesini hayata geçirmek” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

‘Karatayımıza hizmetle mükellefiz’
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Hüyük ilçesinde, sabah namazı buluş-
maları devam ediyor. Hüyük Müftülüğü 
tarafından düzenlenen ilçeye bağlı Çamlıca 
Mahallesi’ndeki sabah namazı buluşma-
sında, Kaymakam Emre Zeyrek ve Müftü 
Abdullah Yaman mahalle sakinleriyle bir 
araya geldi. Hicret Camii İmam Hatibi Ce-
lalettin Uçar tarafından okunan Fetih Suresi 
tilaveti ile başlayan programda, kılınan 
namaz sonrasında tesbihat yapıldı ve vaaz 
verildi. Program sonunda, tüm ölmüşler ve 
şehitlerin aziz ruhları için dua edildi.
n AA

Beyşehir ilçesinde, Kütüphane Haftası kap-
samında açık havada kitap okuma etkinliği 
yapıldı.  Beyşehir İlçe Kütüphane Müdür-
lüğü tarafından 81 İlde Kitap Okuyoruz 
Projesi çerçevesinde, “okumak değiştirir” 
sloganıyla Atatürk Anıtı Meydanı’nda kitap 
okuma etkinliği düzenledi.  Etkinliğe katılan 
ilçe protokolü ve öğrenciler, yarım saat sü-
reyle açık alanda kitap okudu. Kütüphane 
Müdürü Kemal Yeşilyurt, etkinlik sonun-
da katılımcılara teşekkür etti.  Etkinliğe 
Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halim 
Gümüşel de katıldı. n AA

Sabah namazında
biraraya geldiler

Açık havada 
kitap okudular

Karaman’da Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe des-
teği almaya hak kazanan 20 çiftçiye, 740 baş Akkaraman 
ırkı koyunları törenle teslim edildi. Koyun dağıtım törenin-
de konuşan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan 
Özçalık, Tarımsal nüfusun gençleşmesi ve ülkenin kalkın-
masında büyük öneme sahip olan proje kapsamında 2016 
ve 2017 yıllarında Karamanda toplam 256 çiftçinin genç 
çiftçi projesinden yararlandığını ifade etti. Projenin 2018 
yılında da devam edeceğini belirten Özçalık, “Genç Çiftçi 
Projesinde 256 genç çiftçimizin projesi kabul edilerek 7 

milyon 680 bin TL destekleme ödemesi yapıldı. Bu kap-
samda 2017 yılı genç çiftçi başvurularında hak sahibi olan 
ve küçükbaş hayvan destekleme konusunda hibe projesi 
onaylanan il merkezinde 10, Ayrancı’da 4, Sarıveliler’de 4, 
Kazımkarabekir’de 1, Başyayla’da 1, Ermenek’te 1 olmak 
üzere toplam 20 genç çiftçiye 35’er adet koyun ve 2’şer 
adet koç olmak üzere 740 adet Akkaraman koyununu bu-
gün teslim ediyoruz” dedi. Özçalık, genç çiftçi projesi kap-
samında teslim edilen koyun ve koçların genç çiftçilerimize 
ve ilimize hayırlı olmasını diledi.  n İHA

20 çiftçiye 740 koyun teslim edildi

Ilgın ilçesinde “Yetim Dayanışma 
Günleri” kapsamında fidan dikim et-
kinliği düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Derneği Il-
gın Temsilciliği “Yetim Dayanışma 
Günleri” etkinliği kapsamında 300 
fidanı toprakla buluşturdu. Konya İn-
san Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani 
Yardım Derneği Ilgın Temsilciliği’nin 
programı kapsamında yetim çocuklar 

fidan dikti. 
İHH Ilgın Temsilcisi Abdullah 

Yağcı Ilgın ilçesi Çavuşcu gölü yo-
lundaki alanda düzenlenen etkinlikte 
yetimlerin keyifli saatler geçirdiğini 
söyledi. 

Yetimlere doğa sevgisi aşılamak 
ve insanlığa faydalı işler yapma şu-
uru kazandırmak için toplandıklarını 
aktaran Yağcı, “Yetim çocuklarımız 

gönüllüler ve öğrenciler burada. Ka-
labalık bir aile olarak 300 fidanı du-
alarla toprakla buluşturduk. Bu yıl 
ilkini yaptığımız bu programı, doğa-
nın yenilenmesi için burada yetim 
yavrularımızla gerçekleştiriyoruz. İn-
sanların yeşille bezenmiş bir doğada 
yaşaması için bu fidan dikimi etkinliği 
önemli.” diye konuştu. 

Yağcı, yetimlerin kendilerini fidan 

gibi hayal ettiğini belirterek, şunla-
rı kaydetti: “Nasıl bir fidan büyüyüp 
ağaç olunca insanlığa hizmet veriyor-
sa bu yetimlerimiz de en güzel şekil-
de yetişip insanlığın hayrına olan işle-
ri yapacaklardır. İnşallah yetimlerimiz 
onlara verdiğimiz emeklerle büyüye-
cekler. Bu işler birer eğitimdir. Fidan 
dikmek bu eğitimin bir parçasıdır. 
Bu yavrularımız da doğa sevgisi ka-

zanıyor. İnsana hizmet etme, faydalı 
ve hayırlı işlerle uğraşma alışkanlığı 
kazanacaklar. Bu yavrularımız, sokak 
çocuğu olmayacak. Ülkesine, ailesine 
ve çevresine hayırlı faydalı bireyler 
olarak yetişecek.”

İHH’nın bu etkinliği geleneksel 
hale geldiğine dikkati çeken Yağcı, bu 
kapsamda nisan ve mayısta önemli 
programlar düzenleneceğini bildirdi. 

Programa Ilgın Kaymakamı Yü-
cel Gemici, Türkiye Gençlik Kulüpleri 
Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal 
Okudan, Ilgın Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Kılınç, Eğitim Bir-Sen Ilgın 
Şube Başkanı Mehmet Kurt,  Kon-
timder Ilgın Temsilcisi Gürol Turan, 
Ilgın Gençkonfed Temsilcisi Rama-
zan Yağcı ve gönüllü vatandaşlar ile 
yetimler katıldı.  n AA

Sağlık çalışanlarına 
yıpranma hakkı müjdesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demir-
can, CNN Türk canlı yayınında, 
gündeme ilişkin açıklamalarda bu-
lundu, soruları yanıtladı. Yayımla-
nan RTÜK Yönetmeliği’nde çocuk 
programları ve çocuk kanallarında 
bazı gıdalara yönelik uygulanacak 
reklam yasağının anımsatılarak, 
Sağlık Bakanlığınca bu gıdaların 
yer alacağı kırmızı, turuncu ve yeşil 
listelerin hazırlanıp hazırlanmadı-
ğının sorulması üzerine Demircan, 
listelerin tamamlandığını bildirdi. 
Demircan, “Listeler hazırlandı ve 
RTÜK’e gönderildi. RTÜK bu uy-
gulamaları takip edecek.” yanıtını 
verdi. Demircan, listede yer alan 
diğer gıdalara ilişkin ise şu bilgileri 
verdi: “Turuncu bant denilen gıda-
lar kapsamında ise bunlar belli ku-
rallara uydukları zaman reklamları 
yayımlanabilecek. Bunlar da tuzlu 
ve baharatlı atıştırmalıklar, sütlü 
içecekler, diğer içecekler, kahvaltı-
lık gevrekler, yoğurtlar, süt, krema 
ve diğer benzer besinler, peynir, 
tüketime kolay hazırlanan gıdalar, 
tereyağı, katı yağlar, sıvı yağlar, 
ekmek ve ekmek ürünleri belli 
kurallar içerisinde uyması halinde 
reklamları yapabilecekler. Yeşil 
kısımda ise taze, dondurulmuş et, 
tavuk, balık, taze ya da dondurul-
muş sebze, meyve ve bakliyat, süt, 
yoğurt, ayran, peynir gibi yiyecek-
ler.” Nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) 
gıdalarda kullanılmasına yönelik 
olarak da Demircan, “Biz, nişasta 
bazlı şekerler konusunda toplumu 

uyarmaya başlamıştık. Toplumdan 
ve siyasal iradeden gerekli yansı-
ma geldi ve kota düşürüldü. Diğer 
şekerler de sağlık için sıkıntı oluş-
turuyor. Dolayısıyla biz toplumun 
bilinç düzeyi yükseldikçe talebin 
artacağını biliyoruz. Toplumun ta-
lepleri ve bilimin gerekleri yerine 
getirilecek” diye konuştu.

Çocuklara yönelik cinsel is-
tismara yönelik yapılan çalışma 
hakkında da bilgi veren Demircan, 
“Kimyasal hadım yasalaşacak mı? 
Basına sızan bilgilere göre, hapis 
cezası sonrasında 5 yıllık bir teda-
vinin öngörüldüğü belirtiliyor. Son 
urum nedir?” sorusuna bunun bir-
çok Bakanlığı ilgilendiren bir konu 
olduğu yanıtını verdi. Demircan, 
Sağlık Bakanlığı’nı ilgilendiren 
yönleri ele aldıklarını, bunu ilgi-
li yerlere bildirdiklerini ve Adalet 
Bakanlığı ile gerekli çalışmaları 
yaptıklarını belirterek, “Son şekli 
verildiğinde açıklanacak” dedi.

Bakan Demircan, sağlık çalı-
şanlarıyla ilgili yasa paketi hazırlığı 
ve yıpranma hakkındaki bir soru 
üzerine, “Yasa paketi hazır, Ba-
kanlar Kurulu’ndaki ilk sunumu 
yaptık ve önümüzdeki ilk günler-
de Meclis’e gelecek. Sağlığın ihti-
yaç duyduğu yasal düzenlemeleri 
de hazırladık bir paket olarak. Bu, 
önümüzdeki günlerde Meclis’e 
sunulacak. Son şekli Meclis’te su-
nulacak metinde görülecek ama şu 
kadarını söyleyeyim, yıpranma yer 
alacak” yanıtını verdi.  n AA

İşitme engelli bireylerin kamuda iletişim sorunlarının ortadan kaldırılması amacıyla Konya Karatay 
Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursa, Konya Adliyesi’nde görevli 21 personel katıldı

İşitme engellilere 
hizmet verecekler

Konya Adalet Sarayı’nda işitme 
engelli vatandaşlara daha iyi hizmet 
sunulabilmesi amacıyla işaret dili 
eğitimi alan personele sertifikaları 
verildi. İşitme engelli bireylerin ka-
muda iletişim sorunlarının ortadan 
kaldırılması amacıyla Konya Kara-
tay Halk Eğitim Merkezi tarafından 
düzenlenen kursa, Konya Adliye-
si’nde görevli 21 personel katıl-
dı. Kursta başarılı olan personele 
sertifikaları törenle takdim edildi. 
Törende konuşan Konya Cumhu-

riyet Başsavcısı Bestami Tezcan, 
adliye teşkilatı olarak amaçlarının 
vatandaşa en iyi hizmeti sunmak 
olduğunu ifade ederek,  “Engelli 
vatandaşlarımızın yaşamını kolay-
laştırmak adına tekerlekli sandalye, 
görme engelliler için kabartma ta-
belalar, hissedilebilir yürüyüş alan-
ları ve sesli asansör gibi olanakları 
vatandaşlarımızın hizmetine sun-
duk.  Kendi asli görevlerinin yanın-
da işaret dili sertifikası alarak işitme 
engelli vatandaşlarımıza verilecek 

hizmette önemli katkı sağlayacak 
tüm personelimizi gönülden tebrik 
ediyorum” dedi.

Konya Adli Yargı Adalet Komis-
yonu Başkanı Nuri Koçer ise, günü-
müzde engellilerin en büyük sorun 
yaşadığı yerlerden birinin,kamuya 
ait kurum ve kuruluşlar olduğunu 
söyleyerek, “Amacımız yeterli sa-
yıda işaret dili bilen personelimizin 
olmasını sağlamak. Böylece engelli 
vatandaşlarımız tek başlarına Adli-
yemize gelip rahatlıkla işlerini hal-

ledebilecekler. Değerli katkıların-
dan dolayı Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz eve Karatay Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze 
teşekkür ediyorum” dedi. Karatay 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Büyükmanav, Karatay Halk Eği-
tim Merkezi Müdürü İbrahim Sar-
doğan’ın yanı sıra adliyede görevli 
personelin katılımları ile gerçek-
leştirilen tören başarılı kursiyerlere 
sertifikaların verilmesi ile son bul-
du.  n HABER MERKEZİ

‘Yetimlerimiz verdiğimiz emeklerle büyüyecek’

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, adliye teşkilatı olarak amaçlarının vatandaşa en iyi hizmeti sunmak olduğunu ifade etti. 

Sağlık Bakanı
Ahmet Demircan
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‘Şiir kültürümüzün omurgasıdır’
Konya Aydınlar Ocağı’nın Öncü 

Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen 
Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, Dâr’ı 
Dünya’dan gelen esintilerle birlikte 
Konya şiirleri dile geldi.

Eski Karaman Belediye Başkanı, 
bürokrat, araştırmacı Yazar ve Şair 
Kâmil Uğurlu, “Dâr’ı Dünya Söylen-
tileri” ve “Gölgeli Sokağın Şiirleri” 
adlı şiir kitaplarında yer alan en gü-
zel şiirlerini sohbet tadında okudu.  
Şiir Dinletisinde daha çok sosyal 
ağırlıklı şiirlerini gönül dostlarıyla 
birlikte paylaşan şair Kâmil Uğurlu, 
“Şiir kültürümüzün omurgasıdır. 
Millet olarak anadan doğma şairiz. 
Kendi tanımlamamla şiir yüreğin tâ 
kendisidir” dedi.

Şair Galip Ata iki kahramanlık 
şiirini seslendirirken üniversite öğ-
rencisi Ayşegül Yıldırım ise, kendi 
yazdığı ve büyük alkış alan “Ihla-
murlar Çiçek Açtığı Zaman” adlı 
şiirini okudu. Konya Aydınlar Ocağı 
Genel Başkanı Dr. Mustafa Güç-
lü’nün selamlama konuşmasından 
sonra kürsüye gelen Konya Aydın-
lar Ocağı başkan yardımcısı Mus-
tafa Sinan Ümit, 21 Mart’ın Dünya 
Şiir Günü olduğunu hatırlatarak 
şâir-yazar Kâmil Uğurlu’nun biyog-
rafisini okudu. 1942 Hadim/Aladağ 
doğumlu olan Uğurlu’nun 2009 se-

çimlerinde Karaman Belediye Baş-
kanı olarak seçildiğini ve mimarlık 
ile sanat kitaplarının yanında Konya, 
Karaman ve Eskişehir şehrengizle-
riyle şiir kitaplarıyla yeni bir akım 
başlattığını, Konya Şehrengizi adlı 
eserinin ise TYB tarafından “Yılın 
Kitabı” ödülüne lâyık görüldüğünü 
söyledi. Ötüşün Kuşlar Ötüşün adlı 
destan şiirinin ise Türk Dünyası Ya-
zarlar Birliği’nce ödüllendirildiğini 
kaydeden Sinan Ümit, Uğurlu’nun 
devlet nişanı ve daha başka ödül-
lerin de sahibi olduğunu ve 10’un 

üzerinde eseri olduğunu söyledi.
“ŞİİR YÜREĞİN TÂ KENDİSİDİR”
Konuşmasına, 16.yüzyıl divân 

şairlerinden Mevlevî Şâhidî İbra-
him Dede’nin, sohbetlerine “Gül-i 
gülzâr-ı kelâm-ı kadîm. Bismillâhir-
rahmânirrahîm” diyerek başladığı-
nı sohbetinde, “Affınıza sığınarak 
söylüyorum, roman ve hikâye bizde 
geleneği olmayan şubelerdir. Ama 
şiir kültürümüzün omurgasıdır. Ha-
kikaten millet olarak anadan doğma 
şairiz. Biz bütün millet olarak tepe-
den tırnağa, beşikten mezara şairiz.
Meselâ “Ay bulutta bulutta/ Mendi-
lim kaldı dutta/ Geleceksen gel gay-
rı/ Gönlüm hâlâ umutta” diye yazan 
bir başka şâirin Gül Adamlar adlı 
şiirini de okuyarak şiirin içten, sami-
mi duygularla yazılması gerektiği-
ne dikkati çekti. Fatih Sultan Meh-
med’in İstanbul’u fethettikten sonra 
zaferini kutlamak için Bosna’da bir 
şiir şöleni düzenlediğini ve dünya-
nın şairlerinin yanında bir çobanın 
da şiir okumak istediğini, Fatih’in 
bu çobana şiir veya beyitini okuması 
içi müsaade etmesi üzerine o çoba-
nın mısraları, Uğurlu şöyle paylaştı: 
“Padişahım hoş geldin/ Günlerin 
hayır olsun/ Yediğin balla kaymak/ 
Gezdiğin çayır olsun”. Bu şiir Fa-
tih’in fevkalade hoşuna gidiyor. Bu 

çoban şaire bir yerine iki ödül ve-
rin. Çünkü tamamen içten söyledi. 
Kendisi için en güzel olanı benim 
için de diledi. Bu sözler son derece 
makbuldür aman onu incitmeyin 
. Ve onu katmerli ödüllendirelim, 
demiş.”Ahmet Haşim’in “Şair an-
laşılmak için değil, hissedilmek için 
söyler” şeklindeki fikrini de paylaşan 
şair Uğurlu, bazı yerlerde okuduğu 
şiirlerini fon müziği olmadan oku-

duğunu, müziğin ise şiirin içinde var 
olduğunu ifade ettikten sonra şiir 
tariflerini ard arda sıralayarak “Şiir 
söz ile müzik arasında bir güzel ha-
disedir. Öyle olmalıdır. Herşeyden 
önce şiir, fakirin kanatine göre yü-
reğin tâ kendisidir. Şiiri tarif etme-
ye çalışmamak gerekir. Çünkü tarif 
akıl işidir, Şiir ise akıl dışı bir şeydir” 
dedi. Okumaya Konya ile ilgili sosyal 
içerikli şiirlerinden başlayan Uğurlu, 

bir saate yakın devam eden şiir din-
letisinin sonuna doğru Dârî Dünya 
Söylentileri de okudu. 

Şâir Kâmil Uğurlu’ya Aydınlar 
Ocağı’nın “Büyük Selçuklu Mirası” 
adlı kitap hediyesini ise, edebiyatçı 
emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Saim 
Sakaoğlu takdim etti. Sohbetten 
sonra davetlilere hamursuz arabaşı 
çorbası ikram edildi. 
n HABER MERKEZİ 

Kütüphane sayısını 58’e yükselten Selçuklu Belediyesi yerel yönetimler arasındaki birinciliğini tescillerken 365 bin 578  kitap, 
98 bin 522 bin üyeye ulaştı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Çocuklarımızı okumaya teşvik ediyoruz” dedi

Selçuklu’dan 58 kütüphane
Selçuklu Belediyesi tarafından 

54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri 
kapsamında ilçeye kazandırılan  29 
kütüphane için  Hafız Mustafa Bü-
yükkaplan İmam Hatip Ortaokulu’n-
da toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi şehrin eğitim 
ve kültür hayatına olan katkılarına 
54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri 
kapsamında 29 kütüphanenin toplu 
açılışını gerçekleştirerek devam etti. 
Kütüphane sayısını 58’e yükselten 
Selçuklu Belediyesi yerel yönetimler 
arasındaki birinciliğini tescillerken 
365 bin 578  kitap, 98 bin 522 bin 
üyeye ulaştı.

Hafız Mustafa Büyükkaplan 
İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekle-
şen programa Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ın yanı sıra 
okul müdürleri, öğrenci, öğretmen ve 
veliler katıldı. Program öncesi SEDEP 
Mehteran Takımı da gösterisi ile açılı-
şa renk kattı. 

Eğitime olan desteklere vurgu ya-
pan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay SEDEP’in bu destekle-
rin başında geldiğini belirterek; “Kon-
ya öyle güzel bir şehir ki bir taraftan 
hayırseverlerimiz, bir taraftan öğret-
menlerimiz, bir taraftan Milli Eğitimi-
miz ve bir taraftan belediyemiz hep 
birlikte güzel işler yapıyoruz. Şu anda 
burası sadece Konya’nın değil Türki-
ye’nin en marka okullarından biri ha-
line dönüştü ve bunda hayırseverimi-
zin çok büyük emeği var. Bir okul için 
hakikaten özel, okul standartlarının 
üzerinde bir okul inşa edildi. Sonra 
Milli Eğitime teşekkür ediyoruz bura-
sı bir Hafız İmam Hatip Ortaokuluna 
dönüştürüldü ve sonra proje okuluna 
dönüştürüldü. Biz de okulun hem  
çevre düzenlemesiyle ilgili ciddi işler 
yapıyoruz bir taraftan da fiziki alt ya-
pısını güçlendirmek adına önemli te-
sisler inşa ediyoruz. Hemen arka tara-
fınızda bir spor salonu tamamlanmak 
üzere ve bu salon bu yıl yaptığımız 6 
spor salonundan birisi. Tamamlan-
dığında inşallah Selçuklu’ya 17 spor 
salonu kazandırmış olacağız.  Bunlar-

dan 12’si okullarımızda 5’i mahallele-
rimizde bulunuyor. Böylece eğitimin 
eksikliklerini tamamlamaya gayret 
ediyoruz. Yine arka tarafta bulunan 
bir boşluk için bir suni çim saha ça-
lışması yürütülüyor. Bunların hepsini 
birleştirdiğinizde iyi bir fiziki mekan 
Milli Eğitimin doğru tercihi, Beledi-
yenin yatırımlarıyla ortaya marka bir 
okul çıktı” dedi.

“SELÇUKLU’YU GELECEĞE 
HAZIRLIYORUZ”

 54. Kütüphaneler Haftası etkin-
likleri kapsamında 29 kütüphanenin 

toplu açılışının mutluluğunu yaşa-
dıklarını ifade eden Başkan Altay,”-
Selçuklu Belediyesi olarak her zaman 
eğitime destek olmaya gayret ettik 
her manada destek oluyoruz. 9 yılda 
Selçuklu Belediyesi’nin Milli Eğitim’in 
hem fiziki alt yapısı, hem diğer pro-
jelerine Çanakkale dahil sağladığı 
destek toplam 137 milyon TL bede-
le ulaştı. Bu inanılmaz bir rakam bu 
rakam Selçuklu halkının oluşturduğu 
bir değerdir. Kamu kaynağı yönetiyo-
ruz ve ortaya Türk ekonomisinin gücü 
şehrimizin gücü çıkınca bu paraları da 

Milli Eğitime harcama imkanı  oluştu. 
Bu hizmetler için de en çok hoşumuza 
giden işlerden bir tanesi de kuşkusuz 
kütüphaneler. Şu anda Selçuklu’da 
kütüphane sayısı 58’e ulaştı bu yıl 29 
kütüphane açıyoruz. Yine bugünden 
itibaren 15 kütüphane açmak için 
arkadaşlarımız çalışma yürütüyorlar. 
Kitap sayımız 365 bine,üye sayımız 
98 bine ulaştı. Bir yılda değiştirilen 
kitap sayısı da yaklaşık 620 bin civa-
rında ve bunu istatiksel veri olarak 
tutabiliyoruz. Hangi kütüphanemiz-
de, hangi okulumuzda hangi kitaplar 

okunmuş bilebiliyoruz. Dün akşam 
yine “Konya Okuyor” yarışmamızda 
yapıldı ve bununla da çocuklarımı-
zı okumaya teşvik ediyoruz. Okul 
idaremiz ve ilgili arkadaşlarımız da 
kütüphaneleri teşvik ediyorlar inşal-
lah daha çok okuyan bir Türkiye’nin 
örneği Selçuklu olacak. Bu konuda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. Bir taraftan da Çanakkale proje-
miz devam ediyor tüm Türkiye’de ses 
getiren Çanakkale’nin 3.yılındayız ve 
lise 2.sınıf öğrencilerimiz uçakla gü-
nübirlik olarak Çanakkale’ye gidiyor-

lar. Böylece bu yıl tamamlandığında 
yaklaşık 30 bin gencimiz “Selçuklu 
Torunları Ecdadla Buluşuyor” proje-
si kapsamında Çanakkale’ye gitmiş 
olacaklar. Böylece  bütüncül bir yak-
laşımla Selçuklu’yu geleceğe hazırlı-
yoruz. Ben kütüphanemizin hayırlı ol-
masını temenni ediyorum bugün bir 
güzelliği daha burada yaşadık” dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından 
okullara kazandırılan 29 kütüpha-
neden birinin de Hafız Mustafa Bü-
yükkaplan İmam Hatip Ortaokulu’na 
kazandırılmasının mutluluğunu ya-
şadıklarını ifade Okul Müdürü Ali 
Menekşe;” İlim öğrenmenin İslam 
Kültüründeki önemine değindi. Me-
nekşe,”Burası hafız okulu ve öğren-
cilerimizin ilk öğrendiği ayetlerden 
birisi “İkra”dır ve aynı zamanda Pey-
gamber Efendimiz’e (S.A.V)  gelen 
ilk vahiydir. Bu çağrı ile cahiliye çağı 
kapanıyor ve İslam Çağı,  medeniyet 
çağı başlıyor. Rabbimiz Tela Hazret-
leri Peygamber Efendimizi, o dönem-
deki Müslümanları ve kıyamete kadar 
gelecek bütün Müslümanları bu çağı 
değiştirmeye davet ederken okumak 
ve ilimle bu işi gerçekleştirmemizi 
istiyor ve tarih boyunca bu medeni-
yette böyle devam etmiş. Peygamber 
Efendimiz (S.A.V) Allah-u Teala’nın 
kıyamet gününde bazı kullarına cen-
nette Peygamberin derecesini verir 
diyor. İnşallah yapılan bu hizmette 
emeği geçen Başkanımız, belediye 
personelimiz,  eğitim ve okul idarecisi 
kardeşlerimizin de amel defterlerinde 
kıyamet gününde görmeleri için dua 
ediyorum. Kütüphane hizmetlerini 
önemsiyoruz ve bu konuda belediye-
mizin hizmetleriyle okullarımız üze-
rindeki çok büyük bir yükü alınmış 
oldu.Öğrencilerin kitap okuması, bu 
kitapların takibi ve dönüşümü gibi 
konuların yanı sıra okullardaki kitap 
okuma istatistiklerinde de belediye-
mizin bize sunduğu takdire şayan hiz-
metlerden. Bütün okullarımız da bu 
okuma sisteminin ve kütüphanelerin 
kurulması temennisi ile emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yazar ve Şair Kâmil Uğurlu

İlçeye kazandırılan  29 kütüphane için  Hafız Mustafa Büyükkaplan İmam Hatip Ortaokulu’nda toplu açılış töreni gerçekleştirildi.
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TSK ve ÖSO, Afrin’de PKK/PYD’ye ait sözde eğitim alanını ve tünelleri, kuleleri inşa etmekte kullandığı beton üretim tesisini 
ele geçirdi. Afrin ve Azez’e su verilmesi için de harekete geçildi. Ayrıca Hatay’da Afrin’i gören bir tepeye Türk Bayrağı dikildi

Afrin’de terör izleri 
bir bir yok ediliyor

ÖSO, Afrin’in merkezinde yap-
tığı aramalarda YPG/PKK’nın sözde 
özel kuvvetleri olan HAT’ın eğitim, 
toplantı ve barınma yeri olarak kul-
lanılan bir üs tespit etti. Yer altı tü-
nelleri ve betonarme mevzilerin yer 
aldığı üste, yığılmış şekilde havanlar, 
silah, mühimmat ve telsizler bulun-
du. Mehmetçik de teröristlerce tünel 
ve mevzi yapımında kullanılan be-
ton blokların üretildiği tesisi buldu. 
İlçe merkezinde ortaya çıkartılan ve 
teröristlerin mevzi oluşturdukları iki 
binayı yer altından bağlayan beton 
bloklardan oluşturulmuş 30 metre 
uzunluğundaki tünelde mayın ara-
ması yapıldı. Zeytin Dalı Harekatı ile 
teröristlerden temizlenen Afrin’de 
hayatın normale dönmesine yönelik 
çalışmalar da devam ediyor. Terö-
ristlerin kaçmadan önce zarar ver-
dikleri Afrin ve Azez’e su sağlayan 
Meydanki Barajı’ndaki sorun Tür-
kiye’den gelen ekiplerce çözülecek. 
Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı kapsa-
mında Hatay’da çoban tarafından 
Afrin’i gören bir tepeye Türk Bayrağı 
dikildi. 

AFRİN’DE YPG/PKK’NIN SÖZDE 
ÖZEL KUVVETLER ÜSSÜ BULUNDU 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 
Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin ilçe 
merkezinde yaptığı aramalarda te-
rör örgütü YPG/PKK’nın sözde özel 
kuvvetleri HAT’ın eğitim, toplanma 
ve barınma yeri olarak kullandığı bir 
üssü daha ortaya çıkarıldı.

ÖSO’nun arama tarama çalış-
malarında Afrin merkezinin güney 
çıkışında YPG/PKK’lı teröristlere ait 
bir alan tespit edildi.

Söz konusu bölgede, eğitim 
amaçlı büyük alanlar ve harekat 
sonrasında kullanılmak üzere yer altı 
tünelleri ve güçlendirilmiş betonar-
me mevziler bulundu.

Yer altında inşa edilen odalar-
da mühimmat depolarının yanı sıra 
telsiz haberleşme araçları ve dizüs-
tü bilgisayar gibi elektronik cihazlar 
görüldü.

Yer üstünde ise açık eğitim 
alanları, zemine yığılmış bir çok 
havan, silah ve diğer mühim-
matlara rastlandı. Özgür Suriye 
Ordusu komutanlarından İsmail 
Hac Süleyman,  “Üs, eğitim alanı, 
koğuşlar, kadınlar için ayrı eğitim 
kampı ve komuta merkezinden olu-
şuyor.” dedi.  Süleyman, terörist-
lerin kampta el yapımı patlayıcı ve 
bomba yüklü araç hazırladıklarını 
tespit ettiklerini de söyledi.  ÖSO, 
11 Mart’ta da ilçe merkezinin 2 ki-
lometre kuzeydoğusundaki “135. 
Alay” olarak bilinen ve HAT tara-
fından kullanılan bir üssü de terö-
ristlerden temizlemişti. Teröristler 
burada ÖSO unsurlarıyla kısa süreli 
çatışmaya girdikten sonra geride 
araç, silah ve mühimmat bırakarak 
kaçmıştı. ABD, büyük bölümü Fırat 
nehrinin doğusunda olmak üzere 
HAT unsurlarına uzun süredir as-
keri eğitim veriyor. Örgüt, söz ko-
nusu unsurlarının birçoğunu Zeytin 
Dalı Harekatı’nın başlamasıyla Af-
rin’e kaydırılmıştı.

AFRİN’DE TERÖRİSTLERİN 
BETON FABRİKASI BULUNDU 
Zeytin Dalı Harekatı ile terörist-

lerden temizlenen Afrin’deki ara-
ma-tarama çalışmalarını sürdüren 
Mehmetçik, teröristlerce tünel ve 
mevzi yapımında kullanılan beton 
blokların üretildiği tesisle ilçe mer-
kezinde 30 metrelik tünel buldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafın-

dan hudutlarla bölgede güvenlik ve 
istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde 
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ men-
suplarını etkisiz hale getirmek, dost 
ve kardeş bölge halkını terör örgü-
tü üyelerinin baskı ve zulmünden 
kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi 
günü saat 17.00’de başlatılan “Zey-
tin Dalı Harekatı” sürüyor. 

Harekat kapsamında Afrin’i te-
rör örgütü üyelerinden temizleyen 
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçe 
merkezinde teröristlerce döşenen el 
yapımı patlayıcıları da imha ediyor.

Mehmetçik, aramalar sırasın-
da, teröristlerce açılan tünelleri ve 
kullanılan binaları da ortaya çıkardı. 
Bu kapsamda teröristlerce tünel ve 
mevzi yapımında kullanılan beton 
blokların üretildiği tesis bulundu.

Hazır kalıpların bulunduğu alan-
da teröristlerin, kalıplara beton dö-
kerek imal ettikleri blokları, tünel ve 
mevzi yapımında kullandığı belirlen-
di.

Alanda teröristlerce yakılan iş 
makineleri de dikkati çekerken, 
araçların, insansız hava araçlarının 
görüntü almasını engellemek için 
teröristlerce yakıldığı öğrenildi. 

İLÇE MERKEZİNDE 
30 METRELİK TÜNEL

Aramalarda ayrıca Afrin mer-
kezde, teröristlerin mevzi olarak 
kullandığı iki binayı yer altından 
bağlayan tünel de ortaya çıkarıldı. 
Teröristlerin, kent merkezindeki 
yaklaşık 30 metre uzunluğundaki 
tüneli, kazdıkları geniş çukura yer-
leştirdikleri beton bloklardan inşa 
ettiği belirlendi. Güvenlik güçleri ele 
geçirilen tünelde de mayın araması 
yaptı.

TERÖRİSTLERİN KESTİĞİ 
SUYU TÜRKİYE VERECEK 

Zeytin Dalı Harekatı ile terörist-
lerden temizlenen Afrin’de hayatın 
normale dönmesine yönelik çalış-
malar devam ediyor. Teröristlerin 
kaçmadan önce zarar verdikleri Af-
rin ve Azez’e su sağlayan Meydanki 
Barajı’ndaki sorun Türkiye’den ge-
len ekiplerce çözülecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafın-
dan hudutlarla bölgede güvenlik ve 
istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde 
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ men-
suplarını etkisiz hale getirmek, dost 
ve kardeş bölge halkını terör örgü-
tü üyelerinin baskı ve zulmünden 

kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi 
günü saat 17.00’de başlatılan “Zey-
tin Dalı Harekatı” sürüyor.

Afrin’in teröristlerden temizlen-
mesinin ardından ilçede hayatın nor-
male dönmesine yönelik çalışmalar 
da devam ediyor. İnsani yardım 
kuruluşlarının gıda ve sıcak yemek 
dağıtımı yaptığı bölgede teröristlerin 
neden olduğu altyapı sorunlarının 
giderilmesine yönelik çalışmalar da 
sürüyor.

Teröristlerin Afrin’den kaçma-
dan önce zarar verdikleri, Afrin ve 
Azez’e su veren Meydanki Barajı’n-
daki sorunun giderilmesi için DSİ 
ekibi bölgeye geldi. Yapılan çalışma-
ların ardından sorunun kısa sürede 
çözüleceği ve teröristlerin ilçeye ver-
diği bir zararın daha ortadan kaldırı-
lacağı kaydedildi.

AFRİN SINIRINDAKİ TEPEYE 
DEV TÜRK BAYRAĞI 

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden Af-
rin’i gören bir tepeye Türk bayrağı 
dikildi. 

Reyhanlı’daki bir mahallede ço-
banlık yapan Bekir Şanverdi tarafın-
dan Zeytin Dalı Harekatı’na destek 
amaçlı Afrin’i gören bir tepeye taş-
larla yapılan 150 metrekarelik Türk 
bayrağı, bölgeye gelenlerin büyük 
ilgisini çekmeye devam ediyor. 

Vatandaşların ilgisine duyarsız 
kalmayan Reyhanlı Belediyesi de 
bölgede çalışma başlattı. 

Bayraklı Tepe olarak anılan böl-
genin yolunu genişleten belediye 
ekipleri, insanların tepeye rahatça 
çıkması için merdiven yaptı.

Alana dikilen 12 metre uzun-
luğundaki direğe 35 metrekarelik 
Türk bayrağı çekildi. Işıklı dev harf-
lerle “Reyhanlı” yazılan alanda çevre 
düzenlemesi çalışmaların sürdüğü, 
daha sonra törenle açılış yapılacağı 
bildirildi. n AA

Hatay’ın Reyhanlı 
ilçesinden Afrin’i 

gören bir tepeye Türk 
bayrağı dikildi.
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Arazi toplulaştırmada yetki DSİ’de olacak!
Arazi toplulaştırma ve tarla içi 

geliştirme hizmetlerinin yürütülme-
sinde DSİ uygulayıcı kuruluş olarak 
yetkili olacak. Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, “Tarım arazi-
lerinin toplulaştırması şarttır. Bunun 
adil ve hakkaniyete uygun şekilde 
yapılmasını istiyoruz. Türkiye’de 
parsel büyüklüğü ortalama 6 dekar, 
bu alanda ekonomik bir tarım yapı-
lamaz.” dedi. TBMM Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti 
Konya Milletvekili Mehmet Baba-
oğlu başkanlığında toplandı. Komis-
yonda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevle-
ri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun-
larda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
namede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine 
devam edildi.

Tasarının 8. maddesi üzerinde 
milletvekillerinin eleştirilerini yanıt-
layan, Eroğlu, Türkiye’de arazilerin 

çok parçalı olması nedeniyle işletme 
masraflarının yüksek olduğunu söy-
ledi. 

Hükümetin tarım arazilerinin 
toplulaştırılmasına ilişkin önem-
li kararlar aldığına dikkati çeken 
Eroğlu, “Toplulaştırmanın faydaları, 
saymakla bitmez. Tarım arazilerinin 
toplulaştırması şarttır. Bunun adil ve 
hakkaniyete uygun şekilde yapılma-
sını istiyoruz. Türkiye’de parsel bü-
yüklüğü ortalama 6 dekar, bu alan-
da ekonomik bir tarım yapılamaz. 
Sulamayla toplulaştırma yapılınca 
vatandaşın menfaatine oluyor. Aynı 
anda çiftçi için altyapı tesislerinin 
yapılması sağlanıyor” diye konuştu. 

Değişiklik ile arazilerin tabii ve 
suni etkilerle bozulmasının ve par-
çalanmasının önlenmesi, parçalan-
mış arazilerde ise tabii özellikleri, 
kullanım bütünlüğü ve mülkiyet 
hakları gözetilerek birden fazla ara-
zi parçasının birleştirilip ekonomik, 
ekolojik ve toplumsal yönden daha 
işlevsel yeni parsellerin oluşturul-

ması ve bu parsellerin arazi özellik-
leri ve alanı değerlendirilerek kulla-
nım şekillerinin belirlenmesi ile köy 
ve arazi gelişim hizmetlerinin sağ-
lanması maksadıyla arazi toplulaştır-
ması yapılacak. Arazi toplulaştırması 
projesinin uygulanacağı sınırlar için-
de kalan arazi “toplulaştırması proje 
sahası” olarak belirlenecek.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi 
geliştirme hizmetlerinin yürütülme-
sinde DSİ uygulayıcı kuruluş olarak 
yetkili olacak. DSİ dışındaki kurum 
ve kuruluşlar, DSİ’nin iznine tabi 
olarak proje idaresi sıfatıyla arazi 

toplulaştırma ve tarla içi geliştir-
me hizmetlerini yürütmeye yetkili 
olacak. DSİ tarafından bağlı olduğu 
bakanlığın talebi ve Bakanlar Kuru-
lu kararı ile isteğe bağlı ya da ma-
liklerin muvafakati aranmaksızın 
zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla 
içi geliştirme hizmetleri yapılabile-
cek veya yaptırılabilecek. Bakanlar 
Kurulu kararı, arazi toplulaştırması 
ve diğer işlemler yönünden kamu 
yararı kararı sayılacak.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi 
geliştirme hizmetleri uygulanacak 
arazi üzerinde, DSİ veya proje ida-

resi tarafından yapılacak fiili uygu-
lamalar, hak sahiplerinin iznine tabi 
olmayacak.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi 
geliştirme hizmetleri yürütülen 
alanlarda tarımsal faaliyetleri kısıtla-
maya DSİ veya proje idaresi yetkili 
olacak. Arazi toplulaştırma ve tarla 
içi geliştirme hizmetleri için ihtiyaç 
duyulan toprak etüt ve analizleri, 
arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ 
veya özel arazi toplulaştırmasını 
gerçekleştiren proje idaresi tarafın-
dan yapılacak.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi 
geliştirme hizmetleri muhtevasında 
yapılacak duyurular, DSİ veya özel 
arazi toplulaştırmasını gerçekleşti-
ren proje idaresinin internet sayfa-
larında ve ayrıca köy veya mahalle 
muhtarının çalışma yerinde 30 gün 
süreyle ilan edilecek. Arazi toplu-
laştırması sonuçlarına karşı tescil 
tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde 
dava açılabilecek.

DSİ veya proje idaresi, gerekli 

hallerde asgari tarımsal arazi büyük-
lüğünün altındaki tarımsal arazileri 
toplulaştırabilecek veya kamulaş-
tırabilecek. Arazi toplulaştırması 
uygulamalarında, tahsisli araziler 
asgari tarımsal arazi büyüklüğünün 
altındaki araziler ile birleştirilerek 
asgari büyüklükte yeni tarımsal ara-
ziler oluşturulabilecek. Bu suretle 
oluşturulan araziler; öncelikle arazi 
toplulaştırmasına veya kamulaştır-
ma konusu olan arazi maliklerine, 
bu kişiler satın almadığı takdirde, 
yeter gelirli tarımsal arazi büyük-
lüğünde tarım arazisi bulunmayan 
yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerin-
den DSİ’nin veya proje idaresinin 
talebi üzerine Maliye Bakanlığınca 
belirlenen usul ve esaslara göre sa-
tılacak. Bu maksatla yapılan kamu-
laştırma ve satımlara konu olan iş-
lemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili 
olarak düzenlenecek kağıtlar damga 
vergisinden istisna olacak.
n AA

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Yeni anayasal sistem, 
1961’le başlayan uluslararası anayasal sisteminin tasfiye edildiği bir anlayıştır” dedi

16 Nisan referandumu 
100 yıllık bir değişim
Selçuk Üniversitesi’nde “Anaya-

salar ve Siyaset” konferansı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ana-
yasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop tarafından gerçek-
leştirildi. 

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“Siyaset kurumunun önemini vur-
gu yapmak istiyorum. Özellikle ül-
kemizde şu sancılı dönemde ülkeyi 
bir arada tutan ve parlamenter de-
mokrasimizi güçlü kılan tüm siya-
setçilere teşekkür ediyorum. Bütün 
olumsuzluklara rağmen ülkemizin 
geleceği için kanunlar değiştirildi 
ve anayasa değişiklikleri oldu. Ül-
kemizi sulh sela içerisinde tutmayı 
başardılar. Siyaset kurumuna iktida-
rı ve muhalefetiyle teşekkür etmek 
istiyorum. Dirençleri aşmaya çalışıp 
ve aynı zamanda da halkın refahını, 
memnuniyetini ve mutluluğunu te-
min etmeye çalışıyorlar. Üniversite 
olarak öncelikle ülkemizin geleceği 
ve halkımızın refahına katkı sağlaya-
bilmek çabasıyla hareket ediyoruz. 
Bu açıdan bize düşen vazife, devlete 
destek olmak, devlet işlerini kolay-
laştırmak ve devlet adına projeler 
yapmaktır. Bu düşünce ve amaçla 
yaklaşık iki yıl önce yola çıktık ve 
aynı çerçevede de çalışmalara de-
vam ediyoruz. Bu arada en önemli 
iş kıymetli hocalarımıza düşüyor. En 
önemlisi siz gençlerimizi geleceğe 
yetiştirmektir. Çünkü siz bu ülkenin 
geleceğisiniz bu vesileyle mümkün 
olduğu kadar sizleri moral birikim 
ve kimlik açısından geleceğe daha 
güçlü hazırlamak adına bu konfe-
ransları çok sık yapmayı arzu ediyor 
ve yapıyoruz” diye konuştu 

‘Anayasalar ve Siyaset’ konfe-
ransına konuşmacı olarak katılan 
TBMM Anayasa Komisyonu Başka-
nı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Tür-
kiye’nin en büyük şehirlerinden 
Konya’da ve yine en büyük ikinci 
üniversitesinde bulunmaktan dola-

yı memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek isterim. Sizlere hitap etmek 
imkanını sağladığı için Rektör Hoca-
ya da teşekkür ediyorum” dedi. 

Anayasalar tarihinden söz eden 
TBMM Anayasa Komisyonu Başka-
nı Şentop, “II. Dünya Savaşı öncesi 
anayasa, devletin haklarını garanti 
altına alan, temel yapısı ve işleyişi-
ni düzenleyen güçlü bir hukuk ola-
rak tasarlanmıştır. II. Dünya Savaşı 
sonrasında ise anayasalara yeni bir 
fonksiyon yükleniyor. Bu anlayış 
hem seçim olsun hem de ülkeyi 
bizim çocuklar yönetsin anlayışıdır. 
Bunu sağlayacak bir metin anaya-
saya dönüştürülüyor. Türkiye’de 
mademki her zaman bizim çocuk-
ların kazanmasını sağlayamıyoruz, o 
zaman kim kazanırsa kazansın belli 
parametrelerin dışına çıkmadan ül-
keyi yönetsin anlayışı hakim oluyor. 
Bu açıdan siyasetin temel ilkelerini, 
ekonominin, sosyal ve kültürel ha-
yatın çerçevelerini belirleyen hü-
kümlerin anayasada belirlendiğini 
II. Dünya Savaşı sonrası görüyoruz. 
Kurumlar ve işleyiş mekanizmaları 
da anayasalara konulmaya başlanı-
yor. Siz neyi savunursanız savunun 
seçimi hangi iddialarla kazanırsanız 
kazanın iktidara geldikten sonra 
sizin uygulayacağınız çerçeve her 
konuda aşağı yukarı bellidir. Çünkü 
anayasa konunun kabataslak çerçe-
vesinin belirlemiştir. II. Dünya Sa-

vaşı sonrası anayasanın temel para-
digması budur” diye konuştu. 

“27 MAYIS SADECE DARBELERİN 
BAŞLANGICI DEĞİLDİR” 

27 Mayıs 1960 darbesinin Tür-
kiye’de sadece darbelerin başlangıcı 
olmadığının altını çizen TBMM Ana-
yasa Komisyonu Başkanı Şentop, 
gerçek manada Türkiye’nin ulusla-
rarası sistematik anlamda kontrolü-
nün ele geçirildiği bir tarih olduğunu 
da belirtti. Darbeyle gelen iktidarın 
kalıcı olmadığını ifade eden TBMM 
Anayasa Komisyonu Başkanı Şen-
top, “Türkiye’nin kendilerinin yö-
netmesi gerektiğine inan bir kesim 
serbest seçimle iktidar olamayaca-
ğını anlıyor. İlk akla gelen yol askeri 
darbedir. Ancak çok uzun süre kalcı 
olmazsınız. Dolayısıyla seçimi ka-
zanamayan bir düşüncenin iktidar 
olması için bir formül arayışı ortaya 
çıkıyor. 1961 Anayasası uluslarara-
sı gelişmelerle kesişerek bu anlayış 
içerisinde hazırlanıyor. 1961 Ana-
yasası’na Meclis’te tartışılan ilk ha-
liyle baktığınızda aslında hükümetin 
elinde olan bir sürü karar mekaniz-
masını elinden alıyor. Uluslararası 
sistemi özellik Türkiye’yi kontrol 
edebilecek bir yapıyı anayasal siste-
mi içerisinde Türkiye, 1961 yılında 
kabul ediyor” ifadelerini kullandı. 

O dönemde anayasanın Tür-
kiye’yi yönetmek için ikinci bir yol 
olduğunu söyleyen Şentop, siyaset 
alanının önemli bir şekilde daral-
tıldığının altını çizdi. 2002 yılında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan önderliğinde bir siyasi ha-
reketin başlatıldığını vurgulayan 
TBMM Anayasa Komisyonu Şentop, 
siyasetin kendisine verilen yetkiye 
sahip çıkarak kendi gücünü sonuna 
kadar kullanıp alanın genişlettiğine 
ve Türkiye’yi kontrol etmeye çalışan 
uluslararası sistemin alanının daral-
dığına vurgu yaptı. 
16 NİSAN YÜZYILLIK BİR DEĞİŞİMDİR

2010-2011 yılından itibaren 
yeni anayasa tartışmalarının başla-

dığını dile getiren TBMM Anayasa 
Komisyonu Şentop, “Nihayet ana-
yasa ile ilgili 16 Nisan’da yapılan bir 
referandumla bir hükümet sistemi 
değişikliği gerçekleşti. Yeni anayasal 
sistem, 16 Nisan’la birlikte gerçek-
leştirilen referandum 1961’le başla-
yan uluslaarası anayasal sisteminin 
tasfiye edildiği, milletin seçtikleriyle 
yeni bir anlayış paradigma ve siya-
setin etkin olduğu bir anlayıştır. 16 
Nisan, yüzyıllık tarihimizin önemli 
bir dönüşümdür” diye konuştu. 

15 Temmuz müdahalesinin 
uluslararası sistemin Türkiye’de-
ki taşeronu olan FETÖ örgütünün 
öncülüğünde gerçekleştirilen bir 
girişim olduğunu söyleyen TBMM 
Anayasa Komisyonu Şentop, “15 
Temmuz’da yapmaya çalışılan şey 
intihar teşebbüsüdür. Bu süreçte 
dikkate alacak olursak aslında bu 
dönemde başarılı olmayacak bir te-
şebbüsüdür. Türkiye’de darbecilik 
bitmiştir. İktidar olmadan yönetme 
durumu 2002 yılında bertaraf edil-
miştir” dedi. 

TBMM Anayasa Komisyonu 
Şentop, Dünya’nın yeniden kuru-
lacağı bir dönemde etkili bir aktör 
olarak görev ifade edebilmesi için 
Türkiye’nin kendini yeniden kurma-
sı gerektiğini belirtti. Konferans he-
diye takdiminin ardından sona erdi. 

Selçuk Üniversitesi Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirilen “Anayasalar ve Siyaset” 
konferansına Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
AK Parti Bursa Milletvekili İsmail 
Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili 
Mustafa Yeneroğlu, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Kara-
bulut, Prof. Dr. Mehmet Okka, Prof. 
Dr. Özdemir Koçak, Genel Sekreter 
İbrahim Halıcı, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Konya Cum-
huriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, 
bazı sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri, dekanlar, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ 

Asıl adı; EbûAb-
dillâhBüreyde b. 
el-Husayb b. Abdillâh 
el-Eslemî (ö. 63/682-
83) Horasan bölge-
sinde en son vefat 
eden sahâbîdir.

Eslem kabilesinin 
Sehmoğulları koluna 
mensuptur. Adının 
Âmir, künyesinin 
EbûSehl, EbûSâsân 
veya Ebü’l-Husayb olduğu da 
rivayet edilmektedir. Mekkeli 
müşriklerin hicret sırasında Hz. 
Peygamber’i diri veya ölü olarak 
ele geçirene büyük mükâfatlar 
vaad ettiğini duyan Büreyde, ara-
zisinden geçmekte olan Hz. Pey-
gamber ile yanındakileri durdurup 
kimliklerini öğrenmek istedi. Fakat 
bu esnada Resûlullah’ın konuşma-
sından etkilenerek müslüman oldu 
ve adamlarıyla beraber onun ar-
kasında namaz kıldı. Hz. Peygam-
ber’in Medine’ye bayraksız girme-
sini uygun görmediği için kendi 
sarığını çözüp mızrağına bağladı 
ve arazilerinden çıkıncaya kadar 
onlara muhafızlık yaptı. Hz. Pey-
gamber’den bir süre sonra o da 
hicret ederek Medine’ye yerleşti. 
Bedir ve Uhud gazvelerinde bulu-
namadı; fakat daha sonra Hz. Pey-
gamber’le birlikte on altı gazveye 
katıldı. Müreysî Gazvesi öncesinde 
istihbarat görevlisi olarak düş-
manın savaş hazırlıklarını büyük 
bir maharetle tesbit etti; savaştan 
sonra da esirlerin muhafazasına 
memur edildi. Hudeybiye’ye giden 
İslâm ordusuna kılavuzluk yaparak 
orduyu Mekke keşif kollarının taki-
binden kurtardı. Hayber’in fethinde 
bulundu. Mekke’nin fethi sırasında 
Eslem kabilesine ait iki sancaktan 
birini Büreyde taşıyordu. 9 (630) 
yılında Hz. Peygamber tarafından 
Eslem ve Gıfâr kabilelerine zekât 
âmili olarak gönderildi. Tebûk 
Seferi için kabilesini savaşa ha-
zırlamakla görevlendirildi. Bir ara 
Hz. Peygamber’in kâtipliğini yaptı. 

ResûlullahÜsâme or-
dusunun sancağını da 
ona vermişti.

Hz. Ömer devrinde 
kumandan olarak gö-
rev alan Büreyde Bas-
ra şehrinin kuruluşuna 
kadar Medine’de kaldı, 
daha sonra Basra’ya 
yerleşti. Hz. Osman 
zamanında Horasan’ın 
fethine katıldı. Yezîd 

b. Muâviye döneminde 62 (681-
82) veya 63 (682-83) yılında ve-
fat edinceye kadar Merv’de kaldı.
Büreyde b. Husayb Hz. Peygam-
ber’den 164 hadis rivayet etmiş, 
kendisinden de iki oğlu Süleyman 
ve Abdullah ile EbûNadre el-Abdî, 
Şa‘bî, Abdullah b. Evs el-Huzâî ve 
başkaları rivayette bulunmuştur. 
Büreyde’nin rivayet ettiği hadis-
lerden biri Buhârî ve Müslim’de, 
ayrıca bir tanesi Buhârî’de, on bir 
tanesi de Müslim’de yer almak-
tadır. Rivayet ettiği diğer hadisler 
başta dört büyük sünen olmak 
üzere diğer hadis kitaplarında ve 
Müsned’de mevcuttur. Hayber’in 
fethinde surlarda açılan gedikten 
içeri dalanlardan biri de Büreyde 
idi. O sırada üzerinde kırmızı bir 
elbise bulunduğu için herkes ken-
disini farketmişti. Daha sonra Bü-
reyde alçakgönüllülüğe aykırı bul-
duğu bu halinden daha büyük bir 
günahını hatırlamadığını anlatırdı. 
Hz. Peygamber’in bir sefer sırasın-
da konakladıkları yerde kalan bazı 
eşyayı onun sırtına koyduğunu ve 
kendisine “yük devesi” (ez-zâmile) 
diye iltifat ettiğini naklederdi.Bü-
reyde at sırtında düşmana saldır-
maktan daha güzel bir hayat şekli 
olmadığını söylerdi

 KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

“ADALET; İMANIN BAŞI-
DIR,İHSANIN BİRLEŞTİĞİ NOK-
TADIR VE İMANIN EN YÜKSEK 
MERTEBESİDİR.”

 HZ. ALİ

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:72
BÜREYDE b. HUSAYB(R.A.)

Hava Kuvvetleri Komutanlığın-
da geçen hafta 672 muvazzaf su-
bay ve astsubayın görevden uzak-
laştırılmasının ardından 7 subaya 
görevden el çektirildiği öğrenildi. 

Edinilen bilgilere göre, 23 Mart 
Cuma günü mesai saati bitiminde 
26 pilot, 646 subay ve astsubay 
görev yaptıkları komutanlıklarda 
beylik silahları alınarak görevlerin-

den uzaklaştırılmıştı. Görevden alı-
nan personel sayısı 7 subayın daha 
görevden el çektirilmesiyle 679’a 
yükseldi. Bugün görevden alınan 
subaylar arasında Yüksek Askeri 
Şura (YAŞ) kararı ile emekli edilen 
eski Hava Kuvvetleri Komutanı 
Abidin Ünal’ın emir subayı Hava 
Pilot Binbaşı A.A. da bulunuyor.
n İHA 

Hava Kuvvetleri’nde 7 
subay açığa alındı  

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE

Prof. Dr. Mustafa Şentop
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180 öğrenci Bilim Merkezi’nde ter döktü

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Bilim Merkezi, hafta sonu gerçek-
leşen CERN International Masterc-
lass Etkinliğinin ardından önemli 
bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. 
Konya ve Ankara’dan 45 takımda 
180 ortaokul öğrencisi, düzenlenen 
yazılım ve elektronik kodlama yarış-
masında dereceye girmek için mü-
cadele etti. Milli Eğitim Bakanlığı, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim 
Merkezi, Oracle Academi ve Bilişim 
Garaj Akademisi işbirliğinde ani-
masyon video yazılımı ile elektronik 
kodlama yarışması, Konya Bilim 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Anka-

ra ve Konya’dan 45 takımda 180 
ortaokul öğrencisi, 2,5 ay boyunca 
animasyon video ve oyun yazılımı-
nın yanı sıra elektronik kodlama 
eğitimi alarak Konya Bilim Mer-
kezi’nde java tabanlı Alice platfor-
munda zamanla yarışarak ürünler 
geliştirdi. 

ÇOCUKLARIMIZI TEKNOLOJİDE 
MARİFETLİ ELLER HALİNE 
GETİRMEK AMACINDAYIZ 

Organizasyon ve yarışma hak-
kında bilgi veren Gazi Üniversite-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk 
Özdemir, “Bizim buradaki çıkış 
noktamız, çocuklarımızı teknolo-

ji noktasında marifetli eller haline 
getirmek. Teknolojinin bizim de 
üretebileceğimiz, yapabileceğimiz, 
aklımıza gelen yenilikçi ürünleri 
hayata geçirebileceğimiz bir şey ol-
duğunu ortaya koyarak, çocuklar siz 
de yapabilirsiniz, başkasına muhtaç 
değilsiniz farkındalığını oluşturma-
ya çalışıyoruz. Bu anlamda çocuk-
larımıza makinalara emir verme 
becerisi kazandırıyoruz” dedi. 

5 aşamadan oluşan yarışmanın 
sonunda dereceye giren öğrenci-
ler, ödüllerini Milli Eğitim Bakanlığı 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür 
Türk, Konya Bilim Merkezi Genel 

Müdürü Ali Çetinkaya ve Oracle 
Academi Yetkilisi Sena Aydoğan’ın 
elinden aldı. 

Yarışmada, Ankara Kavaklıdere 
Ortaokulu’ndan Onur Karaca, Bi-
lal Onur Şahin, Arda Baloğlu Eda 
Dinçer, ikinci Konya Ertuğrul Gazi 
Ortaokulu’ndan Recep Bülbül, Mus-
tafa Kaan Arslan, Berkay Kayaalp, 
Sami Eren Sinop, üçüncü ise Konya 
Ahmet Hazım Uluşahin İmam Ha-
tip Ortaokulu’ndan Abdurrahman 
Melih Akdeniz, Muhammed Berat 
Öztürk, Süheyl Tekelioğlu, Muham-
met Furkan Öksüz oldu.
n HABER MERKEZİ

SGK’dan GSS ile ilgili 
2 Nisan uyarısı

SGK’dan Genel Sağlık Sigor-
tası (GSS) ile ilgili 2 Nisan uyarısı 
yapıldı. Yapılan açıklamaya göre 
1/4/2017 tarihinden önce gelir tes-
tine hiç gitmeyen, bir aylık sürede 
başvuruda bulunmayan, vatan-
daşlarımızın 2 Nisan 2018 tarihine 
kadar gelir testine başvurmaları 
gerekiyor” denildi.

Konu hakkında yazılı bir açık-
lamada bulunan SGK Konya İl 
Mustafa Murat Yavuz, “Malum 
olunduğu üzere zorunlu olarak 
herkesin genel sağlık sigortası 
kapsamına alınması 1/1/2012 ta-
rihinde başlamıştır. 01.01.2012 
– 31.03.2017 tarihleri arasında ge-
liri 676,5 TL’den fazla olduğu için 
GSS primini cebinden ödeyenler 
için 3’lü bir yapı bulunmaktaydı. 
01.04.2017 tarihinde yürürlüğüe 
giren yasayla bu yapı tek seviye-
ye düşürülmüştür. Yeni sistemde 
2018 yılı için belirlenen asgari üc-
rete göre geliri; 676,50 TL’nin(as-
gari ücretin üçte birinin) üstünde 
olan kişiler aylık 60,89 TL prim 
ödemektedir. 1/4/2017 tarihinden 
önce farklı tutarlarda oluşan ve 
ödenmeyen prim borçları 53,33 
TL üzerinden güncellenmiş ve bu 
borçlara ait birikmiş faizler silin-
miştir. Bu borçların 30 Nisan 2018 
tarihine kadar ödenmesi halinde 
herhangi bir gecikme cezası ve 
gecikme zammı da uygulanmaya-

caktır.  Ayrıca bu borçlar nedeniyle 
sağlık hizmetlerinde herhangi bir 
kesinti uygulanmamış olup bunun 
için de belirlenen süre 30 Nisan 
olarak ilan edilmiştir. Bu sebeple 
vatandaşlarımızın 30 Nisan tari-
hine kadar borçlarını ödemeleri, 
geçmişten gelen faizlerin oluşma-
ması ve sağlık hizmetlerinin kesil-
memesi için önem arz etmektedir. 
1/4/2017 tarihinden önce gelir tes-
tine hiç gitmeyen, bir aylık sürede 
başvuruda bulunmayan, vatan-
daşlarımızın 2 Nisan 2018 tarihine 
kadar gelir testine başvurmaları 
gerekiyor. Gelir testi sonucu hane 
içerisindeki kişi başı aylık gelirin 
676,5 TL’nin altında çıkması du-
rumunda vatandaşların geçmiş 
dönem ödenmemiş primleri de 
Devlet tarafından ödenmektedir” 
bilgisini verdi. n HABER MERKEZİ

İttifak Holding, Öğrenen Organizasyon Projesi ile iş süreçlerini geliştiriyor. İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal 
Sözbir, “Yaptıklarımızla değil, yapacaklarımızla farklılaşmayı sağlayacağız. Değişimin hep bir adım önünde olacağız” dedi 

‘Güzel şeyler gerçekleştiriyoruz’
İttifak Holding’in uygulamaya 

başladığı Öğrenen Organizasyon 
projesi doğrultusunda çalışmalarını 
tamamlayan birinci dönem uygula-
ma takımları, “Paylaşım Günü” dü-
zenledi. 

Altı aylık çalışma sürelerini ta-
mamlayan dört uygulama takımı, 
konuları doğrultusunda yaptıkları 
çalışmaları ve geldikleri noktaları 
Paylaşım Günü’nde yönetim ve ça-
lışma arkadaşlarına anlattı.

İttifak Holding bünyesinde ta-
bana yayılması hedeflenen Öğrenen 
Organizasyon projesinin birinci dö-
nem Uygulama Takımları, düzenle-
nen paylaşım gününde final sunum-
larını yaptılar. Farklı kademelerde 
görev alan çalışanlardan oluşan ta-
kımlar, belirlenen iş süreçlerini iyi-
leştirecek projeler hayata geçiriyor. 
İttifak şirketlerinden Adese, Selva ve 
Seha Yapı bünyesinde oluşturulan 
Oksijen, Kartopu, Pusula ve Anah-
tar isimli uygulama takımları, çalış-
malarından elde ettikleri sonuçları 
ve çıktıları Bayır Diamond Otel’de 
gerçekleştirilen Paylaşım Günü’nde 
anlattılar.

İttifak Holding grup şirketleri 
bünyesinde oluşturulan Öğrenen 
Organizasyon Uygulama Takım-

ları, satış artırma, iş geliştirme ve 
verimlilik konularına odaklandılar. 
Şirketlerin vizyonları doğrultusunda 
belirlenen takımların konuları; Ade-
se’de taze ürün gruplarının satışının 
artırılması, karlılığın korunması, stok 
devir süresi, satılan malın maliyeti 
ve bulunurluk; Seha Yapı’da konut 
satışlarının artırılması; Selva Gıda’da 
ise katma değerli satışların artırılma-
sı oldu. 

KOÇLUK, GÜNÜMÜZÜN 
EN ÖNEMLİ LİDERLİK 

ÖZELLİKLERİNDEN BİR TANESİ
İttifak Holding Yönetim Kuru-

lu Başkanı Ünsal Sözbir, Paylaşım 
Günleri’nde yaptığı konuşmada, İt-
tifak’ın yaşadığı dönüşüm sürecinde 
“Öğrenen Organizasyon” tekniğinin 
kendilerine rehberlik ettiğini söyledi. 
Sözbir, “İdeal İttifak’ın hayat bulma-
sı noktasında öğrenen organizasyon 
fevkalade önemli bir adımdı. Bugün 
çok güzel bir kapanış yaptık. Bun-
dan sonraki süreçte de arkadaşlar ne 
yapacaklarını biliyorlar, biz ne yapa-
cağımızı biliyoruz. Piyasa şartları ve 
rekabet ortada, gideceğimiz yol belli. 
Bizim için ciddi fırsatlar var. İnşallah 
fırsatların hepsini bilerek, bilinçli ola-
rak hayata geçireceğiz. Burada biz 
öğrenmeyi öğrendik. Bundan sonra-

ki süreçte bunu pratiğe dökmek, ha-
yata geçirmek geliyor, inşallah o da 
olacak. İnanç kısmı tamam, öğren-
meyi öğrendik, şimdi hayata geçme, 
amel kısmındayız. Amacımız; birbi-
rini daha iyi dinleyen, birbirine daha 
nitelikli sorular sorabilen, duygusal 
zekâsının ve düşünsel modellerin 
ilişkiler üzerindeki etkilerinin farkına 
varmış, kendini sürekli geliştirmeye 
istekli, bireysel farklılıkların ekip için 

bir zenginlik olduğunu kabul eden 
ve ortak bir amaçta kenetlenmiş bi-
reyler haline gelebilmek” dedi.

İttifak’ı önümüzdeki 20-30 sene 
içerisinde yönetecek liderler çıkar-
mayı arzuladıklarını belirten Sözbir, 
“Değişimin yoğunluk kazandığı gü-
nümüzde en iyi sonuçları örgütsel 
öğrenme ile sağlayabileceğimizi 
düşünüyoruz. Yaptıklarımızla değil, 
yapacaklarımızla farklılaşmayı sağ-

layacağız. Değişimin hep bir adım 
önünde olacağız. Nitekim hayata ge-
çirdiğimiz ve tüm ekip olarak aşkla 
çalıştığımız öğrenen organizasyon 
da; insanların gerçekten başarmak 
istedikleri sonuçlara ulaşmak için 
sürekli olarak kapasitelerini geliştir-
diği, yeni ve geliştirici düşünce yön-
temlerinin teşvik edildiği, insanların 
sürekli birlikte öğrenme yöntemleri-
ni öğrendiği bir projedir. Bu bağlam-
da birinci dönem takımlarımızla bir-
likte yürüttüğümüz altı aylık çalışma 
etabımızda, takım üyelerimizin bir 
çoğu takım koçu olarak eğitildiler. 
Koçluk, günümüzün en önemli li-
derlik özelliklerinden bir tanesi. İdeal 
İttifak mottosu ile başlattığımız deği-
şim, dönüşüm ve gelişim yolculuğu-
muzdan son derece ümit varım. İn-
şallah güzel şeyler olacak. Tüm ekip 
arkadaşlarımı gayretleri için tebrik 
ediyorum. Geldikleri noktadan fev-
kalade memnunum. Ortaya konulan 
ekip vizyonunun tüm arkadaşlar-
ca paylaşıldığını görmek gerçekten 
heyecan verici. İnşallah grup olarak 
birçok alanda başarımızın katlanarak 
artacağı günleri hep birlikte yaşaya-
cağız” dedi.

İYİ YOLDA GİDİYORUZ, GÜZEL 
ŞEYLER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ VE 

BUNU BİRLİKTE YAPIYORUZ
Öğrenen Organizasyon projesi-

nin dönüşüm sürecimizde İttifak’ı-
mıza ve şirketlerimize çok şeyler 
katacağına inanıyorum diyen Sözbir, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “İyi yolda 
gidiyoruz, güzel şeyler gerçekleşti-
riyoruz ve bunu birlikte yapıyoruz. 
Bundan heyecan duyuyorum ve bu 
kadar kısa sürede çok ciddi mesafe 
kat ettiğimizi görmek beni onur-
landırıyor. Arkadaşlarımız çalışma 
boyunca bir çok görevi yerine ge-
tirdi. Piyasa araştırmaları, müşteri 
şikayetleri ve istekleri, raporlar ve 
analizler inceleyen, talimat, pro-
sedür, kalite kontrol sistemleri vb. 
oluşturan, bir çok eğitim veren ve 
sahada incelemeler yapan ekipleri-
miz bu görevlerin sonunda yaptıkla-
rı çalışmaların sürdürülebilir olması 
için süreklilik görevleri aldılar ve 
bunları final sunumunda anlattılar. 
Yeni takımların çalışma konularına 
katkı sağlayabilecek veriler ürettiler. 
Çalışmalarımız Allah’ın izniyle yeni 
ve farklı konularda daha da güzel 
sonuçlar verecek. Kurulan yeni ekip-
lerle Öğrenen Organizasyon disiplini 
grubun geneline yayılarak devam 
edecek.”
n HABER MERKEZİ

SGK Konya İl Müdürü Mustafa Murat Yavuz

İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Ünsal Sözbir
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Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Ça-
lımbay, “Galatasaray’ın nasıl hedefi varsa 
bizim de hedefimiz var. Bizim de oradan mut-
laka puan veya puanlarla ayrılmamız gereki-
yor.” dedi. Çalımbay, bordo-mavili takımın 
hafta sonunda Spor Toto Süper Lig’de Gala-
tasaray ile deplasmanda yapacağı maç ön-
cesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın 
toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam, 
ligin son iki haftasında Teleset Mobilya Akhi-
sarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçların-
da istedikleri sonuçları aldıklarını belirterek, 
kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür 
etti. Galatasaray maçının çok önemli olduğu-
nu vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:

“Her iki takım için de çok önemli bir 
karşılaşma. Ligimizin lideri ile oynayaca-
ğız. Kendi sahasında taraftarıyla çok etkili 
oynayan, çok iyi forvetlere sahip bir takım. 
Biz her türlü tedbirimizi alacağız. Şampi-
yonluk yarışına baktığınızda Galatasaray en 

avantajlı takımlardan bir tanesi. Onun için 
oynayacağımız maç kolay olmayacak fakat 
Galatasaray’ın nasıl hedefi varsa bizim de 
hedefimiz var. Bizim de oradan mutlaka puan 
veya puanlarla ayrılmamız gerekiyor. Kalan 
8 maçımızı çok iyi şekilde bitirmek zorunda-
yız. Onun için de ligin sonuna kadar bütün 
maçlarda hakemin son düdüğü çalana kadar 
çok iyi mücadele edeceğiz ki hedefimiz olan 
Avrupa’yı yakalayalım.”

“ARKADAŞLARIMA YÜREKTEN 
İNANIYORUM”

Rıza Çalımbay, milli takımlara giden 
oyuncular nedeniyle geçen hafta eksik çalış-
malarına rağmen herkesin hırsı, isteği, ar-
zusunun dört dörtlük olduğunu ifade ederek, 
“Önemli olan burada yaptıklarımızı sahaya 
yansıtmak. Kendimize göre hedefimiz var 
ve bu hedefe mutlaka ulaşmamız gerekiyor. 
Arkadaşlarıma yürekten inanıyorum. Sahada 
mücadele edip, her şeyimizi vererek bu maçı 

çok iyi şekilde bitireceğimize inanıyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili de 
bilgi veren Çalımbay, “Esteban en az bir ay 
daha bizimle beraber olamayacak. Durica, 
Bero, Castillo 2-3 hafta daha olmayacak. 
Onazi cezalı. Okay’ın durumu yarın netleşe-
cek. Bileğinde bir problem var, onu da yetiş-
tirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

“KENDİ OYUNUMUZU OYNAMAMIZ 
GEREKİYOR”

Galatasaray’ın özellikle kendi sahasın-
da etkili oynayan bir takım olduğuna dikkati 
çeken Çalımbay, şunları kaydetti: “Galatasa-
ray’ın belli oyuncularına değil, bütün takıma 
dikkat etmek gerekiyor. Bizim takım oyunu 
ve kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. 
Bizim de puanlara çok ihtiyacımız var. Onun 
için Galatasaray veya başka takımla oyna-
mışız fark etmiyor. Kalan 8 maçımızı kazan-
mamız lazım. Bizim mücadele etmeden, 

korakor oyunlara girmeden kazanmamız 
mümkün değil. Hakem arkadaşımızın son 
düdüğüne kadar oyundan kopmadan müca-
dele etmemiz gerekiyor.’’

Milli maçlar arasında takımın yaptığı 
5 günlük izin konusunda da Rıza Çalımbay 
şunları aktardı: “Az kişiyiz. İstediğimiz şey-
leri tam yapamıyoruz. Hazırlık maçı yaptık, 
hiç kimseyi çıkarmadık. Sadece ufak tefek 
problemleri olduğu için Burak’ı oynatmadık. 
Kadromuzda biraz daha oyuncu olabilse, ya-
bancı veya farklı bir takımla hazırlık maçı isti-
yorduk ama olmadı. Ligin sonuna bakıldığın-
da oyunculara yüklenmek, aşırı antrenman 
yaptırmak faydadan çok zarar getirir. Takımı 
fizik olarak zor duruma düşürecek bir şey yok. 
Antrenmanlarımız mükemmel geçti. 21 yaş 
altı takımıyla oynanan hazırlık maçı mükem-
mel geçti. Fizik olarak burada kalanlar çok iyi 
çalıştı. Şu anda bir sıkıntımız yok.”
n AA

Rıza Çalımbay: Bizim de hedefimiz var

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında dep-
lasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını 
dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde 
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştiri-
len antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle baş-
ladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma 
ve pas çalışması yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular, idmanı 
dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı. Fe-
nerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı 
antrenmanla sürdürecek. 
n İHA

Bursaspor, dün akşam üzeri yaptığı antrenmanla Antal-
yaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. 

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda 
Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın ha-
zırlıklarını dün akşam üzeri yapılan antrenmanla sürdürdü. 
Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen 
antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Serbest ısınma 
ile başlayan antrenman 6’ya 3 jokerli kontrol pas oyunu ile 
devam etti. Daha sonra koordinasyon çalışması yapan ye-
şil-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı. Milli 
takımdan dönen Dzon Delarge ve Muhammed Şengezer 
takımla çalışırken, sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım ise 
takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor, bugün yapacağı 
antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. 
n İHA

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 
deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını 
dün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Kemerburgaz Ka-
sımpaşa Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Kemal Özdeş 
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma 
hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile antrenmanı sür-
düren lacivert-beyazlı futbolcular, 5’e 2 top kapma ve taktik 
çalışmalarla idmanı noktaladı. Kasımpaşa, Göztepe maçı 
hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. 
n İHA

Fenerbahçe’de 
Kayseri hazırlıkları

Bursaspor’da 
hazırlıklar sürüyor

Kasımpaşa 
pas çalıştı Demir Grup Sivasspor, Spor Toto 

Süper Lig’de 27. haftanın açılış ma-
çında bugün Kardemir Karabükspor’u 
konuk edecek. Yeni 4 Eylül Stadyu-
mu’nda saat 20.00’de başlayacak 
mücadeleyi hakem Ali Şansalan yöne-
tecek. Sivas ekibi, akşam saatlerinde 
kulüp tesislerinde basına ve taraftara 
kapalı yapacağı antrenmanın ardından 
hazırlıklarını tamamladı ve kampa gir-
di.

Ligde son iki maçında 5 puan 
kaybeden ve 27. haftaya 38 puanla 
sekizinci sırada giren kırmızı-beyazlı-
lar, rakibini yenerek puan cetvelinde 
üst sıralara yükselmeyi ve UEFA Av-
rupa Ligi’ne katılma iddiasını sürdür-
meyi hedefliyor. İki takım arasında 
sezonun ilk yarısında oynanan karşı-
laşmayı Sivas temsilcisi deplasmanda 
1-0 kazanmıştı. 

EMRE CEZALI, ZİYA VE
 MERT HAKAN SAKAT  

Demir Grup Sivasspor’da, Kar-

demir Karabükspor karşılaşmasında 
Emre Kılınç kart cezası nedeniyle sa-
hada olamayacak. 

Sakatlıkları bulunan defans oyun-
cusu Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu 
Mert Hakan Yandaş ise sağlık ekipleri-
nin vereceği rapor doğrultusunda kad-
roda yer bulabilecek. Kırmızı-beyazlı 
ekipte, Paul Papp, Auremir Dos San-
tos, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, 
Delvin Ndinga, Arouna Kone, Hakan 
Bilgiç ve Carl Medjani sarı kart ceza 
sınırında bulunuyor.

EVİNDE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR 
Sivas ekibinin ligde bu sezon sa-

hasında oynadığı son 6 maçta bileği 
bükülmedi. 

Sivasspor, söz konusu maçlarda 4 
galibiyet, 2 beraberlik elde etti.Ligin 
15. haftasında evinde Medipol Başak-
şehir’i 1-0 yenerek seri başlatan Sivas 
temsilcisi, bu maçın ardından iç sa-
hada Beşiktaş ve Galatasaray’ı 2-1’lik 
skorlarla yenmeyi başardı, Teleset 

Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere 
kaldı. Ligin 22. haftasında evinde Os-
manlıspor’u 3-2 mağlup eden kırmı-
zı-beyazlılar, son olarak 25. haftada 
Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak iç 
sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça 

çıkardı. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon iç 
sahada çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 3 
beraberlik ve 3 mağlubiyetle 24 puan 
topladı. Sivasspor bu maçlarda rakip 
fileleri 21 kez havalandırdı, kalesinde 
16 gol gördü.  n AA

Sivasspor, Karabükspor’u konuk edecek

Fatih Terim farkı
Spor Toto Süper Lig’de 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor’u konuk edecek Galatasaray’ın, 

teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki resmi maçlarda rakibine büyük üstünlüğü 
bulunuyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 20 maçta sadece 2 kez yenildi 

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik 
adam idaresinde daha önce Süper Lig ve 
Türkiye Kupası’nda bordo-mavili ekip ile yap-
tığı 20 resmi müsabakanın sadece 2’sini kay-
betti. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 
Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda 11 
galibiyet elde ederken, 7 kez berabere kaldı, 
2 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, söz 
konusu müsabakalarda 35 kez ağları hava-
landırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

ÇALIMBAY’A KARŞI DA ÜSTÜN
Fatih Terim ile Trabzonspor çalıştırıcı-

sı Rıza Çalımbay, daha önce 7 resmi karşı-
laşmada teknik direktör olarak rakip oldu. 
Terim’in Galatasaray, Rıza Çalımbay’ın da 
Sivasspor ve Denizlispor’un yedek kulübe-
sinde bulunduğu bu maçlarda sarı-kırmızılı 
takım, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. 
Galatasaray, bu maçlarda 16 kez topu fileler-
le buluştururken, Rıza Çalımbay’ın takımları 
ise 7 kez skoru değiştirdi.

SON 3 MAÇI KAYBETTİ
Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı 

son 3 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. 
Süper Lig’de bu sezonun ilk yarısındaki kar-
şılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 
2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen se-
zonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenil-
di. Galatasaray, Trabzonspor karşısında son 
galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. haftasın-
da, rakibinin dört kırmızı kart gördüğü maçta 
2-1’lik skorla elde etmişti. 

TRABZON HAZIRLIKLARI SÜRDÜ
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Sü-

per Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü 
Trabzonspor’u konuk edeceği maçın hazırlık-
larını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapı-
lan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisle-
ri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 
basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda 
futbolcuların, 5’e 2 pas ve taktik çalışmala-
rı üzerinde durduğu belirtildi. Galatasaray, 
bugün yapacağı idmanla Trabzonspor karşı-
laşmasının hazırlıklarını sürdürecek. Öte yan-
dan, Japonya Futbol Federasyonu tarafından 
sarı-kırmızılı oyuncu Yuto Nagatomo ile ilgili 
olarak bir  teşekkür mektubu gönderildiği 
duyurulurken, “Kulübünüz ile olan iyi ilişki-
lerimizi sürdürmeyi umuyor, Japonya Milli 
Takımı için iş birliği ve anlayışınızın devamını 
diliyoruz.” ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.
n AA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ALTAY 28 15 8 5 50 27 23 53
2.GÜMÜŞHANESPOR 28 16 5 7 45 24 21 53
3.ŞANLIURFASPOR 28 16 3 9 44 30 14 51
4.SAKARYASPOR 28 14 8 6 44 30 14 50
5.BUGSAŞ SPOR 28 14 7 7 47 28 19 49
6.BANDIRMASPOR 28 14 6 8 43 31 12 48
7.HACETTEPE SPOR 28 12 11 5 38 20 18 47
8.A. SELÇUKSPOR 28 12 9 7 39 36 3 45
9.NİĞDE BLD.SPOR 28 11 6 11 33 37 -4 39
10.KIRKLARELİSPOR 28 10 8 10 34 38 -4 38
11.ZONGULDAK 28 9 8 11 23 29 -6 35
12.KAHRAMANMARAŞ 28 8 10 10 31 40 -9 34
13.PENDİKSPOR 28 8 8 12 30 38 -8 32
14.KARAGÜMRÜK 28 9 3 16 29 42 -13 30
15.FETHİYESPOR 28 5 10 13 29 45 -16 25
16.NAZİLLİ BELEDİYE 28 5 8 15 24 44 -20 23
17.KARŞIYAKA 28 4 9 15 24 41 -17 15
18.SİLİVRİSPOR 28 2 9 17 20 47 -27 15

TFF 2. Lig’de mücadele eden tem-
silcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un 
yükselen grafiği dikkat çekiyor. 28. hafta 
itibariyle son 6 yılın en fazla puan top-
ladığı sezonunu yaşayan Yavru Kartal, 
topladığı 45 puan ile 8. sırada yer alıyor.

PLAY – OFF’A YAKIN
2012 – 2013 sezonunda Konya 

Anadolu Selçukspor adı ile mücadele 
etmeye başlayan temsilcimiz, 28. hafta 
itibariyle son 6 yılda ilk kez Play – Off’a 
yaklaştı. Daha önceki sezonlarında ligi 
orta sıralarda bitiren yeşil beyazlılar, 
bu sezon Play – Off tablosunun sadece 
4 puan gerisinde bulunuyor. Lig’in ikinci 
yarısına müthiş bir başlangıc yaparak 
Play – Off’a kalmayı hedefleyen Konya 
Anadolu Selçukspor, oynadığı 12 maç-
ta 24 puan toplayarak üst sıralara hızla 
tırmandı. 

Lig’in ikinci yarısında oynadığı 11 
maçta 7 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağ-
lubiyet alan Yavru Kartal, bu alanda da 

son 6 yılın en iyi performansını sergile-
di.

28 MAÇ 45 PUAN 
2012 yılından bu yana Konya Ana-

dolu Selçukspor ismi ile TFF 2. Lig’de 
mücadele eden Yavru Kartal, 28. hafta 
itibariyle en iyi sezonunu geçiriyor. Yeni 
ismi ile ilk kez 2012 – 2013 yılında TFF 
2. Lig’de mücadele eden yeşil beyazlılar 
o sezon 28. hafta sonunda 30 puan topla-
yarak 12. sırada yer almıştı. 2013 – 2014 
sezonunda ise aynı puanı toplayan Yavru 
Kartal, lig sıralamasında ise bir sıra ge-
ride yer almıştı. Bir sonraki sezon olan 
2014 – 2015 sezonunda 1 puan daha az 
toplayan yeşil beyazlılar, ligin de 14. sıra-
sında yer alıyordu. 2015 – 2016 sezonu-
nun ise Yavru Kartal, ligin 28. haftasında 
31 puan toplayabilmişti. Konya Anadolu 
Selçukspor, geçtiğimiz sezon 28. hafta 
itibariyle o döneme kadar ki en fazla pua-
nı toplamıştı. Bu sezonki başarısının sin-
yallerini geçtiğimiz sezon veren yeşil be-

yazlılar, o dönem topladığı 38 puan ile 8. 
sırada yer almıştı. Bu sezon, daha önceki 
dönemlerine oranla daha iyi geçiren yeşil 
beyazlı temsilcimiz, 28. hafta sonunda 45 
puan toplayarak Play – Off hedefi doğrul-
tusunda büyük bir adım attı.
SON 6 YILIN EN GOLLÜ SEZONU

Konya Anadolu Selçukspor ismini al-
dığı 2012 yılından bu yana en iyi sezonu-
nu geçiren yeşil beyazlı takımın gol yolla-
rındaki performansı da dikkat çekiyor. 28. 
hafta sonunda rakip kaleye 39 gol atan 
Yavru Kartal, bu alanda kendi rekorunu 
geliştirdi. Daha önceki dönemlerde 28. 
hafta sonunda en fazla 28 gol atabilen 
yeşil beyazlılar bu sezon rakip kaleye top-
lam 39 gol attı. 2012 – 2013 sezonunda 
26 gol, 2013 – 2014 sezonunda 27 gol, 
2014 – 2015 sezonunda 28 gol kaydeden 
Konya Anadolu Selçukspor, 2015 – 2016 
ve 2017 – 2018 sezonlarında ise 26 gol 
kaydedebilmişti.
n VEYSEL KOÇ

Yavru Kartal en iyi sezonunu yaşıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, madde kulla-
nımının en yoğun olduğu 18 şehirde gerçek-
leştirilecek çalışma için Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlerini Ankara’da toplayarak, 
belirlenen yol haritasının detaylarını belirle-
di.

18 İL İÇİNDE KONYA DA VAR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüksek 

riskli Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıke-
sir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, 
Ordu, Samsun, Şanlıurfa ve Van’dan oluşan 
18 büyük şehrin Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürleriyle yapılan toplantılarda, uygu-
lama takvimi de değerlendirildi.

Bağımlılıkla mücadeleyi terörle müca-
deleyle eş değer görerek seferberlik başla-

tan Bakanlık, çocukların ve gençlerin suça 
sürüklenmesini önleme, engelleme ve ko-
nuya ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlı-
yor.

SPOR, AKTİF ROL ALACAK
Sporun, farkındalık eğitimlerinin, genç-

lik merkezlerindeki sanatsal, sosyal, kül-
türel ve bilimsel faaliyetlerin bağımlılıkla 
mücadelede aktif rol almasını amaçlayan 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, başta Milli 
Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı olmak üzere İçiş-
leri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 
bu alanda faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarıyla koordineli 
bir çalışma yürütecek.  
n AA

Madde bağımlılığına
spor ile çözüm

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, Yö-
netim Kurulu üyesi Kazım Küçükçöğen’in düzenlediği kah-
valtı organizasyonunda Yönetim Kurul üyeleri, teknik heyet 
ve futbolcular biraraya geldi. Köyceğiz Yıldız Köşkü’nde 
gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonuna Yönetim Kurulu 
üyeleri Kazım Küçükçöğen ve Zekeriya Coşar, Kulüp Me-
najeri Alim Öztaş, Teknik Direktör Alper Avcı ve yardımcı 
antrenörler, futbolcular ile kulüp çalışanları katıldı. Yoğun 
antrenman temposuna ufak bir mola veren futbolcular ke-
yifli vakit geçirerek stres attı.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, lig’in 29. hafta mücadelesinde Sakaryaspor’a 
konuk olacak. Yavru Kartal, lider Altay’ın 3 puan gerisinde 
bulunan Sakaryaspor’u ligin ilk yarısında kendi sahasında 
1-0 mağlup etmişti. Bu zorlu mücadelenin hakemleri de 
açıklandı. 1 Nisan Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stad-
yumu’nda oynanacak mücadelede İlker Yasin Avcı düdük 
çalacak. Avcı’nın yardımcılıklarını Segah Tunçkol ve Sinan 
Bilen olacak. Maçın 4. hakemlik görevini ise Abdullah Buğ-
ra yapacak.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu, kahvaltıda 
biraraya geldi

Sakaryaspor maçı 
İlker Yasin Avcı’nın

7 kat büyüdü!
Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, 2017’de 

40 ilde 79 faaliyet gerçekleştirdiklerini, bunların 
26’sının uluslararası düzeyde dağ ve yol yarışları 
olduğunu belirtti. Daha önce bu sayıda organizas-
yonun ancak 10 yılda yapılabildiğini ifade eden 
Küçükbakırcı, şunları kaydetti: “Yaklaşık 15 ay önce 
göreve geldiğimiz Türkiye Bisiklet Federasyonunu, 
sporcu ve organizasyon sayısı ile elde edilen başarı 
bakımından 7 kat ileriye götürdük. Federasyonu 
devraldığımızda büyüklerde 35, gençlerde 70 spor-
cumuz vardı. En son düzenlediğimiz Antalya organi-
zasyonunda 658 kişi yarıştı. Bisiklet sporu her geçen 
gün hızla ileriye gidiyor. Bisiklet ailesi her gün ciddi 
sayılarla genişliyor. Bunda tabii ki belediyelerimizin 
etkisi büyük. Onların destekleriyle büyüyoruz. Hem 
yol yapımında hem de hareketli yaşamda destek 
veriyorlar. Ayrıca kulüp kurma konusunda yardımcı 
oluyorlar.” Küçükbakırcı, 2017 yılında 20’nin üze-
rinde bisiklet kulübünün kurulduğunu dile getirdi.

“ÖNÜNE GELEN KULÜP AÇAMAYACAK” 
Görevi devraldıklarında, Antalya’da 27, Alan-

ya’da 35 sahte bisiklet kulübünün bulunduğunu öne 
süren Küçükbakırcı, “Bunlar sırf genel kurul zama-
nında ortaya çıkan, sporla uzaktan yakından alakası 
olmayan kulüplerdi. Bunlar bisiklete biniyor, start 
alıyor, yüz metre sonra sağa çekip oturuyor, siga-
rasını içip geri dönüyor. Dönüşte de kendisini sanki 
spor yapıyormuş gibi gösteriyordu.” diye konuştu.

Bu tür girişimlerin önüne geçmek için 2018’in 
başında bir uygulama başlattıklarına dikkati çeken 
Küçükbakırcı, “Antrenörü olmayan, hatta ikinci 
kademe antrenörü olmayan ve yarışların yüzde 
70’ine katılıp bitiremeyenlere kesinlikle kulüp tes-
cili vermiyoruz. Bundan sonra önüne gelen kulüp 
açamayacak. Bundan dolayı tepkiler alıyoruz, eleş-
tiriliyoruz. Birtakım alışkanlıklar vardı. Biz bunların 
önünü tamamen kapattık. Biz sadece spor, başarı 
ve temsil için buradayız. Ya olacak ya olacak. Bi-
siklet sporunu bir yere getirmek için çalışacağız.” 
ifadelerini kullandı.

“BİZ DE ‘DESTEK VEREMEZSENİZ 
GELMEYİZ’ DİYORUZ”

Erol Küçükbakırcı, 2018’de 89 faaliyet gerçek-
leştireceklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Faaliyetlerimizde belediyelerden sadece 
konaklama ve yiyecek konusunda destek istiyoruz. 
Belediye başkanları diyor ki ‘Şu branşa 45 milyon 
lira harcadım.’, harcayabilirsin. Bisiklet nerede 

peki? Bu yıl biz de ‘Destek veremezseniz gelmeyiz.’ 
diyoruz. Türkiye’nin birçok il ve ilçesinden bisiklet 
yarışlarının yapılması konusunda istek alıyoruz. 
‘Tamam yapalım ama katkın ne olacak?’ diyoruz. 
Biz madalya falan istemiyoruz. Bizim çocukları-
mız öğrenci. Bizim çocuklarımız yeni. Altlarındaki 
bisikletler belli değerde. Bu sporcuları ödüllendir-
mezseniz, misafir etmezseniz biz bu yarışları orada 
yapamayız. Gittiğimiz yerlerde destek alıyoruz. Bu 
desteği federasyona değil sporcuya alıyoruz. Eğer 
bisiklet yarışlarının yapılmasını istiyorsanız bir 
ucundan tutmanız gerekiyor.”

“TÜRKİYE’DE BİSİKLET 
SPORU HIZLA YÜKSELİYOR”

Bu yıl ilk iki ay içinde 7 uluslararası organi-
zasyon gerçekleştirdiklerini anlatan Küçükbakırcı, 
şunları ifade etti: “Yıl boyunca uluslararası ve ulu-
sal programlar devam edecek. Hatay, Adana ve 
Mersin’i kapsayan, 11 ülkeden 118 bisikletçinin ka-
tıldığı Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu’nu gerçek-
leştirdik. Organizasyonları dolu dolu geçiriyoruz. 
Bu da bu organizasyonları çok iyi yapabildiğimizi 
gösteriyor. Sporcularımız uluslararası yarışmalarda 
tecrübelerini artırıyor. Türkiye’de bisiklet sporu hız-
la yükseliyor. Grupla yarışmanın ne olduğunu 
tecrübe ediyorlar. İnşallah bununla birlikte 
başarılar da gelecektir.”
n AA

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun Konyalı Başkanı Erol Küçükbakırcı, göreve 
geldikleri günden bu yana federasyonu hem sporcu ve organizasyon sayısı 

hem de elde edilen başarı bakımından 7 kat büyüttüklerini söyledi
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 26 17 3 6 61 28 33 54
2.BAŞAKŞEHİR FK 26 16 5 5 46 26 20 53
3.BEŞİKTAŞ 26 14 8 4 47 23 24 50
4.FENERBAHÇE 26 13 9 4 49 30 19 48
5.TRABZONSPOR 26 11 9 6 45 37 8 42
6.KAYSERİSPOR 26 11 8 7 36 32 4 41
7.GÖZTEPE 26 11 7 8 39 39 0 40
8.SİVASSPOR 26 11 5 10 36 38 -2 38
9.AKHİSARSPOR 26 9 7 10 36 40 -4 34
10.Y. MALATYASPOR 26 9 7 10 29 35 -6 34
11.BURSASPOR 26 9 6 11 34 35 -1 33
12.KASIMPAŞA 26 8 7 11 41 46 -5 31
13.ALANYASPOR 26 8 4 14 41 47 -6 28
14.ANTALYASPOR 26 7 7 12 31 47 -16 28
15.OSMANLISPOR 26 7 6 13 38 45 -7 27
16.GENÇLERBİRLİĞİ 26 6 9 11 31 39 -8 27
17.ATİKER KONYASPOR 26 6 6 14 26 36 -10 24
18.KARABÜKSPOR 26 3 3 20 18 61 -43 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Baydar: Zor 
olanı başaracağız
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar Pazar günü Osmanlıspor karşısında zor 

olanı başaracaklarını belirterek, “Deplasmandan istediğimiz sonuçla
ayrılacağımıza yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Söz-
cüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasın-

da 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile 
yapacakları karşılaşmadan puanla ayrılmalarının 

camianın moral ve motivasyonunu biraz daha güç-
lendireceğini  belirtti.  Baydar, kulübün internet 
sitesinde yer alan açıklamasında, Ankara dep-
lasmanında oynayacakları maçın her iki takım 
için de son derece önemli olduğunu aktardı.  
Ankara deplasmanından istedikleri sonuçla 
dönmenin ellerini kuvvetlendireceğini ifade 
eden Baydar, şunları kaydetti: “Takımda 
moraller üst düzeyde. Arkadaşlık her zaman-
kinden daha kuvvetli. İnanmış bir futbolcu 

grubu ile Osmanlıspor maçının hazırlıklarına 
devam ediyoruz. Bizim herhangi bir şüphemiz 

yok, Atiker Konyaspor sezon sonu itibarıyla Spor 
Toto Süper Lig’de mücadele etmeye devam ede-

cek. Camiamızın, yönetimimizin ve takımımızın bir-
lik olduğu şu günlerde buna olan inancımızı daha 
yüksek sesle ifade ediyoruz. Birtakım zorlukların 
farkındayız ama birlikte başaracağımıza ve Os-
manlıspor maçında kora kor mücadele edip 
deplasmandan istediğimiz sonuçla ayrılacağı-
mıza yürekten inanıyoruz.” 

BASMADIK YER BIRAKMAYACAĞIZ
Baydar, hedeflerine ulaşacaklarına inan-

dıklarını belirterek, “Kalan maçlarda rakibin 
kim olduğunun, ligdeki pozisyonunun bir 
önemi yok. Biz çıkıp 90 dakika müca-
dele edip, sahada basmadık yer 
bırakmayacağız. Birkaç maç 
dışında Atiker Kon-
yaspor’un oy-
nadığı fut-

bolun karşılığının mevcut konumumuz olmadığını herkes 
biliyor. Şimdi aynı dirençli, dirayetli, karakterli futbolun 
üzerine daha da koyarak kalan maçların tamamına final 
karşılaşması gözüyle bakıp tehlikeli bölgeden en kısa sü-
rede uzaklaşacağız. Bunu başarabilecek güce sahibiz.” 
ifadelerini kullandı.

ZOR OLANI BAŞARACAĞIZ
Ankara’dan taraftarlarının yüzünü güldürecek bir so-

nuçla ayrılmak istediklerini aktaran Baydar, “Bir sonraki 
final maçı için yoğun bir şekilde çalışmaya başlayaca-
ğız. Üst üste toplayacağımız puanlar, hem 
takımımıza hem de camiamıza moral 
olacak ve motivasyonumuzu kuv-
vetlendirecek. Bu yönden baktı-
ğımızda Osmanlıspor müsa-
bakasının bizim açımızdan 
önemi bir kat daha artı-
yor. Zor olanı başaraca-
ğız, futbolcularımıza 
ve teknik heyetimize 
güveniyoruz.” de-
ğerledirmesinde 
bulundu. 
n AA

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı bugün 
başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Demir Grup 
Sivasspor ile Kardemir Karabükspor Sivas’ta karşılaşa-
cak. Galatasaray-Trabzonspor maçına da sahne olacak 
Süper Lig’de 27. haftanın  programı şöyle:

Bugün: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Kara-
bükspor (Yeni 4 Eylül)

Yarın: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği 
(Yeni Malatya), 16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya), 
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

1 Nisan Pazar: 13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova), 
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı), 16.00 
Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor 
Toto Akhisar), 19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Te-
lekom)

2 Nisan Pazartesi: 20.00 Kayserispor-Fenerbahçe 
(Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
n AA

Süper Lig’de 27. hafta 
heyecanı başlıyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Sü-
per Lig’in 27. haftasında deplasman-
da oynayacağı Osmanlıspor maçının 
hazırlıklarını bugün yaptığı antren-
manla sürdürdü. 

Spor Toto Süper Lig’in 27. haf-
tasında Atiker Konyaspor, 1 Nisan 
Pazar günü Osmanlıspor ile deplas-
manda karşı karşıya geleceği Os-
manlıspor maçı hazırlıklarını bugün 
yaptığı antrenmanla devam ettirdi. 

Teknik Direktör Sergen Yalçın yöne-
timinde gerçekleştirilen antrenman 
ısınma ve 6’ya 3 top kapma çalışma-
sı ile başladı. Yeşil-beyazlı futbol-
cular, sürat çalışmasının ardından 
yapılan taktik idman ile antrenmanı 
noktaladı. 

Antrenmana milli takımlardan 
dönen oyuncular da katılırken, Deni 
Milosevic takımdan ayrı fizyoterapist 
eşliğinde çalıştı. 
n İHA

Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Ligde kalma mücadelesi veren 
Atiker Konyaspor’un Osmanlıspor ile 
oynayacağı kritik maçın hakemi belli 
oldu. Karşılaşmaya, daha önce yö-
nettiği Konyaspor maçlarında verdiği 
skandal kararlarla dikkat çeken Mete 
Kalkavan atandı.

KORKAKSINIZ 
SKANDALININ KAHRAMANI

Mete Kalkavan’ın Konyaspor cami-
asının tepkisini çektiği ilk karşılaşma 
2016-2017 sezonunun 17. Haftasında 
oynanan Galatasaray maçı olmuştu. 
Maç boyunca Galatasaray lehine karar-
lar ile maçı katleden Mete Kalkavan, 
bu kararlara dayanamayan Konyaspor 
kaptanı Ali Çamdalı’nın “Korkaksınız” 

tepkisine maruz kalmış, Ali Çamda-
lı’yı da oyundan atmıştı. Ayrıca Mete 
Kalkavan maçın son bölümünde ceza 
sahası içinde topa elle müdahale eden 
Carole’ün pozisyonunu görmezlikten 
gelmişti. 

BURAK’IN GOLÜNÜ ES GEÇTİLER
Bu sezon da 17. haftadaki Trab-

zonspor maçını yöneten Mete Kalka-
van, 2-2 biten maçta Burak Yılmaz’ın 
Konyaspor ağlarına gönderdiği ikinci 
golündeki net ofsaytı da es geçmişti. 

TARAFTAR İSYANDA 
Osmanlıspor maçına Mete Kalka-

van’ın atanması Konyaspor taraftarını 
çileden çıkardı. Yönettiği bütün Kon-
yaspor maçlarında bir skandala imza 

atan Mete Kalkavan’ın maça verilme-
sine karşı çıkan yeşil beyazlı renklere 
gönül verenler, tepkilerini sosyal med-
yadan dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları:
-Forza Konyaspor: Bu haftanın dü-

düğü Mete Kalkavan yazıklar olsun @
TFF_Org elinizden geleni yapıyorsu-
nuz.

-Muhammed Lütfi Çoban: 1 saat 
boyunca Mete gol gol diye bağırdık, 
mükafatı en önemli maçımıza atadılar. 
Mete Kalkavan tetikcisi sahnede, Os-
manlıspor - Konyaspor maçının sonucu 
belli gibi!...

-Konyaspor transfer: @TFF_Org 
‘nin baş tetikçisi Mete Kalkavan, Os-

manlıspor-Konyaspor maçına ve-
rilmiş.Bu maçta pislik olur mu 
acaba? ya da kesin ince ince 
doğracaklar gibi cümleler kur-
mak isterdim.Fakat Mete’nin 
tarzı ince işçilik değil.Alenen 
Konyaspor’u doğrayacaktır.
Ama her şeye rağmen dire-
neceğiz

-Davamız Konyaspor: 
Mete Kalkavan’ı vermek 
açıkça KONYASPOR düş-
manlığıdır. Tahriktir yaşa-
nabilecek her türlü olaydan 
provaktörlük yaparcasına mete 
Kalkavan’ı bu maça veren @
TFF_Org dur. 
n YUNUS ALTINBEYAZ

Osmanlıspor maçına skandal hakem!
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