
Tarım ve Orman
Müdürü değişti

Hem mezuniyet 
hem açılış!

Verimliliği 
artıran buluşma

Otobüsü durdurup
kadını kaçırdılar!

Konya İl Tarım 
ve Orman 
Müdürlüğü’nde 
görev değişimi 
yaşandı. Bir 
süredir Konya İl 
Tarım ve Orman 
Müdürü olarak 
görev yapan Seyfettin Baydar 
görevden alınarak yerine 
Osmaniye İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü görevini yürüten 
İbrahim Sağlam atandı. 
n SAYFA 10’DA

Selçuk Üniver-
sitesi Doğan-
hisar Meslek 
Yüksekokulu 
16.’ncısı düzen-
lenen 2018-2019 
eğitim-öğretim 
yılı mezuniyet 
töreni ve Doğanhisar Meslek 
Yüksekokulu’nun ek bina açılışı 
gerçekleştirildi. n SAYFA 5’TE

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Selçuklu’da 
birliktelik ruhuna uygun bir 
şekilde gerçekleştirilen vatan-
daşla buluşma programları sa-
yesinde belediye hizmetleriyle 
ilgili öneri, iste ve düşünceleri 
aldıklarını ve verimli çalıştıkları-
nı söyledi.  n SAYFA 12’DE

Eşiyle yaşadığı sorunlar nede-
niyle Mersin’deki kadın sığın-
ma evine gitmek isteyen kadın, 
bindiği otobüsün önü kesilerek 
eşi ve akrabaları tarafından ka-
çırıldı. İhbar üzerine harekete 
geçen polis, kadını kısa sürede 
kurtardı.  n SAYFA 6’DA

MEKE KRATER GÖLÜ, 
JEOPARK OLUYOR

VİLLA İNŞAATI DEĞİL, 
ESRAR İMALATHANESİ

Somut adım atılıyor

Bodrum katında üretiyorlarmış!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Konya’nın Ka-
rapınar ilçesindeki Meke Krater Gölü’nün içinde 
bulunduğu alan ile Bitlis’te yer alan Nemrut Kal-
derası’nı kapsayan bölge, “Jeopark” alan olarak 
tescillenecek.

Konya’da lüks villa inşaatının bodrum katını 10 
milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuştu-
rucu imalathanesinde esrar üreten 3 kişi, polisin 
düzenlediği operasyonla yakalandı. 

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

Makama uyacaklar
Karatay Konya Anadolu 

İHL, Konya’da ilk kez 
Türk Sanatları Programı 
ve Dini Musiki Programı 

uygulayacak. Böylece 
Hüsn-ü Hat alanında bir 
açık kapanacak, makam 

bilen imam ve müezzinler 
yetişecek

2 YENİ PROGRAMLA 
DİKKATÇEKECEKLER

Yeni eğitim programlarıyla dikkat çe-
ken Karatay Konya Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına 
damga vuracak. Gelecek eğitim-öğ-
retim dönemi için 2 yeni projeyi hayata 
geçiren okul, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
onayıyla “Proje Okul” çerçevesinde İn-
gilizce ağırlıklı ortaokul, Türk Sanatları 
Programı ve Dini Musiki Programı ile 
başarıyı taçlandıracak.

MAKAM BİLMEYEN 
İMAMLARIMIZ VAR

Okul müdürü Süleyman Eşit, “Hüsn-ü 
Hat, Ebru sanatı, seramik sanatı, minyatür 
gibi kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarımız 
konusunda eğitimle vereceğiz. Böylece 
bir açığı kapatmış olacağız. İmam hatip-
lik yapan, müezzinlik yapan gençlerimizi 
seslerini eğiterek topluma kazandırmak. 
Ezanı hangi makamda okuduğunu bil-
meyen imamlarımız, müezzinlerimiz 
var” dedi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Hem şehir hem 
esnaf kazansın

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ın seçim döneminde 
kamuoyuna duyurduğu vaatler arasında 
yer alan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin 
taşınması konusundaki süreç hızlı 
bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz 
günlerde yeni sanayi sitesi için ödeme 
seçenekleri açıklanarak başvurular 
başlamıştı. 

Projeyi ve süreci değerlendiren sanayi 
esnafı, projenin şehir için önemli 
olduğuna dikkat çekerken, sürecin hem 
şehre hem de esnaflara kazandıracak bir 
şekilde yürütülmesini istiyor. Bu nedenle 
esnaflar, taksitlerin ve ödeme şeklinin 
esnafların lehine yeniden düzenlenmesini 
bekliyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

03 Çöp konteynerleri
dezenfekte ediliyor 05 SÜ Ziraat Fakültesi 

mezunları için tören 10 Geçmişini bilenler, 
geleceği kurgular
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Yaklaşık 2 yıl önce 75 yatak kapasi-
teli olarak hizmete açılan Kulu Devlet 
Hastanesi’nde yeni hizmete açılan 
birimler ve alımı yapılan son model 
tıbbi cihazlar ile ilçe tarihinde ilk olan 
başarılı operasyonlar yapılıyor. has-
tanede ilk defa girişimsel radyoloji 
ile Karaciğer Kist Hidatik tedavisi 
uygulanırken yine hastane tarihinde 
bir ilk olan Laporoskopik Kolesistek-
tomi (Kapalı Safra Kesesi) ameliyatı 
da başarı ile gerçekleştirildi.  
n HABERİ SAYFA 11’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hava 
Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığı ile imzalanan protokol 
kapsamında Alâeddin Caddesi’nde 
atıl vaziyette duran ve tehlike arz eden 
eski 2. Ordu Komutanlığı binasında 
yıkım çalışmalarına başladı. Bin 282 
metrekare büyüklüğündeki binada 
başlayan çalışmalar tamamlandıktan 
sonra şehrin en işlek bölgelerinden 
olan Alaaddin Caddesi rahatlamış 
olacak.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Modern tıp, ilçeleri de sardı Alaaddin Caddesi rahatlayacak

Olta avcıları yarışacak

AVRASYA Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu 
ile Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal 

Hayatı Koruma Derneği (KAOBDER) tarafından Beyşehir Gölü 
kıyılarında Beyşehir Belediyesi’nin evsahipliğinde, Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi’nin de 
desteğiyle “olta ile yakala ve bırak’ sloganıyla ulusal bazda 

oltayla sudak balığı yakalama yarışması düzenlenecek.  
n SAYFA 7’DE

Süleyman Eşit
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   17 °C   26 °C

Karaman             14 °C 28 °C 

Aksaray               14 °C  27 °C

Ankara                 16 °C 30 °C
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2. Ordu binasında yıkım başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Hava Savunma Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığı ile imzala-
nan protokol kapsamında Alâeddin 
Caddesi’nde atıl vaziyette duran ve 
tehlike arz eden eski 2. Ordu Komu-
tanlığı binasında yıkım çalışmalarına 
başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehrin merkezindeki sorunlu böl-
gelere müdahale ederek çözüme 
kavuşturmaya devam ediyor. Bü-
yükşehir Belediyesi, Milli Savunma 
Bakanlığı’nın envanterinde bulunan 
ve 1983 yılında 2. Ordu Komutanlı-
ğı’nın Malatya’ya taşınmasına kadar 
karargah binası olarak kullanılan, 
sonrasında bir süre askeri öğrenci 
yurdu olarak hizmet veren, 2012 
yılından bu tarafa da atıl vaziyette 
bulunan binanın yıkımına başladı. 
Hava Savunma Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığı ile imzalanan 
protokol kapsamında atıl halde bu-
lunan ve tehlike arz eden 1. 282 
metrekare büyüklüğündeki binada 
başlayan çalışmalar tamamlandık-
tan sonra şehrin en işlek bölgelerin-

den olan Alaaddin Caddesi rahatla-
mış olacak. Büyükşehir Belediyesi, 
geçtiğimiz yıl da şehre yakışmayan 

Alaaddin Durağı yanındaki Teksas 
Gazinosu olarak bilinen atıl durum-
daki eski bina ile Meram Tavusbaba 

bölgesindeki opera diye bilinen atıl 
binayı kamulaştırarak yıkımını yap-
mıştı. n HABER MERKEZİ

Çöp konteynerleri
dezenfekte ediliyor

Meram Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri 
daha temiz ve daha sağlıklı bir Me-
ram için gerçekleştirdiği çöp kon-
teynırlarının dezenfekte çalışmala-
rını aralıksız devam ettiriyor. 

Meram Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden 
konu ile ilgili yapılan açıklamada; 
“Yaz günlerinde sıcak havaların 
etkisiyle oluşan kötü kokuyu ve 
ortaya çıkabilecek sağlıksal prob-
lemlerini engellemek adına yer altı 
ve yer üstü çöp konteynerlerinin 
periyodik bir şekilde temizlendiği” 
ifade edildi. Açıklamada ayrıca şu 
görüşlere yer verildi; “Meram hal-
kının sağlığının korunması, kötü 
koku ve görüntü yaşamadan Me-
ramlı olmanın ayrıcalığını hisse-
debilmeleri adına çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam etmekteyiz. Bu 
amaçla ekiplerimiz, ilçemiz mer-
kezinde ve kırsal mahallelerde 
bulunan tüm konteynerlerin içini 
ve dışını en ince detayına kadar 
temizlemektedirler. Dezenfekte 

çalışmalarının yanısıra kontey-
nerler, koku giderici solüsyonla 
özenle temizleniyor. Ayrıca uygu-
lanan kimyasal ürünlerle bakteri 
oluşumunun da önüne geçiyoruz. 
Sağlık açısından önem arzeden bu 
çalışmalarımız ara vermeden de-
vam ettirilecektir.” Öte yandan ilçe 
genelinde kurulan kapalı ve açık 
pazar yerlerinde ekipler titizlikle 
çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. 
Düzenli şekilde dezenfekte çalış-
ması gerçekleştirilen alanlarda te-
mizlik işlemlerinin ardından koku 
gidericiler kullanılıyor. Meram Be-
lediyesi ekipleri konteynerlerin ve 
pazar yerlerinin yanısıra, Meram’ın 
parklarında bulunan kameriyeler 
ve banklara kadar tüm Meram’da 
titiz ve ince detayına kadar bir ça-
lışma yürütüyor. Hangi noktada 
olursa olsun gelen şikayetleri anın-
da değerlendirip müdahale eden 
Meram Belediyesine bağlı ekipler 
bu çalışmalarıyla vatandaşlardan 
büyük takdir topluyor.  
n HABER MERKEZİ

Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni eğitim programlarıyla 2019-2020 eğitim-öğretim yılında fark oluşturacak. Konya’da ilk kez Türk 
Sanatları Programı ve Dini Musiki Programı uygulayacak olan okul, bu sayede donanımlı hatiplerin yetişmesine katkı sağlayacak

Sanatla iç içe olacaklar

Konya’nın önemli eğitim kurum-
larından olan Karatay Konya Anado-
lu İmam Hatip Lisesi, yılların verdiği 
tecrübeyi, yeniliklerle birleştirerek, 
eğitim alanında fark oluşturmayı 
sürdürüyor. Bu vizyon çerçevesin-
de, yeni eğitim programlarıyla dik-
kat çeken Karatay Konya Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, 2019-2020 eği-
tim-öğretim yılına damga vuracak. 
Gelecek eğitim-öğretim dönemi için 
2 yeni projeyi hayata geçiren okul, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla 
“Proje Okul” çerçevesinde İngiliz-
ce ağırlıklı ortaokul, Türk Sanatları 
Programı ve Dini Musiki Programı 
ile başarıyı taçlandıracak.  

İNGİLİZCE AĞIRLIKLI 
ORTAOKUL AÇILDI

Karatay Konya Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Müdürü Süleyman Eşit 
ve Okul Aile Birliği Başkanı Arif 
Bağcı, Yenigün Gazetesi’ni ziyaret 
etti. Yenigün Gazetesi Kurumsal 
İletişim Koordinatörü Harun Yılmaz 
ile görüşen Eşit ve Bağcı, okulun de-
vam eden projeleri ve önümüzdeki 
eğitim-öğretim yılındaki hedefleri 
konusunda Yılmaz’a bilgiler verdi. 
2019-2020 eğitim-öğretim yılında 2 
yeni projeyi hayata geçireceklerinin 
bilgisini veren Okul Müdürü Süley-
man Eşit, şunları söyledi, “2019-

2020 eğitim-öğretim yılında, orta-
okul olarak 120 öğrenciyi İngilizce 
akademik ağırlıklı olarak alıyoruz. 
Sınavlarını 26 Mayıs’ta yaptık. Ka-
zanan öğrencilerimizin kayıtları da 
yapıldı. 

120 öğrencimize 1 Temmuz-9 
Ağustos tarihleri arasında yaz kursu 
yapacağız. İHL meslek derslerinin 
tamamını yazın verip, sene içinde 
sorun yaşamalarını önlemiş olacağız. 
Proje İmam Hatip Ortaokulu olması 
nedeniyle 5. Sınıfta 16 saat İngiliz-
ce, 6 saat Arapça eğitimi vereceğiz. 
Bu kadar imam hatip ortaokulu var-
ken neden bir imam hatip ortaokulu 
projesi yaptık? Birincisi biz seçkin 

öğrencileri topladık. İkincisi de bu 
seçkin öğrencilerimizi kendimizin 
belirlediği ve önerdiği şekilde atanan 
öğretmenlerimizle buluşturuyoruz. 
Öğrencilerimizi tayinle gelen öğret-
menler yerine, bizim gördüğümüz 
ve başarılı bulduğumuz, tavsiye et-
tiğimiz öğretmenlerle buluşturuyo-
ruz. Hedefimiz İmam Hatip Ortao-
kulunda sağlıklı bir şekilde eğitim 
yapıp, lise ayağında da bu çocukla-
rımızın başarılı bir şekilde devam 
etmesini sağlayacağız.”

FİZİKİ YAPI MÜSAİT 
Okulun fiziki yapısının yeni açı-

lan ortaokul kısmını kaldıracak dü-
zeyde olduğunun altını çizen Eşit, 

“Okulumuzda 4 tane ana binaya 
bağlı bloklar var. A, B, C, D Blok ol-
mak üzere. D Blok’ta 90 kişilik erkek 
öğrenci yurdu var. C Blok erkek öğ-
rencilerin, B Blok kız öğrencilerimi-
zin eğitim yaptığı alan A Blok’ta da 
bu yeni 120 öğrencimizi müstakil bir 
alanda eğitim-öğretime dahil edece-
ğiz” diye konuştu.

SANAT OKULU OLACAK
2019-2020 eğitim-öğretim yı-

lında Konya’da bir ilke daha imza 
atacakları bir yeni programı daha 
hayata geçireceklerini dile getiren 
Eşit, şu bilgileri paylaştı, “Bir diğer 
projemiz; geleneksel Türk Sanatları 
Programı ve Dini Musiki Programı 

uygulayan bölüm açtık. Türkiye’de 
toplam 4 taneydi. Bu yıl Din Öğ-
retimi Genel Müdürlüğü 11 ili bu 
kapsama aldı. Toplamda 15 ilde 
İmam hatipte bu proje uygulanacak. 
Konya’da ilk ve tek olacak. Şuanda 
Geleneksel Türk Sanatları ve Dini 
Musiki Programına öğrencilerimi-
zi merkezi sınav sistemi ile değil 
yetenekle alacağız. 10 Haziran’da 
başladı müracaatları 28 Haziran’da 
son bulacak. 1-5 Temmuz arasında 
da 6 kişilik komisyon marifetiyle bu 
öğrencilerimizi özel yetenek sınavı-
na alacağız. Toplamda 30 öğrenci 
Dini Musiki Bölümü’ne 30 öğrenci-
yi de Hüsn-ü Hat Bölümü’ne almış 

olacağız. Konya’da Güzel Sanatlar 
lisesi mantığında eğitim veren bir 
İmam Hatip lisesi olacağız. Öğren-
cilerimize camilerdeki süslemeden 
tutun, duvarlarımızdaki tablolara, 
hayatımızın içinde şekillenecek 
Hüsn-ü Hat, Ebru sanatı, seramik 
sanatı, minyatür gibi kaybolmaya 
yüz tutmuş sanatlarımız konusunda 
eğitimle vereceğiz. Böylece bir açığı 
kapatmış olacağız. Müziğin de dini 
olan kısmına ağırlık vereceğiz.  Bu 
eğitimle de amacımız camilerimiz-
deki imam hatiplik yapan, müezzin-
lik yapan gençlerimizi seslerini eği-
terek topluma kazandırmak. Ezanı 
hangi makamda okuduğunu bilme-
yen imamlarımız, müezzinlerimiz 
var. Biz bunun sanatını lise 1’den 
itibaren vermeye başlayarak, aynı 
zamanda güzel sanatlar akademile-
rine öğrenciyi hazırlamış olacağız.” 
Bu yeni projelerle ilgili eğitmenle-
rin Milli Eğitim Bakanlığı’nca tahsis 
edileceğini bildiren Eşit, “Öğretici 
olarak Milli Eğitim’den uzman öğ-
retmenlerimiz gelecek. KOMEK’le 
işbirliği içinde olacağız. Güzel Sa-
natlar Fakülteleri bizim zaten da-
nışmanımız. Onlarla irtibat halinde 
olacağız. Akademik destek alacağız” 
diye konuştu. 
n HARUN YILMAZ

Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Süleyman Eşit ve 
Okul Aile Birliği Başkanı Arif Bağcı, Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti.
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Ereğli Adalet MYO törenle hizmete açıldı

Ereğli’de, eski bakanlardan Ali 
Talip Özdemir’in annesi adına yap-
tırılan Fikriye Özdemir Ereğli Adalet 
Meslek Yüksekokulu’nun açılış ve 
mezuniyet programı yapıldı Prog-
rama Ali Talip Özdemir’in yanı 
sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanı Metin Kıratlı, Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cem Zorlu, Konya Cumhuriyet 
Başsavcısı Ramazan Solmaz, Ereğli 
Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Ereğli 
Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu 
ile ilçe protokolü, davetliler, öğrenci-
ler ve aileleri katıldı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Fikriye Özdemir Ereğli Ada-
let Meslek Yüksekokulu’nun bu yıl 
ilk mezunlarını verdiğine dikkati 
çekerek, “Hayırlı bir iş için bugün 
Ereğli’deyiz. İlk mezunlar hayata atı-
lacaklar. Helal kazançla yapılan bu 
okuldan mezun olanların da adalet-
le çalışacaklarına inancımız tamdır. 
Ereğli özel bir ilçedir. Buranın ge-
lişmesine, büyümesine katkı sunan 
devletimizin yanında Necmettin Er-
bakan Üniversitesi de ciddi bir çalış-
ma içerisinde bulunmaktadır. Hayır-
lı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Ereğli ve Bakırköy eski belediye 
başkanlarından, Devlet ve Çevre 

eski Bakanı Ali Talip Özdemir ise 
annesinin okuma yazması olmadığı-
nı ifade ederek, “Onun anısını yaşat-
mak için adına yaptırdığımız bu okul 
hayırlı olsun. Destek olan herkese 
teşekkür ederim. Bu bölge ancak 
eğitimle kalkınır, adaletle kalkınır.” 
dedi.

Özdemir, ilçeye sağlık meslek 
yüksekokulu açılmasının da şart ol-
duğunu, hayırsever iş adamı Musta-
fa Özşenol’un yaptırdığı eğitim bina-

sının hayata geçirilmesi gerektiğini 
dile getirdi.

‘EREĞLİ İÇİN ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDİYORUZ’

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanı Metin Kıratlı ise Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nin (NEÜ) 9 
yıllık bir üniversite olmasına rağmen 
Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden 
biri haline geldiğini kaydetti. “Bilim-
de ve ilimde yeni bir mekanın açı-
lışını yapıyoruz” diyen Kıratlı, şöyle 

devam etti: “Eğitimin yaşı yoktur. 
Dinimizde eğitim doğumdan me-
zara kadar vardır. Mezun arkadaş-
larımız adaletin terazisinden şaşma-
sınlar. Ereğli için çalışmaya devam 
ediyoruz. Büyük emekler veriyoruz 
ancak önümüze taş koyuyorlar. Sa-
yın Bakanımızın dile getirdiği sağlık 
meslek yüksekokulu konusunda ça-
lışacağız ve neticelendireceğiz. Tek 
isteğimiz bizlerin önüne taş konma-
masıdır.”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zor-
lu da Ereğli için önemli bir günün 
yaşandığına işaret ederek, şunları 
kaydetti: “Ereğli yüksek öğrenim 
açısından çok şeyi hak ediyor. Biz de 
elimizden geleni yapacağız. Ereğli 
sevdalılarının katkısı da unutulma-
malıdır. Ereğli’de 1700 civarındaki 
öğrenci sayısını yeni fakülteler, yeni 
meslek yüksek okulları, yeni bö-
lümler açarak artırmak zorundayız. 
Üniversite olarak 40 bin öğrencimiz 
var. Amacımız kalitenin artırılmasını 
sağlamaktır. Ereğli’nin de üniversite 
havasını solumasını ve üniversite 
şehri olmasını arzu ediyoruz. Oku-
lumuz hayırlı uğurlu olsun.” Konuş-
maların ardından okul birincilerine 
ödülleri verildi. Daha sonra okulun 
açılışı yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Bürokratlardan Başkan 
Oprukçu’ya ziyaret

Türkiye’nin ilk Devlet ve Çev-
re Bakanı ve Konya’nın eski Ereğli 
İlçe Belediye Başkanlarından Ali 
Talip Özdemir ile Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cem Zorlu, Konya’nın Ereğli İlçe 
Belediye Başkanı Hüseyin Opruk-
çu’yu makamında ziyaret etti. 

Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu, Ereğli Belediyesi eski 
Başkanlarından Ali Talip Özdemir 
ile Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’nun 
kendilerini ziyaret etmesinden 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Başkan Oprukçu, “Ereğli-
mizin iki değerli bürokratını ağır-
lamaktan dolayı çok mutluyuz, bu 
nazik ziyaretleri için eski Ereğli 

Belediye Başkanlarımızdan, Dev-
let ve Çevre Bakanımız Ali Talip 
Özdemir ile Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu’ya teşekkür ederim. Ülke-
mizin ve şehrimizin böyle değerli 
insanlara her zaman ihtiyacı vardır 
ve Ereğlimize önemli hizmetleri ol-
muştur. Bu hizmetler için de ken-
dilerine ayrıca teşekkür ederim. 
Bu hizmetlerden bir tanesi olan ve 
bugün aramızda olmalarına vesile 
olan Ali Talip Özdemir’in kıymet-
li anneleri adına yaptırdığı Fikriye 
Özdemir Adalet Meslek Yüksek 
Okulu bina açılışı ve ilk mezunlar 
töreni için ayrıca tebriklerimi ile-
tiyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu 
olsun” ifadelerini kullandı.  n İHA

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasıyla ilgili projenin önemine dikkat çeken esnaflar, 
sürecin hem şehre hem de esnaflara kazandıracak bir şekilde yürütülmesini istiyor

Şehir de esnaf da kazansın

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
seçim döneminde kamuoyuna du-
yurduğu vaatler arasında yer alan 
Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin 
taşınması konusundaki süreç hızlı 
bir şekilde devam ediyor. Seçim-
lerin ardından Başkan Altay sa-
nayinin taşınmasıyla ilgili gerekli 
görüşmeleri yapmış, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum’un 
da katıldığı programla projenin 
protokolü imzalanmıştı. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin TOKİ ile 
yaptığı Sanayi Bölgeleri Kentsel 
Dönüşüm Projesi protokolü kap-
samında, geçtiğimiz günlerde yeni 
motorlu sanayi alanı için esnafların 
başvuruları alınmaya başlanmış-
tı. Projeyi ve süreci değerlendiren 
sanayi esnafı, projenin şehir için 
önemli olduğuna dikkat çekerken, 
sürecin hem şehre hem de esnaf-
lara kazandıracak bir şekilde yürü-
tülmesini istiyor. 

ÖDEME SEÇENEKLERİ DE 
ORTAYA ÇIKTI

Başvuruların alınmaya başla-
masıyla yeni yapılacak sanayi sitesi 
için planlanan ödeme seçenekleri 
ve fiyatlandırmalar da duyuruldu. 
Buna göre ödemeler; 1- Yüzde 25 

peşin, kalan bedel 24 ay vade ile, 
2- Yüzde 10 peşin, kalan bedel 60 
ay vade ile (taksitler anahtar tesli-
minden sonra başlayacak), 3- Yüz-
de 10 peşin, 18. ayda yüzde 10 ara 
ödeme, kalan bedel 120 ay vade 
ile (taksitler anahtar tesliminden 
sonra başlayacak) yapılacak. TOKİ 
tarafından inşa edilecek yeni sana-
yi alanındaki dükkan büyüklükleri 
100, 200, 300, 400 ve 600 met-
rekare olarak projelendirildi. Dük-

kanlar TOKİ tarafından bu metre-
kareler üzerinden satılacak. 

ESNAFLAR DA DÜŞÜNÜLMELİ 
Başvuruların başlaması ve öde-

me seçeneklerinin duyurulmasının 
ardından Eski Sanayi esnafları böl-
gede bulunan Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofi-
si’ne giderek bilgi alıyor, yeni dük-
kanlara yazılıyor. Eski Sanayi’nin 
taşınmasını destekleyen esnaflar, 
bu projenin şehre kazandıracağı-

nı belirtiyor. Ancak esnaflar şehre 
kazandıracak bir proje yapılırken, 
esnafların da mağdur edilmemesi 
gerektiğini bildiriyor. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Eski 
Sanayi Esnaflarından Karayel Oto 
Cam Sahibi Muzaffer Kara, sanayi 
sitesinin taşınmasının iyi olacağını 
söyledi. Eski Sanayi’nin artan araç 
sayısı da düşünüldüğünde yetersiz 
kaldığını belirten Kara, “Geniş, fe-
rah bir yere taşınması bizim için iyi 

olur. Ama yeni sanayiyle ilgili ra-
kamlar oldukça yüksek. Biz bu ko-
nuyu araştırdık; Aksaray, Karaman 
gibi şehirlerde yeni yapılan sanayi-
lerde TOKİ metrekare rakamlarını 
800-900 TL gibi rakamlar olduğu 
görüyoruz. Ama Konya’da TOKİ 
metrekare fiyatı olarak 2000-2200 
TL gibi rakamlar belirledi. Biz bu-
rada küçük esnafız. 1000 TL kira 
veren bir arkadaş zaten kirasını zor 
ödüyor. Bunun Bağkur’u, sigortası 
işçi maaşı da eklenince esnafın üs-
tünde büyük yük var. Haliyle, yeni 
sanayi sitesinden dükkan alacak 
bir küçük esnaf, aylık 2200 TL ile 
bu yeri almakta zorluk yaşar. Biz 
bu rakamların düşürülmesini isti-
yoruz. Zaten piyasa durgun, işler 
durgun. O yüzden bize bu konuda 
anlayış gösterilmesini istiyoruz. 
İkincisi, ara ödemelerde yüksek 
rakamlar ortaya çıkıyor. Başlama-
da yüzde 10 peşin istiyor, 1 buçuk 
sene sonra yeniden bir ödeme var 
3 yıl sonra da teslim aldıktan son-
ra taksitler başlıyor. Biz diyoruz ki 
ara ödeme olmasın, yüzde 10 pe-
şin verelim diğer kalanı taksitler 
halinde ödeyelim istiyoruz. Esnafı-
mız el emeğiyle kazanıyor. Küçük 
esnafı bitirmeyelim” diye konuştu. 

ESNAF DÜŞÜNÜLEREK YENİ BİR 
DÜZENLEME YAPILMALI

Eski Sanayi esnaflarından Ya-
şar Hayırlı, mülk sahibi olmak is-
tediğini ancak bu ödeme koşulları-
nın kendisini zorlayacağını söyledi. 
Hayırlı, “Ben kiracıyım. Ben oraya 
gidince dükkan sahibi olacağım 
ama ben batacağım o zaman da. 
Fiyatlar konusunda bir indirim 
bekliyoruz. Kiracıyı dükkan sahibi 
yapacağız diyorlar ama bu şartlar-
da kiracı dükkan sahibi olamaz” 
diyerek fiyatlarda indirim istedik-
lerini dile getirdi. 

ÖDEYEMEZSEK ANLAMI YOK!
28 senedir sanayide çalıştığının 

bilgisini veren Akif Yıldız da, yeni 
sanayinin yapılacak olmasından 
oldukça mutlu olduğunu söyledi. 
Ancak fiyatların biraz düşürül-
mesinin kendileri açısından daha 
olumlu olacağını kaydeden Yıldız, 
“Dükkana yazılıp da bu parayı öde-
yemezsek orayı almanın bir anlamı 
yok. Ben yazılacağım dükkana ama 
nasıl ödeyeceğim diye de düşünü-
yorum. Bunun göz önüne alınarak 
fiyatların düşürülmesi, taksitlerin 
ödenmesi konusunda bir düzenle-
me yapılmasını istiyoruz” şeklinde 
konuştu. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Muzaffer Kara Yaşar Hayırlı Akif Yıldız
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SÜ Ziraat Fakültesi mezunları için tören

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi 2018-2019 eğitim öğretim 
yılı mezuniyet töreni gerçekleş-
tirildi. Süleyman Demirel Kültür 
Merkezinde düzenlenen mezuni-
yet törenine; Ziraat Fakültesi De-
kan Vekili Doç. Dr. Kubilay Kur-
tuluş Baştaş, Konya Ziraat Odası 
Başkanı Süleyman Soylu, dekan 
yardımcıları, öğretim üyeleri, öğ-
renciler ve aileler katıldı.

Mezuniyet, sema gösterimiyle 
başladı. Törenin açılış konuşma-
sını gerçekleştiren Ziraat Fakülte-

si Dekan Vekili Doç. Dr. Kubilay 
Kurtuluş Baştaş, “Fakültemizden 
10 farklı lisans programından 
mezun olan genç mühendisleri-
miz ve mimarlarımızın sevincini 
paylaşmak, fakültemizin ülkemize 
kazandıracağı mesleğinde yetkin 
genç mühendisleri şerefle uğurla-
mak için bir aradayız. Türkiye’de 
1846 yılında İstanbul’da Ayama-
ma Çiftliğinde kurulan ziraat mek-
tebi ile başlayan tarımsal eğitim- 
öğretim günümüzde çoğunluğun 
ziraat fakültesi adı altında olmak 

üzere tarım ve doğa bilimleri, ta-
rım teknolojileri gibi isimler altın-
da 40 civarında fakülte bulunmak-
tadır. 1982 yılında kurulun Selçuk 
üniversitesi ziraat fakültesi, halen 
10 eğitim programında 3 bin 100 
lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencisiyle eğitim öğretim faali-
yetlerini sürdürmektedir”

Dekan Vekili Doç. Dr. Baş-
taş, “Bilişim teknolojisindeki baş 
döndürücü ilerleme ve gelişme 
sayesinde artık bilgiye ulaşmak 
çok kolay hale gelmektedir. Bu ge-

lişmeler karşısında bizlere düşen 
görev ise, öğrencileri kendilerinin 
kolayca erişebilecekleri teorik bil-
gilerden çok, uygulamalı, bizzat 
yaparak öğrenme, sorun çözmeye 
odaklı, disiplinler arası bilgileri yo-
rumlayabilen bir düzeyde eğitim 
sistemi ile donatarak, ülkemiz ve 
dünya tarımına hizmet edebile-
cek kaliteli ziraat, gıda ve peyzaj 
mühendisleri yetiştirmek olacak-
tır. Genç mühendis arkadaşlarım; 
bundan sonraki yolunuzu sadece 
aklın, vicdanın ve bilimin ışığı ay-

dınlatsın. 
Unutmayınız ki dürüst, çalış-

kan ve üretken insan bir değerdir 
ve ancak değer oluşturduğunuzda 
başarı sizi takip edecektir. Ayrıca 
sizler sadece kendiniz ve aileniz 
için değil, ülkeniz ve insanlık için 
de başarılı olmak zorundasınız. 
Sizleri; bugünlere kadar her türlü 
fedakârlığı göğüsleyerek yetiştiren 
ailenizi, ülkenizi ve üniversitenizi 
unutmamanızı talep ediyor, bun-
dan sonraki hayatınızda hepinize 
üstün başarılar diliyorum” ifadele-

rini kullandı
Fakültede dereceye giren bö-

lüm birincilerine Konya Ziraat 
Odası Başkanı Süleyman Soylu 
tarafından plaket takdim edildi. 
Fakülte Birincisi Peyzaj Mimarlığı 
Öğrencisi Ertuğrul Önder, bayrak 
ve toprak teslimini fakülte arka-
daşlarına gerçekleştirdi. Ardından 
tüm öğrenciler, sırasıyla diploma-
larını öğretim üyelerinden alarak 
keplerini havaya atıp mezun ol-
manın sevincini yaşadı.
n HABER MERKEZİ

Dijital çağın okur 
yazar bireyleri olacaklar

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğiti-
mi ve Bilim Okulları Destekleme 
Programı kapsamında, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 
Anadolu Ajansı (AA) ve Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
işbirliği ile Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz tarafından yürü-
tülecek “Dijital Çağın Okuryazar 
Bireyleri” projesinin açılış progra-
mı yapıldı. 

Program, proje koordinatörü 
Hüseyin Sayın’ın bilgilendirme 
konuşması ile başladı. “Dijital Ça-
ğın Okuryazar Bireyleri” projesinin 
diğer TÜBİTAK 4004 Doğa Eğiti-
mi ve Bilim Okulları Destekleme 
Programı kapsamında yürütülen 
çalışmalardan farklı olduğunu be-
lirten Sayın, bu çalışmaların gene-
linin fen bilimleri alanında yapıldı-
ğını, bu projenin ise sosyal bilimler 
alanında olduğunu söyledi. Konuş-
masında çalışmanın başvuru ve 
çağrı dönemleri hakkında da bilgi 
veren Sayın, 49 ilden 96 öğretme-
nin 8 gün sürecek bir eğitime katı-
lacaklarını da ifade etti. 

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük de Dijital Çağın Okuryazar 
Bireyleri projesinin önemine dik-
kat çekerek bu kapsamda verilecek 
eğitimlere katılmak üzere Konya’ya 
49 farklı ilden gelen öğretmenleri 
ağırlamaktan duydukları memnu-
niyeti dile getirdi.  TÜBİTAK gibi 
saygın bir kuruluş tarafından des-
teklenen bu projenin akademisyen 

ve öğretmenlerin katkıları ile iyi bir 
sonuç çıkaracağını, bu çalışmaların 
çocukları bugüne uyandıracağını 
ifade eden Büyük, “Öğrencilerimiz 
böylece 21. yüzyıl becerileri başta 
olmak üzere, gelecek asırlara da 
uzanan bilgi, beceri ve donanımları 
kuşanacaklar” ifadelerini kullandı. 
Büyük, desteklerinden dolayı TÜ-
BİTAK’a, TRT’ye, Anadolu Ajan-
sına,  Bilgi Teknolojileri ve İleti-
şim Kurumuna, Konya Valiliği’ne, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve 
uzman akademisyen ile proje eğit-
menlerine teşekkürlerini iletti.

Konya Vali Yardımcısı Mehmet 
Aydın da böyle bir eğitim faaliye-
ti içerisinde bulunuyor olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, Hz. Mevlana’nın “Dün dünde 
kaldı cancağızım, bugün yeni şey-
ler söylemek lazım” sözünü hatır-
lattı.  Bugünün dünyasında dijital 
ve sanal ortamda belli bir aşamaya 
ulaşmanın çok önemli olduğunu 
söyleyen Aydın, gelişen dünyaya 
adapte olabilmek için çağı yaka-
lamak gerektiğini de ifade ederek 
“Dijital Çağın Okuryazar Bireyle-
ri” projesinin çok önemli bir işlevi 
yerine getirdiğini sözlerine ekledi. 
Programa Konya Vali Yardımcısı 
Mehmet Aydın ve İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Seyit Ali Büyük’ün 
yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Servet Altuntaş, akademis-
yenler ve 49 farklı ilden öğretmen-
ler katıldı. n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu 16.’ncısı düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 
mezuniyet töreni ve Doğanhisar Meslek Yüksekokulu’nun ek bina açılışı gerçekleştirildi

Hem mezuniyet, hem
açılış heyecanı yaşandı

Selçuk Üniversitesi Doğanhisar 
Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet 
ve açılış heyecanı birarada yaşandı. 
Mezuniyet törenine; Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, Doğanhisar Belediye 
Başkanı Süleyman Pekmez, Doğan-
hisar Kaymakamı Şeyma Aktaş, Do-
ğanhisar Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Prof. Dr. Mustafa Ay, öğretim 
üyeleri, idareciler, veliler ve öğren-
ciler katıldı.

Program açılış konuşmasını 
yapan Doğanhisar Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa 
Ay, “Bugün burada meslek yük-
sekokulumuzun kuruluşunun 17. 
yılında 16. mezuniyet törenini ger-
çekleştirmenin mutluluğunu ve 
onurunu yaşıyoruz. Diğer taraftan 
geçtiğimiz günlerde yaşanan olay-
ların üzüntüsünü kalbimizde hisse-
diyoruz. Dileğimiz odur ki bir daha 
bu tür olaylar yaşanmasın ve huzur 
iklimi bozulmasın bu vesileyle Baş-
kanımız İhsan Öztoklu’ya Allah’tan 
rahmet diliyorum. Ruhu şad mekânı 
cennet olsun. Doğanhisar Meslek 
Yüksekokulu 2012 tarihinde 80 öğ-
renci iki bölümle kurulmuş geçen 
17 yılın sonunda beş bölüm ve 544 
öğrencisiyle bugünkü seviyesine 
ulaşmıştır. Doğanhisar Meslek Yük-
sekokulu’nun Doğanhisar’ın sos-
yoekonomik yapısına yaptığı pozitif 
katkılar yadsınamaz birer gerçek 
olarak ortadadır. Yine aynı şekilde 
bugün açılışını yapacağımız ek bina-
mızın kaba inşaatı Doğanhisarlıların 
büyük katkılarıyla tamamlanmış, 
geri kalanı ise Rektörümüz Prof. Dr. 
Mustafa Şahin’in takdirleriyle üni-
versitemizi tarafından hizmete hazır 
hale getirilmiştir. Bir adet yemekha-
ne, dört adet sınıf, iki adet amfi ve 
en üst katta ise bir adet konferans 
salonundan oluşan ek binamız Do-
ğanhisar’a, Selçuk Üniversitesine ve 
ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 
Son söz olarak sizlere bugünlere ka-
dar her türlü fedakârlıkları göğüsle-
yerek yetiştiren ailenizi, ülkenizi ve 
üniversitenizi unutamamanızı tav-

siye ediyor, bundan sonraki haya-
tınıza başarılar diliyorum” şeklinde 
konuştu.   

Doğanhisar Belediye Başkanı 
Süleyman Pekmez, “Selçuk Üniver-
sitesi Doğanhisar Meslek yükseko-
kulu Yükseköğretim kurumunun 
02.11.2000 tarihli kararı ile açılmış-
tır. Geçici olarak tahsil edilen binada 
2012 -2003 akademik yılında 40’ar 
öğrenci ile bilgisayar teknolojisi ve 
programlama, bilgisayarlı muhase-
be programlarıyla eğitim ve öğre-
time başlamıştır. Şanslıyız, ilçemiz 
halkıyla kaynaşan üniversite yöneti-
mi ile uyumlu çalışan okul müdürle-
ri ve öğretmenleri sayesinde okulu-
muz hep gelişmiştir. Kendi binasına 
da kavuşmuştur. Okul Müdürümüz 
Mustafa Ay Bey’in özverili çalışma-
larıyla ek binamızın da kaba inşaatı 

yapıldı. Rektörümüz binayı tamam-
ladı. Sayın Rektörümüz Mustafa 
Şahin’e teşekkür ediyorum. Oku-
lumuzun gelişmesine katkılarının 
olacağına inancımız tamdır. Mezun 
olan öğrencilerimize, Doğanhisar 
elçilerine yeni hayatlarında sağlık, 
mutluluk ve başarılar dilerim” dedi. 

Doğanhisar Kaymakamı Şeyma 
Aktaş, “Değerli aileler, mezunları-
mızın ve kıymetli yakınları hocala-
rımızın devraldığı emaneti sizlere 
iade etme vakti geldi. Birbirinden 
değerli öğretim elamanlarından 
oluşan akademik kadromuz evlat-
larımızı eğitti, şekillendirdi. Sevgili 
öğrenciler, bugün bir bitişin değil 
birçok başlangıcın yaşandığı gün.  
Bugünden itibaren yeni yaşam de-
neyimlerini içinde barındıran bir sü-
reç başlıyor. Her ne iş yapıyorsanız 

elinizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışın” ifadelerini kullandı. 

Mezuniyette bulunmaktan dola-
yı mutluluk duyduğunu ifade eden 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, “Hem müdürümü-
zü hem belediye başkanımızı hem 
kaymakamımızı tebrik ediyorum. 
Gerçekten konuya ne kadar önem 
verdiklerini ve ciddiye aldıklarını 
yaptıkları konuşmalarla gösterdiler. 
Değerli öğrenciler, aslında sizin için 
hayatın farklı bir dönemeci başladı. 
Gençlik yıllarınız bitti, bundan sonra 
kendi hayatınızı kuracağınız kendi 
hayatınıza kendinizin şekil vereceği 
bir döneme girmiş buluyorsunuz. 
Tabii Selçuk Üniversitesi gibi ülke-
mizin güzide üniversitesinden me-
zun olmak ve Selçuk Üniversitesinin 
diplomasını taşımak sizin için ayrıca-
lıklı ve avantajlı olacaktır. Çünkü iti-
barlı bir üniversiteyiz mezunlarımız 
sorgulanmadan kabul olunacaktır. 
Bugün biz üniversitemizin kuru-
luşunun 44. yılının içindeyiz, 640 
binden fazla mezun vermiş durum-
dayız. Genel anlamda ihtiyaç sahibi 
olan büyükşehirlere gelip üniversite 
okuma imkânı bulamayan gençleri-
miz için üniversitelerin her vilayete 
ve artık günümüzde de meslek yük-
sekokullarının, fakültelerin ilçelere 
dâhil kuruluyor olması büyük bir 
önem arz etmektedir. Ülkemizde 
şuan için yaklaşık 8 milyon yükse-
köğrenim talebesi bulanmakta ve 
bu sayı dikkate alındığı zaman dün-
yadaki en aktif 5- 6 yükseköğrenim 
kurumlarından bir tanesi konumun-
dayız” ifadelerini kullandı. 

İlk olarak okulda dereceye giren 
öğrencilere,  diplomaları protokol 
tarafından takdim edildi. Ardından 
tüm öğrencilere diplomaları öğretim 
üyeleri tarafından verildi. Tüm öğ-
renciler, keplerin havaya fırlatarak 
mezuniyet sevincini yaşadılar.

Mezuniyet töreni sonrasında 
Doğanhisar Meslek Yüksekoku-
lu’nun ek bina açılışı Kuran-ı Kerim 
tilaveti ile gerçekleşti. Protokolün 
kurdele kesiminin ardında ek bina 
gezildi. 
n HABER MERKEZİ
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FETÖ sanıkları
adliyeye sevk edildi

Karaman’da uyuşturucu 
operasyonu: 2 gözaltı 

Zonguldak merkezli 6 ilde ger-
çekleştirilen FETÖ/PDY operasyo-
nu kapsamında gözaltına alınan 12 
şüpheli emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. Zon-
guldak Cumhuriyet Başsavcılığın-
ca başlatılan operasyon kapsamın-
da Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şube Müdürlü-
ğü (TEM) ekiplerince 3 gün önce 
Zonguldak merkezli İstanbul, Kon-
ya, Karaman, Ankara ve Manisa’da 

düzenlenen eş zamanlı operasyon-
da aralarında KHK ile ihraç edilen 
polis, öğretmen, doktor, kurum 
çalışanları, araştırma görevlileri 
ve özel sektör çalışanlarında oldu-
ğu 12 şüpheli gözaltına alınarak 
Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne 
getirilmişlerdi. Emniyetteki işlem-
leri tamamlanan 12 zanlı sabah sa-
atlerinde geniş güvenlik önlemleri 
altında adliyeye sevk edildi.
n İHA

Karaman’da sokaklarda uyuş-
turucu hap sattığı öne sürülen 2 
şüpheli, 980 adet uyuşturucu hap 
ile yakalanarak gözaltına alındı. İl 
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturu-
cu ile Mücadele Şubesi ekipleri 
kentte, sokaklarda uyuşturucu 
hap satıldığı bilgisini aldı. Yapılan 

araştırma sonucu düzenlenen ope-
rasyonda M.F.A. ve U.Z gözaltına 
alındı. Şüphelilerin kaldıkları evde 
yapılan aramada 980 adet uyuş-
turucu hap ile 1 adet tabanca ele 
geçirildi. 2 kişi yapılan sorgularının 
ardından adliyeye sevk edildi.  
n DHA

Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Mersin’deki kadın sığınma evine gitmek isteyen kadın, bindiği otobüsün önü 
kesilerek eşi ve akrabaları tarafından kaçırıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, kadını kısa sürede kurtardı

Otobüsü durdurup
kadını kaçırdılar!

Aksaray’da, eşiyle yaşadığı so-
runlar nedeniyle Mersin’deki sığın-
ma evine gitmek isteyen Kadriye 
S.’nin bindiği otobüs, eşi ve ailesi 
tarafından otomobille önü kesilerek 
durduruldu. Otobüse binen ağa-
beyleri A.Ç. ve S.Ç. tarafından dar-
bedilen Kadriye S., daha sonra zorla 
otobüsten indirilip, dakikalarca sa-
çından tutularak yerde sürüklendi. 
Ailesi tarafından zorla bindirildiği 
otomobille kaçırılmak istenen Kad-
riye S., ihbar üzerine olay bölgeye 
gelen polis tarafından kısa sürede 
kurtarıldı. Kadriye S., koruma altına 
alınırken, 6 kişi ise gözaltına alındı. 
Emniyete götürülen şüphelilerden 
eşi İ.S., “Neden yaptınız?” sorusu 
üzerine, “Karım değil mi?” diye ce-
vap verdi.

Ankara’da oturan üç çocuk an-
nesi Kadriye S. (32), eşi İ.S. (34) 
ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evi 
terk edip, Mersin’deki sığınma evine 
gitmek için yolcu otobüsüne bindi. 
İddiaya göre Kadriye S.’nin bindiği 
otobüsün plakası alan eşi ve genç 
kadının kardeşleri otomobille yola 
çıktı. Kadriye S.’nin seyahat ettiği 
otobüsün önü, Aksaray’da ailesinin 
içinde bulunduğu 06 BFJ 470 plaka-
lı otomobil tarafından durduruldu. 
Otomobilden inen ağabeyleri A.Ç. 

ve S.Ç., otobüse binerek, Kadriye 
S.’nin yanına gitti. 

SAÇINDAN SÜRÜKLENEREK 
OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ

Otobüsteki yolcuların endişeli 
bakışları içerisinde araca binen A.Ç. 
ve S.Ç., iddiaya göre, Kadriye S. ile 
konuşarak eve geri dönmesini is-
tedi. Kadriye S., ağlayarak dönmek 
istemediğini söyledi. Bu sırada zorla 
otobüsten indirilmek istenen Kadri-
ye S.’nin kardeşlerine diğer yolcular 
tepki gösterip, engellemeye çalıştı. 
Ancak, sözlü tartışmanın ardından 
yolcular müdahale edemedi. Ar-
dından Kadriye S.,yolcuların dehşet 
dolu bakışları arasında ağabeyi A.Ç. 

tarafından yumruk ve tokat darbe-
leri ile darbedildi. Çığlık atan genç 
kadın yolculardan polisi aramalarıni 
istedi. Yaşanan arbedenin ardından 
Kadriye S., direnmesine rağmen 
ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç. tarafından 
saçından sürüklenerek otobüsten 
indirildi.

Yerde sürüklenerek otomobile 
bindirilmek istenen Kadriye S.’nin 
direnmesi üzerine aile bireylerin-
den ablası S.E., eniştesi E.E., yen-
gesi M.Ç. ve eşi İ.S. de genç kadını, 
vücudunun farklı yerlerinden iterek 
zorla otomobile bindirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR
Otobüsteki yolcuların ihbarı 

üzerine olay yerine kısa sürede po-
lis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, 
plakasını aldıkları otomobili olay ye-
rinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta 
önünü keserek durdurdu. 

Polis, otomobilden indirdiği Kad-
riye S. ile konuştu. Kadriye S., aile-
sinden şikayetçi olmadı. Ağabeyleri, 
ablası, eniştesi ve eşi ise gözaltına 
alındı.  

BAKAN SOYLU PAYLAŞIM YAPTI
Öte yandan, olayla ilgili İçişle-

ri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter 
hesabından genç kadının kurtarıl-
dığını, şüphelilerin yakalandığını, 
araca el konulduğu açıklamasında 
bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 
yenge M.Ç., kendisini gazetecile-
rin çektiğini görünce yanındakilere 
‘’Kafanız dik olsun. Namusumuz için 
yaptık’’ dedi. Gazetecilerin ‘Neden 
yaptınız?’ sorusu üzerine eşi İ.S. de 
‘Karım değil mi?’ diye cevap verdi. 
Ağabeyi A.Ç. de kardeşi olduğu-
nu belirtirken, eniştesi İ.S.’yi işaret 
ederek ‘’Onun da karısı’’ dedi. Diğer 
ağabeyi S.Ç. de ‘’Benim de karde-
şim. Allah’a şükür başımız dik” dedi.  
Kadriye S., koruma altına alınırken, 
şüphelilerin sorgusunun sürdüğü 
öğrenildi.
n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Karaman’da hafif ticari araçla otomobilin kafa 

kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında, 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 
15.00 sıralarında Larende Mahallesi Buğday Pa-
zarı Alt Geçidi çıkışında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, İlhan Y. (31) yönetimindeki 70 BF 
952 plakalı hafif ticari araç, alt geçit çıkışında ters 
yönden geldiği ileri sürülen Yaşar C. (36) idare-
sindeki 70 FP 645 plakalı otomobille kafa kafa-
ya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile 70 FP 645 
plakalı otomobilde bulunan Şerife Ç. (55), Şerife 
Ç. (13), Tuba Ç. (30) ve Merve E. (28) yaralandı. 
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman 
Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıla-
rın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tüp-
lü olan otomobilde gaz kaçağının olması nedeniy-
le kaza yerine itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen 
itfaiye ekibi, otomobildeki gaz kaçağını keserek 
olası tehlikeyi önledi. Bir süreliğine tek şeridi araç 
trafiğine kapanan alt geçit, kaza yapan araçların 
olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden 
ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Karapınar ilçesinde bir depoda 
çıkan yangın kısa sürede söndü-
rüldü. Fevzipaşa Mahallesi Sümbül 
Sokak’ta, Özgür Yapar’a ait depoda 
henüz bilinmeyen nedenle yangın 
çıktı. Alevler bir anda depoda bu-
lunan hurda malzemelere sıçradı. 

Yangına, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi itfaiye ekipleri tarafından 
müdahale edildi. Yangında hurda 
malzemeler ve atık lastikler yana-
rak kül oldu. Olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n AA

Kuru otlar tutuştu, ateş
eve sıçramadan söndürüldü

Depoda çıkan yangın
güçlükle söndürüldü

Karaman’da kuru otların tutuş-
ması sonucu başlayan yangında, 
alevler evlere sıçramadan söndü-
rüldü.  Yangın, Siyahser Mahallesi 
Muammer Baran Parkı yanında 
bulunan boş arazide çıktı. Edinilen 
bilgiye göre, boş arazideki kuru ot-
lar henüz bilinmeyen bir nedenle 
tutuşarak yanmaya başladı. Rüzga-
rın da etkisiyle yangın kısa sürede 
büyüyerek yayıldı. Alevlerin hız-
la evlere doğru ilerlediğini gören 

mahalle sakinleri durumu itfaiyeye 
haber verdi. Olay yerine gelen it-
faiye ekipleri alevlere kısa sürede 
müdahale etti. Polis ise çevrede 
güvenlik tedbiri aldı. Yangın itfa-
iye ekiplerinin 1 saatlik çalışması 
sonucu evlere sıçramadan kontrol 
altına alınarak söndürüldü. Yangı-
nın atılan sigara izmaritinden dolayı 
çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde 
duruluyor.
n İHA
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Camilerden çaldı, internet kafede harcarken yakalandı

Konya’da 6 camiden hırsızlık 
yapan Suriye uyruklu Vial H. (17), 
çaldığı paralarla internet kafede 
oyun oynarken yakalandı. Vial H. 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amir-
liği ekipleri, 1,5 ay içerisinde mer-

kez Meram ve Selçuklu ilçelerinde 
camilerde gerçekleşen bağış kutu-
su, musluk, ayakkabı gibi hırsızlık 
olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 
Polis, hırsızlık olaylarının meyda-
na geldiği camilerde ve çevrelerde 
yaptığı güvenlik kamera çalışma-
larında şüphelinin bisikletle olay 

yerlerine geldiğini tespit etti. Ka-
meralardan şüphelinin eşkalini de 
tespit eden polis, şüphelinin hırsız-
lık olaylarından poliste 4 suç kaydı 
bulunan Suriye uyruklu Vial H. ol-
duğunu belirledi. Şüphelinin gide-
bileceği adresleri belirleyen polis, 
kent merkezinde bulunan bir in-

ternet kafede olduğu bilgisini aldı. 
İnternet kafeye giden polis, Vial 
H.’yi camilerden çaldığı madeni 
paralarla oyun oynarken yakaladı. 
Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim 
edilen Vial H., ardından çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.
n DHA

Çatalhöyük Milli Tarım Zirve-
si programı kapsamında Çumra’ya 
gelen ASKON Konya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım ve beraberindeki he-
yet, Belediye Başkan vekili Osman 

Can ile Çatalhöyük’ü ziyaret etti. 
Rehber eşliğinde Çatalhöyük kazı 
alanı ve civarındaki model evleri 
inceleyen heyet, neolotik dönemde 
Çatalhöyük’ün sosyal yapısı ile ilgili 

bilgi aldı. Heyettekiler, Çatalhöyük 
gezisinin ardından Sırçalı Sosyal Te-
sisleri’ni da ziyaret etti. 

ASKON Konya Şube Başkanı 
Yıldırım, Çumra’daki ziyaretlerinden 

dolayı memnuniyetlerini dile getire-
rek, tarım zirvesine katkılarından 
dolayı Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz’a teşekkür etti.
n AA

Kaymakam Bozkurtoğlu
ev ziyaretleri yaptı

Beyşehir jandarması kan 
bağışıyla örnek oldu

Halkapınar Kaymakamı Yunus 
Emre Bozkurtoğlu, Küsere mahal-
lesinde Rafet Yiğiter ve Nernek 
mahallesinde yaşayan 95 yaşında-
ki Meryem Helvacı nineyi evlerin-
de ziyaret etti. 

İlk olarak gündelik işlerle ge-
çimini sağlamaya çalışan iki çocuk 
babası Rafet Yiğiter’i evinde ziya-
ret eden Kaymakam Bozkurtoğlu, 
burada aile fertleri ile sohbet etti, 
isteklerini dinledi. Daha sonra 

Nernek mahallesinde çocuklarının 
yanında yaşayan Meryem Helvacı 
nineyi ziyaret eden Bozkurtoğlu, 
burada Meryem ninenin duası-
nı aldı. Bozkurtoğlu’na, Meryem 
ninenin sağlık sorunları ve ihti-
yaçları hakkında da bilgi verildi. 
Ev ziyaretlerinde Bozkurtoğlu’na, 
Halkapınar Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Müdiresi Asiye 
Bakkal da eşlik etti.
n AA

Beyşehir ilçesinde, İlçe Jan-
darma Komutanlığı ve Türkiye 
Kızılay Derneği tarafından Bey-
şehir’de Jandarma Teşkilatının 
180’inci kuruluş yıldönümü et-
kinlikleri kapsamında kan bağışı 
kampanyası düzenlendi. 

Atatürk Anıtı Meydanı’na 
gelen Türk Kızılayı’na ait tam 

donanımlı kan bağışı tırında va-
tandaşların kan bağışları kabul 
edildi. Beyşehir İlçe Jandarma 
Komutanlığında görevli rütbeli 
personel ve askerler de kan ba-
ğışında bulundu. Kampanyaya 
vatandaşların da yoğun destek 
verdiği bildirildi.
n İHA

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, önümüzdeki günlerde yapılacak iki gün 
süreli yarışma kapsamında Türkiye’nin dört bir köşesinden olta tutkunlarını bir araya getirecek

Amatör olta avcıları
Beyşehir’de buluşacak

AVRASYA Amatör ve Spor-
tif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile 
Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara 
Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma 
Derneği (KAOBDER) tarafından 
Beyşehir Gölü kıyılarında Beyşehir 
Belediyesi’nin evsahipliğinde, Tarım 
ve Orman Bakanlığı ile Beyşehir Su 
Ürünleri Kooperatifi’nin de desteğiy-
le “olta ile yakala ve bırak’ sloganıyla 
ulusal bazda oltayla sudak balığı ya-
kalama yarışması düzenlenecek.

29-30 Haziran 2019 tarihleri 
arasında Gölyaka Pereme mev-
kisindeki göl kıyısında, çadırlarda 
kamp kurularak gerçekleştirilecek 
yarışmaya Türkiye’nin birçok il ve 
ilçesinden Beyşehir’e gelecek olta 
tutkunu yarışmacı olarak katılacak.

KAOBDER VE AVRASYA Fe-
derasyonu tarafından amatör ve 
sportif olta balıkçılığını tanıtmak, 
sevdirmek, gelişmesini sağlamak 
ve yarışma heyecanı duyan amatör 

olta balıkçıları buluşturmak, doğayı 
korumak, balık avcılığının bilinçli 
olarak yapılmasını sağlamak, bu ko-
nuda farkındalık yaratmak amacıyla 
da düzenlenen yarışmaların Beyşe-
hir Gölü’nde bu yıl 8’incisi gerçek-
leştirilecek. Beyşehir Gölü ise bu 
tür bir yarışmaya ilk kez evsahipliği 
yapacak.

SUDAĞI YAKALAYIP 
TEKRAR SUYA BIRAKACAKLAR..
Festival havasında geçmesi bek-

lenen etkinliğin ilk günü Beyşehir 
ilçe merkezindeki Vuslat Parkı’nda 
toplanacak katılımcılar için tekne ile 
Beyşehir Gölü gezisi düzenlenecek. 
İlçe merkezindeki tarihi mekanları 
da ziyaret edecek olan katılımcılar, 
daha sonra yarışma alanında serbest 
avlanma faaliyetleri gerçekleştirebi-
lecek.

Etkinliğin ikinci günü ise yarış-
malara sahne olacak. Sabah erken 
saatlerde başlayacak yarışma kap-

samında göl sularıyla buluşacak ol-
talarla sudak avı yapılacak. Bölgede 
çevre temizliğinin de yapılacağı 
etkinlik çerçevesinde yarışma ta-
mamlandıktan sonra düzenlenecek 
törende ödüller sahiplerini bulacak.

BAŞKAN BAYINDIR’DAN 
ETKİNLİĞE DAVET

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, 29-30 Haziran 2019 ta-
rihlerinde Beyşehir Gölü kıyılarının 
adeta bir şenlik havası şeklinde geç-
mesi beklenen ve çok önemsedikleri 
bir organizasyona evsahipliği ya-
pacağını belirterek, “Beyşehir Gölü 
kıyılarında böylesine geniş kapsamlı 
bir yarışma ilk kez düzenleniyor. 
Beyşehir Belediyesi olarak da bu 
organizasyona tam destek sağlı-
yoruz. Etkinliğe destek ve sponsor 
olan tüm kurum ve kuruluşlarımı-
za, firmalarımıza da ayrıca teşekkür 
ediyorum. Tüm Konyalılar’ı ve ilçe-
mizde yaşayan vatandaşlarımızı bu 

etkinlikte aramızda olmaya davet 
ediyoruz” dedi.

AVRASYA Federasyonu Başkanı 
İlhan Bal da, artık geleneksel bir hale 
getirdikleri yarışmaların düzenlendi-
ği her yere ayrı bir renk kattığını be-
lirterek, “Çadırlarda kamp kurarak 
en büyük sudak balığı yakalamanın 
çabasını gösterecek olan Türkiye’nin 
her yerinden Beyşehir’imize gelecek 
yarışmacılarımıza başarılar diliyo-
ruz. Aslında bu yarışmada maksat 
sudak balığı avı yapmak değil. En 
büyüğünü yakalayıp tekrar göl su-
larına bırakmak. Maksadımız, katı-
lımcılarımıza düzenlenecek çeşitli 
etkinliklerle de dolu dolu bir iki günü 
Beyşehir’imizde yaşatmak ve bu böl-
gemizin ve gölümüzün güzellikleriy-
le onları tanıştırmaktır. Yarışmaya 
katılım yönünden oldukça ilgi oldu-
ğunu görüyoruz. Bu da bizleri çok 
mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

ASKON heyeti Çatalhöyük’ü gezdi
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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE:

• ÇAY, YEMEK ve TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKABİLECEK BAYAN
• TECRÜBELİ OLMAK ÜZERE TORNACI
• YETİŞTİRİLMEK ÜZERE İLGİLİ BÖLÜMLERDEN 
YENİ MEZUN OLMUŞ MAKİNA TEKNİK RESSAM, 
MAKİNA TEKNİKERLİĞİ İÇİN SOLİD, AUTOCAD 
PROGRAMLARINI KULLANABİLEN

PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.

AGRO TIGER TARIM MAKİNALARI 
SANAYİ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

MÜRACAATLAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 
KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H  Karatay-KONYA 
TEL   :  0 332 503 01 00 - GSM  :  0 533 032 05 52

HEKTAR HEKİMOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
AŞAĞI PINARBAŞI MAH. ANKARA CAD. NO: 247/1 SELÇUKLU/KONYA

TEL: 0332 271 30 33

Firmamızda istihdam edilmek üzere, adayların Konya da ikamet ediyor 
ve askerliğini yapmış olması gerekmektedir. 

Başvurular aşağıdaki adresimize şahsen yapılacaktır.
 
• BAKIM VE ONARIM PERSONELİ;
 • Meslek Lisesi yada Meslek Yüksekokulu’nun ilgili bölümlerden mezun
 • Hububat Silolarında tecrübeli,
 • Tesisteki makinaların bakım ve onarımını periyodik olarak yapabilecek 
yeteneğe sahip
 • TELESKOPİK FORKLİFT KEPÇE OPERATÖRÜ;
 • Kepçe kullanımında tecrübeli,
 • Adayların Kaldırma - Yükleme - İstifleme (Forklift) Operatörlük Belgesi sahip 
olması,
 • E Sınıfı Ehliyete sahip,
 • ÖN MUHASEBE PERSONELİ;
 • Ön Muhasebe Ve Genel Muhasebe konusunda bilgisi ve tecrübeli, 
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen NETSİS programı kullanabilen,  
 • MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • E-fatura, E-defter, E-Arşiv uygulamalarına hakim, 
 • Günlük muhasebe kayıtlarını doğru şekilde sisteme girebilecek, 
 • Stok, Cari hesap takibi ve mutabakatlarını yapabilecek, 
 • Dosyalama ve dokümantasyon konusunda tecrübeli, 
 • Sorumluluk alabilen, yazılı ve sözlü iletişim ve koordinasyon becerisi kuvvetli, 
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Buğday ürünü ihracatından 
ekonomiye 10 milyar dolar katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 
yıllık süreçte 12,2 milyar dolarlık 
buğday ithalatı gerçekleştirildiğini, 
bunun işlenmesiyle ise 22,2 milyar 
dolar buğday ürünü ihraç edildiğini 
açıkladı. Böylece ülke ekonomisine 
10 milyar dolar katkı sağlandığı bil-
dirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıkla-
mada, Türkiye’nin buğday ürünleri 
ihracatında dünya pazarında önemli 
bir yere sahip olduğu bildirildi. Tür-
kiye’nin un ihracatında dünyada bi-
rinci, makarna ihracatında ise ikinci 
sırada bulunduğu kaydedilen açık-
lamada, un ihracatının son 10 yılda 
2 katına, makarna ihracatının ise 6 
katına çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’nin buğ-

dayı hammadde olarak kullanan 
dünyanın önemli ülkelerinden biri 
olduğunu belirtilerek, “İthal edilen 
hammadde işlenerek, katma değer-
li ürünler şeklinde yurt dışına ihraç 
ediliyor. Türkiye Dâhilde İşleme Re-
jimi (DİR) kapsamında 2009-2018 
yılları arasındaki 10 yıllık süreçte 
12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı 
gerçekleştirdi. Bu hammaddenin iş-
lenmesiyle 22,2 milyar dolar değe-
rinde, diğer ülkelere un, makarna, 
bisküvi gibi işlenmiş buğday ürünü 
ihraç etti. Böylece ülke ekonomisine 
10 milyar dolar değerinde ek katkı 
sağlanmıştır” denildi.

‘ÜLKEMİZ BUĞDAYDA KENDİNE 
YETEN BİR ÜLKEDİR’

Açıklamada, Türkiye’nin buğ-

dayda kendine yeten bir ülke ol-
duğu vurgulanarak, şu ifadelere 
yer verildi: “2019 yılının ilk 4 
ayında 679 milyon dolarlık buğ-
day ithal edilirken, 960 milyon 
dolar değerinde işlenmiş buğday 
ürünü ihraç edildi. Türkiye’de, 
genel olarak yıllık üretim 20-21 
milyon ton seviyelerinde olup, iç 
tüketimimiz 19 milyon ton se-
viyesindedir. Diğer taraftan sa-
nayicilerin hammadde ihtiyacını 
karşılamak ve istihdama katkı 
sağlamak amacıyla, DİR kapsa-
mında buğday ithalatına izin ve-
riliyor. İthal edilen ürün iç pazara 
sunulmayarak; işlenmiş mamul 
ürün olarak ihracatı yapılıyor.”
n DHA

MBA okulları ile eğitim sektörüne giren Medicana Grup, Fenerbahçe Kulübü ile yaptığı işbirliği ile Fenerbahçe Üniversitesi’ni açarak eğitim 
alanında iddialı bir başlangıç daha yapıyor. Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, üniversite yatırımlarını anlattı

Dijital neslin yenilikçi üniversitesi
Medicana Grup Yönetim Kurulu 

Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, eğitim 
grubu ve Fenerbahçe Üniversitesi’ni 
anlattı. Medicana Sağlık Grubu ola-
rak sağlık alanında 30 yılı aşkın bir 
deneyime sahip olduklarını belirten 
Dr. Hüseyin Bozkurt, İnsanlara hiz-
met sunmak konusunda çok ciddi 
bir birikim kazandık. Her ne kadar 
birbirinden farklı alanlar olsa da sağ-
lıktan sonra eğitim alanında varlık 
göstererek hizmet ağımızı genişlet-
me kararı aldık.

“Sağlık ve eğitim” hepimizin bil-
diği gibi toplumsal yaşamın, en te-
mel ve öncelikli ihtiyaçları arasında 
yer alıyor. Bu iki yaşamsal alanda da 
Medicana markasıyla topluma hiz-
met etmek düşüncesi, bizi çok mutlu 
ediyor.  Medicana Grubu olarak eği-
tim alanında yenilikçi bir yapı oluş-
turmayı aslında uzun yıllardır hayal 
ediyorduk. Anaokulu ile başlayıp lise 
bitimine kadar devam edecek kolej-
ler açmayı ve Türkiye’nin geneline 
hizmet vermeyi hedefliyorduk. Yıl-
lar içerisinde hedefimize adım adım 
yaklaştık ve geçtiğimiz yıl itibarıyla 
gerçeğe dönüştürme şansı bulduk.  

İstanbul Beylikdüzü ve Ankara 
Eryaman kampüsleri ardından Me-
dicana Eğitim Grubu, MBA okul-
ları’nın 3. Kampüsü MBA Çamlıca 
2019-2020 eğitim öğretim döne-
minde, hizmete başlıyor. Deneyim-
li ve güçlü eğitim kadrosu, zengin 
olanakları ve modern altyapısı ile 
MBA Çamlıca Kampüsü de bir eği-
tim üssü olarak planlandı. Konferans 
salonundan, laboratuvarlara, spor 
salonlarından, sanat atölyelerine, 
kütüphaneden yabancı dil sınıfları-
na kadar bir çok olanak yer alıyor. 
Çamlıca Kampüsünde öğrenciler 
anaokulundan itibaren ingilizce eği-
tim almaya başlayacaklar. Sağlam 
bir Türkçe ve İngilizce eğitim alan 
çocuklarımız eğitimlerine çift anadil 
ile devam edecekler. Ayrıca MBA 
Çamlıca Kampüsü lise bölümünde 
Anadolu ve Fen liselerine İngilizce 

hazırlık sınıfı da bulunacak.  
Medicana Eğitim Grubu; eğitim 

amaçlı çok ciddi bileşenleri olan bir 
entegre organizasyondur . Ülkemi-
zin bu tür top yekün eğitim hizmet-
lerini ele alan, yeni nesillerin yetişti-
rilmesi konusunda sorumluluk alan, 
ciddi yatırım planlamalarına imza 
atacak vizyona ve güce sahip yapıla-
ra ihtiyacı var. Bu nedenle bu güne 
kadar ülkemizin sağlık ihtiyaçlarını 
karşılamak için her türlü çaba ve 
gayret içinde olan Medıcana Grubu 
olarak eğitim alanında da ülkesine 
en üst seviye de hizmet verme ka-
rarı aldık. 

Bu karar çerçevesinde tüm 
Türkiye sathında eğitim alanındaki 
hizmetlerimizi yeni nesillerimizle 
buluşturmayı hedefliyorduk. Bu yıl, 
aynı zamanda Türkiye’nin en güç-
lü sivil toplum kuruluşlarından biri 
olan Fenerbahçe Kulübü ile bir iş 
birliğine giderek, Medicana Eğitim 
Grubu şemsiyesi altında  Fenerbah-
çe Üniversitesi’ni hayata geçiriyor, 
eğitim alanındaki hedeflerimizi üni-
versite ile taçlandırıyoruz” dedi. 

YENİ DÜNYA DÜZENİNİ 
ŞEKİLLENDİREN DİJİTAL NESLİN 

YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ
Bozkurt, “Fenerbahçe Üniversi-

tesi “dijital neslin yenilikçi üniver-
sitesi” misyonu ile eğitim-öğretim 
hayatına başlayacak.Yeni dünya 
düzenini şekillendiren, dijital dö-
nüşümü yöneten geleceğin küresel 
liderlerinin yetişeceği bir üniversite 
olma iddiamız var. Eğitim-öğretim 
sürecimizdeki yenilikçi yaklaşımlarla 
birlikte dijital teknolojik alt yapı ve 
sosyal ekosistem ile birlikte mesleki 
formasyonu yüksek ve entelektüel 
derinliği olan dünya vatandaşlarının 
yetiştirmek istiyoruz. Bu dünya va-
tandaşları aynı zamanda geleceğin 
dijital profesyonelleri ve girişimcileri 
olarak geleceğin dünyasında fark ve 
farkındalık oluşturacak” diye konuş-
tu.

2019-2020 EĞİTİM -ÖĞRETİM 
DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ 

ALIMINA BAŞLAYACAĞIZ 
Üniversitelerinin bir şehir üni-

versitesi konseptine sahip olacağını 
anlatan Medicana Grup Yönetim 

Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Boz-
kurt, “Üniversitemiz şehir üniver-
sitesi konsepti ile öğrencilerimizin 
kolay ve güvenli ulaşımı, alternatifli 
toplu taşıma imkanları, kültürel ve 
sosyal tüketim alanlarına yakınlığı 
ile İstanbul’un en seçkin semtlerin-
den biri olan Ataşehir lokasyonunda 
eğitim-öğretime başlayacaktır. Her-
kesin öğrenci olmak isteyeceği bir 
şehir kampüsünde zamanını, hobi-
lerini ve akademik çalışmalarını en 
verimli şekilde yöneteceği bir yer-
leşkede okumanın keyfini yaşaya-
caklarını düşünüyoruz. Fenerbahçe 
Üniversitesi başlangıçta 5 fakülte ile 
2019-2020 döneminde  eğitim-öğ-
retime başlayacaktır. Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi; Mü-
hendislik ve Mimarlık Fakültesi, 
İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi.
İŞ DÜNYASI İLE EL ELE ÜNİVERSİTE

Bozkurt, şöyle devam etti: “Hiç 
kuşkusuz ki dünyanın en iyi üniver-
sitelerini incelediğimizde iki önemli 
odaklanmanın üniversitelerin mer-

kezinde olduğunu görüyoruz. Bun-
lardan birisi üniversite – sanayi iş 
birliği, bir diğeri de uluslararası iş 
birlikleridir. Üniversitemiz bünye-
sinde bulunan her fakültemiz ve 
bölümün mutlaka iş dünyası ile iş 
birliği yapması gerektiğini ve öğ-
rencilerin doğrudan veya dolaylı bu 
iş ağları içinde tutularak teorik bil-
giyi uygulama yapabileceği iş hayatı 
tecrübesi kazanması ve mezuniyet 
sonrası istihdam edilebilirliğinin 
arttırılması için iş dünyası ile bağ 
oluşturmak çok önemlidir. Benzer 
anlayışla, üniversitemiz Grubumu-
zun Sağlık Sektörü işletmelerinde de 
sektörel deneyimler kazanacaklar. 
Birçok öğrencimiz Medicana sağlık 
Grubunda iş imkanına kavuşacaktır.

Öğrenciyi merkezinde tutan 
Üniversitemiz açısından öğrencilerin 
özgür ve yaratıcı düşüncesi, bir fikri 
ticaretleştirebilecekleri kuluçka mer-
kezi ve girişimcilik ofisleri, teknoloji 
üretimi ve transferi yapabilecekleri 
özel sektör destekli öğrenci kulüp ve 
platformları Üniversitemiz tarafın-
dan desteklenecektir. Diğer taraftan 

kamu yararı ve sosyal çözüm üreten 
enstitüler ve merkezler kurularak 
araştırma projeleri yapılacak, öğren-
cilerimiz bu projelerin içinde öğretim 
üyeleriyle birlikte yer alacaklardır. 

SAĞLIKLI, SPORCU GENÇLER
Üniversitemiz öğrencileri için 

Spor Kulübümüzün imkan tanıdı-
ğı çerçevede, spor olanaklarından 
en üst düzeyde faydalanma imkanı 
bulacaklar. Medicana Sağlık Gru-
bu’nun tüm hastanelerinden avan-
tajlı hizmet alacaklar.. Üniversitemi-
zin spor, iyi yaşam ve sağlıklı yaşam 
konularında öğrencilerimize suna-
cağı olanaklar birçok üniversitenin 
önünde olacaktır.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ 
KOŞULLARI VE BURS OLANAKLARI 

Üniversitemiz malumunuz 
ÖSYM merkezi sisteminden öğren-
ci almaktadır. Tam burs, yüzde 50 
burs ve yüzde 25 burs olmak üzere 
başarı ve tercih bursları söz konusu-
dur. Yüksek burs oranlarıyla Türki-
ye’nin en çok burs veren üniversite-
leri arasında yer alacaktır.”
n HABER MERKEZİ
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‘Geçmişini bilenler, geleceği doğru kurgular’
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ortaklaşa 
düzenlenen Osmanlı Araştırmaları 
Çalıştayı NEÜ ev sahipliğinde ger-
çekleşti.

Programda ilk konuşmayı Sos-
yal ve Beşeri Bilimler Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar yaptı. 
Kuşpınar; “Çalıştayımızın konusu 
Karlofça’dan Mudanya’ya Osmanlı 
dış politikası ve diplomasisi olarak 
belirlendi. 22 panelistimiz değerli 
görüşlerini ve bilimsel araştırmala-
rını 2 gün boyunca bizlerle paylaşa-
caklar, kendilerine teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Diplomasi ve dış politikanın 
önemine değinen Kuşpınar, prog-
ramın verimli şekilde tamamlan-
masını temenni etti. 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem 

Zorlu ise yaptığı konuşmada şunla-
rı söyledi: “Tarih araştırmaları çok 
önemlidir. Bir ülkenin gelişmişliği-
nin yansıması olsa gerek. Genelde 
gelişmekte olan ülkeler teknolo-
jik alanlarda daha fazla enerji sarf 
ederler ama aslında toplumu di-
zayn eden sosyal bilimlerdir. Biz-
de de bu alanın önem kazanmaya 

başlaması sevindirici. Bunun anla-
mı gelişmekte olan ülkelerden ge-
lişmiş ülkelere doğru geçtiğimizdir. 
Bu açıdan çalıştayımız önem arz 
ediyor.”

İnsanların geçmişi iyi masa-
ya yatırdıkları takdirde gelecekte 
hataları tekrar etme oranlarının 
düşeceğini kaydeden Zorlu, insa-

noğlunun geçmişlerinde yaptıkları 
hataları tespit ederek aynı hataları 
ileride de yapmamalarının önemli 
olduğunun altını çizdi. 

NEÜ olarak topluma fayda sağ-
layacak her türlü faaliyette yer al-
maya çalıştıklarını kaydeden Zorlu, 
çalıştaya katkı sunan herkese ve 
özellikle öğrencilere teşekkürlerini 

iletti. 
Konuşmaların ardından “Os-

manlı’dan Günümüze Türk Hari-
ciyesinin ve Diplomasisinin Sorun-
ları” konulu Panele geçildi. Panel 
Başkanlığını ise NEÜ Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Caner Arabacı yaptı. Şu 
anda yeryüzüne hükmedenlerin 
adalet ve insanlıktan mahrum ol-

duklarını söyleyen Arabacı, Sel-
çuklunun, Osmanlının torunları-
nın yeryüzüne sömürgeciliği değil; 
adaleti, insanlığı, hoşgörüyü getire-
ceğine inandığını ifade etti. 

Panelde, Erciyes Üniversite-
sinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet İnbaşı, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Eski 
Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Kara-
deniz Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Alaaddin 
Yalçınkaya ve Prof. Dr. Necmettin 
Alkan sunumlarını yaptı. 

Çalıştayın açılış programı so-
ru-cevap bölümünün tamamlan-
masının ardından sona erdi. Çalış-
tay 2 gün boyunca NEÜ Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Konferans Salonunda 
devam edecek. n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Sinirbilim ve Araştırma Merkezi tarafından “Düşünsel Elementler Sempozyumu”  gerçek-
leştirildi. Alanında uzman isimler, elementlerin insanın zihin yapısı ve ruh dünyasına etkileri üzerine konuştu

Elementlerin insana 
etkileri konuşuldu

Selçuk Üniversitesi Sinirbilim ve 
Araştırma Merkezi tarafından “Dü-
şünsel Elementler Sempozyumu”  
gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi 
Müze binası toplantı salonunda ger-
çekleşen sempozyumda Türkiye’nin 
çeşitli üniversitelerinden 10 öğretim 
üyesi davetli konuşmacı olarak katı-
lım sağladılar.

“Düşünsel Elementler Sempoz-
yumu” temel dâhili ve cerrahi tıp 
bilimlerinin yanı sıra, biyoloji, kimya 
ve fizik gibi temel fen bilimleri ile 
ziraat ve mühendislik branşlarını da 
içine alan multidisipliner misyonuy-
la gerçekleşti.

Düzenlenen sempozyumun ilk 
gününde 3 oturum gerçekleşti. Ger-
çekleşen oturumlarda, konuşmacı 
olarak 1. oturumda Sinir Bilim Uy-
gulama ve Araştırma Merkez Mü-
dürü ve Oturum Başkanı Prof. Dr. 
Abdulkerim Kasım Baltacı, Acıba-
dem Mehmet Ali Aydınlar Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı Öğr. Üy. Doç. Dr. 
Ahmet Tarık Bayka, Memorial Has-
tanesi Çocuk Endokrinoloji ve Neo-
natoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kur-
toğlu, 2. oturumda Oturum Başkanı 
Prof. Dr. Rasim Moğulkoç, Karade-
niz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üy. Prof. 
Dr. Ahmet Ayar, Sabancı Üniversi-

tesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Öğr. Üy. Prof. Dr. İsmail 
Çakmak, 3. oturumda ise Oturum 
Başkanı Doç. Dr. Nihal Çetin, Sel-
çuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
Kübra Kıyar ve Mehmet Yaşlı ko-
nuşma gerçekleştirdiler.

Açılış konuşmasını yapan Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar 
Göktaş, “Sinir Bilim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi multidisipliner 
çalışma kültürü ve bunu yanın-
da prospektif çalışma anlayışının 
olmasıyla Selçuk Üniversitesinin 
katkılarıyla daha da kendini ön pla-
na çıkarmaktadır. O nedenle bu 
merkezin çalışmaları üniversitemiz 
tarafından dikkatle takip edilmekte 

ve minnet duyulmaktadır. Ben bu 
sempozyumda emeği geçen baş-
ta Merkez Başkanımız Abdülkerim 
Kasım Baltacı hocamız olmak üzere 
konuşmacı olarak Konya dışından 
katılan sayın hocalarımıza, akade-
misyenlerimize ve sevgili genç bilim 
insanlarına katılımları için teşekkür 
ediyorum. Başarılı bir kongre olma-
sını temenni ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Acıbadem Mehmet Ali Aydın-
lar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tarık Bay-
kal ise “Erken Evre Alzheimer Ge-
lişiminde Demir Kaynaklı Nöronal 
Enflamasyon” başlıklı sunumunu 

gerçekleştirdi. Çalışmasındaki temel 
amacından bahseden Baykal, “Alz-
heimer çağımızın hastalığı, demir 
gibi çinko gibi bakır gibi alümin-
yum gibi elementlerle Alzheimer 
hastalığının arasında ilişkili olduğu 
uzun süredir biliniyor. Bugünkü su-
numumda da binlerce araştırmanın 
üstüne yaptığımız çalışmaları göre-
ceğiz. Sonuçta nihai amacımız Alz-
heimer gibi çağımızın büyük hasta-
lığının nedenlerini araştırmak” dedi.

‘İyot ve Beyin Gelişimi’ başlıklı 
sunumunu gerçekleştiren, İyodun 
eksikliğinin nedenlerini ve eksikli-
ğinde oluşacak durumları anlatan 
Memorial Hastanesi Çocuk Endok-
rinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Selim Kurtoğlu, “günlük iyot ih-
tiyacı yüzde 90 oranında gıdalardan, 
yüzde 10 oranında içme suların-
dan sağlanıyor. Gıdalardaki iyodun 
yaklaşık yüzde 50-92’si emiliyor. 
Gıdalardaki oksidizan ve redüktan 
maddeler iyodun biyoyararlamını 
değiştirirler” diye konuştu.  Katılım 
sağlayan ve sunum gerçekleştiren 
öğretim üyelerine Prof. Dr. Abdul-
kerim Kasım Baltacı tarafından ka-
tılım belgesi ve plaket takdim edildi. 
Sempozyum 21-23 Haziran 2019 
tarihleri arasında gerçekleşen otu-
rumlarla devam edecek.
n HABER MERKEZİ

M1 Konya Alışveriş 
Merkezi kazandırıyor

M1 Konya Alışveriş Merkezin-
den ‘dijital kazı kazan’ kampanyası 
ile 300 TL ve üzeri alışveriş yapan 
ziyaretçilerine 100 TL’ye varan 
hediye kazandırıyor. 24-30 Ha-
ziran tarihleri arasında aynı gün 
içinde 300 TL ve üzeri alışveriş 
yapan ziyaretçiler cep telefonla-
rına M1 Konya Alışveriş Merkezi 
uygulamasını indirip ekranlarına 
çıkacak kazı kazan oyununu oyna-
yarak sürpriz hediyelerden birini 
kazanacaklar. 

Kampanyanın M1 Konya Alış-
veriş Merkezinden aynı gün içinde 
yapılan alışverişlerde geçerli oldu-
ğu belirtilen açıklamada, “Kuyum-
cu, sarrafiye harcamaları, her türlü 
hediye çeki ile yapılan alışverişler, 
tütün, tütün mamulleri ve alkollü 
içecek alışverişleri, mobil/sabit te-
lefon ve internet fatura ödemeleri, 

TL/dakika yüklemeleri, şans ve ta-
lih oyunu harcamaları kampanya-
ya dahil değildir. Kampanya stok-
lar ile sınırlıdır.

Kazanılan hediyelerde değişik-
lik yapılamaz. Kampanya katılım 
hakkı aynı gün içinde 300 TL ve 
katları alışverişlerde 1 kez ile sınır-
lıdır. Kampanya tarihleri arasında 
1 kişi en fazla 2 kez katılma hakkı-
na sahiptir” denildi. 

M1 Konya Alışveriş Merkezi 
Müdürü Tamer Yılmaz, “Müşte-
rilerimizin alışveriş keyfini heye-
canlı bir hale getirmek istedik ve 
‘Dijital Kazı Kazan’ kampanyası-
nı başlattık. Ziyaretçilerimize bu 
kampanya ile harcarken kazanma 
fırsatı da sunuyoruz. Tüm Konyalı-
ları M1 Konya Alışveriş Merkezine 
bekliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Nizam-ı Cedit or-
dusunu kuran 3. Selim 
yeniçerilerin ve birçok 
muhafazakar kesimin 
hoşnutsuzluğuna maruz 
kaldı. En sonunda patlak 
veren Kabakçı Mustafa 
İsyanı ile tahttan indirilip 
hapse atılan 3. Selimin 
yerine, 2. Mahmut’un 
ağabeyi 4. Mustafa ge-
tirildi. Fakat 3. Selim ne 
olursa olsun çocuğu gibi 
ilgilendiği kuzeni 2. Mahmut un tahta 
geçmesini istiyordu ve bu uğurda 
mücadele etmeye devam etti. Zaten 
ilerleyen zamanda 4. Mustafa; 3. Selim 
ile kardeşi 2. Mahmut’un ölüm emrini 
verdi. 3. Selim feci şekilde öldürülür-
ken, 2. Mahmut yoğun çabalar sonu-
cunda kaçmayı başardı ve Alemdar 
Mustafa Paşa’nın da yardımıyla 2. 
Mahmut 30. Osmanlı padişahı olarak 
tahta çıkmayı başardı.

2. Mahmut tahta çıkar çıkmaz, 
3. Selimin izinden ıslahat ve reform 
hareketlerine devam etti. Bütün poli-
tikalarını modernleşme, batıyı yakala-
ma ve bilim-teknikte ilerleme üzerine 
geliştirdi. Ama bunun için devletin hu-
zurlu, güvenli bir ortamda olması ge-
rekiyordu. Fakat 2. Mahmut dönemi 
tam tersine, en buhranlı dönemlerden 
biri olmuştur. Balkanlarda Osmanlı 
Devletinin gücünü iyice zayıflatan 
bağımsızlık isyanları, Fransa’nın Ce-
zayir’i işgal etmesi, Rusya’nın Nava-
rin’de Osmanlı donanmasını yakması, 
Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Pa-
şa’nın Kütahya’ya kadar dayanması 
gibi devletin yok olmasını an meselesi 
haline getiren olaylar 2. Mahmut dö-
neminde yaşanmıştır. Böyle bir or-
tamda devletin güvenliğini biraz olsun 

arttırmak adına 2. Mah-
mut; Alemdar Mustafa 
Paşa’nın da önerisiyle 
ülkenin dört bir yanın-
daki ayanlarla bir top-
lantı yaparak “Sened-i 
İttifak” ı imzalamıştır. 
Ayan; ileri gelen, zengin 
kimse demektir. Bu an-
laşmaya göre, ayanlar 
devlete sadık kalacak, 
tüm yenilik hareketle-
rini destekleyeceklerdi. 

Buna karşılık olarak ayanlara, üzerle-
rine olan mülkleri ebediyen ailelerine 
miras bırakma hakkı tanınmıştı.

Bu hamleden sonra 2. Mahmut, 
ilk ıslahat hareketi olarak “Sekban-ı Ce-
dit” adlı Avrupa tarzında yeni bir ordu 
kurdu. Ancak bu ordu da yeniçerilerin 
isyan çıkarması ve saraya yürümesi, 
yapılan çeşitli çatışmalarla müzakereler 
sonucunda kaldırıldı. Bu isyan sırasın-
da sadrazam Alemdar Mustafa Paşa 
yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. 
Ayrıca 2. Mahmut döneminde; uzun 
süredir devam eden Rus savaşı Bük-
reş anlaşması ile sona erdirilmiş, Sırp 
isyanı da son çare olarak zor kullanı-
larak bastırılmıştır. Bu süre içerisinde 
devletin otoritesinin zayıfladığını düşü-
nüp bağımsız hareketlere girişen bazı 
ayanlar da Sened-i İttifak gereğince 2. 
Mahmut tarafından bastırıldı. Kimisi 
teslim oldu, kimisi idam edildi. Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa ile anlaşmaya varıla-
rak bu mesele de sona erdirildi. Fakat 
2. Mahmut döneminde patlak veren 
İran savaşı da Osmanlı Devleti’ni bir 
süre uğraştırdı fakat sonunda Erzurum 
Anlaşması yapılarak İran ele geçirdiği 
yerleri geri verdi ve işgali başarama-
mış oldu. Yine 2. Mahmut döneminde 
patlak veren Yunan isyanı da bastırıldı.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 46
SULTAN 2. MAHMUT 2

Konya İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü’nde görev değişimi yaşan-
dı. Alınan bilgiye göre 

Bir süredir Konya İl Tarım ve 
Orman Müdürü olarak görev yapan 
Seyfettin Baydar görevden alınarak 
yerine Osmaniye İl Tarım ve Or-
man Müdürlüğü görevini yürüten 
İbrahim Sağlam atandı. Yeni yapı-
lan atamanın ardından önümüzde-
ki günlerde devir-teslim yapılarak, 
Sağlam’ın Konya’daki görevine 
başlaması bekleniyor. 

İBRAHİM SAĞLAM KİMDİR?
1970 Yılında Kahramanmaraş’ 

ın Göksun İlçesinde dünyaya geldi.
İlkokul, ortaokul ve Lise eğiti-

mini Göksun’ da tamamladıktan 
sonra sırasıyla 1989 yılında Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Niğde 
Eğitim Yüksek Okulundan ve 1995 
Yılında Çukurova Üniversitesi Zira-
at Fakültesi Zooteknik Bölümünü 
başarıyla bitirmiştir.

Meslek hayatına 1991 yılın-
da Çorumun Bayat İlçesinde Öğ-
retmen olarak başladıktan sonra 
1996-1997 Yıllarında Afşin Mey-
vecilik Üretme İstasyon Müdür 
Yardımcılığı görevinden bulun-
muştur. 2004-2010 yıllarında Adı-

yaman İli Gölbaşı İlçe Tarım Mü-
dürü görev yaptıktan sonra 2011 
Yılında Osmaniye İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü olarak atan-
mış ve adaylık dönemine kadar bu 
görevi başarıyla yerine getirmiştir.

Görev yaptığı dönemde Os-
maniye tarımına çağ atlatmış ve 
Osmaniye tarımının gelişmesi için 
gece gündüz demeden fedakar-
lıklar da bulunmuş gerekli bütün 
projelerde aktif olarak yer almıştır. 
Osmaniye tarım potansiyelini ar-
tırmak için bir çok yurt içi ve yurt 
dışı toplantı, sempozyum ve fuar-
lara katılmış, bir çok firmanın Os-
maniye yatırım yapmasına ön ayak 
olmuştur. Her ne kadar Osmani-
ye’de görev yapmış olsa da Kahra-
manmaraş’ dan hiç kopmamıştır. 
Kahramanmaraş’a yapılacak olan 
yatırımları takip etmiş ve destek-
lemiştir. Görev yaptığı dönemde 
memleket sevdalısı, başarısı, insan 
sevgisi ve çalışkanlığı ile ön plana 
çıkmış ve gelecekte ülkeyi daha 
iyiye götürmek adına milletvekilliği 
adaylığını açıklamıştır.

İyi derecede İngilizce ve Arapça 
bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babası-
dır. n HABER MERKEZİ

Seyfettin Baydar gitti, 
İbrahim Sağlam geldi

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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Yaklaşık 2 yıl önce 75 yatak kapasiteli olarak hizmete açılan Kulu Devlet Hastanesi’nde yeni hizmete açılan 
birimler ve alımı yapılan son model tıbbi cihazlar ile ilçe tarihinde ilk olan başarılı operasyonlar yapılıyor

Kulu Devlet Hastanesi
ilkleri gerçekleştiriyor

2017 yılı ortalarında 75 yatak 
kapasiteli modern binasında sağ-
lık hizmeti sunmaya başlayan Kulu 
Devlet Hastanesi’nde yeni hizmete 
açılan birimler ve alımı gerçekleş-
tirilen son model tıbbi cihazlar ile 
ilçe tarihinde ilk olan operasyonlara 
devam ediliyor. Farklı branşlarda 23 
uzman doktor ile sağlık hizmeti su-
nulan hastanede ilk defa girişimsel 
radyoloji ile Karaciğer Kist Hidatik 
tedavisi uygulanırken yine hastane 
tarihinde bir ilk olan Laporoskopik 
Kolesistektomi (Kapalı Safra Kesesi) 
ameliyatı da başarı ile gerçekleştiril-
di.

İlçe geneli ve çevre yerleşim böl-
gelerinden hastaneye gelen vatan-
daşların tedavilerinin yapılmasına 
olanak sağlayacak olan yeniliklerin 
önemine vurgu yapan Hastane 
Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Önder 
Gönen, hastanenin beş yıldızlı otel 
konforunda sağlık hizmeti sundu-
ğunu söyledi. Kulu İlçe nüfusunun 
özellikle yaz aylarında neredeyse 
üç kat arttığını hatırlatan Başhekim 
Gönen, “Hastanemizde böylesine 
ciddi tıbbi müdahalelerin yapılabil-
mesi hayati önem arz etmektedir. 
Hastanemizdeki yeniliklerle birlikte 
Kulu’lu vatandaşlarımızın bu tür 
operasyonlar için büyük hastanelere 
ve ilçe dışına gitmelerine gerek kal-
mamıştır” diyerek hastanenin ge-
lişmesi ve yenilenmesi adına hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmayan İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne teşekkür etti. 

Girişimsel Radyoloji ile karaciğer 
kist hidatik tedavisini Kulu tarihinde 
ilk kez uygulama başarısını gösteren 
Radyoloj Uzmanı Dr. Adem Savur 
da yaptığı açıklamada Kist Hidatik 
rahatsızlığının ülkemizde sık görü-
len paraziter bir hastalık olduğunun 
altını çizdi. Kistin rüptür ve yayılım 
riskinden dolayı ivedilikle tedavi 
edilmesi gerektiğinin önemine deği-
nen Savur, “Hastanemizde ultrason 
eşliğinde iğne ve kataterler aracılı-
ğıyla açık ameliyata gerek kalmadan 
ilk defa nonvasküler kist hidatik bo-
şaltılması işlemini başarıyla gerçek-
leştirdiğimiz için son derece mut-
luyuz. Yaklaşık 30-45 dakika süren 
işlem açık ameliyata göre daha az 
komplikasyon oranı ve daha kısa 
hastanede yatış süresi gerektirdiğin-
den dolayı girişimsel yöntemle kist 
tedavisini öncelikli yöntem olarak 
hastanemizde uygulamaya devam 
edeceğiz” dedi.

Gerçekleştirilen Laparaskopik 

Kolesistektomi ameliyatı ile ilgili 
bilgi veren Genel Cerrahi Uzma-
nı Op. Dr. Osman Bandırmalı’da 
“Laparoskopik ameliyatların bir-
çok avantajı bulunmaktadır. Lapa-
roskopik yöntemle ameliyat olan 
hastanın açık yöntem ameliya-

tına göre daha az ağrısı olmakta 
ve hastane yatış süresi kısalarak, 
hasta konforu artmaktadır. Artık, 
dünyada ve ülkemizde laparos-
kopik yöntem tercih edilmekte-
dir. Hastanemizde de artık bu tür 
ameliyatları başarı ile yapabilmek-

teyiz” şeklinde konuştu.
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 

Dr. Mehmet Koç’da Sağlık Ba-
kanlığı tarafından Kulu ilçesine 
yaptırılan hastanenin son derece 
modern bir bina olduğunu ve alt-
yapısı bakımından çok çeşitli sağlık 
hizmetlerini sunabilme şartları ta-
şıdığını söyledi. İl Sağlık Müdürlü-
ğü olarak tüm imkânları kullanarak 
hastaneyi ve ameliyathaneyi çağın 
gerektirdiği tıbbi cihazlar ile donat-
tıklarını vurgulayan Prof. Dr. Koç, 
“Kulu ilçemizde olduğu gibi diğer 
ilçelerimizde de sunduğumuz sağ-
lık hizmet niteliğini ve çeşitliliğini 
artırmak için çalışıyoruz. Çok şükür 
sağlık alanına başta Sayın Baka-
nımızın ve milletvekillerimizin de 
verdiği destekle sözlerimizi yerine 
getirmenin mutluluğu içerisinde-
yiz. Artık hastanelerimiz bulun-
dukları ilçelerde tarihe geçiyor ve 
ilklere imza atıyorlar” diyerek söz-
lerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Hasandağı eteklerinde 
çilek yaygınlaşıyor

Anadolu’nun ortasında Peri-
bacaları ve Ihlara Vadisi’nin olu-
şumuna katkı sağlayan Hasandağı 
eteklerinde çilek üretimi yaygınla-
şıyor. 

Aksaray’a bağlı Helvadere bel-
desinde Cumhuriyet Mahallesi’nin 
muhtarı Sinan Kocabaş tarafından 
dağın eteğindeki taşlık arazide 6 yıl 
önce deneme amaçlı çilek üreti-
minde elde edilen başarılı sonuçlar 
üzerine bölgedeki diğer çiftçiler de 
çilek bahçesi oluşturmaya başladı. 
Yüksek rakımda üretilen “albion” 
cinsi çilekler, lezzeti, aroması ve 
dayanıklılığı ile büyük ilgi görüyor.

Kocabaş, 3 bin 268 metrelik 
yüksekliği ile İç Anadolu Bölge-
si’nin en yüksek dağları arasında 
bulunan Hasandağı’nın iklimi ile 
çevresinde yetişen sebze ve mey-
velerin lezzetini olumlu etkilediğini 
söyledi.

Dağın eteğindeki taşlık arazide 
6 yıl önce deneme amaçlı çilek üre-
timine başladığını belirten Koca-
baş, “Hasandağı eteklerinde dene-
me amaçlı yaptığımız ilk üretimde 
yüksek rakıma rağmen lezzetli ve 
dayanıklı çilek üretimi gerçekleş-
tirdik. Çileğin bölgeye çok iyi uyum 
sağlaması üzerine ekim alanını bü-
yüttük.” dedi.

Çevresindekilerin bölgenin 
çilek üretimine uygun olmadığı 
yönündeki değerlendirmelerine 
rağmen kararlı şekilde yürüdükle-
rini anlatan Kocabaş, şöyle devam 
etti: “Başlarda çilek üretiminde 
yükseklik ve iklim açısından bazı 
endişelerimiz vardı ancak çileğin 
buradaki toprak yapısı ve iklime 

çok iyi uyum sağladığını gördük. 
Eşim ve çocuklarımla arazimizi 
temizleyerek çilek üretimine uy-
gun hale getirdik. 8 dekarlık alan-
da çilek ekimi gerçekleştirdik. Kış 
mevsimine kadar üretimini ger-
çekleştirdiğimiz organik çilekler, 
dayanıklılığı ve lezzeti ile bölgede 
büyük ilgi görüyor.”

‘OCAK AYINA KADAR 
ÜRÜN VERİYOR’

Kocabaş, ürünü pazarlama ko-
nusunda sıkıntı yaşamadıklarını, 
tüketicilerin tarlaya kadar gelerek 
çilek aldıklarını dile getirerek, “Va-
tandaşlar, Hasandağı eteklerinde 
bulunan çilek tarlasına gelerek 
önce çileğin tadına bakıyor, sonra 
istediği kadar topluyor. Başka böl-
gede yetişen çileklerin dayanıklılık 
ve verim açısından bizimki kadar 
verimli olmadığını düşünüyorum. 
Rakımın yüksek olması ve bölge-
nin toprak yapısından dolayı albion 
cinsi çileklerimiz aralık ve ocak ayı-
na kadar ürün veriyor.” ifadelerini 
kullandı.

Çilek üretiminde elde ettiği 
başarılı sonuçla yöredeki diğer 
üreticilere de örnek olmanın mut-
luluğunu yaşadığını belirten Koca-
baş, şunları kaydetti: “Beldemizde 
çilek ekim alanı genişliyor. Bizim 
üretimimiz diğer üreticilere de 
örnek oldu. Çilek bizim olduğu ka-
dar komşularımızın da önemli bir 
geçim kaynağı haline geldi. Bel-
demizde diğer üreticilere de kendi 
çileklerimizin fidanlarını dağıtarak 
yeni çilek bahçelerinin oluşmasına 
gayret gösteriyoruz.”
n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Konya’nın Karapınar ilçesindeki Meke Krater Gölü’nün içinde bulunduğu alan ile 
Bitlis’te yer alan Nemrut Kalderası’nı kapsayan bölge, “Jeopark” alan olarak tescillenecek 

Meke Gölü, jeopark oluyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığın-

ca, Konya’nın Karapınar ilçesindeki 
Meke Krater Gölü’nün içinde bulun-
duğu alan ile Bitlis’te yer alan Nem-
rut Kalderası’nı kapsayan bölge, 
“Jeopark” alan olarak tescillenecek. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat 
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlü-
ğünden alınan bilgiye göre, Bakan-
lıkça Türkiye’nin Potansiyel Jeopark 
Alanlarının Tespit Edilmesi Projesiy-
le alanların bulunduğu bölgelerde 
sürdürülebilir kalkınma modeli orta-
ya koyarak, bölge halkına ekonomik 
katkıda bulunulması hedefleniyor.  
Proje kapsamında, dünyanın “nazar 
boncuğu” olarak tanımlanan Meke 
Krater Gölü’nü de içeren “Konya Ka-
rapınar Potansiyel Jeopark Alanı” ile 
doğal güzelliğinin yanı sıra bilimsel 
öneme sahip Nemrut Kalderası’nı 
da kapsayan “Bitlis Nemrut-Süphan 
Potansiyel Jeopark Alanı”nda çalış-
malar yapıldı.

Bakanlığın, korunan alanlara iliş-
kin yetkisi kapsamında, Türkiye’deki 
jeopark alanlarının tespit ve tescili 
konusunda mevzuat hazırlıkları ve 
alanlarda sürdürülen tespit çalışma-
ları tamamlandı.

Bakanlık tarafından tescil edilmiş 
Türkiye’nin ilk jeoparkları olacak bu 
alanların, küresel jeopark ağına da-

hil edilmesi ve uluslararası düzeyde 
tanıtımının sağlanması için Bakanlık 
tarafından UNESCO’ya başvuru ya-
pılacak.

MEKE KRATER GÖLÜ
Orta Anadolu Volkanik siste-

minin en önemli parçası olan Meke 
Gölü, dünyanın en ilginç volkanik 
harikalarından biri olarak biliniyor. 
Karapınar ilçesinin 8 kilometre do-
ğusunda yer alan Meke Gölü, tes-
cillenecek “Konya Karapınar Potan-

siyel Jeopark Alanı”nın en önemli 
değeri olarak görülüyor. Karapınar 
Jeoparkı içinde, Meke Gölü dışında 
Karadağ ve Karacadağ volkanları, 
Acı Göl Marı, çeşitli volkanik olu-
şumlar, Çıralı, Kızören, Meyil ve 
Timraş obrukları, peri bacaları, ku-
mullar, oymalı yer altı şehri, aktif ve 
fosil traverten oluşumları ile birçok 
arkeolojik alan da yer alıyor. 

Dünya’nın oluşumu, gelişimi 
hakkında bilgi veren, nadir olarak 

görülen ve benzersiz olma özelliğine 
sahip kayaç, mineral, fosil, istif, yapı 
ve doku, yer şekli gibi hem bilimsel 
öneme sahip hem de görsel bir zen-
ginlik sunan jeolojik, jeomorfolojik 
oluşumlar ile kültürel, biyolojik ve 
arkeolojik oluşumları bir arada ba-
rındıran alanlar Jeopark olarak ta-
nımlanıyor.

NEMRUT KALDERASI
Jeopark alan içersinde yer alan 

Nemrut Karderası, bir volkanın ken-

di içine çökmesiyle meydana gelmiş, 
hem büyüklüğü hem de oluşumu 
nedeniyle dünyanın önemli volkanik 
oluşumlarından biri olarak biliniyor. 
Burada oluşturulacak Nemrut Süp-
han Jeoparkı’nın en önemli özelli-
ği, Nemrut volkanında yaklaşık 90 
bin yıl önce meydana gelen çökme 
olayıyla volkanik malzemelerin ku-
zeyde Nazik Gölü’ne, güneyde ise 
Bitlis’e kadar ulaşması olarak görü-
lüyor. 

Ayrıca burası, jeolojik zaman 
diliminin son 600 milyon yılında 
oluşan kayaçları da barındırıyor. 
Nemrut-Süphan Jeoparkı’nda, hem 
Türkiye’nin en yaşlı kayaçları ile en 
genç kayaçlarını bir arada bulundur-
ma hem de Nemrut ve Süphan gibi 
iki büyük stratovolkanı barındırma 
özelliği olan birçok jeolojik, biyolojik, 
arkeolojik ve kültürel varlık bir arada 
yer alıyor. 
n AA
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‘Hemşerilerimiz destekliyor, hizmetler gerçekleşiyor’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, belediye hizmet-
lerinin değerlendirildiği vatandaş 
buluşmalarına aralıksız devam edi-
yor. Selçuklu’da birliktelik ruhuna 
uygun bir şekilde gerçekleştirilen 
programlarda ilçe sakinleri, bele-
diye hizmetleri ile ilgili öneri, istek 
ve düşüncelerini Başkan Pekyatır-
macı’ya birinci ağızdan iletirken, bu 
buluşmalar hizmet kalitesine katkı 
sağlıyor. 

Mesai gününe ilk olarak be-
lediye meclis salonunda gerçek-
leştirilen halk günü buluşması ile 
başlayan Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, daha sonra 
Cuma buluşmaları kapsamında 
Binkonutlar Mahallesi, Süleyman 
Çelebi Camii’nde vatandaşlarla bir 
araya geldi. Başkan Pekyatırmacı,  
kılınan Cuma namazının ardından 
esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Cuma buluşmasında Başkan 
Pekyatırmacı’ya, Binkonutlar Ma-
halle Muhtarı Fatih Keş, Ak Parti 
Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Sel-
çuklu Belediyesi Başkan Yardımcı-
ları, belediye meclis üyeleri, birim 
müdürleri eşlik etti.

‘SELÇUKLU, HER ALANDA GÜÇLÜ 
ALTYAPISI İLE DİKKAT ÇEKİYOR’

Selçuklu’ da belediyecilik hiz-

metlerinin ilçe halkının ihtiyaçları 
doğrultusunda değerlendirildiği-
ni söyleyen Başkan Pekyatırmacı 
“Hemşerilerimizin sosyal hayat, 
eğitim, kültür ve spor alanlarıyla 
daha modern ve mutlu bir Sel-
çuklu’ da yaşamalarını sağlamak 
için mevcut projelerimizin üzerine 
her gün yenilerini ekliyoruz. Cuma 
Buluşmaları ile gücümüzü aldı-

ğımız hemşerilerimizle bir araya 
gelmek yeni hizmet planlarımıza, 
verimli ve kaliteli yeni projelerimi-
ze vesile olmaktadır. Her zaman 
hemşehrilerimizin yanında olma-
ya özen gösteriyoruz” dedi.

Cuma buluşmasında okulların 
tatile girmesiyle birlikte öğrencile-
rin yaz tatillerini en iyi şekilde de-
ğerlendirmelerini isteyen Başkan 

Pekyatırmacı, Türkiye’nin en bü-
yük ilçelerinde biri olan Selçuklu’ 
da spor ve sporcuya yatırıma de-
vam ediyoruz. 

Selçuklu bu alanda Türkiye’nin 
en önde gelen belediyeleri arasın-
dadır. 76 tesisimizde yıl içinde 30 
bine yakın sporcumuza hizmet ve-
riyoruz. Tatil dönemine giren ço-
cuklarımızın zihinsel ve bedensel 

gelişimini sağlamak için modern 
tesislerimizde çocuklarımıza en iyi 
hizmeti vermeye çalışıyoruz. 

Ayrıca ilçemizde bulunan 77 
kütüphanemizde, çocuklarımızın 
okuma alışkanlıklarını ve bilgi se-
viyelerini daha da geliştirmeleri 
için kütüphanelerimize bekliyoruz 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Karaman’da Akpınar
Köyü, sele teslim oldu

Polis Merkezi Amirliğine 
şehit polisin ismi verildi

Karaman merkeze bağlı Ak-
pınar köyünde yaşanan sel anı bir 
vatandaşın cep telefonuna yansıdı. 
Edinilen bilgiye göre, önceki gün 
akşam saatlerinde merkeze bağlı 
Akpınar köyünde aniden başlayan 
sağanak yağış sonrası sel oluştu. 
Şiddetli yağış nedeniyle evlerine 
sığınan vatandaşlar köy meyda-
nından geçen sel anını cep telefo-
nuyla çekti. Ekili alanların kısmen 
zarar gördüğü selde, tarım malze-

meleri sürüklenirken, ahır ve bazı 
evleri su bastı. Akpınar Köyü Muh-
tarı Ali Uluer, aniden başlayan yağ-
mur sonrası köyümüzde sel oluştu. 
Allah’a şükürler olsun ki yaşanan 
selde herhangi bir can kaybı ve 
yaralanma olmadı. Sel nedeniyle 
arpa ekili arazilerde kısmen zarar 
oluştu. Bunun dışında sel suları ne-
deniyle bazı ahır ve evleri su bastı 
diye” konuştu.
n İHA

Kendi isteği ile 2016 yılında gö-
reve gittiği Şırnak’ta bölücü terör 
örgütü mensupları ile girilen çatış-
mada şehit olan Özel Harekat Poli-
si Ayhan Demirel’in adı, Sarıyahşi 
İlçe Emniyet Amirliğine verildi. 
Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesinde dü-
zenlenen törende konuşan Vali Ali 
Mantı, şehidin isminin ebediyen 
yaşatılacağını söyledi. Vali Mantı 
konuşmasında, “Ülkemiz zor bir 
coğrafyada bulunuyor. Bu mille-
tin birliğini, dirliğini, beraberliğini 
bozmaya içerde ve dışardaki ha-

inlerin gücü yetmeyecektir. Rab-
bim bu ülke için mücadele eden, 
şehit düşen şehitlerimize rahmet 
eylesin, onların şefaatinden bizleri 
mahrum etmesin. Tüm şehitlerin 
ruhu şad olsun.” ifadelerini kul-
landı. Yapılan duanın ardından Sa-
rıyahşi Şehit Polis Ayhan Demirel 
Polis Merkezi Amirliği yeni ismi 
için, Vali Ali Mantı, şehidin babası 
İbrahim Demirel, ailesi ve davet-
lilerin katılımı ile kurdele kesimi 
gerçekleştirildi. Vali Mantı, şehit 
ailesi ile bir süre sohbet etti. n AA

Konya polisi tarafından lüks bir villa inşaatına düzenlenen operasyonda 10 milyon lira harcanarak 
uyuşturucu imalathanesi yapıldığı, burada esrar üretildiği belirlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Villa inşaatı değil, 
esrar imalathanesi

Konya’da lüks villa inşaatının 
bodrum katını 10 milyon lira har-
cayarak dönüştürdükleri uyuşturu-
cu imalathanesinde esrar üreten 3 
kişi, polisin düzenlediği operasyonla 
yakalandı. Yapılan aramada, Tür-
kiye’de ilk kez bulunan, 35 kilosu 
genetiği değiştirilmiş hibrit esrar 
(Lemon haze) olmak üzere 100 kilo 
esrar ele geçirildi. Şüphelilerin üret-
tikleri esrarı, ‘ağaç kabuğu’ yazılı 
özel torbalarla kargoyla yurt dışına 
gönderdiği saptandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram 
ilçesi Hasanköy Mahallesi’nde yapı-
mı devam eden bir villada uyuştu-
rucu üretimi yapıldığı ve bu uyuş-
turucunun yurt dışına pazarlandığı 
bilgisini aldı. Bunun üzerine villayı 
takibe alan ekipler, dün akşam sa-
atlerinde baskın düzenledi. Polis, 
hiçbir oda bulunmayan, çevresinde 
ise çok sayıda köpek bulunan villada 
detaylı arama yaptı. Ekipler, zemin-
deki tahta kapağı kaldırdığında aşa-
ğıda odalar olduğunu fark etti. Polis, 

villada bulduğu uzaktan kumanda 
ile asansör sistemiyle aşağıya indi-
ğinde uyuşturucu imalathanesiyle 
karşılaştı. 

İmalathanede yapılan arama-
larda 65 kilo kubar esrar, 5 kilo toz 
esrar ile Türkiye’de ilk kez ele geçi-
rildiği belirtilen ve piyasa değerinin 

1,2 milyon lira olduğu değerlendiri-
len Lemon haze ele geçirildi. Villa-
da ayrıca 10 ruhsatsız yivli tüfek, 1 
keskin nişancı tüfeği, 2 ruhsatsız ta-
banca ile bu silahlara ait çok sayıda 
mermi ele geçirildi.  Şüphelilerin 10 
milyon lira harcayarak uyuşturucu 
imalathanesine dönüştürdükleri vil-

laya olası polis baskınına karşı, bir-
birleriyle telsizle irtibat kurdukları 
da tespit edildi.

Polis, olayla ilgili kuyumculuk ve 
inşaat işleriyle uğraşan villa sahibi 
Yasin K. (30) ile Bahadır A. (26) ve 
Rahmi Ö.’yü (40) gözaltına aldı. Ya-
sin K.’nın ağabeyi Mustafa K.’nın da 
(41) arandığı belirtildi.

KOKU VERMEYEN POŞETLERLE 
YURT DIŞINA GÖNDERMİŞLER
Şüphelilerin imalathanede üret-

tikleri esrarı, kendi makineleriyle 
özel üretilmiş, dışarıya koku ver-
meyen vakumlu poşetlere koyup 
kargoyla yurt dışına gönderdiklerini 
belirlendi. Şüphelilerin ayrıca uyuş-
turucunun dikkat çekmemesi için 
poşetlerin üzerine ‘ağaç kabuğu’ 
yazdırdıkları tespit edildi. Şüphelile-
rin ayrıca sürekli olarak yurt dışına 
çıktıkları, imalathanedeki malzeme-
leri de yurt dışından temin ettikleri 
belirlendi.

Emniyetteki işlemleri süren şüp-
helilerin bugün adliyeye sevk edile-
ceği öğrenildi.
n DHA

Otomobiller çarpıştı, 2 
kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Beyşehir ilçesinde iki otomobi-
lin çarpışması sonucu meydana ge-
len kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yara-
landı.  Kaza, saat 10.00 sıralarında 
Beyşehir-Isparta karayolunun 2’nci 
kilometresinde meydana geldi. 
Dursun Güler (42) yönetimindeki 
34 UN 3683 plakalı otomobil, kar-
şı yönden gelen Mustafa Erdem’in 
(49) kullandığı 07 MLH 22 plakalı 

otomobille çarpıştı. Kazada sürü-
cülerden Güler ve yanında bulunan 
Nazım Güler (18) yaşamını yitir-
di. Diğer sürücü Mustafa Erdem, 
eşi Raziye Erdem (48) ve kızı Tuğ-
çe Erdem (18) yaralandı. Yaralılar 
ambulanslarla Beyşehir Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Soruşturma 
sürüyor. 
n DHA

Yolcu otobüsüyle çarpışan
motosikletli hayatını kaybetti

Akşehir ilçesinde yolcu otobüsü 
ile motosikletin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi hayatını kaybetti. Edinilen bil-
giye göre, Konya istikametinden 
Akşehir’e gitmekte olan 42 VD 475 
plakalı motosiklet sürücüsü Cengiz 
Turan (48), Akşehir Organize Sana-
yi kavşağına geldiği esnada Orga-
nize Sanayi istikametine dönmek 
istediği sırada Ergün T. yönetimin-
deki 42 EV 555 plakalı yolcu otobü-

sü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 
motosiklet sürücüsü Cengiz Turan 
olay yerinde hayatını kaybetti. Olay 
yerinde yapılan incelemenin ardın-
dan kazada hayatını kaybeden mo-
tosiklet sürücüsü Cengiz Turan’ın 
cansız bedeni otopsi yapılmak üze-
re Akşehir Devlet Hastanesi mor-
guna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü 
Ergün T. gözaltına alınırken kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA
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Bugün itibariyle bir yıl  hazırlık 
olmak üzere beş yıllık lisans eğiti-
mimi bitirdim. Bu süreçte Türkiye 
için çok önemli olan akademi ha-
yatı ve gençlik ile ilgili birçok ko-
nuyu tecrübe ederek öğrenme ve 
bugün analiz etme fırsatı buldum. 
Akademinin, Türkiye’nin yarınları 
için belirleyici etkenlerin başında 
geldiğini düşünüyorum. Düşünen 
zihinlerin inşa edilmesi gereken bu 
ortamda , özgür ve analitik bakış 
açısının temelleri atılmak zorunda. 
Aksi halde baskılanan bir zihnin 
bizim için bir şey üretmesini bek-
leyemeyiz. 

Bugün üniversitelerin &meslek 
edindirme& ve &işsizliği/askerliği 
öteleme&kurumları haline gelme-

si, gelecek nesiller açısından endi-
şe vericidir. Bu yalnızca akademik 
camia açısından değerlendirileme-
yecek kadar önemli bir meseledir. 
Toplumun birçok noktası açısın-
dan olumsuz etkileri doğuran ve 
doğurmaya devam edecek ciddi-
yete sahip olan bu konu üzerine 
hassasiyetle çalışılmalıdır. Garanti 
ya da iyi para kazandıracak bir 
bölümün hedeflenerek yapılan 
üniversite tercihlerinden tutunda 
rastgele puan sıralamasına göre 
yapılan tercihlere kadar bütün et-
kenler bu durumun oluşmasına 
vesile olmaktadır. Başarı paramet-
relerinin gençliğe yanlış kodlanma-
sıyla birlikte bu vahim tablo daha 
ağırlaşmaktadır. 

Öte yandan lisans 
eğitimi içeriklerinin 
ve ortamının piyasa-
nın hızlı dönüşümüne 
entegre edilmesi el-
zemdir. Piyasayı ta-
nımadan mezun olan 
öğrencinin yaşamış 
olduğu psikolojik so-
runlar ve hayal kırık-
lığı bu temelde oluş-
maktadır. Piyasanın 
ihtiyaçlarına dair bir yönlendirme 
ve daha lisans döneminde sosyal 
ilişkilerin oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar artırılmak zorundadır. 

Gençliğin dinamikliğini 
doğru yere kanalize et-
menin ilk koşulu budur, 
denebilir. 

Gençliğin ise etki-
lendiği ve örnek aldığı 
şahsiyetler üzerinden 
geldiği nokta başka 
sorunlu bir ilişki doğur-
maktadır. Gelecek plan-
larını bir kuruma, siyasi 
bağlantıya ya da güçlü 

gördüğü bir otoriteye yakınlık gös-
tererek inşâ ediyor olması; zihnini 
kimi odaklara kiralamak anlamına 
geliyor. Bütün hayatını buna göre 

şekillendirme durumu ise hakikat 
arayışını önemsizleştiriyor. 

Öte yandan dünün fakülteleri-
nin siyasi ayrışmalar ile gençliğin 
kimlik arayışına cevap veriyor ol-
ması da bugün format değiştirmiş-
tir. Sosyal medya da pompalanan 
mafyatik görüntülerin üniversite-
lerde ki bağlantıları ve öğrenciler 
üzerinde oluşturduğu etki göz ardı 
edilemez boyutlardadır.

Kendi deneyimlerim ve mezu-
niyet sevincim ile ilgili olarak ise 
Konya’nın bu anlamda hiç azım-
sanmayacak firsatlarını söyleye-
bilirim. Hazırlık dönemiyle birlikte 
Kitad’dan Bil kad’a, İlham’dan 
Sadam’a kadar birçok programı 
takip edebilmenin düşünsel ha-

yatıma katkısını yaşadım. Çizgi 
Kitabevi’nin özgür ortamının ni-
metlerinden de faydalanabildim. 
KuveytTurk, kütüphane ve bilim 
merkezinde çalışarak harçlığımı 
çıkarma fırsatı buldum. Yenigün 
gazetesinin bu köşesinde kalemimi 
güçlendirip kendimi ifade etmek 
gibi bir avantaja sahip oldum. 

Ama üniversite hayatımda, 
ömrüm boyunca unutmayacağım 
asıl mesele &analitik bir deneme& 
yazın diye biten sınavların sahibi 
Murat Çemrek’tir diyebilirim. Ana-
litik ve özgür düşünmenin meto-
dolojisini aşılayan hocamı zikret-
meden yazımı sonlandırmak doğru 
olmayacaktı. Onun üzerinden bü-
tün hocalarıma teşekkür ederim...

 MEZUNİYET SONRASI AKADEMİYE BİR BAKIŞ 

Türkiye’nin ilk yerli ve milli Sİ-
HA’sı Bayraktar TB2, 100 bin uçuş 
saatini başarıyla tamamlayarak 
Türk havacılık tarihinde yeni bir 
rekora imza atarak, gökyüzünde 
en uzun süre görev yapan ilk milli 
hava aracı oldu. Milli SİHA (Silah-
lı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar 
TB2 önemli bir kilometre taşını 
daha geride bıraktı. Türk havacı-
lık tarihinde ilklere imza atan ve 
son olarak terör örgütüne karşı 
yürütülen Pençe Harekatında ba-
şarıyla görev yapan Bayraktar TB2 
SİHA Sistemi, 100 bin uçuş saa-
tini başarıyla tamamladı. Böylece 
yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp 
üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 
100 bin saat uçarak gökyüzünde 
en uzun süre görev yapan ilk milli 
hava aracı oldu.

İLK İHRACAT BAŞARISI
Dünya havacılık ve savunma 

sektörü tarafından ilgiyle takip edi-
len Bayraktar TB2 SİHA sisteminin 
başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk 
kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı 
yapılmasına da kapı araladı. Böyle-
likle Türk Savunma Sanayiinin en 
önemli adımlarından biri atıldı. Ya-
pılan anlaşmalar kapsamında Bay-
raktar TB2 SİHA’lar, havacılıkta 100 
yıllık bir geçmişe sahip olan ve dün-
yanın en büyük uçaklarını üreten 
Ukrayna’ya sonrasında ise Katara 
ihraç edildi. Aynı kapsamda Milli Sİ-
HA’ya ilgi duyan başka ülkelerle de 
görüşmeler devam ediyor.

100 BİN SAAT BÜYÜK BAŞARI
Bayraktar TB2 SİHA’nın 100 

bin uçuş saatini tamamlamasını de-
ğerlendiren Baykar Teknik Müdürü 

(CTO) Selçuk Bayraktar, “Dünyada 
insansız hava araçları açısından 100 
bin saat uçuş çok ciddi bir başarı. 
Bunu gerçekleştiren çok az ülke var. 
Bu başarı, canla başla emek veren 
ekip arkadaşlarımıza, gecesini gün-
düzüne katıp bu sistemleri gururla 
ülkemizin savunmasında kullanan 
en alt düzeyden en üst rütbedeki 
güvenlik güçleri personelimize, ül-
kemizin milli ve bağımsız savunma 
sanayinin vizyonunu ortaya koyan 
Savunma Sanayii Başkanlığı men-
suplarına, bu vizyonun iradesi olan 
milli ve yerli siyasete, en başta da 
kendi semalarımda hür ve özgür 
olacağım diyerek gönülden destek 
veren aziz milletimize aittir” dedi.
MİLYON SAATLERE ULAŞACAĞIZ
Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin 

100 bin saatlik uçuş süresinin Cum-

huriyetin ilk yıllarında elde edilebile-
ceğini ancak Vecihi Hürkuş ve Nuri 
Demirağ gibi isimlerin engellenmesi 
nedeniyle bu başarıya yeni ulaşıldı-
ğını vurguladı:

“Bir zamanlar parasıyla almak 
istediğimiz halde İHA’lar ülkemi-
ze verilmedi. Biz de tüm yıldırma 
politikalarına karşı köklerimizden 
aldığımız güçle ve tam bağımsız 
bir Türkiye vizyonuyla çalışmayı 
sürdürüyoruz. Bayraktar TB2 Sİ-
HA’ların ve daha büyük sistemlerin 
geliştirilmesi için çaba gösteriyoruz. 
Havacılıkta ülkemizin yakaladığı 
ivme ve Milli Teknoloji Hamlesinin 
oluşturduğu toplumsal dip dalga ile 
uçuşların milyon saate ulaşacağına 
ve uzaya yönelik çalışmalara varaca-
ğına inanıyorum.”
n AA

‘Hiç kimse Türkiye’yi 
tehdit edemez’

Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı Oktay, “(S-400) Türkiye bunu 
almıştır. Verdiği sözün, yaptığı 
anlaşmaların, attığı imzanın ağır-
lığı vardır. Şunu vermeyiz, bunu 
vermeyiz. Vermezsen verme. Hiç 
kimse Türkiye’yi tehdit edemez.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı Fuat Oktay, Üsküdar Nevme-
kan’da bir araya geldiği gençlerle 
sohbet etti, gençlerin gündeme 
ilişkin sorularını yanıtladı.

Gençleri çok sevdiklerini ancak 
nesil farkından dolayı gençlerle ile-
tişim kurmayı başarmakta zorluk 
çektiklerini belirten Oktay, “Henüz 
tam başarılı olamadığımız alanlar-
dan biri de sizin alan. Sizin nesil ile 
bizim nesil arasındaki iletişim far-
kını çözebildiğimiz zaman Türki-
ye’nin kalkınma hamlesi çok başka 
olacak.” diye konuştu.

“GENÇLERLE 
HAYALLERİMİZ FARKLI DEĞİL”
Gençlere seçme ve seçilme 

hakkını verdiklerini, iletişim kurma 
konusunda zayıf kaldıklarını anla-
tan Oktay, gençlerin yeni iletişim 
kanallarını kullandığını, alternatif 
medya diye ifade edilen bir süreci 
yaşadığını vurguladı.

Oktay, “Başka bir dünyada ya-
şıyorsunuz. Sizin kurduğunuz baş-
ka bir ağ var. İletişimi orada ger-
çekleştiriyorsunuz. Biz ise hala göz 
göze bakacağız, dokunacağız diye 
düşünüyoruz. Hayallerimiz çok 
farklı değil aslında sizlerle. Aynı 
hayallerin peşindeyiz ama farklı 
kavram ve kelimeler kullanıyoruz. 
Gelişmiş ülkelerin gerisinde bir 
Türkiye’yi kabul etmiyoruz. Bunun 
için koşarken gençleri belki de ih-
mal ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sağına solun bakmadan hangi 
alanda neye ihtiyaç olursa olsun 
“ben varım” diyecek gençlere ih-
tiyaç duyduklarını, gençlerin bunu 
FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe 
girişiminde gösterdiğini vurgu-
layan Oktay, gençlerin teknolojik 
gelişme, ekonomik kalkınma ve 
uluslararası rekabet için de “ben 
varım” demesi gerektiğini anlattı.

Oktay, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Dünya ile rekabet edecek 
gençler istiyoruz. Farklı düşünce-
leriniz, farklı görüşleriniz olabilir. 
Bunların hepsi doğal, olması gere-
ken şeyler. Bunlar sizin motivasyo-
nunuzu kırmamalı, aksine sizi mo-
tive etmeli. Düşünce dünyasıyla 
zengin bir coğrafyadan, çokluktan 
birliğe gelen bir yapımız var. İnan-
dığınızda, idealleriniz olduğunda 
Türkiye’de yapamayacağınız hiçbir 
şey yok. Kendi kendimizi eleştiri-
yoruz, yetersiziz filan diyoruz ya. 
Özellikle lisans dahil uluslararası 
boyuta baktığımızda birçok ülke-
nin önündeyiz. Yüksek lisans ve 
doktorada daha fazla yol almamız 
gerekir.”

“ABD S-400’Ü ABARTIYOR”
Oktay, Türkiye’nin S-400 hava 

savunma sistemlerini almasına 
ilişkin ABD’den gelen açıklamala-
rın sorulması üzerine, bu konunun 
normalin çok ötesinde abartıldığı-
nı, ABD’nin bunu abarttığını be-
lirtti.

Türkiye’nin savunmasıyla ilgili 
bir ihtiyacının olduğunu vurgula-
yan Oktay, şunları kaydetti:

“Savunma ile alakalı, saldırıy-
la ilgili değil. Türkiye’nin savun-
ması için bir başka ülkeden icazet 
alma gibi bir alışkanlığı, böyle bir 
davranış şekli olmaz. Türkiye’nin 
herhangi bir konuda ihtiyacı varsa 
çalışmasını yapar, fizibilite etütle-
rini, görüşmesini yapar, sonuçta 
karar verir ve uygular. S-400 ile 
ilgili böyle olmuştur. İhtiyaç vardır. 
Bununla ilgili ABD dahil herkes ile 
görüşülmüştür, Patriotlar da dahil 
görüşülmüştür. Şartlar S-400 bo-
yutunda çok daha uygundu. Karar 
verilmiştir, anlaşmalar imzalan-
mıştır. Türkiye bunu almıştır, ala-
caktır demiyoruz. Türkiye bir çadır, 
kabile devleti değildir. Başkaları 
gibi 100- 200 yıllık devlet de değil. 
Verdiği sözün, yaptığı anlaşmala-
rın, attığı imzanın ağırlığı vardır. 
Şunu vermeyiz, bunu vermeyiz. 
Vermezsen verme. Hiç kimse Tür-
kiye’yi tehdit edemez. Biz F-35’in 
proje ortağı bir ülkeyiz. Tasarım ve 
imalat boyutunda TUSAŞ da var. 
Sadece tüketicisi değiliz. Bu bize ne 
getirir biliyor musunuz? Şu anda 
üzerinde çalıştığımız savaş uçağını 
çok daha hızlı bitirmemizi sağlar. 
Gelin Türkiye’yi gezin. Edirne’den 
girin, Kars’tan çıkın. 15 gün, fazla 
değil. Türk insanının özelliğini an-
larsınız. Tehditle iş yapmayız.”

“TÜRKİYE BLÖF YAPMAZ”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Oktay, Doğu Akdeniz’de yaşanan 
gelişmeler ve Yavuz sondaj ge-
misinin bölgeye hareketine ilişkin 
soru üzerine, bölgede önemli geliş-
melerin olduğunu söyledi.

Bölgede önemli hidrokarbon 
rezervlerinin bulunduğunun ifade 
edildiğini ancak henüz somut bir 
şeyin olmadığını anlatan Oktay, 
hidrokarbon kaynaklarının adada 
yaşayan iki toplumun hakkı oldu-
ğunu aktardı.

Kaynakların adada yaşayan iki 
toplum tarafından eşit paylaşılma-
sı gerektiğine işaret eden Oktay, 
“Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin 
adadaki haklarına halel getirtme-
yiz. Bununla ilgili bedel ödenecek-
se bir bedel öderiz ama ödetiriz de. 
Tehdit dilini kullanmaya kalkma-
yın. Uluslararası hukuk çerçeve-
sinde hareket ederiz, gereği neyse 
bunu yaparız. Uluslararası hukuk, 
hemen güneye baktığınızda orada-
ki parsellerde doğal kaynak arama 
ve sondaj yapma yetkisini bize ve-
riyor. Biz bu hakkımızı kullanıyo-
ruz. Bu hakkı kullanmak birilerinin 
ağrına gidiyor, çıkarlarına zarar 
veriyor olabilir. İzin almamızı filan 
istiyorlarsa hiç kusura bakmasın-
lar, böyle bir yola başvurmuyoruz. 
Barbaros sismik araştırma yapı-
yordu, Fatih sondaj yapıyor, Yavuz 
da orada kardeşine katılacak. Dün 
başkalarından hizmet alarak yap-
tığımız bu çalışmaları bugün 
kendimiz yapıyoruz. Bunu şaka 
zannediyorlardı herhalde. Blöf ya-
pıyor zannediyorlardı. Türkiye blöf 
yapmaz. Biz bir şey söylüyorsak, 
zamanlama farklı olabilir ama er ya 
da geç yaparız.” 
n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentsel dönüşümle ilgili yeni yönetmelik yayımlandığını belirterek, “Artık 
bu yönetmelik çerçevesinde, kentsel dönüşüm inşaatlarında yeterli olan firmalar iş yapabilecek” dedi

Kentsel dönüşümde 
yeterlilik düzenlemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili 
bugünkü Resmi Gazete’de yeni yö-
netmelik yayımlandığını belirterek, 
“Artık bu yönetmelik çerçevesin-
de, kentsel dönüşüm inşaatlarında 
yeterli olan firmalar iş yapabilecek. 
Kentsel dönüşüm firmaları, yapı 
maliyetinin yaklaşık yüzde 10’u 
oranında teminat mektubu ya da 
tamamlama sigortaları yapmaları 
kaydıyla bu işlere girebilecek. Ama-
cımız, hem yüklenicilerimizin hem 
vatandaşlarımızın mağduriyetini 
engellemek ve elzem olduğunu dü-
şündüğümüz kentsel dönüşümün 
de hızlı bir şekilde tamamlanmasını 
sağlamak.” dedi. 

Gaziosmanpaşa Kentsel Dönü-
şüm Bilgilendirme Toplantısı’nda 
konuşan Kurum, ömrünü tamam-
lamış binalar, depremler ve küresel 
iklim değişikliği sebebiyle meydana 
gelen afetlerin şehirlerdeki kentsel 
dönüşümün ne kadar acil ve elzem 
olduğunu bir kez daha gösterdiğini 
söyledi.

Araklı’daki felaket, Kartal ve 
Kağıthane’deki bina çökmelerinin 
kentsel dönüşüm gerçeğini bir kez 
daha gösterdiğini dile getiren Ku-
rum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla kentsel dönü-
şüm kapsamındaki illere, “acil önce-
likli” riskli alanların tespit edilmesi 
ve bildirilmesi istemiyle genelge 
gönderdiklerini hatırlattı. 
“İMAR BARIŞI İÇİN 10 MİLYON 350 
BİN VATANDAŞIMIZ BAŞVURDU”

İmar başvurusuyla alakalı süre-
cin 15 Haziran’da tamamlandığını 
hatırlatan Kurum, şunları söyledi:

“İmar barışı için yaklaşık 10 
milyon 350 bin vatandaşımız bu 
kanuni düzenlemeden faydalanmak 

için başvurdu. Bu vatandaşlarımızın 
yapı kayıt belgelerini alıp, imar ba-
rışından faydalanmaları için ödeme 
sürecimiz 30 Haziran’da tamamla-
nıyor. Bu çok önemli bir düzenleme. 
Vatandaşımızın elektrik, su, doğal 
gaz alamadığı, belediye hizmetlerin-
den faydalanamadığı alanlarda bu 
hizmetleri almaları, yine mallarının 
mülkiyete konu edilmesiyle birlikte 
ipotek edebilmelerine ve teminat 
gösterebilmelerine imkan sağlaya-
cak bu önemli düzenlemeyi yaptık. 
Bu süreçte vatandaşlarımızın tüm 
mağduriyetlerini engelleyecek her 
türlü düzenlemeyle birlikte de bu 
imar barışı sürecimizi net bir şekilde 
tamamlayacağız.”
“AMACIMIZ, YÜKLENİCİLERİMİZİN 

VE VATANDAŞLARIMIZIN 
MAĞDURİYETİNİ ENGELLEMEK”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Ku-

rum, bugün Resmi Gazete’de ya-
yımlanan, kentsel dönüşüm yapan 

yatırımcılar ve müteahhitlerle ilgili 
hayata geçirilen düzenlemeye ilişkin 
şunları kaydetti:

“6306 sayılı kanun (Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülme-
si Hakkında Kanun) kapsamındaki 
yönetmeliğimiz yayımlandı. Artık 
bu yönetmelik çerçevesinde, kent-

sel dönüşüm inşaatlarında yeterli 
olan firmalar iş yapabilecek. Müte-
ahhitlerimizi 9 yeterlilik kriterine 
ayırdık. Bu yeterlilik kriterleri kap-
samında, kentsel dönüşümde hem 
teknik hem mali açıdan yeterlilikleri 
olan firmalar bu işlere girebilecekler. 
Kentsel dönüşüm projelerinin yarım 
kalmaması adına, bu işe girecek fir-
malarımız belli oranda teminat gös-
terecek. Kentsel dönüşüm firmaları, 
yapı maliyetinin yaklaşık yüzde 10’u 
oranında teminat mektubu ya da ta-
mamlama sigortaları yapmaları kay-
dıyla bu işlere girebilecek. Bu işleri 
de belediyelerimizle yürütebilecek-
ler. Bunun gibi çok önemli düzenle-
meler yaptık. Amacımız, hem yükle-
nicilerimizin hem vatandaşlarımızın 
mağduriyetini engellemek ve elzem 
olduğunu düşündüğümüz kentsel 
dönüşümün de hızlı bir şekilde ta-
mamlanmasını sağlamak.” 
n AA

100 bin saat havada kaldı

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU
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Nokta atışı transfer!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadrolarına 3 genç oyuncu ve doğrudan takıma katkı sağlayacak 4-5 nokta 

transfer yapacaklarını söyledi. Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu
Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, 

transfer çalışmalarıyla ilgili olarak şun-
ları söyledi: “İhtiyacımız olan mevkiler 
var, o mevkilere doğrudan katkı yapacak 
oyuncularla alakalı çalışmalarımız devam 
ediyor. Ayrıca uzun zamandır takip ettiği-
miz ve kadromuza dahil etmek istediğimiz 
genç oyuncular vardı. Bunlar 6-7 genç 
oyuncuydu, şu ana kadar 4’ünü kadromu-
za katarak transferlerini gerçekleştirdik. 
2-3 hafta içerisinde 2 ya da 3 genç oyuncu 
daha ve kadroya direkt katkıda bulunabile-
cek 4-5 nokta transfer gerçekleştireceğiz. 
İnşallah hazırlık kampı başlangıcında tüm 
oyuncularımızı kadroya katarak, transfer 
sezonunu kapatmış olacağız. Tabii ki ha-
zırlık kampı devam ederken ihtiyaç olduğu 
ve bütçemiz de el verdiği takdirde belki 1 
oyuncu daha transfer edebiliriz. Stoper, 
orta saha ve forvet. Öncelikli 4’lü. İleride 
ihtiyaç duyulursa ki ben genç oyuncula-
rımızın o açığı kapatacağına inanıyorum 
açık olarak bir oyuncu transfer edebiliriz 
ama açık konusu şimdilik açık. “  

Ağaoğlu, “Genç oyuncular Halil Der-
vişoğlu ve Ahmet Cambaz’ı da transfer 
edeceğiniz yönündeki haberler doğru 
mu?” sorusuna ise, “Prensip olarak isim 
vermiyoruz, isim verdiğimiz zaman olay 
farklı noktalara gidiyor. Transfer gerçek-
leştiği, KAP bildirisini yaptığımız zaman 
tüm kamuoyuna açıklanmış olacak.” ya-
nıtını verdi.

“RODALLEGA’NIN YERİNE 
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ALTERNATİF 

FUTBOLCU DA HAZIR”
Trabzonspor Kulübü Başkanı, sözleş-

mesi sona eren ve henüz anlaşma sağla-
yamadıkların Kolombiyalı golcü Rodalle-
ga’nın durumuyla ilgili olarak ise, “Hukuki 
olarak sözleşmesi sona erdi. Kendisine bir 
teklif yaptık ve çok iyi bir teklif yaptığımızı 
düşünüyorum. Kendisinin farklı beklen-
tileri vardı ama öyle tahmin ediyorum ki 
Rodallega da önümüzdeki hafta içerisinde 
nihai kararını verecek. Kararı eğer olumlu 
olursa zaten bir sıkıntı yok. Olumsuz oldu-
ğu takdirde Rodallega’nın yerine düşün-
düğümüz alternatif futbolcu da hazır. Al-
ternatif futbolcuyu şimdilik Rodallega’nın 
kararına kadar beklemede tutuyoruz.” 
açıklamasında bulundu.  

Ahmet Ağaoğlu, “Rodallega ile yeni-
den anlaşamamanızın sebepleri neler?” 
sorusunu ise “Ülkesinde oynama bek-
lentisi vardı ama ülkesinde bizim ken-
disine teklif ettiğimiz rakamı göremedi. 
Türkiye’den de bir iki kulübün ilgisi vardı. 
Bunlardan birinin kulüp başkanı bana net 

olarak ilgilenmediklerini, düşünmedikle-
rini söyledi. Diğer kulübün ilgisi devam 
ediyor. Ancak finansal açıdan baktığımız 
zaman zaten kulüplerin artık ayaklarını 
yorgana göre uzatmalarının zamanı geldi, 
20 dakika da geçiyor. Açıkçası Hugo’ya 
teklif ettiğimiz rakamı dahil şu anda kar-
şılayabilecek bir kulüp olduğunu düşün-
müyorum. Finansal tablolara baktığım 
zaman bunu söylüyorum. Ama finansal 
tabloyu bozmak uğruna ya da aşırı borç-
lanmayı göz önüne almak gibi bir düşün-
ce içine girdiklerinde iş farklı bir boyuta 
gidiyor.  Mevcut duruma baktığınız zaman 
ortada fazla bir sorun gözükmüyor.” şek-
linde yanıtladı. 

“KURDAKİ DALGALANMA…”
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısın-

da iyi bir performans gösteren takımı 
bozmadan, üstüne takviye yapmak is-
tediklerinin altını çizen Ağaoğlu, “4-5 
yıllık planımızda kulübün ekonomik ve 
sportif geleceği açısından taviz verme-

den yolumuza devam etmek var. Genç 
oyuncuların transferi bu programımızın 
önemli bir parçası. Başarının sürdürü-
lebilir olabilmesi için elinizdeki mevcut 
kadrodan oyuncular gönderdiğiniz za-
man oyuncuların arkasının doldurulma-
sı lazım. Dünyanın parasını verirsiniz, 
kulübü borç batağının içine sokarsınız, 
belki belirli bir anlamda sportif açıdan 
başarılı olabilirsiniz ama yarın yine o 
başarının devam etmesi için yine 5-10 
milyon avrolar vererek tutup tutmayaca-
ğı belli olmayan oyuncu transferleriye 
yolunuza devam etme yanlışının içine 
düşersiniz. Ekonomik olarak batmaya 
devam edersiniz.” ifadelerini kullan-
dı. “Üç aşağı beş yukarı gelir-gider 
dengesini sağlamış durumdayız.” söz-
lerine yer veren bordo-mavili kulübün 
başkanı, “2019 yılı itibarıyla baktığınız 
zaman kurdaki dalgalanma olmasaydı 
80-90 milyon lira karla 2019’u kapatmış 
olacaktık. Kurdaki dalgalanmadan dola-

yı ve çok ciddi alınmış olan kredilerden 
dolayı faiz de ödüyor kulüp. En son raka-
ma göre 4 milyon 700 bin avro gibi bir 
zarar söz konusu ama bu zarar da UEFA 
Finansal Fair-Play Komitesi’nin ön gör-
düğü üst limitin altında. Dolayısıyla o 
anlamda şu an itibarıyla kulübümüz bir 
sıkıntı yaşamıyor.” şeklinde konuştu. 

“EN GEÇ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 
SONUNA KADAR BEKLEYECEĞİZ”
Ahmet Ağaoğlu, UEFA Disiplin Kuru-

lu’na sevk edilmeleri nedeniyle muhtemel 
bir Avrupa kupalarından men cezası ihti-
maliyle ilgili olarak ise şu sözleri kullandı: 
“Onun için ne söylersek sadece duygu, 
düşünce ya da beklentimizi ifade etmiş 
oluruz. En geç önümüzdeki hafta sonuna 
kadar bekleyeceğiz. UEFA Disiplin Komi-
tesi’nin vereceği karara bakacağız. Eğer 
oradan beklediğimiz sonuç çıkmazsa on-
dan sonra zaten CAS yolu açık. Şartları, 
imkanları sonuna kadar zorlayacağız. 
 n AA

Deniz Türüç 
ayrılmak istiyor 

İstikbal Mobilya Kayserispor’un milli futbolcusu Deniz 
Türüç, transfer olmak istiyor. İstikbal Mobilya Kayserispor 
kadrosunda bulunan Deniz Türüç, takımdan ayrılmak isti-
yor. Deniz, bu kararını teknik direktör Hikmet Karaman ile 
de paylaştı. Yeni sezonda İstikbal Mobilya Kayserispor’da 
görevi devam ettirmesi beklenen Teknik Direktör Hikmet 
Karaman, “Deniz Türüç ile konuştum. Mental açıdan hiz-
metini doldurmuş. Ayrılmak istiyor” dedi. Teknik Direktör 
Hikmet Karaman, “Deniz Türüç bir futbol takımı için, hele 
hele Kayserispor için çok önemli bir oyuncu. Deniz iyi bir 
futbolcu. Kendisi ile konuştum. Hedefinde büyük kulübe 
transfer olmak var. Anadolu’dan milli takıma gitmek ile 
büyük takımlardan milli takıma gitmek arasında fark var. 
Oralara gidince süre alma şansı tabiki daha yüksek. İstan-
bul kulüplerinde oynarsa, Milli takımda oynamasının daha 
kolay olacağını düşünüyor. Deniz’in düşüncesine de saygı 
duyuyorum” açıklaması yaptı. n İHA

Beşiktaş, Umut 
transferini bitirdi 

Beşiktaş, uzun süredir dirsek temasında bulunduğu 
Bursaspor’un genç oyuncusu Umut Meraş transferinde 
mutlu sona ulaştı. Bu sezon gösterdiği başarılı perfor-
mansla İstanbul kulüplerinin radarına giren Burssaspor’un 
başarılı savunmacısı Umut Meraş transferde gülen taraf 
Beşiktaş oldu. 23 yaşındaki sol bek oyuncusu için Bur-
saspor ile her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, 
transferi önümüzdeki günlerde Kamuoyu Aydınlatma 
Platformu’na bildirerek, genç oyuncuyla resmi sözleşmeyi 
imzalayacak. Bursaspor ile 2022 yılına kadar mukavele-
si bulunan Umut, geçtiğimiz sezon ligde 27 maçta forma 
giyip 2 de gol kaydetti. Şenol Güneş tarafından ilk kez A 
Milli Takıma davet edilen başarılı savunmacı ay-yıldızlı 
formayla ilk maçına ise 30 Mayıs’ta Yunanistan ile oyna-
nan hazırlık mücadelede çıktı. n İHA

Kolarov, son detayları 
görüşmek için İstanbul’da 
Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Aleksan-

dar Kolarov, dün İstanbul’a geldi. Sarı-lacivertliler, Sırp 
savunmacı ile son detayları görüşmek için masaya otu-
racak. Geçtiğimiz sezon ligde istediği başarıyı göstere-
meyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Uzun süredir 
Roma’nın başarılı sol beki Aleksandar Kolarov ile dirsek 
temasında bulunan sarı-lacivertliler, Sırp oyuncuyu dün 
İstanbul’a getirdi. 33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yılık sözleş-
me imzalamak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncuy-
la son pürüzleri konuşmak için masaya oturacak. Roma 
ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kolarov, geçti-
ğimiz sezon 43 maçta forma giydi. Sol bekin yanı sıra sol 
kanatta da görev yapabilen tecrübeli oyuncu süre aldığı bu 
maçlarda 9 gol 2 de asistlik performansla oynadı. n İHA

Denizlispor, Tolgahan Acar’ı transfer etti
Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geçen sezon 

Demir Grup Sivasspor’da forma giyen Tolgahan Acar ile 1 yıllık sözleşme im-
zaladı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri’nde 
düzenlenen imza töreninde, belirledikleri hedefler doğrultusunda transfer çalış-
malarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda son olarak Sivasspor’da forma giyen kaleci Tolgahan Acar ile 
1 yıl anlaşmaya vardıklarını dile getiren Çetin, “Hayırlı uğurlu olsun. Tolgahan 
kardeşime güveniyoruz. Artık kalemiz emin ellerde. Kulübümüze hayırlı olmasını 
diliyorum. Belirttiğimiz ilk 5 hedefine doğru emin adımlarla gitmek için altyapı-
mızı oluşturup ona göre transferleri yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Denizlispor Kulübü Asbaşkanı Ali Fırat da transfer döneminin açılmasıyla 
beraber yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, “Çünkü sayı olarak biraz fazla 
transfere ihtiyaç var. Tolgahan kardeşimiz, istediğimiz, güvendiğimiz bir arkada-
şımız. Kendisiyle yaptığımız görüşme olumlu sonuçlandı. Kendisine sakatsız, gol 
yemeyeceği başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Hedefimiz doğrultusunda bize 
ciddi anlamda katkı sunacağına inanıyorum. Aramıza hoş geldin diyorum.” dedi.

Tolgahan Acar ise Denizlispor’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, 
kulübü hedefi olduğu için tercih ettiğini ve Süper Lig’de başarılı işlere imza ata-
caklarına inandığını kaydetti.. 
n AA

Nuri Şahin: Keşke Türkiye’de derbi oynasaydım diyebilirim
Almanya Bundesliga ekiplerinden 

Werder Bremen’de forma giyen milli 
futbolcu Nuri Şahin, futbolu bıraktık-
tan sonra Türkiye ile ilgili “Keşke bir 
derbi oynasaydım diyebilirim” dedi. 

Real Madrid, Borussia Dortmund 
ve Liverpool gibi Avrupa’nın önde ge-
len kulüplerinde forma giymiş olan 
milli futbolcu Nuri Şahin, ‘Nuri Şahin 
Akademi’ etkinliğinde basın mensup-
larına açıklamalarda bulundu. Dene-
yimli futbolcu, akademi ile iyi işler 
yapmak istediğini ifade ederek, “Nuri 
Şahin akademinin ilk etabı ile çocuk-
luk hayalimin bir parçasını gerçekleş-
tiriyorum. Güzel işlere imza atmak 
istiyoruz. Türk futbolu için kolları sıva-
dık. Hep beraber Türk futbolunu daha 
iyi yerlere nasıl getiririz diye düşünü-
yoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız 
var. Nuri Şahin Akademi olarak iyi bir 
başlangıç yaparız” şeklinde konuştu. 

“MİLLİ TAKIM İYİ 
BİR JENERASYON YAKALADI” 
A Milli Futbol Takımı’nın yaka-

ladığı jenerasyonu değerlendiren 
Şahin, “Ben bu işe başladığımda 
Türk futbolunu kurtaran adam olarak 
gelmedim. Bunu söylemek zaten 
saygısızlık olur. Ben katkı sağlayaca-
ğımdan emin olduğum için bu yola 
başvurdum. Türk futbolunun şu anki 
durumu daha iyi olabilir mi tabi ki 
olur. Türk sporunun iyi yerlere gel-
mesi lazım. Biz kolları sıvadık. Milli 
takım şu anda iyi bir jenerasyon ya-
kaladı. Attıkları golden sonra saha-
daki sevinçleri umut veriyor. Onlara 
zaman tanımamız gerekiyor. Onlar 
bizim en büyük değerlerimiz. Onlar 
kazandığı zaman biz sokaklara dökü-
lüyoruz. Ben 15 senedir umutluyum. 
Her zaman pozitif düşünmek istiyo-
rum. Çok iyi işler yapacağız. Büyük 

turnuvalarda iyi dereceler elde edece-
ğiz” ifadelerini kullandı. 
“AVRUPA’DAKİ GENÇLERİN SAYISI 
ARTTIKÇA MUTLU OLUYORUM” 

Nuri Şahin, Avrupa’da forma 
giyen genç Türk futbolcuların perfor-
manslarını beğendiğini ifade ederek, 
“Özellikle Türkiye’den yurt dışına gi-
den futbolcular gayet başarılı. Genç 
olmalarına rağmen adaptasyon sü-
resini iyi geçirdiler. Onu iyi geçirir-
sen bu sahaya da yansıyor. Cengiz’e 
baktığımız zaman Cengiz sosyal med-
yada fotoğraf paylaşıyor. Fotoğrafın 
altına De Rossiler yorum yapıyor. Bu 
Cengiz’in iyi işler yaptığını gösteriyor. 
Okay çok başarılı. Merih Demiral, çok 
yetenekli futbolcu. Bunların sayısı art-
tıkça mutlu oluyorum. İyi ki onlara yol 
açmışız. Çok çok başarılı olacaklardır. 
Buradan sonra bize destek vermek 
düşer” diye konuştu. Deneyimli fut-

bolcu, Real Madrid’e transfer olduğu 
dönemde gerçekleştirilen imza töre-
ninde Türk basın mensuplarının da 
bulunmadığını söyledi. 

“ÜLKEMİZDEKİ DEĞERLİ 
FUTBOLCULARIN 

ÜZERİNDE DURMALIYIZ” 
Türk futbolunda sık sık gündeme 

gelen yabancı sınırı tartışması ile ilgili 
düşüncelerini aktaran Şahin, şu ifade-
lere yer verdi: “30 yaşına girmiş bir 
futbolcu olarak hiçbir zaman yabancı 
kontenjanı olsun olmasın konusuna 
girmedim. Yurt dışında hiç olmadığı 
kadar futbolcumuz var. Çok iyi oynu-
yorlar. Eskiden milli maçlara gider-
dik. Çekya ile oynuyorsun takımın 
çoğu Arsenal, Dortmund’da oynayan 
futbolcular olurdu bizde de bir iki tane 
vardı. Kulüplerimiz çok değerli ama 
genç futbolcu gelişimi için ne kadar 
erken yurt dışına çıkarlarsa bizim için 

o kadar iyi. Oyuncular yurt dışına çıkı-
yor mu çıkmıyor mu ona bakıyorum. 
Şu an her şey yolunda. Cengiz gibi bir 
yetenek çıktı. Bizim ülkemizde değerli 
futbolcular var. Onların üzerinde dur-
mamız gerekiyor.” 

“KEŞKE TÜRKİYE’DE BİR DERBİ 
OYNASAYDIM DİYEBİLİRİM” 
Deneyimli futbolcu, şu anda Tür-

kiye’de forma giymeyi düşünmediği-
ni belirterek, “Şu anda Almanya’da 
mutluyum. Değerli bir hoca ile çalı-
şıyorum. Futbol sonrası hayatım için 
deneyim elde ediyorum. Şu anki takı-
mım Dortmund, Real Madrid seviyesi 
değil ama yeniden o içimdeki futbol 
sevgisini çıkaran bir takımda çalışıyo-
rum. Böyle bir düşüncem yok ama fut-
bolu bıraktığımda ‘Keşke Türkiye’de 
bir derbi oynasaydım’ diyebilirim” 
ifadelerini kullandı. 
n İHA



Meram Kara Kartallar Manisa yolcusu
U16 Türkiye şampiyonası birinci 

kademede şampiyon olarak ikinci kade-
meye yükselme hakkı kazanan Meram 
Kara Kartallar, Manisa’da şampiyonluk 
mücadelesi verecek. Meram Kara Kar-
tallar U16 Türkiye şampiyonası ikinci 
kademe müsabakalarını Manisa’da 
oynayacak. Pazartesi günü Manisa’ya 
gidecek siyah-beyazlılar üç İstanbul, 
iki de Bursa temsilcisi ve Antalya tem-
silcisi Antalya DSİ ile şampiyonluk 
mücadelesi verecek. İstanbul’dan Gazi 
Mahallesi, Selimiye, Altınova ve İkitelli 
takımları arasından kura ile iki takım, 
Bursa’dan ise Arabayatağı, Yeni Kara-
man ve Fethiye İdmanyurdu takımların-
dan iki tanesi kura ile belirlenerek Kara 
Kartallar’ın rakipleri olacak. Toplamda 
yedi takımın katılacağı turnuvada Me-
ram Kara Kartallar şampiyonluk için 
mücadele verecek.

METİN: MARKA DEĞERİ 
YÜKSELECEK

Meram Kara Kartallar Kulüp Baş-
kanı Mustafa Metin konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Daha önce U16 grubun-
da bir Türkiye şampiyonluğumuz vardı. 
Şimdi ikinci şampiyonluğu yaşamak is-
tiyoruz. Bu da ikinci kademe müsabaka-
larını geçmekten geçiyor. Bu tur bizim 
için gerçekten önemli çünkü Türkiye’nin 
önemli takımlarıyla aynı grupta yer ala-
cağız. Bu takımları geçebilirsek dörtlü 
finallere kalacağız. Dörtlü finallerde de 
şampiyon olma mücadelesi vereceğiz. 
Meram Kara Kartallar oyuncu yetiştirme 
anlamında önemli bir yere sahip bunu 
her platformda gösteriyoruz. Oyuncula-
rımızın marka değerimizi yükseltmek 
adına ellerinden geleni yapacaklarına 
inanıyorum.” ifadelerini kullandı.. 
n SPOR SERVİSİ

OGM Ormanspor’un şimdilik hedefi Süper Lig’de Play - Off
Türkiye Basketbol Ligi Play – Off maçları 

yarı final serisinde Konyaspor’u eleyerek, fi-
nale yükselen ve burada da Sigortam.Net’i ge-
çerek Süper Lig’e yükselen Ankara ekibi OGM 
Ormanspor’un Kulübü Başkanı Şahin Aybal, 
erkek basketbol takımının Süper Lig’e yüksel-
mesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. OGM 
Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, tarihinde ilk 
kez Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek. 
Takımın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne 
yükselmesiyle ilgili konuşan ve aynı zamanda 
Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevini de 
yürüten Aybal, “Orman Genel Müdürlüğümüzün 
bir kulübü olan OGM Ormanspor, Basketbol 1. 
Ligi’nde play-off oynayarak Süper Lig’e çıkma-
ya hak kazandı. Bu bizim için çok anlamlı oldu. 
Bunu önceden öngörüyor muyduk, evet öngörü-
yorduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayından bu yana yönetimde bulunduk-
larına dikkati çeken Başkan Aybal, “Takımımızın 
Süper Lig’e çıkacağına hem biz inanıyorduk 
hem de oyuncularımız ve teknik heyetimiz ina-
nıyordu. Neticede bunu başardığımız için çok 

mutluyuz. Mart ayı itibarıyla koyduğumuz hedefe 
ulaştık.” ifadelerini kullandı.

TRANSFERLERDE ÖNCELİK 
MEVCUT KADRODA

OGM Ormanspor Kulübü Başkanı Aybal, 
yeni sezon öncesinde yapacakları transferler 
için önceliklerinin mevcut kadro olduğunu ifade 
etti. “Başarı hikayesini ortaya koyan bir ekibimiz 
var.” diyen Aybal, şöyle devam etti: “Teknik he-
yetle tekrar görüşeceğiz. Teknik heyetin bize ve-
receği rapor yönünde mevcut oyuncularla nereye 
kadar gidebiliriz, bunun üstüne ne kadar koyma-
mız gerektiğini konuşacağız. Takviye etmemiz 
gerekirse tabii ki takviye edeceğiz. Mevcut kadro 
korunarak üzerine koyabiliriz. Başantrenörün 
raporu doğrultusunda hareket edeceğiz. Bizim 
için önemli, çünkü işi ehline vermeliyiz. Mevcut 
kadroyla anlaşamama durumunda alternatifleri-
miz var. Basketbol son yıllarda önemli gelişme-
ler kaydetti. Mevcutlarla anlaşabilirsek devam 
edeceğiz, yoksa diğer alternatiflerle görüşme 
yoluna gideceğiz. Kafamızda isimler var.”

Başkan Şahin Aybal, kulübün arkasında 180 

yıllık güzide bir kurumun olduğunu belirterek, 
“Bu güçlü kurumun gücü, bize daha büyük he-
deflere, daha uzak hedeflere ulaşılabileceğini 
gösteriyor. Şöhretli isimleri bütçemiz dahilinde 
değerlendireceğiz. Hedefleri kiminle gerçekleş-
tirebileceksek onlarla birlikte olacağız.” değer-
lendirmesini yaptı.

 HEDEF PLAY-OFF OYNAMAK
Şahin Aybal, Tahincioğlu Basketbol Süper 

Ligi’ndeki ilk sezonlarında play-off oynamak 
istediklerini dile getirdi. 180 yıllık bir kurumda 
çalıştıklarına dikkati çeken Başkan Aybal, “He-
defimiz play-off içinde kalmak, olmuyorsa ligde 
devam etmek.” dedi. OGM Ormanspor’un yak-
laşık 50 yıllık bir kulüp olduğunu hatırlatan Şahin 
Aybal, “Ligdeki ilk yılımızda hedefimiz play-off 
dahilinde kalabilmek. Başarıyı yakalamak 
önemli olduğu gibi başarının bir de sürdürüle-
bilir olması önemlidir. Biz bunu önemsiyoruz. 
Yakaladığımız başarıyı sürdürülebilir kılmak 
istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız.” 
şeklinde konuştu. 
n AA
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28 ilçede yaz spor 
okulları toplantısı yapıldı

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Konya’nın 
ilçelerinde görev yapan İlçe Müdürleri, Antrenörler ve 
Uzmanlarla, Bilgilendirme ve Görevlendirme Toplantısı 
yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Spor İl Müdürlüğü, 
28 ilçede ortaklaşa açacağı Yaz Spor Okulları için, Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz ve Konya Büyükşehir Belediyesi yet-
kilileri ilçelerde görev yapan İlçe Müdürleri, Antrenörler 
ve Uzmanlarla biraraya gelerek Bilgilendirme ve Görev-
lendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantılarda 
hayata geçirilecek olan projelerle ilgili bilgi alışverişinde 
bulunuldu. n SPOR SERVİSİ

Türk sporcular Çin’den 
madalya ile döndü

Çin’de devam eden 8. Dünya Kung Fu Şampiyo-
nası’nda milli sporcular Zeynep Makbule Akyüz ve Elif 
Akyüz, altın madalya kazandı. Türkiye Wushu Kung Fu 
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin’in Eme-
ishan şehrinde bu yıl 8’incisi düzenlenen şampiyona de-
vam ediyor. İkinci gününde milli sporcu Zeynep Makbule 
Akyüz, 7 rakibini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna 
ulaştı. Organizasyonda dün altın madalya elde eden Elif 
Akyüz ise sabah seansında ikili silahlar kategorisinde 
şampiyon olarak, adını bir kez daha zirveye yazdırdı. Mil-
li sporculardan Elif Akyüz yedinci, Zeynep Makbule Akyüz 
ise dördüncü dünya şampiyonluğuna imza attı. n İHA

Milli boksörlerin 
hedefi altın madalya

Erkek Milli Boks Takımı, Belarus’un başkenti 
Minsk’te düzenlenen Avrupa Oyunları’ndan altın madal-
yalarla dönmek istiyor. Türkiye’nin erkeklerde 8 sıklette 
madalya mücadelesi vereceği şampiyonada 56 kiloda 
Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Hakan Doğan, 64 kiloda Tuğ-
rulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat 
Güler, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Berat Acar 
ve +91 kiloda da Mücahit İlyas ringe çıkacak.Milli takım 
başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Türk boksunun iyi durumda olduğunu 
söyledi. Avrupa Oyunları’na uzun süredir hazırlandıklarını 
belirten Nunez, “Bu şampiyonaya hazırlanırken değişik 
turnuvalara gittik. Federasyon, Türk boksunun gelişme-
si için elinden geleni yapıyor. Bizi farklı ülkelere maça 
gönderiyor.” diye konuştu. Başarılı olmak için ellerinden 
gelen çabayı gösterdiklerini dile getiren Nunez, “Herkes 
biliyor ki Avrupa Oyunları, çok sert geçecek. Biz de ma-
dalya almak için elimizden geleni yapacağız. Madalyaya 
yakın sporcularımız var. Madalya için, iyi sonuç için uğ-
raşıyoruz, mücadele veriyoruz. Amacımız gümüş, bronz 
değil, altın madalya. Bunun için hazırlandık.” değerlen-
dirmesinde bulundu. Türkiye’yi 81 kiloda temsil edecek 
milli boksör Bayram Malkan, Avrupa Oyunları için çok 
çalıştıklarını vurguladı. n AA

Karatay’da kesin 
kayıtlar başlıyor!
Karatay Belediyesi’nin çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporla tanıştırmak, sporu sevdirmek ve bu konuda kendilerini 
geliştirip ilerlemeleri amacıyla hayata geçirdiği Karatay Yaz Spor Okulları’nda kesin kayıtlar 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor

Özellikle çocukların ve gençlerin 
zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sos-
yalleşmelerine katkı sağlamanın yanı 
sıra yeteneklerini ortaya çıkarma hedefi 
taşıyan Karatay Yaz Spor Okulları için 
kesin kayıtlar 24 Haziran Pazartesi günü 
başlayacak. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, 27 Haziran’a kadar devam 
edecek Karatay Yaz Spor Okulları’nı 
önemsediklerini belirterek, “Geleceğin 
sporcularının yetişeceği projemize tüm 
çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

KESİN KAYITLAR 24 – 27 HAZİRAN 
GÜNLERİ ARASINDA YAPILACAK 
Karatay Yaz Spor Okulları’na katılmak 

isteyen çocuklar; 27 Haziran Perşem-
be gününe kadar 08.30-17.00 saatleri 
arasında Karatay Belediyesi Merkez Bi-
nası’na anne veya babaya ve çocuğa ait 
kimlik fotokopileriyle gelerek kaydını yap-
tırabilecek. 

13 BRANŞTA EĞİTİM
Karatay Yaz Spor Okulları’nda eği-

timler 7 tesiste yapılacak. Sporculara 
hijyenik şartlarda branşlarında profes-
yonel antrenörler eşliğinde eğitim veri-
lecek. Servis imkânı da bulunan proje 
kapsamında; Futbol, Basketbol, Hentbol, 
Voleybol, Karate, Tekvando, Kick Boks, 
Wushu, Atletizm, Masa Tenisi, Satranç, 
Çim Hokeyi ve Yüzme olmak üzere top-
lam 13 branşta eğitimler verilecek. Ka-
yıt yaptıran sporcular, branşlarına göre 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma veya Salı, 
Perşembe, Cuma günleri olmak üzere 
haftada 3 gün eğitim alacak. 
EĞİTİMLER 1 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK 

Karatay Yaz Spor Okulları’na kesin 
kayıt yaptıran öğrencilere branşlarına 
özel kıyafet ve hediyelerin de verileceği 
projede eğitimlerin ise 1 Temmuz 2019 
Pazartesi günü başlaması planlanıyor. 
Eğitimlere katılan çocuklar, servislerle 
evinden alınarak tekrar güvenli bir şekil-
de evine teslim edecek.

HAYATIN HER ALANINDA 
VAR OLMANIN GAYRETİNDEYİZ 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, gönül belediyeciliği anlayışıyla hiz-
met verdiklerini, 31 Mart Seçimlerinin 

hemen ardından çalışmalarına hız ver-
diklerini belirterek, “Karatay Belediyesi 
olarak alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan 
kültüre, sanattan spora ve eğitime kadar 
halkımızın gereksinimi olan her hizmette 
var olmanın gayretindeyiz. Amacımız Ka-
ratay’ımızı daha da güzelleştirmek, geliş-
tirmek ve hep birlikte geleceğe taşımak” 
ifadelerini kullandı.  

GELECEĞİN SPORCULARINI 
YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ 

Başkan Hasan Kılca, çocukların spora 
yönelmesi ve herhangi bir spor branşına 
yeteneği olan gençlerin yetişmesine kat-
kı sağlayacak Karatay Yaz Spor Okulları 
projesini önemsediklerine vurgu yaparak 
şunları kaydetti: “İlçemizi sporun merkezi 
yapma gibi bir hedefimiz var. Bu bağ-
lamda da çocuklarımıza ve gençlerimize 
yönelik birçok projemiz var. Karatay Yaz 
Spor Okulları’nı da bu anlamda önemsi-
yoruz. İlçemize değer katacak bu proje-
mize dahil olacak çocuklarımızı hem kötü 
alışkanlıklardan uzaklaştırmak hem de 
çocuklarımızın kendilerini daha iyi geliş-
tirmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki evlat-

larımız, Karatay Yaz Spor Okulları saye-
sinde çok güzel bir başlangıç yapacaklar 
ve geleceğin sporcuları buralardan ye-

tişecek. Ben, tüm çocuklarımızı Karatay 
Yaz Spor Okulları’na kayıt olmaya davet 
ediyorum.”   n SPOR SERVİSİ

Hasan Kılca



Karatay Belediyesi’nin çocukları kötü alışkanlıklardan uzak-
laştırarak sporla tanıştırmak, sporu sevdirmek ve bu konuda 
kendilerini geliştirip ilerlemeleri amacıyla hayata geçirdiği 

Karatay Yaz Spor Okulları’nda kesin kayıtlar 24 Haziran 
Pazartesi günü başlıyor. n AYRINTILAR SPOR 2’DE

Karatay’da yaz spor 
okulları başlıyorRPS

Konyaspor’dan Moryke Fofana geçti  

Sol bekin yeni alternatifi Alper Uludağ

Konyaspor’un Fildişi Sahilli oyuncusu Mor-
yke Fofana Evkur Yeni Malatyaspor’a imza attı. 
Konyaspor ile sözleşmesi sona eren ve yeşil be-
yazlılarla anlaşamayan Fofana,Sergen Yalçın’ın 
çalıştırdığı Malatya temsilcisi ile 2 yıllık sözleş-
me imzaladı. 

2016-17 sezonunun devre arasında takıma 
katılan Fofana 2.5 yıl Konyaspor forması giy-
mişti. Bu süre zarfında 96 maça çıkan deneyimli 
oyuncu bu maçlarda 12 gol atıp 8 asist yaptı. Fo-
fana Süper Lig’de ise 76 maçta yeşil beyazlı for-

mayı giydi. Fildişili oyuncu bu maçlarda takımına 
9 gol 7 asistlik katkı verdi. 

JAHOVİC ÇARE OLMADI
Yeni Malatyaspor ile masada olan bir diğer 

isim de Adis Jahovic. Geçen sezonun devre ara-
sında gol sorununa çare olması amacıyla trans-
fer edilen Adis, 1.5 yıllık Konyaspor döneminde 
istediği performansı sergileyemedi. Konyaspor 
formasını 47 kez giyen deneyimli golcü 13 gol 1 
asistlik performans sergiledi.
n SPOR SERVİSİ

Savunmaya takviye yapmayı planlayan Kon-
yaspor’un ilk hedefi İsmail Köybaşı olmuştu. 
Yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca Kon-
yaspor alternatif isimlere yöneldi. Geçen sezonu 
Gençlerbirliği’nde geçiren Alper Uludağ ile ma-
saya oturan Anadolu Kartalı oyuncu ile anlaşmak 
üzere. 28 yaşındaki Alper Uludağ PSV alt yapı-
sında futbola başladı. Daha sonra Almanya’ya 
transfer olan deneyimli sol bek farklı takımlarda 

forma giydikten sonra Kayserispor’a geldi. Başa-
rılı performansı ile Trabzonspor’a transfer edilen 
Alper Uludağ daha sonra sırasıyla Akhisar Bele-
diyespor ve Gençlerbirliği formaları giydi. 

Geçen sezon Ankara ekibi ile 31 maça çıkan 
Alepr Uludağ 4 gol 3 asistlik performans sergile-
di. Kariyerinde 298 resmi maça çıkan deneyimli 
savunmacı 22 gol atıp 29 asist yapmayı başardı. 
n SPOR SERVİSİ

Kadro şekilleniyor!
Teknik heyetin isteği ile takımdaki önemli oyuncuları ile yolları ayırması beklenen Konyaspor’da, kadro şekillenmeye başladı. Bajic’i kadrosuna katan 
ve sol bek Alper Uludağ ile görüşen Anadolu Kartalı, Traore ve Fofana’nın ardından, Jahovic’i de gönderiyor. Adies Jahovic Yeni Malatya ile masada

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 
transfer hareketliliği sürüyor. Eski golcüsü Bajic’i kirala-
yarak transfer sezonunu açan Konyaspor, yeni isimleri 
kadrosuna katma peşinde. Ayrıca teknik heyetin isteği ile 
bazı önemli oyuncuları ile yolları ayırmayı planlayan ye-
şil beyazlılarda, sözleşmesi sona eren isimlerin dışında 
gidecek ilk isim Adis Jahovic olarak öne çıktı. 

BAJİC’İN ARDINDAN ALPER ULUDAĞ
Konyaspor transfer sezonunu Bajic ile açmıştı. 

Anadolu Kartalı’nın transfer listesinde olan bir diğer 
ismin son olarak Gençlerbirliği’nde forma giyen Alper 
Uludağ olduğu ortaya çıktı. İsmail Köybaşı ile görüşen 
Konyaspor yönetimi oyuncu ile mesafe kat edemeyince 
alternatiflere yönelmişti. Alper ile görüşmelerin olumlu 
devam ettiği kısa süre içinde resmi açıklamanın yapıla-
cağı öğrenildi. 

FOFANA’DAN SONDA ŞİMDİ DE JAHOVİC
Konyaspor’da transfer edilecek isimlerin yanı sıra 

takımdan ayrılacak isimlerde de gelişmeler yaşanıyor. 
Sezonun tamamlanmasının ardından Aykut Kocaman’ın 
isteği ile önemli oyuncuları ile yolları ayırmayı kararlaştı-
ran Konyaspor’da Traore ve Fofana ile sözleşme yenilen-
memişti. Traore Süper Lig ekipleri ile görüşmelerini sür-
dürürken, Fofana ise Evkur Yeni Malatyaspor’a imza attı. 

Yeni Malatyaspor’un şimdiki hedefi ise Adis Jahovic.
KONYASPOR GÖRÜŞME İZNİ VERDİ

Konyaspor’un satış listesine koyduğu Adis Jahovic’e 
Evkur Yeni Malatyaspor talip oldu. Konyaspor oyuncu ile 
Malatyaspor’un görüşme iznini verirken tarafların anlaş-
ması durumunda Adis için iki kulüp pazarlık masasına 
oturacak. 

Süreç olumlu sonuçlanırsa Fofana’nın ardından Adis 
Jahovic de Yeni Malatyaspor forması giyecek. 

SIRA YATABARE’DE
Konyaspor’un göndermeyi planladığı bir başka 

isim de Yatabare. Tecrübeli santrfor için Sivasspor’un 
ilgisinin olduğu biliniyor. Ancak deneyimli santrfor için 
bonservis ödemek istemeyen Sivasspor, Konyaspor’un 
oyuncu ile yollarını ayırmasını bekliyor. 

Önümüzdeki günlerde Yatabare konusunda gelişme-
lerin olması bekleniyor.  
n SPOR SERVİSİ


