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03 4. nesil iletişim
teknolojisi 4.5G 06 Osmanlı hafızası tek 

merkezde toplanıyor 07 ‘İmam hatip liseleri de 
hak ettiği yeri alacak’

Öksüz-yetim, yaşlı, engelli ve geçimini sağla-
yamayan aileler yalnız bırakılmıyor. Meram 
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı ve Selçuklu Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yıl boyunca 
gıda yardımı, kömür yardımı, öksüz yetim, yaşlı 
ve engelli yardımları ile kış ayına girilirken 
ihtiyacı olan vatandaşları yalnız bırakmıyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Erdoğan: Asırlık planı bozuyoruz İhtiyaç sahiplerine yıl boyu yardım
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Gizli-açık ambargolar, ayaklarımıza takılan çel-
meler, elbette bizi sıkıntıya sokmaktadır. Buna karşılık biz 
asırlık bir planı bozarak onların kollarını buduyoruz. Geç-
tiğimiz 15 yılda ülkemizi getirdiğimiz seviye bizi dördüncü 
atılım dönemini yakalayabilmemiz konusunda fevkalade 
umutlandırdı. Türkiye’nin otomobil projesi işte bu dördüncü 
atılım döneminin adeta sembolü olacak, lokomotifliğini 
yapacak önemde görüyoruz” dedi.   n HABERİ SAYFA 14’TE 

Kısa-Ca Film Festivali 8 yıldır uluslararası düzeyde yapılıyor 

17. Kısa-Ca film festivali başladı ‘Bakkal amcalara’ sahip çıkılmalı!
Bakkallar Odası Başkanı Süleyman Yılmaz:

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
tarafından düzenlenen “17. Kısa-Ca 
Uluslararası Öğrenci Filmleri 
Festivali”nin açılışı gerçekleştirildi. 
Oyuncu Ediz Hun ve yönetmen 
Temel Gürsu ile Azerbaycan 
sinemasının ünlü yönetmeni Prof. 
Dr. Zaur Mükerrem’e onur ödülleri 
verildi. Dekan Prof. Dr. Ahmet Ka-
lender, festivali 8 yıldır uluslara-
rası düzeyde gerçekleştirdiklerini 
belirtti. n HABERİ SAYFA 13’TE 

Hızla yayılan büyük market 
zincirleri küçük esnafın işlerini 
bitirdi. Eskiden ‘bakkal amca’ 
diye tabir ettiğimiz, mahalle ara-
larında bulunan bakkallar ‘büyük 
marketler’ yasasının yürürlüğe 
girmesini bekliyor. Bakkallar, 
Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf 
Odası Başkanı Süleyman Yılmaz 
halkın ‘bakkal amcalara’ sahip 
çıkması gerektiğini belirtti. 
n HABERİ SAYFA 17’DE 

Gençlik Kolları 
Başkanı Koru oldu!
AK Parti Ge-
nel Merkez 
Gençlik Kol-
ları Başkanı 
Melih Ecer-
taş, Konya 
İl Gençlik 
Kolları 
Başkanı’nı 
açıkladı. AK Parti Konya İl 
Gençlik Kolları Başkanı TÜGVA 
Eski İl Temsilcisi Av. Ahmet 
Murat Koru oldu. AK Parti Konya 
İl Gençlik Kolları eski Başkanı 
Muhammed Said Çelik geçtiği-
miz günlerde istifa etmişti. 
n HABER MERKEZİ

Akaryakıt zamları 
cepleri yakıyor!

Son günlerde benzine ve 
motorine yapılan zamlar peşi 
sıra birbirini takip etti. En son 30 
Ekim’de gelen zamlarla birlikte 
benzinin litre fiyatı 12 kuruş, 
motorinin litre fiyatı 18 kuruş 
zamlandı. Konya’da son zamlar-
la birlikte eurodizel motorin 4.94, 
kurşunsuz benzin 5.54, LPG ise 
2.99 oldu.  n HABERİ SAYFA 2’DE

‘İHL’ler de hak 
ettiği yeri alacak’

Yeni sınav sisteminin fırsata 
çevrilmesi gerektiğini belirten 
TİMAV Genel Başkanı Ecevit 
Öksüz, öğrencilerin imam hatip 
liselerine yönlendirileceği iddia-
larının ise gerçeği yansıtmadığı-
nı söyledi.  n HABERİ SAYFA 7’DE 

Süleyman YılmazAhmet Kalender

Irkçılık damarlarında!
Prof. Dr. Arabacı, 

Avrupa’da beraber 
yaşama duygusunun zayıf,  

yabancı düşmanlığının 
ise fazla olduğunu dile 

getirerek, ırkçı söylem ve 
yabancı düşmanlığının 
seçim sandıklarında oy 

kazandırdığını söyledi 

AYRILIKÇI HAREKETLER
DEVAM EDECEK GİBİ 

İspanya’daki ayrılıkçı hareketle-
rin ardından İtalya’da daha geniş 
haklar için istişare referandumu 
yapılması Avrupa’da birliktelik bo-
zuluyor mu sorularını akıllara ge-
tirdi. NEÜ Tarih Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Caner Arabacı, “Ayrılıkçı 
hareketlerin alt yapısı oluştu” diye-
rek diğer günlerde Avrupa’da yeni 
hareketlerin olabileceğini belirtti. 

BERABER YAŞAMA
DUYGUSU ZAYIF 

Avrupa’da beraber yaşama duy-
gusunun zayıf olduğunu belirten 
Arabacı, “Batı’da bireyselcilik çok 
birlikte yaşama duygusu ise zayıf. 
Yüzyıllar önce de Osmanlı’nın bir-
likte yaşama özelliğini kaybetme-
si için uğraşmışlardı. Farklı mez-
heplere bile saygı duyulmuyor. 
Fransa’daki katliam bu durumun 
örneği” diye konuştu. n SAYFA 2’DE Prof. Dr. Caner Arabacı

‘EL ELE VERİRSEK 
HİZMET KALİTESİ ARTAR’

MEDAŞ, muhtarlar ile biraraya geldi 

Konya Muhtarlar Birliği Derneğinde gerçekleştirilen toplan-
tıda konuşan MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, “İna-
nıyorum ki biz el ele gönül gönüle çalıştığımız takdirde hiz-
meti en kaliteli şekilde ve en hızlı şekilde götürebiliriz” dedi. 
Suat Uzun da, “Biz bu birlik ve beraberliğimiz sayesinde ve 
başta Eyüp bey, Erol bey olmak şartıyla müdürlerimizle isti-
şare sonucunda 186’yı bile kullanmaz olduk” dedi.

n HABERİ SAYFA 15’TE 

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Merkezi (SOBE) ve Selçuklu Kongre Merkezi’ni ziyaret etti

Konya’ya değer katan iki eser

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Türkiye’de bir ilk olan ve faaliyetle-
rini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 

Vakfı (SOBE) adıyla sürdüren Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi otizmli 

çocuklar ve aileleri için umut ışığı 
oluyor. Selçuklu Kongre Merkezi de  
Konya’yı Anadolu’nun kültür merkezi 

haline getirecek. n HABERİ SAYFA 15’TE 
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İspanya’daki ayrılıkçı hareketlerin ardından İtalya’da daha geniş haklar için istişare referandumu yapılması, Avrupa’da birliktelik bozuluyor mu sorularını 
akıllara getirdi. Prof. Dr. Caner Arabacı, “Ayrılıkçı hareketlerin alt yapısı oluştu” diyerek diğer günlerde Avrupa’da yeni hareketlerin olabileceğini belirtti

‘Avrupa’daki çatlak büyüyecek’
Katalonya’daki özerklik mücade-

lesi Avrupa’da deprem etkisi oluştu-
rurken İtalya’dan gelen haber Batı’yı 
tekrar etkiledi. İtalya’nın Kuzey’in-
deki zengin bölgelerden Lombardi-
ya ve Veneto, merkezi yönetimden 
daha geniş haklar almak için 21 
Ekim tarihinde istişare referandumu 
düzenlemiş ve sandıktan yüzde 98 
oranında rekor bir evet sonucu çık-
mıştı. İspanya ve İtalya’daki ayrılıkçı 
hareketler diğer Avrupa ülkelerini 
tetikler mi, bu hareketler ne anlama 
geliyor ve Avrupa Birliği’nin dağılma 
ihtimali var mı, Tarihçi Prof. Dr. Ca-
ner Arabacı gazetemize Avrupa’da 
son zamanlarda yaşanan gelişmeleri 
değerlendirdi.

“BU KIVILCIM İLK DEĞİL” 
Prof. Dr. Caner Arabacı, İtalya’nın 

Kuzey’indeki istişare referandumu 
hakkında, “İtalya’daki bu hareketlen-
meler aslında yeni değil. Bundan 25-
30 yıl önce Çizme’de bu kıvılcımlar 
daha önce yaşanmıştı. İtalya’nın Ku-
zey’indekiler ‘Biz çalışıyoruz, ülkeyi 
geliştiriyoruz ama Güney bölgesi sa-
dece tüketiyor. Biz daha fazla hak is-
tiyoruz’ taleplerinde bulunmuşlardı. 
Şu anda bu istek bir adım ileri gitti. 
Kuzey bölgesi ekonomik olarak daha 
fazla hak talep ediyorlar. Bu talep Ka-
tolonya’daki gibi ülkeden ayrılmaya 
yönelik değil. Fakat ekonomik yönde 
kendi haklarının arttırılmasını istiyor-
lar” diye konuştu.

“İNGİLTERE 
HAREKETLİLİĞİ TETİKLEDİ”

Avrupa Birliği’ndeki ayrılıkların 
İngiltere’nin birlikten çıkmak iste-
mesi ile başladığını söyleyen Prof. 
Dr. Caner Arabacı, “Avrupa’da ilk 
ateş İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
çıkmak istemesi ile başladı. İngiltere 
Avrupa Birliği’ne çok geç katılmasına 
karşın ayrılmak istediklerini belirttiler 
ve müzakerelere başladılar. Bu du-
rum Avrupa’da hareketleri tetikledi.  

Avrupa’da ırkçılık, bölgecilik çok kötü 
durumda. Batı kendi içinde bir savaş 
yaşıyor ve bu durum bizim bildiği-
mizden daha vahim. 30 Yıl Savaşları, 
Gül Savaşları, Yüzyıl Savaşları, I ve II. 
Dünya Savaşları bu savaşları değer-
lendirdiğimizde olayların hep Avru-
pa’da gerçekleştiğini görüyoruz. Ba-
tı’da her zaman daha fazla kazanma 
dünyaya hakim olma düşüncesi var. 

Bu düşünce birlikteliği getiriyordu. 
Ama 28 ülkenin birisi ayrıldı birlikte 
karar alma ve uygulama mekanizma-
ları doğru işlemiyor. Örneğin Kato-
lonya’da ki lider İspanya’dan kaçarak 
Belçika’ya sığındı. Belçika Avrupa ül-
kesi değil mi? İspanya’nın istemedi-
ğini, Belçika yapabiliyor. Avrupa’daki 
çatlak büyüyecektir. Hatta bu çatlak-
lar ileriki zamanlar Avrupa’da bozul-
maya, dağılmaya götürebilir” dedi.

“IRKÇI SÖYLEM VE YABANCI 
DÜŞMANLIĞI AVRUPA’NIN 

DAMARINDA VAR”
Tarihçi Prof. Dr. Arabacı, Avru-

pa’da beraber yaşama duygusunun 
zayıf,  yabancı düşmanlığının ise fazla 
olduğunu dile getirerek, “İspanya hü-
kümeti, Katolonya’nın özerklik talebi-
ne karşı yaptırım politikası uyguladı. 
Fakat ayrılıkçı hareketler bu durumun 
alt yapısını geliştirdi. Talepler devam 
edecektir. İspanya’daki olay nasıl 
İtalya’yı tetikledi ise İtalya’daki olay-
da başka ülkeleri hareketlendirebilir. 
Gündemi takip ettiğimizde Avustur-
ya ve Almanya’da seçimler oldu. Bu 
seçimlerden çıkan ortak sonuç, ırkçı 

söylem ve yabancı düşmanlığının 
seçim sandıklarında oy kazandırdığı. 
Yani bu durum Avrupa’nın damarın-
da var. Er veya geç ayrılıkçılık Avru-
pa’da yayılacak. Batı’da bireyselcilik 
çok birlikte yaşama duygusu ise zayıf. 
Yüzyıllar önce de Osmanlı’nın birlik-
te yaşama özelliğini kaybetmesi için 

uğraşmışlardı. Farklı din ve dildeki 
insanlar Osmanlı’da adaletli bir şe-
kilde yaşamlarını sürdürdüler. Avru-
pa’da ise ya bendensin ya da yoksun 
düşüncesi var. Farklı mezheplere bile 
saygı duyulmuyor. 

Fransa’daki katliam bu durumun 
örneği. Bugün demokrasinin söz-

cüsü ülkeler kendileri demokrasiyi 
uygulayamıyorlar. Kendi düşüncem 
İspanya ve İtalya’daki yaşanan ayrı-
lıkçı söylemler diğer ülkeler için bir 
zemin hazırladığı ve diğer ülkelerde 
de bu durumların yaşanma ihtimali-
nin güçlüğü olduğu” diye ifade etti.  
n UFUK KENDİRCİ   

Prof. Dr. Caner Arabacı

Akaryakıt zamları cepleri yakıyor!
Son günlerde benzine ve 

motorine yapılan zamlar peşi 
sıra birbirini takip etti. En son 
30 Ekim’de gelen zamlarla 
birlikte benzinin litre fiyatı 
12 kuruş, motorinin litre fi-
yatı 18 kuruş zamlandı. Böy-
lece İstanbul’da 5.36 liradan 
satılan benzinin litre fiyatı 
5.48 lira oldu. Ankara’da 
ise litresi ortalama 5.41 lira 
olan benzinin litre fiyatı 5.53 
liraya çıktı. İzmir’de  5.38 li-
radan satılan benzinin litre 
fiyatı 5.50 liraya yükseldi. 
Konya’da ise durum farklı değil. Son 
zamlarla birlikte Eurodizel motorin 
4.94, kurşunsuz benzin 5.54, LPG 
ise 2.99 oldu.

“MOTORİNDE TASARRUFA 
GİDEBİLİRİZ”

Vatandaş gelen zamlara rağmen 

havanın hem soğuk olması hem de 
iş gereği aracını bırakamıyor. Es-
naflık işi ile uğraşan Faruk İma, son 
zamlarla 100 TL’ye yaklaşık 19 litre 
motorin aldığını söyledi. İma, “Es-
kiden benim evim çalıştığım işye-
rine yakındı. Böyle olunca arabam 
olmasına rağmen yürüyerek gelip, 

gidiyordum. Ancak bir 
yıl önce evimizi Eren-
köy’e taşıdık ve aracımı 
kullanmak durumunda 
kaldım. Tabi son gelen 
zamları da takip ediyo-
ruz. Dolardaki zamlarla 
birlikte motorin ve do-
ğalgaz zamlandı. Son 
günlerde bu ikilinin düş-
mesini bekledik ama is-
teğimiz gerçekleşmedi. 
Tekrar arabayı bırakma 
ihtimalim olmadığı için 
mecburen zamlı mo-

torin kullanacağım. Depoma 100 
TL’lik mazot koyup kullanıyorum. 
Eskiden 100 TL’ye 20 litre motorin 
alıyordum. Şimdi yaklaşık 19 litre 
alabiliyorum. Arabamı sadece iş ye-
rime gelip giderken kullanıyorum. 
İster istemez tasarrufa gitmek duru-

mundayız” diye konuştu. 
“İŞLERİM OLMASAYDI TOPLU TAŞI-

MAYI  KULLANIRDIM”
Diğer bir vatandaş Hüseyin Tur-

sun işi icabı arabasını sürekli kullan-
dığını dile getirerek, “İç piyasada kur 
artışı motorin ve benzinde fiyatları  
arttırdı. Haberleri çok fazla takip ede-
miyorum. Ancak son zamları duy-
mamak elde değil. 4.80 olan benzin 
bugün 5’i geçti. Maalesef bunun bir 
çözümü yok. Çünkü işlerim için özel 
aracımı kullanmak durumundayım.  
Aracım benim olmazsa olmazım. 
Aracımı kullanmak zorunda olma-
saydım toplu taşıma araçlarını kul-
lanabilirdim. Evim Adliye civarında 
gerekli durumda zorunluluğum ol-
masa yürüyebilirdim. Motorinin düş-
mesini bekliyoruz. Petrol istasyonla-
rında motorin fiyatlarının inmesini 
istiyoruz” dedi.  n UFUK KENDİRCİ

Faruk İma Hüseyin Tursun
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Mahalleler 14’er kez ilaçlandı
Meram Belediyesi, 

haziran ayında baş-
lattığı haşereyle mü-
cadele çalışmalarını 
ekim ayı sonu itibariy-
le tamamladı. İlçenin 
tüm mahalle, cadde 
ve sokakları yıl boyun-
ca ortalama 14’er kez 
ilaçlandı. Veteriner İş-
leri Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada 
2017 yılı haşere ile 
mücadele çalışmaları-
nın başarılı bir şekilde 
tamamlandığı belirtile-
rek şöyle denildi: 

“Belediyemiz Ve-
teriner İşleri Müdür-
lüğünce, 2017 yılı 
haşere ile mücadele 
çalışmalarına haziran 
ayından itibaren larva 
mücadelesi ve uçkun 
mücadelesi şeklinde 
başlanmış, bu çalışma-
lara ekim ayı sonuna 
kadar devam edilmiştir. Larva mücade-
lesine 1 adet pülverizatör cihaz ile haşe-
relerin üreme alanları olan yerlere uygun 
aralıklarla larva ilacı uygulanmıştır.  

Karasinek, sivrisinek gibi uçkun mü-
cadelesi ise 6 adet U.L.V cihazı ile, gün-
lük olarak sabah 06.00–10.00 ve akşam 
18.00–22.00 saatleri arasında iki vardiya 
şeklinde yürütülmüştür. İlçemizin tüm 
mahalle, cadde ve sokakları periyodik 
olarak ortalama 1 hafta arayla ilaçlanmış 
ve yıl boyunca ortalama 14’er kez ilaç-
lanmıştır. 2 bin litre uçkun ilacı, 200 litre 
Larvasit ilaç, tekniğine uygun olarak kul-
lanılmıştır. Kullanılan ilaçlar hem çevre 

hem de toplum sağlığı açısından en gü-
venli ilaçlardır. Belediyemizin İlaçlama 
faaliyetleri, Biyosidal Ürünlerin Kullanım 
Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe 
uygun olarak ve eğitimli kişiler tarafından 
yapılmış, bu uygulamalar, Halk Sağlığı 
Kurumuna bildirimleri yapılmış,  Kurum 
denetim elemanlarınca belirli aralıklarla 
denetlenmiştir. 

Bu çalışmalar neticesinde 2017 yılın-
da çok başarılı bir dönem geride bırakıl-
mış, bu anlamda halkımızın şikâyetleri 
asgari düzeyde olmuştur. 

Bundan sonraki yıllarda da bu faali-
yetler, daha da geliştirilerek devam ede-
cektir”  n HABER MERKEZİ 

4. nesil iletişim
teknolojisi 4.5G

Kamuoyunda 4.5G olara kbili-
nen IMT-Advanced, dünyada kulla-
nılan en son mobil haberleşme tek-
nolojisinin genel adıdır. Bu teknoloji 
daha yüksek hızda, daha düşük ge-
cikme süresi ve yüksek kapasitede 
mobil internet sağlayan mobil ileti-
şim teknolojisidir.

Dördüncü Nesil (4G), mobil te-
lefonlar üzerinden yüksek hızlı ge-
nişbant hizmetler sunmak üzere 
geliştirilen ve tamamen IP tabanlı 
şebeke yapısına sahip mobil haber-
leşme sistemlerine verilen genel 
addır. Bu sistem, mobil haberleşme 
şebekelerinde 3G ile kısmen ula-
şılan yüksek hız limitlerini aşan ve 
aşırı artan mobil genişbant gereksi-
nimlerini karşılama adına ITU tara-
fından adıyla standartlaştırılmış olup 
3GPP tarafından geliştirilen LTE/
LTE-A ve IEEE tarafından geliştiri-
len mobile WiMAX 2.0 (802.16m) 
teknolojisi 4G teknolojileri arasında 
sayılmaktadır. 

4.5G YETKİLENDİRİLMESİ İLE
 NE SAĞLANMIŞTIR?

4.5G yetkilendirmesi ile işlet-
mecilere teknoloji kullanımında 
esneklik sağlanmıştır. İşletmeci-
ler bu yetkilendirme ile, dünya ile 
eşzamanlı olarak 5G de dahil yeni 
teknolojilerin vatandaşlarımızın hiz-
metine sunulması imkanına sahip 
olmuşlardır. Yapılan düzenlemeler 
ile, işletmecilerin gelişmekte olan 
teknolojileri ve özellikle 5G gibi son-
raki nesil yeni teknolojileri herhan-
gi bir izin alma gereği olmaksızın 

kullanmalarının ve şebeke plan-
lamalarını daha esnek bir şekilde 
yapabilmelerinin sağlanması amaç-
lanmıştır. 

4.5G yetkilendirmesi ile ilk defa, 
4.5G ile 3G kapsama yükümlülük-
lerinin birlikte değerlendirilmesine 
imkan verilmiştir. Bu sayede, hem 
işletmecilerin 3G kapsamında mü-
kerrer yatırımlarının önüne geçil-
miş hem de daha yeni teknolojilerin 
yaygınlaşması ve kullanımı teşvik 
edilmiştir. 

Bunun yanı sıra; bölünmüş ka-
rayolu, otoyol, tünel kapsamaları, 
konvansiyonel tren hatları, hızlı ve 
yüksek hızlı tren hatları ile nüfusu 
10 binin altında olan yerleşim yer-
lerinde aktif telsiz erişim şebekesi 
paylaşımı yapılması zorunluluğu 
getirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, bu 
alanlarda tek bir baz istasyonu üze-
rinden 3 işletmeci aynı anda abo-
nelerine hizmet sunabilecektir. Bu 
sayede önemli ölçüde kaynak tasar-
rufu sağlanacağı düşünülmektedir. 

 Bir diğer önemli husus, yerli 
ürün ve üretime verilen önemin bir 
göstergesi olarak, yerli üretim ya-
pan firmaların elektronik haberleş-
me sektörüne ilişkin yerli ürün ge-
liştirme konusunda çok daha fazla 
teşvik edilmesi ve yerli ürün ekosis-
teminin geliştirilmesinin sağlanma-
sı amacıyla 4.5G yetkilendirmesi ile 
ilk defa şebeke yatırımlarında yerli 
ürün kullanımına ilişkin işletmecile-
re yükümlülükler getirilmiştir.
n TEVFİK EFE

Kış ayına girilirken Huzur Şehri Konya’da yetim, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor. 
Kaymakamlıklar çeşitli yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin ve kimsesizlerin yanında oluyor

İhtiyaç sahiplerine yardım
Öksüz-yetim, yaşlı, engelli ve 

geçimini sağlayamayan aileler yalnız 
bırakılmıyor. Meram Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı ve Selçuklu Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, yıl boyunca gıda yardımı, 
kömür yardımı, öksüz yetim, yaşlı ve 
engelli yardımları ile kış ayına girilir-
ken ihtiyacı olan vatandaşları yalnız 
bırakmıyor. Çeşitli aralıklarla yapılan 
yardımlarda bazı şartların gerçek-
leştirilmesi takdirde her vatandaşa 
yardım eli uzatılıyor. 

Selçuklu Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’n-
dan alınan bilgilere göre 2017 yılının 
ilk 10 ayında 7 bin 564 kişiye gıda, 25 
bin 246 kişiye kömür, 940 kişiye de 
şartlı sağlık yardımı yapılıyor. 

Ayrıca Kaymakamlık yıl boyunca 
çeşitli aralıklarla şartlı eğitim yardı-
mı; diğer aile yardımı, şartlı gebelik 
yardımı, muhtaç-asker ailesi yardımı, 
tıbbi malzeme-cihaz yardımı, terör 
zararı yardım, eşi vefat etmiş kadın-
lara yönelik yardım programı, engelli 
yakını aylığı, engelli aylığı, yaşlı aylığı, 
katılım payı yardımı, tek seferlik yar-
dım, muhtaç-asker çocuğu yardımı, 
diğer özel amaçlı yardım, öksüz yetim 
yardımı, diğer sağlık yardımı, vakfın 
özkaynaklarından yapılan yardımlar 
toplamı hesap edildiğinde yardım-
lar genel toplamı 21 milyon 853 bin 
154,24 TL. 

Meram Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’n-
dan alınan bilgilere göre ise 2017 yı-
lının ilk 10 ayında 9 bin 37 kişiye kö-
mür, 83 kişiye öksüz-yetim yardımı, 
2 bin 142 kişiye şartlı sağlık yardımı 
yapıldı.  Diğer yandan Kaymakam-
lık yıl boyunca çeşitli aralıklarla şartlı 
eğitim yardımı, şartlı gebelik yardımı, 
şehit aile yardımları, gazi aile yardım-
ları, muhtaç asker ailesi yardımı, terör 
zararı yardımı, eşi vefat etmiş kadın-
lara yönelik yardım programı, engelli 
yakını aylığı, engelli aylığı, yaşlı aylığı, 
katılım payı yardımı, tek seferlik yar-
dım, muhtaç asker çocuğu yardımı, 
aile yardımı, merkezi olarak yapılan 
yardımlar toplamı hesap edildiğinde 
yardımlar genel toplamı 19 milyon 
968 bin 802.39 TL. 
VAKIFLARA KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Yardım talep edecek vatandaşın, 
Sosyal Güvenlik Kurumlarında hiç bir 
kaydının bulunmaması gerekmekte.

Muhtardan alacağı fakirlik belge-
si olmalı, yardıma muhtaç durumda 
olmalı ve geçimini idame ettirecek 
kadar bir gelire sahip olmaması ge-

reklidir. Bu durum sosyal yardımlaş-
ma ve dayanışma vakfı yetkililerince 
yapılacak inceleme sonucunda farklı 
çıkarsa yardım yapılmamakta.

Yasada belirtildiği gibi muhtaç 
durumda olmalıdır. Muhtaçlık; ken-
disine ve bakmakla yükümlü olduğu 
eşi, çocuklarına bakamama durumu-
dur. Bu durumda olan vatandaşlar 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakfına başvurabilir ve yardım alabi-
lirler.

Her hangi bir SSK, Bağ-Kur veya 
Emekli Sandığı ile ilişiğin olmama-
sı gerekiyor. İsteğe bağlı sigortalılık, 
tarım bağ-kuru gibi sigorta kayıtları 
yasa gereği yardım almanızı engeller.

Eğitim yardımlarında, ailenin 
maddi durumunun yetersiz olduğu 
muhtar tarafından belgelenmelidir. 
Okul müdürleri tarafından yardıma 
ihtiyacı olduğu belirlenen öğrencilere 
ayrıca kırtasiye yardımı yapılmakta.

Sağlık yardımlarında, kişinin yar-

dıma muhtaç olması, her hangi bir 
gelirinin olmaması veya gelirinin sağ-
lık giderlerini karşılamaması durumu 
olmalı. Bu durumların dışında sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 
yardım yapmamakta.

Başbakanlık sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakfının şehit ve gazi 
yakınları için özel bir uygulaması bu-
lunmakta. Şehit yakınlarına özel ola-
rak şehitlik veya gazilik maaşlarının 
yanında; sağlık yardımı, erzak yardı-
mı ve eğitim yardımları yapılmakta.  
Şehitlerin ve gazilerin özel durumla-
rından dolayı bu yardımlar yapılmak-
tadır. Sosyal yardımlaşma ve dayanış-
ma vakıflarından bakıcı maaşı, özürlü 
maaşı alabilmek için yüzde 46 derece 
de özürlü olunduğu belirten rapor 
olmalı, bakmakla yükümlü olunan 
özürlü olan 1. derece yakınınız olmalı. 
Bu durumda bakıcı maaşı ve özürlü 
maaşı adı altında yardım alabilir.
n UFUK KENDİRCİ 

Öksüz-yetim, yaşlı, engelli ve geçimini sağlayamayan aileler yalnız bırakılmıyor. Meram Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı ve Selçuklu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yıl boyunca yardımlarda bulunuyor.



Büyük market zincirleri mahal-
le aralarında bulunan bakkalları 
bitirdi. Sabahın 6’sında uyanarak 
gecenin 12’sine kadar çalışan ‘bak-
kal amcalar’ mağdur kaldı. Eskiden 
ailemizi bile kendilerine emanet 
ettiğimiz ‘bakkal amcalar’ büyük 
marketler yasasının çıkması ile bir-
likte az da olsa sevindi. Konu ile 
ilgili açıklamalarda bulunan ve ga-
zetemize konuşan Konya Bakkallar, 
Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf 
Odası Başkanı Süleyman Yılmaz, 
marketler yasasının çıktığını ancak 
yürürlüğe girmesini beklediklerini 
ifade ederek, “Küçük esnafımıza 
sahip çıkılmıyor ve eziliyor.. Sabah 
9’da açılıp akşam 8’de kapatılması 
için büyük marketler yasası da şu-
anda çıktı. Haftada bir günde onlara 
tatil olacak. Tabi bu Sayın Valimizin 
kararı ile gerçekleşecek. Yürürlü-
ğe girmemesinin sebebi herhâlde 
OHAL’den dolayı diye tahmin edi-
yoruz. Eğer bu yasa yürürlüğe girer-
se bizim küçük esnafımız için çok iyi 
olacak.Bizler sabahın 6’snda dükkâ-
nımızı açıp gecenin 12’sinde kapa-
tan insanlarız. Sabah 6’dan öğlene 
kadar babası durur… Öğlen 12’den 
gece 12’ye kadarda kendisi durur… 
Mahallemizin eski bakkalları Meh-
met Amcalar, Ahmet amcalar… 
Bizleri bitirmeye çalışıyorlar ama 
bakkallarımız dimdik ayakta dura-
cak. Vatandaşlarımızda bu konuda 
çok duyarsız. Alışverişlerini gider 
büyük marketlerden yaparlar bize 
geldikleri zaman ‘Mehmet amca 
oradan iki ekmek ve sigara ver…’ 
derler” diye konuştu. 

ODAMIZ 1957 YILINDA KURULDU
Konya Bakkallar, Bayiler ve Ku-

ruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı 
Süleyman Yılmaz, odanın 1957 yı-
lında kurulduğunu belirterek 2005 
yılından beridir de başkanlık yaptığı-
nı söyledi.  Yılmaz esnafın sorunları 
ile birebir ilgilendiklerinin de altını 
çizerek sözlerine şu şekilde devam 
etti;  “Odamız 1957 yılında kurul-
muştur. Ben 2005 yılında başkan 
oldum. 1993 yılında ise Bakkallar 
Odasında vekil olarak görev yaptım. 
Aynı zamanda Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkan Vekiliyim ve Fede-
rasyon Yönetim Kurulu üyesiyim. 
Bakkallarımız ve küçük esnafımız 
için elimizden geleni yapmaya çalı-
şıyoruz. 2 bin civarında üyemiz var.
Sorunlarına çözüm yolları üreterek 
çözmeye çalışıyoruz. Federasyon 
Başkanımız Bendevi Palandöken’in 
kendisi de bakkaldı. Benimde kendi 
bakkalım var. 

BÜYÜK MARKETLER YASASI İLE 
KÜÇÜK ESNAF NEFES ALACAK
Büyük marketler yasasının çıktı-

ğını ancak daha yürürlüğe girmedi-
ğini ifade eden Başkan Yılmaz, ya-
sanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 

bakkalların iş yapacağını belirtti. 
Büyük marketlerden dolayı küçük 
esnafın ezildiğini de vurgulayan Yıl-
maz ifadelerine şu şekilde yer verdi; 
“Küçük esnafımıza sahip çıkılmıyor 
ve eziliyor. BİM ve A101’ler esna-
fımızın işini tamamen kesti. Mesela 
şimdi dışarıdan gelen etin satışını 
kasaplar dururken BİM ve A101’le-
re verdiler. Sizce böyle bir şey olur 
mu? Yapılan bu hareket çok yan-
lıştır. Bunun anlamı küçük esna-
fı bitirmek demektir. Sabah 9’da 
açılıp akşam 8’de kapatılması için 
büyük marketler yasası da şuanda 
çıktı. Haftada bir günde onlara tatil 

olacak. Tabi bu 
Sayın Valimizin 
kararı ile gerçek-
leşecek. Yürürlü-
ğe girmemesinin 
sebebi herhâlde 
OHAL’den do-
layı diye tahmin 
ediyoruz. Eğer 
bu yasa yürürlü-
ğe girerse bizim 
küçük esnafımız 
için çok iyi ola-
cak. Böylelikle 
manavımız, ka-
sabımız, bakka-
lımız herkes iş 
yapacak” 
MAHALLE HALKI 

‘BAKKAL 
AMCALARA’ 

SAHİP 
ÇIKMALIDIR
Bakkallara 

insanların, ma-
halle halkının sahip çıkması gerek-
tiğini bildiren Başkan Yılmaz bak-
kalların yerinin asla dolmayacağını 

da belirterek “Bizler sabahın 6’snda 
dükkânımızı açıp gecenin 12’sin-
de kapatan insanlarız. Sabah 6’dan 
öğlene kadar babası durur… Öğlen 
12’den gece 12’ye kadarda kendisi 

durur… Mahal-
lemizin eski bak-
kalları Mehmet 
Amcalar, Ahmet 
amcalar… Biz-
leri bitirmeye 
çalışıyorlar ama 
bakkallarımız 
dimdik ayakta 
duracak. Va-
tandaşlarımızda 
bu konuda çok 
duyarsız. Alış-
verişlerini gider 
büyük market-
lerden yaparlar 
bize geldikleri 
zaman ‘Mehmet 
amca oradan iki 
ekmek ve siga-
ra ver…’ der-
ler. Milletimizin 
artık kartları ve 
kredisi bitti. Asgari ücret alan bir 
insanda 5 tane kredi kartı bulunu-
yor. Bankalar vatandaşları bitirdiği 
için onlarda mecburen bakkal am-
calara yöneldiler. Veresiye defterleri 

kabarmaya başladı yine. Cebinizde 
paranız olmazsa büyük marketten 
bir şey alma şansınız yok. 

Mecburen bakkallara yönele-
ceksiniz. Bugün bakkaldan alışveriş 

yaptığınızda 53 TL tutuyorsa 50 TL 
verip geçiyorsunuz. Büyük market-
ler 10 kuruş bile olsa sizden verme-
nizi isterler ama. Bundan dolayı bi-
zim insanlarımızda küçük esnafına 
ve bakkalına sahip çıkmalıdır. Şehir 
dışına çıktığımız zaman ailemizi 
bakkala emanet ediyorduk. Paramız 
olmadığı zaman bakkaldan temin 
edebiliyorduk. 

Eskiden insanlar bir mahalleye 
kız istemeye gittiği zaman ailenin 
durumunu bakkallara sorardı. Yani 
bakkallar birer muhtar gibiydi. İn-
sanlarımızın kesinlikle bunu öldür-
memeleri lazım duyarlı olmaları ge-
rekir” diye konuştu. 

BAKKALLAR ARTIK MİNİ 
MARKET HALİNE GELDİ

Bakkalların artık kurallara uy-
duğunu dile getiren Başkan Yılmaz, 
her bakkalın birer mini market oldu-
ğunu vurgulayarak hijyene uyduk-
larının da altını çizdi. Bakkallarda 
tarihi geçmiş ürünlerinde satılmadı-
ğını bildiren Başkan Yılmaz cümle-
lerini şöyle aktardı; “Bakkallar şimdi 
birer mini market haline geldi. Kü-
çük bakkallar büyük marketlerden 
daha hesaplı. Hijyen ve temizlik 
açısından da kendilerine dikkat edi-
yorlar. Tarihi geçmiş aykırı bir ürün 
artık bakkallarda bulunmamaktadır. 
Ben şuanda hangi bakkala gitsem 
hayran kalıyorum. Her yer pırıl pırıl. 
Kapalı ürünler, paket ürünler bak-
kallar da satılıyor artık hiçbir açık 
ürün yok.” 

HIRSIZLIK OLAYLARINDAN 
DOLAYI MAĞDURLAR

Mahalle aralarında bulunan 
bakkalların en büyük sorunların-
dan birinin de hırsızlık olduğunu 
ifade eden Yılmaz, en çok şikâyeti 
bu yönde aldıklarını belirtti. Bu tür 
olayların son bulması için caydırıcı 
cezaların uygulanması gerektiğini 
de söyleyen Yılmaz, “Mahalle arala-
rında bulunan bakkallarda hırsızlık 
olayı çok oluyor. Her gün bakkalla-
rımız bizlere şikayet ediyor. İçeriye 
giren hırsızlar para ve sigaraları ça-
lıyorlar. Günlük bakkal soyuluyor. 
Adamın elinde zaten sermaye ola-
rak bir sigarası var… Bizde üyele-
rimizi işyerlerine güvenlik kamerası 
taktırmaları konusunda uyarıyoruz. 
Hızlı tüketilen sigara gibi ürünle-
rinizi de işyerinizde bulundurma-
yın diyoruz. Adamlar jandarmanın 
karşısındaki bakkalda bile hırsızlık 
yapıyor. Hırsızlığın cezası yok buna 
da önlem alınması gerekir. Caydırıcı 
bir ceza olduğu takdirde bu olaylar-
da son bulacaktır” dedi. 

HER YERDE KURUYEMİŞÇİ 
OLMAMALIDIR 

Konya merkezinde güzel ku-
ruyemişçilerin olduğunu söyleyen 
Başkan Yılmaz bakkalların ve kuru-
yemişçilerin çok sıklıkla açılmaması 
gerektiğinin altını çizerekifadelerine 
şu şekilde devam etti; “Belirli sayıda 
kuruyemişçilerimiz var. Ben nere-
de hijyenik bir kuruyemişçi varsa 
ürünleri oradan alıyorum. Bugün 
Konya merkezinde çok güzel kuru-
yemişçiler var. Yalnız mahaller ara-
larında bir kuruyemişçi açmanın an-
lamı yok. Paket sistemiyle satarlarsa 
olur. Kuruyemişte taze tüketilecek 
bir üründür. Bana göre her yere de 
bir kuruyemişçi açılması doğru de-
ğil. Aynı şey bakkallar içinde geçer-
li. Bizimde oda olarak bu konuda bir 
yetkimiz yok. Belediyelerin bu konu 
ile ilgili metre sistemi getirmeleri 
gerekir.”  n HÜSEYİN MENEKŞE
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Hızla yayılan büyük market zincirleri küçük esnafın işlerini bitirdi. Eskiden ‘bakkal amca’ diye tabir ettiğimiz, mahalle aralarında bulunan bakkallar ‘büyük marketler’ 
yasasının yürürlüğe girmesini bekliyor. Bakkallar, Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yılmaz halkın ‘bakkal amcalara’ sahip çıkması gerektiğini belirtti

‘Bakkal amcalar’ korunmalı!

Bakkallar, Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yılmaz, marketler yasasının çıktığını 
ancak yürürlüğe girmesini beklediklerini ifade ederek, “Küçük esnafımıza sahip çıkılmıyor ve eziliyor” dedi.

Bakkallar, Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı 
Süleyman Yılmaz

“Bakkallar şimdi birer mini market haline 
geldi. Küçük bakkallar büyük marketlerden 

daha hesaplı. Hijyen ve temizlik açısından da 
kendilerine dikkat ediyorlar”
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Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 19 emekli konağında emekliler 
sosyal aktiviteler, geziler ve çay sohbetleri eşliğinde emekliliklerinin tadını çıkartıyorlar

Emekliliğin tadı 
konaklarda çıkıyor

Fiziki belediyecilikte pek çok 
başarıya imza atan Karatay Be-
lediyesi sosyal belediyecilikte de 
örnek projeleri hayata geçiriyor. 
Karatay’a kazandırılan emekli ko-
nakları emekliler için hem hoşça 
vakit geçirdikleri; hem de sağlık 
kontrollerinin düzenli olarak yapıl-
dığı tesisler olarak hizmet veriyor. 
Karatay Belediyesi Emekli Konak-
larında gün içinde yapılan ücretsiz 
çay servisleri, emekliler arasında 
gerçekleşen sohbetleri koyulaştı-
rırken, yapılan geziler, piknikler 
emeklilerin hayatlarına neşe ka-
tıyor.  Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli belediye hiz-
metlerinin hayatın her alanında 
yer aldığını söyleyerek; “Konak-
larımızda emeklilerimiz sosyal-
leşme imkanı bularak yeni dostluklar 
oluşturuyorlar. Düzenlediğimiz şehir 
içi ve şehir dışı gezilerimizle emeklile-
rimiz görmediği yerleri görme imkanı 

buldukları gibi; yıllar önce gittikleri 
yerleri tekrar görerek hatıralarını yad 
edebiliyorlar. Yaşadıkça insanın bilgi-
si, hayata ve olaylara bakışı değişiyor. 
Biz de emeklilerimizle bir araya ge-

lerek onların hayat tecrübelerinden 
faydalanma imkanı buluyoruz. Onlara 
ettiğimiz hizmet bize dua olarak dö-
nüyor. Emekli büyüklerimizin duasını 
yanımızda hissetmek bizim için çok 

değerli. “dedi. 
Karatay Belediyesi Emekli Ko-

nakları müdavimleri, gördükleri gü-
ler yüzlü hizmetten çok memnun 
olduklarını belirterek; “Her saat 
başı çay servisimiz yapılıyor, burada 
emekli arkadaşlarımızla güzel soh-
betler gerçekleştiriyoruz. Konakları-
mızda ki kütüphanelerde dini kitap-
lardan dünya klasiklerine kadar pek 
çok kitabımız var. Çalışma hayatının 
yoğun temposu içinde okumaya fır-
sat bulamadıklarımızı şimdi emekli 
konaklarında okuyabiliyoruz. 

Düzenlenen geziler sayesinde 
pek çok yeri görme imkanı buluyo-
ruz. Şeker, kolestrol, tansiyon de-
ğerlerimiz doktor ve hemşireler 
tarafından düzenli olarak yapılan 
sağlık kontrolleri ile takip ediliyor. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 

Hançerli’ye biz emeklilere sağladığı 
imkanlardan dolayı çok teşekkür ede-
riz.”dedi.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli belediye 
hizmetlerinin hayatın her alanında yer aldığını söyledi.

4/B ve 4/C’liler 
kadroya alınmalı

Büro Memur-Sen Konya Şube 
Başkanı Mahmut Çimen “Toplu 
sözleşmede 258 kazanıma imza at-
tık. Tabi ki bizim hak mücadelemiz 
devam ediyor ve edecek. Başbakan 
taşeron işçilerle ilgili düzenlemede 
sona gelindiğini söyledi. Taşerona 
kadro verilirken yıllardır ülkemize 
ve milletimize hizmet eden 4/B ve 
4/C’liler de unutulmamalıdır. 4/B 
ve 4/C’liler mutlaka 4/A statüsüne 
geçirilmelidir” dedi. 4’üncü dönem 
toplu sözleşme görüşmelerine deği-
nen Büro memur-Sen Konya Şube 
Bşakanı Mahmut Çimen “ Toplu 
sözleşmenin başından sonuna ka-
dar mücadele ettik ve dik durduk. 
Ülkemiz, milletimiz ve kamu gö-
revlerimizi düşünerek hareket ettik. 
Ülkemizi karıştırmak isteyen, kamu 
görevlilerimizi zor durumda bırak-
mayan isteyenleri, pusuda bekleyen 
hainlere fırsat vermedik ve toplu 
sözleşmeyi uzlaşı ile sonuçlandırdık. 
Büro Memur-Sen ve Memur-Sen 
olarak 258 kazanıma imza attık. 
Bunların 53’ü hizmet kolumuzdaki 
kamu görevlilerimizle ilgilidir” dedi.

4’üncü dönem toplu sözleşme-

nin bittiğini ancak emek ve ekmek 
mücadelesine durmadan devam 
edeceklerine dikkat çeken Çimen 
, “Tabi ki toplu sözleşmede kamu 
görevlilerimizin tüm sorunlarını 
çözüme kavuşturmadık. Çünkü 
bazı konularda yasal düzenlemeler 
gerekiyor. Bizim hak ve emek mü-
cadelemiz toplu sözleşme ile sınırlı 
değildir. Mücadelemizi aralıksız sür-
düreceğiz. 4/B ve 4/C’li kamu görev-
lilerimizin kadro mücadelesinden 
de asla vazgeçmedik, vazgeçme-
yeceğiz. Başbakan Binali Yıldırım 
taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin 
tamamlanmak üzere olduğunu söy-
ledi. Taşeron işçilere tabi ki kadro 
verilmelidir ama yıllardır ülkemiz 
ve milletimiz için çalışan ve hiz-
met üreten 4/B ve 4/C’liler unutul-
mamalıdır. Mutlaka 4/B ve 4/C’li 
kardeşlerimize de kadro verilmeli, 
4/A statüsüne geçirilmelidir. Genel 
yetkili sendika olarak bu konuyu 
her zaman ve her yerde günde-
me getiriyoruz. İnşallah verdiğimiz 
emeklerin karşılığını alacağız” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Eksiklikleri en iyi bilen muhtarlar’

Karatay’daki muhtarlarının dilek, 
istek ve görüşlerinin alınması ve hiz-
metin en doğru noktaya en hızlı şe-
kilde ulaştırılması için muhtarlarla bir 
araya gelen Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, muhtarları beledi-
ye hizmet binasında kabul etti. 

Toplantıya Konya Karatay ve 
Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Ahmet Küçük ve derneğe kayıtlı 
muhtarlar, Konya Muhtarlar Birliği 
Derneği Başkanı Suat Uzun ve der-
neğe kayıtlı muhtarlar katıldı. 

Başkan Hançerli, muhtarlarla bü-
yük bir birliktelik duygusu ile düzenli 
olarak bir araya gelmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Başkan Hançerli muhtarların ma-
hallelerindeki eksiklikleri, yapılması 
gereken çalışmaları en iyi bilen kişiler 
olduğunu dile getirerek; muhtarlarla 
koordinasyon içerisinde gerçekleşti-
rilen çalışmaların büyük bir öneme 
sahip olduğunu vurguladı. 

Başkan Hançerli ilçe merkezinde 
sadece 2017 yılı içerisinde tamam-

lanacak 18. Madde uygulamaları-
nın 2.5 Milyon metrekare olduğunu 
belirterek; ana yolları, yeşil alanları, 
sosyal alanları ile sürekli gelişen bir 
Karatay için çalışmaların sürdüğünü 
söyledi. 

İlçe merkezinde ve yeni bağlanan 
mahallelerde 2017 yılı içerisinde 83 
bin 200 ton beton asfalt, 495.034 
metrekare satıh kaplama, 31 bin 513 
mtül bordür, 51 bin 209 metrekare 
parke yapıldığını dile getirdi. 

Hepimizin ortak gayesi Hazreti 

Mevlana’nın diyarı Karatay’a daha 
iyi hizmeti en hızlı şekilde verebil-
mektir” diyen Başkan Hançerli,  hem 
şehir merkezinde, hem de yeni bağ-
lanan mahallelerde muhtarlarla bir-
likte çalıştıklarını belirtti.

Muhtarların mahalleleri ile ilgili 
istek ve görüşlerini dinleyen Başkan 
Hançerli, muhtarların yerel yönetim-
deki önemine dikkat çekerek mahal-
leleri için gösterdikleri yoğun gayret-
lerden dolayı teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Toplantıya Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Küçük ve derneğe kayıtlı muhtarlar, 
Konya Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Suat Uzun ve derneğe kayıtlı muhtarlar katıldı.
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Doğanhisar ilçesinde bir evde sobadan sıçra-
yan kıvılcımla yangın çıktı. İlyaslar Mahal-
lesi’nde Durmuş Orhan’a ait evde sobadan 
sıçrayan kıvılcım büyüyerek bir anda tüm 
evi sardı. Yangın üzerine ev sakinleri hemen 
dışarı çıkarak itfaiyeyi aradı. Kısa sürede 
bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. 
Güçlükle kontrol altına alınan yangında ev 
kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruş-
turma başlatıldı.    n AA

Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu 
operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiple-
ri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti 
yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.
Belirlenen ev ve iş yerlerine baskın düzen-
leyen ekipler tarafından, yapılan arama-
da 2 paket halinde 159 gram esrar ve 4 
kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi.  n AA

Uyuşturucu
operasyonu

Sobadan çıkan
kıvılcım evi yaktı

Akşehir ilçesinde TIR’a çarpan kamyonun sürücüsü ya-
şamını yitirdi. Ahmet Şensoy (48) idaresindeki Akşehir Be-
lediyesine ait 42 U 8677 plakalı kamyon, Kozağaç Kavşağı 
yakınlarında S.Ç. yönetimindeki 20 BD 689 plakalı TIR’a 
arkadan çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Şensoy, olay ye-

rinde hayatını kaybetti.  Kabinde sıkışan sürücü Şensoy’un 
cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Akşehir Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı.
n AA

Özür dileyerek hapis
cezasından kurtuldu

Bir süre önce boşandığı koca-
sına hakaret içerikli mesajlar attığı 
için hakkında dava açılan kadın, 
eski eşi ve kayınvalidesinden özür 
dileyerek, 3 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle yargılanmaktan kurtuldu. 
Alınan bilgiye göre, bir süre önce 
boşanan N.D. ve eski kocası H.Ç. 
arasında çocuklarının velayeti yü-
zünden anlaşmazlık çıktı. 

Geçen yıl mayıs ayında boşandı-
ğı kocası H.Ç’ye birçok kez hakaret 
içerikli mesaj attığı, eski eşi ile ka-
yınvalidesinin huzur ve sükununu 
bozduğu gerekçesiyle N.D. hakkın-
da dava açıldı.

Her iki suçun uzlaştırma kap-
samında kalması nedeniyle dosya 
uzlaştırmacıya verildi. Uzlaştırmacı 
Mustafa Özkan’ın taraflarla görüş-

mesi sonucunda eski eşler, çocuk-
larının yaşananlardan olumsuz 
etkilenmemesi adına uzlaşmak iste-
diklerini beyan etti. Uzlaşma görüş-
meleri sonucunda sanık N.D, eski 
eşi ve kayınvalidesinden özür dile-
yerek, “hakaret” ve “kişilerin huzur 
ve sükununu bozma” suçlarından 
3 yıla kadar hapis cezası almaktan 
kurtulmuş oldu. Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığınca vatandaşın bilgilen-
dirilmesi amacıyla hazırlanan uzlaş-
ma afişi önünde tokalaşan eski eşler, 
yaşanan olaydan çocuklarının daha 
fazla olumsuz etkilenmemesi adına 
uzlaşma yolunu seçtiklerini belirtti.  
N.D, ve H.Ç, aralarındaki sorunun 
uzlaşma yolu ile sonlanmasından 
mutluluk duyduklarını kaydetti.
n AA

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal, yaptığı açıklamada, 
Topkapı Sarayı’nın Osmanlı Devleti’nin en önemli saraylarının başında geldiğini söyledi

Osmanlı hafızası tek 
merkezde toplanıyor

Başbakanlık Devlet Arşivleri Ge-
nel Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü arasında yapılan proto-
kol kapsamında, Topkapı Sarayı’nda 
bulunan 200 binin üzerinde evrak 
ve on binlerce defter Kağıthane’deki 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Külliye-
si’ne taşınıyor. 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Ge-
nel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal, yap-
tığı açıklamada, Topkapı Sarayı’nın 
Osmanlı Devleti’nin en önemli saray-
larının başında geldiğini söyledi.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Ge-
nel Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü arasında 2000’li yılların 
başında yapılan protokol kapsamın-
da, Topkapı Sarayı’ndaki evrakın di-
jital ortama aktarıldığı bilgisini veren 
Ünal, şöyle konuştu:

“Bu yıl da yapmış olduğumuz 
protokol çerçevesinde bir irade gös-
terilerek bu evrakın Kağıthane’de 
bulunan Osmanlı Arşiv Külliyesi’ne 
tamamen teslim edilmesine yönelik 
protokol yapılmıştır. Yaklaşık bin 430 
dosya teslim edildi ve 43 bin civarın-
da defter ise Devlet Arşivleri’ne tes-
lim sürecindedir.”

“BİRÇOK ÖNEMLİ KAYIT VAR”
Topkapı Sarayı’ndan Osmanlı 

Arşivi’ne, 1326-1922 yılına kadar 
bilgileri ihtiva eden belge ve belge 
suretlerinin intikal ettiğini ifade eden 
Ünal, şunları kaydetti:

“Daha sonra yapılmış bir istin-
sahı bulunan belgemiz en eski arşiv 
belgesi olarak karşımıza çıkmakta-
dır. 1326 yılına ait bu belge de Or-
han Gazi’nin azatlısı olan Emir Şahin 
Lala’nın Kirmasti’daki bir vakfına ait 
vakfiyenamesidir. Bunun dışında sa-
rayla ilgili birçok önemli kayıt bulun-

maktadır. Özellikle saraydaki mas-
raflar, düğünler, sünnet törenleri, 
bunlara ait kabuller, padişahın birçok 
devlet erkanını kabulü, bunlara ait 
kayıtlar, alınan kararlar gibi önemli 
belgeler görmekteyiz. Bunun dışında 

maliye tarihi açısından da önemli ka-
yıtlar var. Özellikle tımar ve zeamet 
kayıtları, ulufe defterleri bunların ba-
şında gelir.”

Ünal, Devlet Arşivleri’ne bağlı 
olan Osmanlı Arşivleri’nde belgelerle 

ilgili tasnif çalışmalarının 500 kişi-
ye yakın bir çalışanla devam ettiğini 
söyledi.

“IŞIK TUTACAK NİTELİKTE”
Prof. Dr. Ünal, 200 binden fazla 

evrakın son derece değerli olduğu-
nu vurgulayan Ünal, “Topkapı Sa-
rayı evrakı, devletin doğrudan idare 
merkezindeki evrak olduğu için tarih 
alanındaki çalışmalara, siyaset bilimi 
alanındaki çalışmalara ve diğer alan-
lara ışık tutacak niteliktedir. Belgeler 
kamuoyuyla paylaşıldıkça Osmanlı 
Devleti’ne ait birçok husus da yeni-
den değerlendirilme imkanı bulacak-
tır.” dedi.

Ünal, Topkapı Sarayı Müzesi sa-
ray arşivinin, Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğüne inti-
kalinin, Osmanlı hafızasının tek bir 
merkezde toplanması adına atılmış 
en önemli adımlardan olduğunu kay-
detti.
n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik’e moral verdi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 

Akar’ın Yüksekova ve Şemdinli’de-
ki birlikleri ziyareti ile vatandaşlarla 
buluşmasına ilişkin görüntüler pay-
laşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Hakkari’nin Yüksekova ve 
Şemdinli ilçelerindeki birlikleri ziyaret 
eden Genelkurmay Başkanı Orgene-
ral Hulusi Akar’ın telefonundan İki-
yakalar Göller Başı Üs Bölgesi’ndeki 
Mehmetçik’e seslendi. 

Genelkurmay Başkanlığınca, 

Orgeneral Akar’ın 3-5 Kasım’da 
Yüksekova ile Şemdinli’deki ziyaret, 
denetleme ve incelemelerine ilişkin 
görüntüler paylaşıldı.

Buna göre, Büyüktepe Hudut Ka-
rakolu, Toklu Köyü, Dağlıca Üs Kara-
kolu, Oramar-Göllerbaşı-Kalana Üs 
Bölgeleri’ni ziyaret eden Orgeneral 
Akar, burada askerlerle sohbet etti, 
fotoğraf çektirdi. Orgeneral Akar, zi-
yaretlerde, asker, polis ve korucuların 
omuz omuza çalışmasıyla teröristle-

rin bastırıldığını belirterek, “Arkadaş-
lar, hiçbir şekilde geri dönüş yok. En 
son terörist etkisiz hale getirilinceye 
kadar, mücadele devam edecek, bun-
dan dönüş yok. Büyük kahramanlık-
lar yapıyorsunuz. Milletimiz yaptıkla-
rınızın farkında” diye konuştu.

Orgeneral Akar, Toklu köyündeki 
taziye ziyaretinde ise şehitlere rah-
met diledi. Şehitlerin kanının yerde 
kalmadığını, terörü bitirmek için mü-
cadele ettiklerini vurgulayan Akar, 

“PKK bitecek. Bu konuda devlet, as-
keri ve siviliyle kararlı” dedi.

Öte yandan Orgeneral Akar, İki-
yakalar Göller Başı Üs Bölgesi’nde 
görev yapan askerleri ziyareti sıra-
sında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
telefonda görüştü. Orgeneral Akar’ın 
telefonundan Mehmetçik’e seslenen 
Erdoğan, “Bütün arkadaşlara selam-
lar. Allah yar ve yardımcınız olsun. 
İnşallah neticesi de güzel olur.” ifade-
lerini kullandı.  n AA

Kamyonet sürücüsü TIR’a çarptı

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal, “Yaklaşık bin 430 dosya 
teslim edildi ve 43 bin civarında defter ise Devlet Arşivleri’ne teslim sürecindedir” dedi.



TİMAV Genel Başkanı Ecevit 
Öksüz, TEOG Sınavı’nın kaldırılma-
sından ardından yeni sınav sistemini 
değerlendirdi. “Liselere geçiş süre-
cinde öğrencilerimizin tabi tutulduğu 
TEOG sınavlarının kaldırılması ve ye-
rine getirilen Sınavsız Mahalli Yerleş-
tirme Sisteminin tüm öğrencilerimize 
olduğu gibi eğitim camiamıza da ha-
yırlı olmasını diliyoruz” diyen Öksüz, 

“Öğrencilerimizin ikamet adres-
lerine en yakın okullara gidebilecek 
olmasının önünü açan yeni sistemi 
birçok açıdan olumlu bir uygulama 
olarak değerlendiriyoruz. Yeni sistem 
ile dileyen öğrencimiz düzenlenecek 
olan merkezi sınava girebilecek, dile-
yen öğrencimiz de en yakınında bulu-
nan bir okula kaydını yaptırabilecek” 
ifadelerini kullandı. 

ÖĞRENCİLER SINAV STRESİNDEN 
UZAKLAŞTIRILMAK İSTENİYOR
TİMAV Genel Başkanı Ecevit Ök-

süz , “Bu yöntemle tüm öğrencileri-
mizin ağır sınav stresinden kurtulma-
sını, sınavda aldığı puana göre evinin 
çok çok uzağında bulunan bir okula 
kaydolma zorunluluğunun ortadan 
kalkmasını, ortaokulda birlikte eğitim 
gördüğü arkadaşları ile aynı okullar-
da eğitimine devam etme fırsatı bu-
labilecek olmasını yerinde ve doğru 
bir yöntem olarak değerlendiriyoruz.
Akademik başarısı yüksek ve sınava 
girmek isteyen öğrenciler için katılımı 
isteğe bağlı bir sınavın yapılıyor olma-
sını da önemli buluyoruz. Böylelikle 
dileyen sınava girip akademik anlam-
da proje okulları olarak nitelendirilen 
eğitim kurumlarına girmek için yarı-
şacak, dileyen öğrencimiz de mahal-
lesindeki okulunda eğitimine devam 
edebilecektir. Mahalle bazlı kayıtlarda 
oluşabilecek talep yığılmalarının önü-
ne de, diploma not ortalaması esasına 
göre kayıt yapılarak geçilecek olması 
akademik başarı kriterlerinin gözardı 
edilmediğini göstermesi itibariyle kıy-
met arz etmektedir” dedi. 

ADALETSİZLİK KANAATİNİN 
OLUŞMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR

“Bu noktada özellikle dikkat edil-
mesi ve yeni sistemde hassasiyetle 
yapılandırılması gereken başlıklar; 
ortaokul not ortalamasında oluşabile-
cek adaletsizliklerin önüne geçilmesi 
ve sınavla öğrenci alacak okulların 
türlerinde ve sayısında dinamik ve 

sürdürülebilir, genel kabule mazhar 
olacak bir yapının kurulmasıdır” di-
yen Öksüz, şunları kaydetti: “Bu okul 
türleri, her yıl yeniden gözden geçi-
rilmeli ve yeni okullar eklenebilirken, 
belirlenen kıstaslara uymayan okullar 
da sistemden çıkarılabilmelidir. Okul-
ların ve öğretmenlerin, ödüllendiri-
lebileceği bir sistemin kurulması da 
eğitim sistemimiz adına ümit verici 
olabilir. Türkiye’de yapılan her yeni 
uygulamanın, yenilenme ve gelişimin 
önünde ısrarla karşı duruş sergileyen 
kesimlerin bu sisteme dair getirdik-
leri eleştirel yaklaşımların birçoğu ya 
gerçeği yansıtmamakta ya da sadece 
muhalefet yapmak niyetiyle provoke 
amaçlı yapılmaktadır, diye düşünü-
yorum. Bu noktada, provokasyon ve 
muhalefet duygularından arınmış 
yerli ve milli bir eğitim sisteminin in-
şasına hizmet etmek amacını toplum 
olarak benimsemeli ve eğitimi ideolo-
jilerden ayrı bir zeminde değerlendi-
rebilmeliyiz.”
YENİ SİSTEMİ FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ

Yeni sistemin bu manada bir fır-
sata çevrilmesi gerektiğine dikkat 
çeken Öksüz, “Bu sistemden neşet 
edecek; sınav baskısını en aza indir-
miş ve zamanla tamamen ortadan 
kaldıracak, öğrencilerimizin ve veli-
lerimizin eğitimde eşitsizlik duygula-

rını zedelemeyen, sadece akademik 
başarıyı önemsemeyen, toplumsal ve 
sosyolojik dinamikleri de göz önünde 
bulundurarak öğrencilerin yetenek 
ve kabiliyetlerine göre okul türlerine 
yerleştirmelerin yapılabildiği yeni bir 
eğitim modelini elbirliğiyle oluştura-
biliriz. Tartışmamız gereken eğitim 
sistemimizi topyekûn bir işbirliği ru-
huyla toplum olarak yeniden dinamik 
bir model ile inşa etmemiz gerektiği 
olmalıdır. Günübirlik, ideolojik ve 
önyargılı yaklaşımlar ile arzu edilen 
eğitim modelini oluşturmamız düşü-
nülemez” dedi. 

İMAM HATİP LİSELERİ DE NİTELİKLİ 
OKULLAR İÇİNDE HAK ETTİĞİ 

YERİ ALACAKTIR
Öksüz, “Yeni sistemle İmam 

Hatip Liseleri’nin kontenjanlarının 
doldurulacağı, her mahallede İmam 
Hatip Lisesi açılarak öğrencilerin bu 
okullara mecbur bırakılacağı gibi 
yaklaşımlar eğitim sistemimize şaşı 
bakan, toplumun dini ve değerleri ile 
tarihi süreç içerisinde sürekli çatışma 
halinde olan kesimlerin gerçek dışı 
ve maksatlı yaklaşımlardan başka bir 
şey değildir.

Kaldı ki; İmam Hatip Liseleri’nin 
tüm liseler arasındaki oranı %15’ler 
seviyesini dahi bulmamışken yapılan 
bu yorumları asla ciddiye almıyoruz, 

milletimizin de ciddiye almadığını gö-
rüyoruz. İmam Hatip Liselerinin tüm 
liseler arasındaki oranları ortada iken 
öğrencilerin bu okullara mahkûm 
edileceğini ifade etmek objektif bir 
akıl ürünü bakış açısı değildir.

Yeni sistemde Milli Eğitim Ba-
kanlığı’nın “nitelikli” okul sınıfı içe-
risine alacağı okullarımız arasında 
İmam Hatip Liselerinin de adaletli 
bir şekilde temsil bulacağı ve her bir 
şehrimizde okul türlerine gösterilen 
ilgi ve alakanın da dikkate alınarak 
yeterli sayıda İHL’nin de yer bulaca-
ğı kanaatindeyiz. Yeni sistemde iste-
meyen öğrencilerin de İmam Hatip 
Liselerine gitmek zorunda kalacağına 
dair oluşturulan olumsuz yargı da 
gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü 
öğrencilerimize evlerine en yakın 5 
okulu seçme imkânı tanınacak ve hiç-
bir öğrenci istemediği bir okul türüne 
gitmek zorunda kalmayacaktır. Bu 
önyargıyı oluşturma nedeni bilgisizlik 
değilse, iftira ve kara propaganda ile 
yeni sistemi karalama gayretidir” diye 
konuştu. 

İMAM HATİPLER MİLLETİMİZİN 
TEVECCÜH GÖSTERDİĞİ EĞİTİM 

KURUMLARIDIR
Öksüz, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Diğer taraftan İmam Hatip Liseleri 
milletimizin el emeği, göz nuru ola-
rak büyütüp, geliştirdiği, en zor za-
manlarında dahi sahip çıkıp yaşattığı, 
birçok açıdan özel değerler atfettiği 
en kıymetli eğitim kurumlarımızın 
başında gelmektedir. Bu okullara, 
öğrenci, mezun ve velilerine dair yü-
rütülen olumsuz, ayrıştırıcı ve yıpra-
tıcı yaklaşımların asıl niyet ve hedefi 
İmam Hatipler üzerinden din ve din 
eğitimi düşmanlığı yapmaktır diye 
düşünüyorum. İmam Hatiplerle ilgili 
yapılacak tartışmaları ideoloji kalıpla-
rından çıkarıp, “eğitim” ana başlığın-
da yürüttüğümüz takdirde toplumsal 
pekçok faydanın üretilebileceği kana-
atindeyim. İmam Hatip Lise ve Orta-
okulları milletin talebiyle açılmakta, 
milletimizin büyük teveccühü ile her 
geçen gün gelişmekte, başarılarını 
artırmakta, ülkemizin ve insanlığın 
ortak iyiliği için aklı, fikri, vicdanı ve 
tüm donanımları ile güçlü bir nesil 
yetiştirme gayesiyle yoluna devam 
etmektedir.”
n HABER MERKEZİ 
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Dünyada tarımsal katma değer, 
yaklaşık dünya GSYH’sının % 3- 6’sı 
kadarını oluşturmaktadır. Türkiye’de 
ise 1970’lerde % 30 olan bu oran son 
yıllarda % 8’e kadar düşmüştür. Dün-
yada toplam GSYH’nın 4/5’ünü üre-
ten 20 ülke, tarımsal GSYH’nın da % 
56’sını oluşturmaktadır. Yani 20 ülke-
nin diğer sektörlerdeki gelirleri tarımsal 
üretimleri toplamından yüksektir. 2017 
yılı verilerine göre Türkiye, GSYH sıra-
lamasında 18 sırada bulunuyor. Türki-
ye, tarımsal katma değerde dünyada  
9’uncu sıradadır. 

 Tarım önceden olduğu gibi 
son yıllarda da önemliliğini koruyan 
bir sektördür. Tarımsal ürünlerin in-
san beslenmesindeki önemi ve artan 
nüfus nedeniyle bundan sonraki yıl-
larda da sürekli gündemde olacaktır. 
Dünyanın değişik ülkelerinde olmak 
üzere 1.2 milyarın üzerinde yetersiz 

beslenen insan bulunmaktadır.  Dü-
şündüren diğer bir husus da nüfus 
artışına paralel ürün artışının olma-
masıdır. Beslenme kaygusu gelecekte 
tarımın vazgeçilmezliğini ve tarımsal 
üretimde ürün çeşitliliği yanında birim 
alandan verim artışına zorlamaktadır. 
Birim alandan artış beklenen bir ger-
çek iken çoğu yerde böyle olmadığı 
görülmektedir. Ayrıca tarımda ekile-
bilir arazi çeşitli nedenlerle azalmakta, 
köylerden şehirlere göç artmakta ve 
tarımda çalışan nüfus azalmaktadır. 
TUİK(2017 yılı) verilerine göre toplam 
tarım arazi  1990 yılında 27.856.000 
hektar iken 2002’de 26.579.000 hek-
tar, 2014 de  23.939.000 hektar, 2015 
yılında 23.934.000 ve 2016 yılında 
23.763.000 hektara düşmüştür. Gö-
rüleceği gibi 1990- 2002 yılları ara-
sında 1.277.000 hektar arazi tarım 
alanı dışında kalırken ve son 14 yılda 

(2002- 2016) 2.816.000 
hektar ve 27 yılda ta-
rım alanlarında toplam 
4.093.000 hektar azalma 
görülmüştür. Kentleşme, 
sanayi, madencilik baş-
ta olmak üzere birçok 
sektör tarım topraklarını 
çoğunluğu geri dönüşü 
olmayan şekilde, ade-
ta yutuyor. Nüfus hızla 
artarken insanları bes-
leyecek topraklar da azalmaktadır. 
Tarım arazilerinin amaç dışı kullanıma 
dönüştürülmesinde ki mevzuatlardaki 
esneklikler, kamu yararı, üstün kamu 
yararı gibi kavramlar ve zorlayıcı se-
bepler tarımsal arazilerin amaç dışı 
kullanımına müsaade edilmesinin 

önemli nedenidir. 
 Birleşmiş Milletler 

(BM), toprağın önemine 
dikkat çekmek için 2015 
yılını “Uluslararası Toprak 
Yılı” ilan etmişti. Toprakla 
ilgili önemli problemler 
arasında, toprağın amaç 
dışı kullanımı yanında hızla 
kirlenmesi de var. Bazı 
yörelerimizde gübre gibi 
kimyasallar kullanılmaz 

iken bazı yörelerimizde bilinçsiz ve aşırı 
girdi kullanımı tarım topraklarının hızla 
kirlenmesine, giderek verimsizleşme-
sine yol açmakta veya toprağı sağlıksız 
hale getirmektedir. Halbuki, beslenmek 
için, sağlıklı ve güvenilir gıda için sağ-
lıklı topraklara ve sürdürülebilir tarıma 

ihtiyaç vardır. Toprağın kaybedilmesi 
veya kirlenmesi yanında son yıllarda 
mülkiyeti ve kullanım biçimi de ülkeler 
için problem haline gelmektedir. 

Gelişmiş ülkeler ve çok uluslu tarım 
şirketleri, az gelişmiş veya gelişmekte 
olan ülkelerde ekilebilir toprakları satın 
alarak veya kiralayarak istedikleri ta-
rımsal üretimi yapmaktadırlar. Tarım-
da tekelleşme oluşumu yanında tarım-
sal ürünleri daha çok para eden ülke 
pazarlarına götürerek, yetiştiği ülkede 
yaşayanlar faydalanmamış oluyorlar. 
Böylece sadece iş güçleri ile az da olsa 
katkı veren bölge insanı kendi toprakla-
rında açlık, yoksulluk ve sefalet içinde 
kendilerine yardım edilmesini bekler 
duruma geliyorlar.

Türkiye’de belde ve köylerde ya-
şayan nüfus, 1935 yılında yüzde 76,5 
iken, bu oranın 1960 yılında yüzde 
68,1’e, 1980 yılında yüzde 56,1’e, 

2012 yılında ise yüzde 22,7’ye kadar 
inmiştir.

2016’da Türkiye nüfusu 79 milyon 
814 bin 871 kişi olmuştur. İl ve ilçe 
merkezlerinde ikamet eden 73.671.748 
kişidir. Belde ve köylerde yaşayanların 
sayısı 6.143.123 kişi, oranı ise toplam 
nüfusun yüzde 7,7’si kadardır. 

Hızla devam eden şehirlere göç; 
tarımda iş gücü problemi noksanlı-
ğı yanında şehirlerde de sosyal bazı 
problemlere neden olmaktadır. Tarım-
sal üretimde iş gücü açığı çoğu yerde 
yurt dışından bazı nedenlerle ülkemize 
gelmiş olan insanlarla karşılanmaya 
çalışılmaktadır. Bölge özelliklerini bil-
meyen, yöre tarım faaliyet alışkanlıkları 
olmayan çalışanlar sadece çalışır, an-
cak bitki, toprak ve iklimin özelliklerine 
göre gerekli hassasiyeti gösteremezler, 
bu da ayrı bir problem olarak işletme-
lerde yaşanmaktadır. (Devam edecek)

TARIM (3)

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

‘Sınav kalktı’ söylemi
gerçeği yansıtmıyor!

Eğitim Sen Konya Şube Başka-
nı Cebrail Bektaş, yürütme kurulu 
üyeleriyle birlikte düzenlediği basın 
toplantısında, TEOG sınavının kaldı-
rılmasıyla zihinlerin karıştığını, Milli 
Eğitim Bakanlığını uyararak, çocuk-
larımızın geleceklerinden ellerinizi 
çekin diye konuştu.  

TEOG sınavının kaldırılmasıyla 
zihinlerin daha karıştırdığını belir-
ten Eğitim Sen Konya Şube Başka-
nı Cebrail Bektaş; “TEOG sınavının 
kaldırılması ile ilgili tartışmalar yak-
laşık iki aydır sadece sınava girecek 
öğrenciler ve velilerinin gündemini 
değil, tüm yurttaşların gündemini 
işgal etmiştir. 5 Kasım 2017 tari-
hinde Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, TEOG yerine getirilen yeni 
sistemi açıklayarak zaten karışık 
olan zihinleri daha da karıştırmış, 
öğrenci ve velilerde oluşan kaygıları 
büsbütün arttırmıştır. Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz sınavın kal-
dırılmasını gerektiren nedenleri şu 
şekilde sıralamıştır;  TEOG öğren-
cileri ve velileri okul dışı kaynak-
lara (etüt merkezi, kurs, özel ders) 
yöneltiyordu,  Sınavın olduğu gün 
6. ve 7. sınıflarda okula gelemiyor-
du, Öğrenciler sınava hazırlık için 
devamsızlık yapıyordu, Sınava ha-
zırlanırken öğrencilerin sosyal ve 
psikolojik gelişimleri olumsuz etki-
leniyordu, Öğrencilerin ve velilerin 
üzerinde sınav stresi olumsuz etki 
yapıyordu, Yerleştirmeye esas puan 
belirlenirken okul başarı puanının 
da etki etmesi özel okulların notları 
şişirdiği iddiasını ortaya çıkarmıştı.  
Milli Eğitim Bakanı bu gerekçelerle  
“Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahal-
li Yerleştirme Sistemi” adı altında 
yeni bir sisteme geçiş yapıldığını 
açıklamıştır. Yeni sistemde özetle 
öğrencilerin yüzde 90 ‘ı adresine en 
yakın olan 5 okulu tercih edecek ve 
bunlardan birine yerleşecektir. Böy-
lece ortaöğretim çağındaki 1 milyon 
200 bin öğrenciden 1 milyon 80 
bini bu şekilde bir ortaöğretim ku-
rumuna yerleştirilecektir. Milli Eği-
tim Bakanı’nın talihsiz bir şekilde 
‘nitelikli okullar’ olarak ifade ettiği 
(fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, pro-
je okulları vb.) yine yapılacak mer-
kezi sınavla öğrenci almaya devam 
edecektir. Türkiye’deki bütün okul-
ların niteliğinden sorumlu olanların 
‘nitelikli okullar’ vurgusu yaparak, 
Türkiye’deki okulların yüzde 90’ının 
niteliksiz olduğunu kabul etmesi, 
iktidarın eğitimdeki başarısızlığının 
en açık itirafıdır” dedi. 

Cebrail Bektaş sınav kalktı söy-
leminin büyük kandırmaca olduğu-
na dikkat çekerek, “Haziran ayının 
ilk hafta sonu yapılacak olan sınava 
isteyen tüm öğrenciler girebilecek 

ve bu sınav sözel ve sayısal olmak 
üzere iki bölümden oluşacaktır. 
Toplam 60 sorunun sorulacağı ve 
tek oturumda yapılacak olan sınav 
çoktan seçmeli sorulardan oluşa-
cak ve soruları MEB hazırlayacak. 
Öğrenciler sınava kendi okulların-
da girecek. Hangi okulların sınavla 
öğrenci alacağı ise Mayıs ayında 
açıklanacak. Sınav sonuçlarına göre 
öğrenciler adrese dayalı kayıt ter-
cihleri ile aynı anda tercih yapacak 
ve sonuçlar beraber açıklanacak. 
Açıklananın aksine temel eğitimden 
ortaöğretime geçişte sınav kalkma-
mıştır. Öğrencilerin önemli bir bö-
lümü Haziran ayında yapılacak olan 
sınava katılacaktır. Doğal olarak Ba-
kan Yılmaz’ın TEOG’un kaldırılma-
sına gerekçe olarak sunduğu ‘okul 
dışı kaynaklara yönelmenin beliğin 
bir şekilde artması kaçınılmazdır. 
Çünkü sınavla öğrenci alan okul sa-
yısının azalması bu okullara girmek 
için daha yüksek puan almayı zo-
runlu hale getireceği için kurs, etüt 
ve özel derse yönelim daha da fazla 
olacaktır.”

Adrese dayalı kayıt sisteminin 
sorunları çoğaltacağını ifade eden 
Cebrail Bektaş, “Bakan Yılmaz’ın 
açıkladığı ‘adrese dayalı kayıt siste-
mi’ sorunları çözmek bir yana daha 
da arttıracaktır. Öncelikle belirtmek 
gerekir ki her öğrencinin istediği 
okula gitmesi en doğal hakkı ol-
malıdır. Sınavsız ve her öğrencinin 
istediği okulda eğitim alması savu-
nulması gereken en temel yaklaşım 
olmalıdır. Adrese dayalı bir sistemin 
öncelikle öğrencilerin seçme hakkı-
nı kısıtlamakta, öğrencileri sadece 
oturduğu mahalle ya da eğitim böl-
gesine hapsetmektedir. Semtlerin 
ekonomik ve sosyal farklılıkları ve 
eşitsizlikleri okullara da kaçınılmaz 
olarak yansımaktadır. Okulların 
teknolojik donanımlarından, öğren-
cilere yönelik olarak sunulan ola-
naklara, velilerin okul yaşantısına 
katkısına kadar pek çok alanda bu 
farklılıkları ve eşitsizlikleri görmek 
mümkündür. Sanki tüm okullar eşit 
ve aynı olanaklara sahipmiş gibi bir 
ön kabul ile öğrencileri kendi böl-
gelerinde/mahallelerinde bulunan 
okullara gitmeyi zorlamak sınıfsal 
eşitsizliklerin devamını ve öğren-
cilerin ait olduğu toplumsal sınıfa 
göre eğitim almaya zorlamak anla-
mına gelecektir. Bu durum pek çok 
velinin öğrencinin gitmesini istediği 
okulların bulunduğu bölgeye taşın-
ması veya adresini taşımasına ne-
den olacaktır ki bu durumun yara-
tacağı sosyal ve ekonomik sorunlar 
oldukça ciddi sonuçlar üretecektir” 
diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

Yeni sınav sisteminin fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, 
öğrencilerin imam hatip liselerine yönlendirileceği iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi 

‘İmam hatip liseleri  
hak ettiği yeri alacaktır’

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz

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

- Fabrikamızın 
alüminyum 

döküm birimine 
yetiştirilmek üzere 

dolgun maaşla 
vasıfsız  personel 
alımı yapılacaktır.

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

SATIŞ ELEMANI 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• B SINIFI EHLİYETİ OLAN
• SEYAHATE ENGELİ OLMAYAN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

VASIFSIZ ELEMAN 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

GIDA TEKNİKERİ 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
• LİSE VEYA ÜNİVERSİTE MEZUNU
• TERCİHEN DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN

ÖN MUHASEBECİ
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR. 

ADRES : FEVZİ ÇAKMAK MAH.10437 SOK.NO:19 KARATAY / KONYA

0332 342 74 24
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

E SINIFI EHLİYETİ VE SRC 
PSİKOTEKNİK 

BELGESİNE SAHİP

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Un fabrikası laboratuvarında vardiyalı 
çalışabilecek askerliğini yapmış

Ön lisans mezunu(gıda, 
kimya bölümü) mezunu,
• Lise Mezunu
• Un fabrikasında bakım 
işlerinde çalışacak 
bakımcı alınacaktır.               

Müracatlar 271 32 23 nolu telefonla veya 
Tömek Mah. Kocayusf cd no:54 Selçuklu 
adresindeki fabrikamıza şahsen yapılabilir. 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE:
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Operatörleri,
• Torna Tezgahı Operatörleri,
• Balans Tezgahı Operatörleri;

KALİTE KONTROL BÖLÜMÜNE:
• Otomotiv sektöründe tecrübeli, ölçü aletlerini iyi kullanabilen ara 
kontrol, proses kontrol ve son kontrol elemanları;

BAKIM ONARIM BÖLÜMÜNE:
• Mekanik, Elektrik ve Elektronik Bakım-Onarım Personelleri
• Marangoz işlerinden anlayan personeller,

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNE:
• Tecrübeli Kalıpçılar ve Kalıpçı Yardımcıları
• Yüzey taşlama(flex taşlama) elemanları
• Maçacılar, Kumlama ve Isıl işlem elemanları,

İDARİ BÖLÜME:
• Satış Pazarlama Personelleri
• Satış Sonrası Teknik Servis Personelleri
 • Engelli temizlik personelleri, (en az %40 özürlü İŞKUR’a kayıtlı)

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr



Emlak ve inşaat sektöründe 8 yıldır 
hizmet veren Asacar İnşaat San ve Tic. 
Ltd. Şti. Hocacihan Mahallesindeki yapa-
cağı Avrupa Yakası Evleri projesiyle iddia-
lı olup, insanların huzur içinde yaşayacağı 
akıllı konutlar yapacak.  

Yaka Marine Toplantı salonunda ya-
pılan toplantıya Asacar İnşaat San ve Tic. 
Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Acar, şirket yöneticileri, Hocacihan Ma-
hallesi sakinleri katıldı.  Avrupa Yakası 
Evleri hakkında bilgi veren Asacar İnşaat 
San ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Acar, “Asacar İnşaat olarak 
iddialı olduğumuz Avrupa Yakası Evleri 
projemizin temelini 2018 yılının baharın-
da atacağız. 

10 Katlı ve 3 bloktan oluşan Avrupa 
Yakası Evlerimizde,  90 daire ve iş yerle-
ri yapacağız. Özellikle vatandaşlarımızın 
yoğun bir talebi olan 2+1, 3+1, 4+1 
şeklindeki daireler son derece kullanışlı, 
modern ve herkesin huzur içinde yaşa-

yacağı akıllı evler konseptinde olacaktır. 
Kaliteden vazgeçilmez anlayışımızdan 
dolayı bu evlerimizde insanların kalite-
li bir yaşam sürmesine katkı sunucağız.  
Avrupa Yakası Evleri Projemiz şimdiden 
Konya’mıza ve Hocacihan Mahallesi hal-

kına hayırlı olsun.  Asacar İnşaat olarak 
amacımız, vatandaşlarımızın huzur ve 
güven içinde yaşayacakları konutlar yap-
maktır.   Asacar ailesi olarak hemşerileri-
mizi hizmet etmekten onur duymaktayız” 
dedi.    n HABER MERKEZİ 
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Bosna  Hersek Mahallesi’nde   
Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

SATILIK ARSA
Konya Meram Karadiğin Köyü Çay Mevkisinde 

2600 m2 yer Acil Satılıktır.Araçla Takas Olunur 
Ada 138 Parsel 98 

İrtibat: 0507 904 93 42

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ
MİKROBİYOLOJİ LABARATUARI KİT KARŞILIĞI CİHAZ KULLANMA UYGULAMASI 
MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/562750
1-İdarenin
a) Adresi  : BEYHEKİM MAH. TURGUT ÖZAL CAD. 14 42060 YAZIR 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322631230 - 3322631246
c) Elektronik Posta Adresi  : beyhekimdh@konyabeyhekimdh.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : MİKROBİYOLOJİ LABARATUARI KİT KARŞILIĞI CİHAZ 
   KULLANMA UYGULAMASI 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  : HASTANE MİKROBİYOLOJİ LABARATUARI 
   SARF DEPOSU
c) Teslim tarihi  : 01.01.2018 tarihine kadar cihaz hastanemize kurulmuş 
   olacak ve 01.01.2018 tarihinde işe başlanacaktır. 
   31.12.2019 tarihinde sona erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Beyhekim Devlet Hastanesi Beyhekim Mh. Turgut Özal 
   Cd. No 14/A Selçuklu KONYA
b) Tarihi ve saati  : 01.12.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-01.03.2010 tarih ve 2010/11 sayılı genelgesine istinaden Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri 
kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya 
isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, 
ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır. Tıbbi 
Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak 
ürünlerin TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim 
işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan 
ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır. İstekliler bu belgeleri 
ihale dosyasında sunacaklardır.
2-15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz 
Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ekinde(Ek3) yeralan ürünler dışındaki tıbbi malzemelere 
teklif verecek isteklilerin “tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi” nin bulunması ve bu belgeyi 
ihale dosyası içerisinde ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Teknik Şartnameye birebir uygunluk belgesi verilecektir.
2-Teklif edilen cihazların görülebileceği Ubb Çıktıları, Katalog, Broşür verilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Beyhekim Devlet 
Hastanesi İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif verecek olanların  ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler,  ihale  tarih  ve saatine kadar Beyhekim Devlet Hastanesi ihale odası  adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  mal  kalem-kalemleri  için  teklif  birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 695280 - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

GÖYNÜKKIŞLA EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURUL İLANI

  Göynükkışla  Eğitim  Kültür  Yardımlaşma  ve  Dayanışma  Derneği,  Olağan  Genel  Kurul  Toplantısı 
25.11.2017 Cumartesi günü saat 19.30’da Çatalhüyük Mahallesi, Tepeoğlu Sokak, No:92 Karatay/
KONYA adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde Olağan Genel Kurul  bir hafta 
sonra 02.12.2017 tarihinde aynı yer ve saatte katılan üyeler ile yapılacaktır. Bütün üyelerin katılması 
rica olunur. 

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1- Açılış
2- Divan Seçimi
3- İstiklal Marşı’nın Okunması
4-Yönetim  Kurulu  ve  Denetim  Kurulunun  Faaliyet  Raporlarının  Okunması,  Müzakeresi,  Yönetim 
Kurulu ve Denetim Kurulu İbrası
5- Bilanço, Gelir ve Gider Hesaplarının Okunması
6-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
7-Dilek ve Temenniler
8- Kapanış

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız 
işçi alınacaktır.

Asacar İnşaat’tan Avrupa Yakası Evleri 
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Ereğlili gençler Çanakkale’ye gitti ‘Türkiye yardım eden ülke oldu’
Belediye Gençlik Meclisi hafta-

sonu Çanakkale’deydi. Mutlulukları 
gözlerinden okunan gençler, Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e 
teşekkür ederek minnetlerini belirt-
tiler.

Gençlerimiz bizim Dünya’ya 
sunduğumuz en kıymetli eserle-
rimizdir diyen Başkan Özgüven: 
“Çanakkale şanlı tarihimize tanıklık 
edeceğimiz yerlerin başında geliyor. 
Kurtuluş mücadelesi veren ecdadı-
mızın izleri taşıyan şehrimiz mutla-
ka görülmesi gerekir. Şehitliğe girer 
girmez duyulan hissi gençlerimize 
yaşatmak istedik. Gençlerimiz için 
Çanakkale gezisi düzenledik. Onlar 
bizim geleceğimiz ve geçmişimizi 
onlara en iyi şekilde anlatarak gele-
ceğe hazırlanmalarına destek olmak 
bizim başlıca görevlerimizdendir. 
Bu kapsamda Çanakkale’ye giden 
gençlerimiz Türkiye tarihinin yazıl-
dığı toprakları gezme fırsatı bulmuş 

oldu. Bu gezinin gençlerimiz için ol-
dukça faydalı olduğu kanaatindeyiz. 
Belediye olarak gençlerimize değer 
veriyor, onların yararına olan prog-
ramlar düzenlemeye çalışıyoruz. 
Rutin Belediyecilik hizmetlerinde 
yaptığımız büyük atılımların yanı 

sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle 
de vatandaşlarımıza hizmet ediyo-
ruz. Bu perspektifte çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Bize inanan, destek 
olan hemşehrilerimizin verdiği 
enerji ile Ereğli’mizi daha da ileriye 
taşıyacağız” dedi.  n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de “Üreten Türkiye 
Konuşuyor” isimli panel düzenlen-
di. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Ak-
kanat İşletme Fakültesi, Eşrefoğlu 
Konferans Salonu’nda üniversite 
öğrencilerine yönelik olarak düzen-
lenen panele ASKON Genel Başkan 
Yardımcıları Muhammet Ali Öz ve 
Orhan Aydın ile Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği (ASKON) Kon-
ya Şube Başkanı Yakup Yıldırım 
konuşmacı olarak katıldı.  ASKON 
Genel Başkan Yardımcısı Muham-
med Ali Öz, sunumunda, düne ka-
dar tüketen bir toplum, tüketen bir 
Türkiye varken artık Türkiye’nin 
her kesiminde üreten ve ürettiğini 
konuşan bir ülke olduğuna vurgu 
yaptı. 

Türkiye’nin son yıllarda her 
alanda yaptığı üretimlerle dünya 
çapında ciddi başarılara imza attı-
ğına dikkati çeken Öz, “Daha önce-
den belki şu an için komik geliyor 

ama para bulmak için kapı kapı do-
laşan bir ülke iken Türkiye artık her 
yere yardım elini uzatan ve birçok 
ülkeye IMF gibi para yardımı yapan 
bir ülke haline geldi” dedi.  ASKON 
Konya Şube Başkanı Yakup Yıldı-
rım da sunumunda mesleki bilgi ve 
tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Üniversitelerden mezun ol-

maya hazırlanan, sohbet ettiği her 
gencin devlet memuru olabilmek 
ve devlet kademesine girmesinin 
mücadelesini verdiğini gördüğünü 
dile getiren Yıldırım, herkesin me-
mur olmasının mümkün olmadığını 
bu anlamda gençlere özel sektörde 
de ciddi iş imkanları bulunduğunu 
hatırlattı.  n AA

‘Türkiye için Musul petrol 
değil, gönül meselesidir’

Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nin bu haftaki Pazartesi Sohbet-
leri’nde, “Musul Meselesi ve Çözüm 
Yolları” konuşuldu. Ahmet Keleşoğ-
lu Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen sohbette Araştırmacı-Yazar 
Yılmaz Altunsoy, Temmuz ayında 
basılan “Yitik Şehir Musul’un Anah-
tarı” adlı kitabından hareketle Lozan 
Anlaşması maddelerinde yer alan 
Musul Meselesinin elimizden nasıl 
çıktığı konusunu ele alarak tarihi 
seyrinianlattı.

MUSUL GÖNÜL VE 
KÜLTÜR MESELESİDİR

Kerkük ve Musul’un bir sembol 
şehir olduğunu belirten Altunsoy, 
“Başkaları için Musul demek petrol 
demek olabilir. Ama Türkiye için 
Musul petrol değil, gönül meselesi-
dir, ortak tarih ve kültür meselesi-
dir” dedi.

Mondros Mütarekesi maddele-
rine de dikkati çeken AltunsoyAna-
dolu’daki bütün işgallerin Mondros 
Antlaşmasının yedinci maddesine 
göre yapıldığını belirterek, “İngi-
liz gâvuru Anadolu’da, kendisine 
stratejik olarak gördüğü faydalı bir 
noktayı ya da isyan ihtimali olan 
bir yer olursa orayı işgal edecekti. 
Bütün işgaller buna göre yapıldı. 
Üçüncü olarak da Musul’dan bizim 
askerlerimizin çekilmesi ve Mu-
sul’un İngilizlere teslim edilmesi. 
Bundan sonra Musul yeniden İn-
gilizlerin işgali altına girdi” dedi. I. 
Cihan Harbi’nin çıkmasının temel 
sebebinin Osmanlı’nın toprakları 
içerisinde bulunan petrol bölgeleri-
nin ele geçirilmesi olduğunu ifade 
eden Altunsoy, İngilizlerin Musul ve 
Kerkük’te arkeolojik kazı yapma ba-
hanesiyle petrol aradıklarını da söy-
ledi. Alman, İngiliz ve İttihat Terak-
ki işbirliğiyle Osmanlı’nın 1.Dünya 
Savaşı’nagirdiğini kaydeden Altun-
soy, Lozan’da deneyimsiz bir eki-
bin Kurtlar Sofrasına oturduğunu, 
Lozan’da çözülemeyen tek mese-
lenin Musul olduğunu ve 23 Tem-
muz 1923 tarihinde Musul’suz bir 
Lozan Antlaşmasının imzalandığını 
söyledi. Musul için İstanbul’da Haliç 
Konferansı düzenlendiğini ve İngi-

lizlerin, görüşmeler devam ederken 
Nasuriler isyanını çıkartarak Musul 
konusunda bizi kandırdıklarına dik-
kati çeken Altunsoy, “Haliç konfe-
ransında ipler koptu. Musul mese-
lesi Cemiyet-i Akvam’a kaldı. Musul 
hukuken de bizimdir. Fiilenbizimdir, 
tarihen bizimdir,  iktisaden bizimdir, 
siyaseten de bizimdir. Böyle olması-
na rağmen İngilizler konuyu Cemi-
yet-i Akvam’a havale ederken bizi 
kandırdılar” dedi.
TÜRKİYE ÇOK FIRSATLAR YAKALADI 

Musul’un elimizden nasıl çıktı-
ğı konusunda da önemli açıklama-
lar yapan Altunsoy, “Musul Tahkik 
Komisyonu raporunun da bizim 
lehimize olmasına rağmen raporun 
sonuç kısmında; “Böyle olmakla 
birlikte İngiliz mandası altındaki 
Irak’a bırakılması” tavsiye ediliyor.  
Hâlbuki Irak diye bir devlet yok. O 
zamanki adı El-Cezire. Irak ise Mu-
sul, Basra ve Bağdat olmak üzere 
üç eyaletten oluşuyor. Arap bölgesi 
Musul ve Kerkük’e çok uzak olması 
dolayısıyla ırak denmiş. 5 Haziran 
1926’da imzalanan Ankara Antlaş-
masına rağmen Musul, bizim eli-
mizden sabun gibi kaydı” dedi.

Musul’un tekrar alınması ko-
nusunda Türkiye’nin eline, Atatürk 
dönemi başta olmak üzere Bağdat 
Paktı Antlaşması ve 1. Körfez ve 2. 
Körfez Savaşı’nda önemli fırsatlar 
geçtiğini de hatırlatan Altunsoy, 
şunları söyledi: “1 Mart tezkeresin-
de de önümüze büyük fırsat geçme-
sine rağmen bunu da değerlendire-
medik.” Kürt referandumunun da 
önemli bir fırsat olduğunu öne sü-
ren Altunsoy, sohbetine şu sözlerle 
son verdi: “Osmanlı ne zaman bura-
lardan elini ayağını çekti, buralar bir 
daha gün yüzü görmedi. Ortadoğu 
coğrafyasının bütün problemlerini 
çözecek olan tek millet Türk mille-
tidir. Niye? 500 sene bizim hakimi-
yetimiz altında kalan bu coğrafyayı 
bizden iyi bilen kimse var mı?” 

Yazar Yılmaz Altunsoy’a, derne-
ğin teşekkür plaketini ise, HİSDER 
Genel Sekreteri Mehmet Altuntaş 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

SÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, “Konya’mızın zengin kültür ve turizm potansiyelini sanat 
yoluyla, yazılı ve görsel iletişim yoluyla, kısa filmlerle tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi

Selçuk’tan turizm atağı
Selçuk Üniversitesi Turizm Fa-

kültesi yeni eğitim ve öğretim yılında 
da eğitime güçlü kadrosuyla devam 
ediyor. Turizm Fakültesi’nin geçmişi 
hakkında bilgi veren Prof. Dr. Necmi 
Uyanık şunları söyledi: “Fakültemiz, 
Selçuk Üniversitesi Turizm İşlet-
meciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
olarak 05.09.2009 tarihinde 27340 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
2009/15381 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile kurulmuştur. 2010-2011 
Eğitim-Öğretim Yılında, Konaklama 
İşletmeciliği bölümüne 97 öğrenci 
alarak eğitim ve öğretime başlamış-
tır. 16.05.2013 tarihinde ise 28649 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
2013/4686 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yüksekokul kapatılıp Selçuk 
Üniversitesi Turizm Fakültesi kurul-
muştur”

GASTRONOMİ VE MUTFAK 
SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ ALDI

“Fakültemiz bünyesinde, Turizm 
İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve 
Turizm Rehberliği, Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları ve Rekreasyon Yö-
netimi olmak üzere dört bölüm açıl-
mıştır” diyen Dekan Prof. Dr. Necmi 
Uyanık, “Bu bölümlerden Turizm 
İşletmeciliğine, Seyahat İşletmeciliği 
ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları bölümlerine öğren-
ci kabulü yapılmaktadır. Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümümüz, 
2017-18 eğitim-öğretim yılında öğ-
renci alımına başlamıştır. Fakülte-
mizin eğitim süresi 4 yıldır. Fakülte-
mizde dersler, teorik ve uygulamalı 
olarak verilmektedir ve uygulamalı 
öğretim (staj) zorunludur. Ayrıca me-
zunlarımız, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi gibi kamu kurumlarına ve 
özel sektöre sınav ve iş için başvuru 
yapabilmektedirler” 

BİN 372 ÖĞRENCİ TURİZM 
FAKÜLTESİ’NDE EĞİTİM GÖRÜYOR

Her yıl hedeflerini bir kat daha 
arttırdıklarının ve dünya çapında bir 
kurum olmak istediklerinin altını çi-
zen Dekan Prof. Dr. Nemci Uyanık, 
“Fakültemiz vizyonu, dünya çapında 
ilk 500’e giren, ulusal ölçekte ilk 5’e 
giren, toplum için bilim üreten, mar-
ka bilinirliği yüksek, fiziki, akademik 
ve idari açıdan dünya çapında akade-
mik bir kurum olmaktır. Fakültemize 
2016-2017yılında yatay geçiş ile 29, 
yabancı uyruklu 2 öğrenci, Çift ana-
dal programı ile 2 öğrenci kayıt yap-
tırmıştır. Fakültemizde 11 Akademik 
Personel Turizm İşletmeciliği bölü-
münde, 8 Akademik Personel Seya-
hat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 
bölümünde ve 5 Akademik Personel 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bö-

lümünde olmak üzere toplamda 24 
Akademik Personel bulunmaktadır. 
23 memur ise görevlerine devam 
etmektedir. Fakültemizde hali hazır-
da üç bölümümüzde toplamda 1372 
öğrenci öğretimlerine devam etmek-
tedir. Turizm İşletmeciliği bölümün-
de 65 yüksek lisans öğrencimiz ve 28 
yüksek lisans mezunu öğrencimiz, 
20 doktora programı öğrencimiz ve 
2 doktora programı mezunu öğrenci-
miz, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm 
Rehberliği bölümünde ise 61 yüksek 
lisans öğrencimiz ve 7 yüksek lisans 
mezunu öğrencimiz bulunmaktadır” 
ifadelerini kullandı. 
ULUSLARARASI KONGRE 2018 MAYIS 
AYINDA ÖZBEKİSTAN’DA YAPILACAK 

“Fakültemiz öğretim elemanla-
rı 1 ulusal ve 2 uluslararası olmak 

üzere, 3 dergide editörlük yapmakla 
birlikte, öğretim elemanlarımızın 5 
farklı bilimsel, akademik, mesleki 
kuruluşa üyeliği bulunmaktadır” di-
yen Dekan Prof. Dr. Necmi Uyanık, 
“2016-2017 yılında indekslere giren 
hakemli dergilerde toplam 53 eser 
yayınlamışlardır. Bu yayınlardan 7’i 
uluslararası makale, 28’sı uluslarara-
sı bildiri, 9’i ulusal makale ve 4’ü ulu-
sal bildiri, 5’i ise kitap bölümünden 
oluşmaktadır. 2016-2017 eğitim-öğ-
retim yılında fakültemiz öğretim ele-
manları tarafından 1’i diğer etkinlik-
ler ve diğeri BAP projesi olmak üzere 
toplam 7 proje yürütülmüştür. Fa-
kültemiz öğretim elemanları, 2 ulus-
lararası kongre düzenleme kurulu 
üyeliği, 2 kongre bilim kurulu üyeliği 
görevlerinde bulunmuşlardır.  Fakül-

temizde 2016-2017 eğitim öğretim 
yılı içerisinde 1uluslararası kongre 
düzenlenmiş olup, ikincisi planlanan 
kongremiz, 2018 Mayıs ayı içerisin-
de Özbekistan’da gerçekleştirilecek-
tir” ifadelerini kullandı

“KONYA KÜLTÜRÜNÜ 
ULUSLARARASI ALANA TAŞIMAK 

İSTİYORUZ” 
Öğrencilerin başarı düzeylerinin 

arttırılması yönünde destek ve ödül 
sistemlerini geliştirmek adına, Farabi 
ve Erasmus değişim programları dü-
zenli olarak yürütüldüğünü belirten 
Dekan Prof. Dr. Necmi Uyanık, “Tu-
rizm medeniyetin altın anahtarıdır, 
sloganıyla çıktığımız bu yürüyüşte 
Konya kültür ve turizmini etkin şekil-
de uluslararası alana taşımak istiyo-
ruz.  Öğrencilerimizle birlikte turizm 
ve kültürle alakalı tüm özel, resmi ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla koordine-
li çalışarak çağın şartlarına uygun, 
araştırıcı üniversite moduna uygun 
çalışmalara imza atmak istiyoruz. 
Özellikle sağlık turizmi, gastronomi 
ve mutfak sanatları kültürümüze 
uygun Selçuklu medeniyetinden 
günümüze Anadolu’nun zengin po-
tansiyelini geleceğe taşımak istiyo-
ruz. Şu anda Turizm Fakültesi ola-
rak bağımsız bir binaya ihtiyacımız 
vardır. Mevcut şartlar içinde gerek 
Konya’mızın, gerek Anadolu’muzun 
zengin kültür ve turizm potansiyelini 
sanat yoluyla, yazılı ve görsel iletişim 
yoluyla, kısa filmlerle tüm dünyaya 
tanıtmak istiyoruz. Fakülte olarak 
yaptığımız faaliyetlerde her zaman 
yanımızda olan, Fakültemizin akade-
mik kadrosunun zenginleşmesinde, 
bizlere destek veren değerli Rektö-
rümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Şahin 
Hocamıza teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu.  n HABER MERKEZİ 

Araştırmacı-Yazar Yılmaz Altunsoy

SÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık



Türkiye’de emekli maaşı alan 
yaklaşık 8 milyon kişinin yüzde 80’ini 
erkekler, yüzde 20’sini ise kadınlar 
oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu-
nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulla-
rı Araştırması 2016 yılı sonuçlarına 
göre, Türkiye’de emekli maaşı alan 
yaklaşık 8 milyon kişinin yüzde 80’i 
erkeklerden, yüzde 20’si ise kadınlar-
dan oluştu.

Yaş grupları itibarıyla emeklile-
rin yüzde 40,4’ünün 56-65, yüzde 
27,8’inin 46-55, yüzde 20,7’sinin 66-
75 yaş grubunda yer aldığı, emekli 
kişilerin yüzde 10’unu ise 76 ve daha 
yukarı yaştakilerin oluşturduğu gö-
rüldü.

Emekli kişilerin yüzde 67’sinin 

lise altı eğitim düzeyindekiler olduğu 
belirlendi. Lise ve dengi okul mezun-
larının oranı yüzde 14,8 iken, yükse-
köğretim mezunlarının oranı yüzde 

13,7 oldu. Emekli kişilerin yüzde 
4,5’inin ise okur-yazar olmadığı tespit 
edildi.

Emekli kişilerin yüzde 55,4’ü şe-

ker, tansiyon, kalp, böbrek hastalıkları 
gibi kronik hastalığının bulunduğunu 
bildirdi. Genel sağlık durumu itibarıy-
la emekli kişilerin yüzde 2,3’ü sağlık 
durumunu çok iyi, yüzde 46,9’u iyi 
olarak değerlendirirken, yüzde 37,3’ü 
sağlık durumunun orta düzeyde ol-
duğunu ifade etti. Öte yandan, emekli 
kişilerin yüzde 12’si sağlık durumu-
nun kötü, yüzde 1,4’ü ise çok kötü ol-
duğunu belirtti. Araştırma sonuçları-
na göre, ihtiyaç duyduğunda doktora 
başvurabilen emeklilerin oranı yüzde 
94,5 iken, ihtiyaç duyduğunda ilaç 
alabilenlerin oranı yüzde 99,2 oldu. 
Her ikisine de ulaşabilen emeklilerin 
oranının ise yüzde 94,2 olduğu belir-
lendi.  n AA
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‘Hedef en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Albayrak, Türkiye’nin kömür üre-
timinin artış eğiliminde olduğunu 
belirterek, “Hedefimiz, Cumhuriyet 
tarihinin en yüksek yerli kömür üre-
timine ulaşmak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, Hattat Holding ve 
Eren Holding arasında gerçekleştiri-
len “Zetes-Hattat Yerli Kömüre Dö-
nüşüm Protokolü” imza töreninde 
yaptığı konuşmada, protokolle sağ-
lanan iş birliğinin Türkiye’nin yerli 
kaynakları önceleme stratejisi için 
önemli bir adım olduğunu söyledi.

Enerji alanında çok önemli de-
ğişiklikleri hayata geçirebilmek için 
gece gündüz çalıştıklarını vurgu-
layan Albayrak, “Esas konu Türki-
ye’nin kazanması. Son 10 yıl orta-
lama, enerji ve maden ithalatında 
55 milyar doları harcayan bir ülke 
olarak ki, 44 milyar doları enerji 
alanında, 10 küsur milyar maden 
alanında... 2016 yılı sonu cari açığı-
mızın neredeyse 1,5 katından daha 
fazla bir rakamı bu alana harcayan 
bir ülke olarak, Bakanlık olarak çok 
daha büyük bir seferberlikle bu süre-
ci dönüştürmemiz gerektiğine inan-
dık. Bu önemli stratejinin sacayakla-

rından bir tanesi yerli kömür, yerli 
kömürün daha yoğun şekilde kul-
lanılması ve ithale alternatif olarak 
birçok alanda dönüştürülmesiydi. 
Güneşte de rüzgarda da HES’lerde 
de nükleerde de enerjinin her ala-
nında en iyisini yapmak zorundayız. 
Güneşte dünyanın en büyüğünü 
yapıyoruz, rüzgarda dünyanın en 
düşük fiyatıyla ihaleyi gerçekleştir-
dik, yüzde 65 yerlilikle müthiş bir 
süreci başlattık. Maliyetler bir yıl 
içinde, megavatı milyon avrolardan 
yarı yarıya düşmüş durumda, 500 
binleri konuşuyoruz, daha da düşe-
cek. Hem maliyet düşüyor verimlilik 
artıyor, hem bu çerçevede yerli üre-
tim noktasında ithalatın düşmesine 
dayalı kazan-kazan süreci oluşuyor.” 
diye konuştu.

Albayrak, “Son 2 yılda 60 mil-
yonları, geçtiğimiz yıl 70 milyonları 
bulduk. Bu yıl 80 milyon ton yıllık 
yerli üretimi Türkiye’de geçeceğiz. 
Hedef 2018 yılı sonuna doğru 100 
milyonları yakalamak ve Cumhuri-
yet tarihinin en yüksek yerli kömür 
üretimine ulaşmak.” ifadelerini kul-
landı. 

Bazı kesimlerin ‘Türkiye, her şeyi 
kömürle mi yapacak?’ eleştirisinde 

bulunduklarını anımsatan Albayrak, 
Türkiye’nin bugünkü elektrik üre-
tim portföyü içinde yüzde 30’lardaki 
ithal kömür payını azaltmak istedik-
leri için bu adımları attıklarının altını 
çizdi. Albayrak, yerli kaynakları ön-
celeme adına atmayı planladıkları 
adımlara değinerek, şöyle devam 
etti: “Bugün yaklaşık 18 milyar ton 
Türkiye’nin kömür rezervi varken 
yılda 40 milyon tona yakın kömür it-

hal ediyorsa burada bir problem var. 
‘Toplam elektrik portföyündeki ithal 
payını düşürmek, ithali yerli kömür-
le ikame etmeye çalışmak.’ demiş-
tik. Bugün Türkiye’nin en büyük kö-
mür santrali, 2 bin 800 megavatlık 
en büyük ithal kömür santrali olan 
Eren Grubu’nun yılda 7 milyon tona 
yakın kömür ithal ederek yaklaşık 
21 milyar kilovatsaate yakın elektrik 
üreten bir santralin Hattat Grubu ile 

bir araya gelerek, yerli kömür konu-
sundaki amaca hizmet edecek en 
önemli sacayaklarından birini ortaya 
koyması çok önemli. 7 milyon ton 
yerli üretim demek, 7 bin kişiye is-
tihdam, bugünkü kömür fiyatlarıyla 
700 milyon dolarlık ithalatın yerli 
kaynaklarla sağlanması, cari açığa 
700 milyon dolarlık katkı demek. 
Türkiye’nin yıllık 280-290 milyar 
kilovatsaat elektrik tükettiğini göz 
önünde bulundurursak, sadece bu 
santralin 21 milyar kilovatsaat üre-
timinin yüzde 7,5’lik üretime denk 
geldiğini ortaya koyarsak, ithalden 
yüzde 7,5, yerlide yüzde 7,5, totalde 
yüzde 15 net yerlilik katkısına da çok 
büyük hizmet etmiş olacak.”

Amaçlarının sadece Zongul-
dak-Amasra bölgesinde değil, Tür-
kiye’nin kömür kapasitesi ve potan-
siyelinin yoğun olduğu her yerde 
hem üretimi hem de istihdamı artır-
mak olduğunu dile getiren Albayrak, 
“Hem cari açığı azaltma ve ekono-
miyi iyileştirme noktasında önemli 
adımları atma hususuyla, sektörün 
daha kurumsallaşması, iş sağlığı ve 
güvenliği anlamında, daha profes-
yonel, daha kurumsal, daha güçlü 
firmalarla, sektörün daha iyileşmesi 

ile ilgili çok yoğun bir mesai ortaya 
koyuyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Albayrak, yapılmaya çalışılan 
manipülasyonların hiçbir önemi ol-
madığını belirterek, “Hiçbir şekilde 
özelleştirme amacı, kurumları ka-
patma amacı gütmeyen, mevcut 
çalışanları işten çıkarmayı bırakın, 
bunların sayısını artıracağız. Kömür 
tarihimizde ulaşılamamış rakamlara 
ulaşarak çok daha fazla, bölge insa-
nına istihdam oluşturacağız.” diye 
konuştu.

Eskiden zarar eden firmaların 
bölgeye yatırım yapar hale getiren 
projelerin önünü açtıklarını aktaran 
Albayrak, “Daha verimli, sürüdürü-
lebilir ve uzun vadeli bir dönüşüm 
süreci oluşturma stratejisindeyiz. 
Eyleme, söyleme, arkasındaki ira-
deye bakacağız, sonra önümüze ba-
kacağız, mesai kaybetme lüksümüz 
yok.” dedi.

Albayrak’ın konuşmasının ardın-
dan Hattat Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Hattat ve Eren 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Eren, “Zetes-Hattat Yerli Kö-
müre Dönüşüm Protokolü”nü imza-
ladı.  n AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Otomotiv sektörünün geleceği Konya’da masaya yatırılacak. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 
Vekili Savaş Ülger, “Yerli otomobilin hayata geçirilmesi hepimizin en büyük  beklentisidir” dedi

Otomotiv sektörü
masaya yatırılacak

Mevlana Kalkınma Ajansı, Türki-
ye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
ve Konya Sanayi Odası tarafından ül-
kemizde otomotiv sektöründe yaşa-
nan gelişmeler ışığında bu sektörün 
Konya’da çeşitli yönleriyle ele alınma-
sı, sektördeki önemli değişimlerin ve 
gelişmelerin değerlendirilmesi, reka-
betçiliğin geliştirilmesi, ne tür Ar-Ge 
ve mühendislik çalışmalarının yapıl-
ması gerektiğinin tartışılması ama-
cıyla “Otomotivin Geleceği ve Cazibe 
Merkezi Konya” başlıklı bir panel or-
ganize edilecektir.

Yerli otomobilin üretilmesi süre-
cinde önemli gelişmelerim yaşandığı 
bir dönemde büyük öneme sahip olan 
ve konuşmacıları arasında yerli oto-
mobil üretilmesi için oluşturulan or-
tak girişim grubu içerisinde yer alan 
Kıraça Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Jan Nahum’un da yer alacağı panel 
09 Kasım 2017 tarihinde Dedeman 
Otel’de gerçekleştirilecek. 

Düzenlenecek program ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Mevlana Kal-
kınma Ajansı Genel Sekreter Vekili 
Savaş Ülger, “Otomotiv sektörü, ge-
rek şehrimiz ve gerekse de ülkemiz 
için başat sektör olma özelliğini yıllar-
dır korumaktadır. Ülkemizin üretim, 
istihdam ve ihracatına önemli katkılar 
sağlayan otomotiv sektöründe ulusla-
rarası pazarda istediğimiz düzeyde 
olmadığımız hepimizin malumudur. 
Ülkemiz açısından lokomotif sektörle-
rin başında gelen otomotiv sektörün-
den maksimum verim almak ancak 
ve ancak yeni teknolojilerinden, yeni 
ar-ge faaliyetlerinden ve çağın gerek-
tirdiği mühendislik çalışmalarından 
en üst seviyede faydalanmakla müm-
kün olabilecektir. Bunu gerçekleşti-
rebilmek için şehrimizin, bölgemizin 

ve ülkemizin sektördeki konumunu 
ve sektörde yaşanan gelişmelerin ne 
yönde olduğunu sorgulamak zorun-
dayız. Ülkemizde özellikle son yıllarda 
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 
yerli otomobilin üretilmesi konusun-
da önemli çalışmalar yürütülmekte-
dir. Bu konu aslında ülkemiz için bir 
dönüm noktasıdır. Tarihimizde belki 
de ilk kez yerli otomobilin üretilmesi 
noktasında böyle bir irade ortaya ko-
nulmuş durumda. Milli bir proje olan 
yerli otomobilin üretilmesi projesinin 
bir an önce hayata geçirilmesi hepi-
mizin en büyük ve ortak beklentisidir. 
Bu noktada, otomotiv yedek parça sa-
nayisindeki üretim alt yapısı, yetişmiş 
insan gücü, lojistik üstünlüğü, merke-
zi konumda yer alması gibi özellikleri 
göz önünde bulundurulacak olursa 
yerli otomobilin şehrimizde üretilme-
si için pek çok avantaja sahip olduğu 

da görülmektedir. Düzenleyeceğimiz 
panelde de şehrimizin bu konudaki 
avantajlarını, sektördeki konumunu, 
sektörün geleceğini ve yerli otomobil 
üretim sürecini alanında uzman ko-
nuklarla masaya yatıracağız. Panelist-

lerimiz arasında yerli otomobil üretim 
ortaklığında yer alan firmalardan biri 
olan Kıraça Holding’in Yönetim Ku-
rulu Üyesi Jan Nahum’un yanı sıra, 
endüstriyel analiz, araştırma ve da-
nışmanlık firması Frost&Sullivan’dan 
Melih Nalcıoğlu, ar-ge ve danışmanlık 
hizmeti sunan Sistem Global Danış-
manlık firmasından Hüseyin Kars-
lıoğlu ve Türkiye Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı’ndan Kağan Yıldırım 
da yer almaktadır.  Ayrıca, sektörün 
içinden bir isim olan Otomotiv Sana-
yii Derneği Genel Sekreteri Osman 
Sever de panelimizin moderatörlü-
ğünü yürütecektir. Şehrimiz ve böl-
gemiz açısından son derece önem 
arz eden bu programa konuyla ilgili 
tüm paydaşlarımızın ve kamuoyunun 
özellikle davetli olduğunu belirtmek 
istiyorum” ifadelerini kullandı.  
n HABER MERKEZİ 

NEÜ, Moskova’da Selçuklu
medeniyetini anlattı

‘Ereğlililer ile sorunlara
çözümler üretiyoruz’

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği 
ve Selçuklu Belediyesinin katkıla-
rıyla Moskova’da  “Büyük Selçuklu 
Mirası” fotoğraf sergisi açılışından 
sonra kongre düzenlendi. “Selçuk-
luların Tarihi ve Kültürel Mirası” 
adlı kongreye Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) öğretim üyeleri 
de katıldı. 

Bu kongre ile Selçukluyu anlat-
tıklarını söyleyen NEÜ Genel Sanat 
Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Ahmet Çaycı kongrenin 
önemine dair açıklamalarda bulun-
du: “İşin bir sergi boyutu bir de bi-
limsel boyutu oldu. Bilimsel boyu-
tunda biz öğretim üyeleri kongreye 
katıldık. Ben kongrede Selçuklu 
mimarisi üzerine bir sunum yaptım. 
Büyük Selçuklu ve Anadolu Sel-
çuklu Devletinin mimarisi hakkın-
da dinleyenleri bilgilendirdim. Rus 
akademisyenler ise kongrede, ör-
neğin bir tanesi Selçukluların tarihi 
üzerine bir sunum gerçekleştirdi bir 
diğeri Selçuklular Döneminde Mev-
lüt Geleneğini anlattı. Yani tama-
men Selçuklu odaklı devam eden 
bir kongreydi.” dedi. Moskova’da 
Türkoloji bölümü okuyan öğrenci-
lerin hem sergiye katıldıklarını, hem 
de kongrede dinleyici olarak yer 
aldıklarını söyleyen Çaycı, öğrenci-
leri de bilgilendirdiklerini aktardı. 
Rusya’daki üniversiteler ve Türki-
ye’deki üniversiteler arasında çeşitli 
görüşmelerin yapılması adına da 
önemli bir birliktelik kurulduğunun 
altını çizen Çaycı şunları söyledi: 
“İlerleyen dönemlerde oradaki öğ-
rencilerin Konya’ya, Necmettin Er-
bakan Üniversitesine gelmeleri gibi 

bir durum söz konusu olabilir. Tür-
kiye’nin, Türklerin, Selçukluların 
geçmişini orada anlatmak ve Türko-
loji bölümünde okuyan çocukların 
moral motivasyonlarını sağlamak 
adına oldukça etkili bir organizas-
yondu. Kongrenin sonuçlarının fay-
dalı olacağına inanıyorum.”

NEÜ Genel Türk Tarihi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal 
Özcan da kongrede Büyük Selçuklu 
tarih ve kültürünün Moskova’da ta-
nıtılması açısından büyük önem arz 
ettiğinin altını çizdi. Özcan; “Orada 
bildiriler sunuldu, Rusya’da böyle 
bir kongre hiç yapılmamış, bu ilk 
oldu. Rusya’daki çok sayıda Türko-
log kendi alanlarıyla ilgili bildiriler 
sundular. Kongrenin faydalı geçtiği-
ni düşünüyorum.” diye konuştu.

Selçukluların son derece zengin 
kültürel mirasının gelecek nesille-
re layıkıyla aktarılması anlamında 
serginin de kongrenin de fevkalade 
faydalı olduğunun altını çizen NEÜ 
Türk İslam Sanatları ve Arkeoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Zekeriya Şimşir ise şunları 
söyledi: “Kongrede Selçuklu süsle-
me sanatlarını anlattığım bir bildiri 
ile yer aldım. Rus akademisyenlerin 
de yer aldığı bir kongreydi. Hem 
Selçuklu sanatının hem de Selçuk-
lu tarihinin Moskova’da anlatılma-
sı açısından çok önemli. Türk-Rus 
ilişkilerinin ilerlemesi açısından da 
önemli bir adımdı.”

NEÜ öğretim üyeleri katkıların-
dan dolayı hem Selçuklu Belediyesi-
ne, hem de NEÜ Selçuklu Kültür ve 
Medeniyeti Uygulama ve Araştırma 
Merkezine teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’in ‘Birlikte Yönetelim’ 
prensibi ile başlattığı halk günü 
uygulaması devam ediyor. Her Salı 
düzenlenen halk gününde vatan-
daşlar talep ve temennilerini doğ-
rudan Başkan Özgüven’e iletiyor.  
Halk günlerimize ara vermeden de-
vam ediyoruz diyen Başkan Özgü-
ven, “Düzenlediğimiz halk günü ile 
amacımız hemşehrilerimizle aramı-
za aracı koymadan iletişim kurmak 
ve sorunlara olabildiğince hızlı çö-
züm üretmektir. Bu uygulamamızı 
mümkün olduğunca her hafta yapı-
yoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın 

belediyemiz ile ilgili talep ve istekle-
ri varsa dinleme imkanı buluyoruz. 
Onlardan gelen talepleri değerlen-
direrek ilgili birimlerimize talimat-
larımızı veriyoruz. 7’den 70’e tüm 
hemşehrilerimizle bir araya gelerek 
sıcak bir ortamda sorunlara çözüm 
üretmeye çalışıyoruz. Talepler bit-
mez çünkü hizmette sınır yoktur. 
Bu anlamda halkımızın düşünceleri 
bizim hizmet planlamamızın teme-
lini oluşturuyor. Bizleri kendilerin-
den görüp samimi olarak göstermiş 
oldukları inanç ve destek için de hal-
kımıza teşekkür ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Emekli maaşı alanların yüzde 80’i erkek

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreter Vekili Savaş Ülger
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Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu Konya’da başladı. Toplantıda kırsal alanlar ve 
bölge konusunun Konya’da işlenmesinin çok doğru ve yerinde olduğu vurgulandı 

‘İnsanımıza hizmet 
sorumluluğumuz’

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla Selçuk Üniversitesi ile 
Türkiye Mühendis ve Mimarlar Oda-
ları Birliği Konya Şubesi işbirliğiyle 
düzenlenen 8 Kasım Dünya Şehircilik 
Günü 41. Kolokyumu başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) ile Türkiye Mühendis ve Mimar-
lar Odaları Birliği (TMMOB) Konya 
Şubesi’nin düzenlediği 8 Kasım Dün-
ya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu 
(Bilimsel konuların konuşulduğu top-
lantı) başladı. 

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 
“Planlamada Kırsal Alanlar ve Bölge” 
konulu kolokyumun açılışında konu-
şan SÜ Şehir Bölge Planlama Bölüm 
Başkanı Rahmi Erdem, kolokyumun 
kırsal alana dikkat çekme işlevinde 
önemli bir yer tutacağını belirtti. 

Şehir Plancıları Odası Konya Şube 
Başkanı Münir Günay, kırsal alanların 
son dönemlerde geri plana itildiğini 
ifade ederek, “Biraz kırsal alanlara do-
kunalım istedik. Bu konuda gerçekten 
bölgeyi içerisine aldığı için biraz daha 
geniş bir katılımcı kitlesini ele aldık” 
dedi. 

SÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Alkan, “Bizim üni-
versitelerde ürettiğimiz bilgiler uy-
gulamaya aktarılamıyorsa hiçbir şey 
ifade etmeyecektir” diye konuştu. 

Şehir Plancıları Odası Genel Baş-

kanı Orhan Sarıaltun, “Yeni Büyükşe-
hir Yasasıyla birlikte Büyükşehirlerde 
özellikle kırsal alandaki sorunlarını 
çözmekle uğraşıyoruz. Belki de kır-
saldaki sorunları en fazla ve yoğun 
şekilde hisseden Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ni buna ilk ve büyük bir 
örnek olarak gösterebiliriz. Bu bakım-
dan kolokyumun planlamada kırsal 
alanlar ve bölge konusunun Konya’da 
işlenmesinin çok doğru ve yerinde 

olduğunu düşünüyorum” şeklinde 
konuştu. 

Konya Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Vekili Mahmut Sami Şahin de, 
“Biz geçmişimizden aldığımız bu il-
hamla insan odaklı hizmet siyasetine 
inanan bir belediye olarak insanımıza 
hizmeti bir lütuf değil bir sorumluluk 
bildik. Şehrimizin hangi bölgesinden 
olursa olsun insanımıza efendi değil 
hizmetkar olma anlayışıyla gayret 

gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. 
Açılış konuşmalarının ardından 

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şe-
hircilik Dairesi Başkanı Nurullah Os-
manlı, “Yeni Büyükşehir Belediyesi 
Yasasının Kent Mekansal Planlaması-
na Etkileri: Konya Örneği” konulu bir 
sunum gerçekleştirdi.   

3 gün sürecek kolokyuma çeşitli 
üniversitelerden akademisyenler ve 
öğrenciler katılıyor.  n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Selçuk Üniversitesi ile Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Konya 
Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu başladı.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “17. Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali”nin açılışı gerçekleştirildi. 
Oyuncu Ediz Hun ve yönetmen Temel Gürsu ile Azerbaycan sinemasının ünlü yönetmeni Prof. Dr. Zaur Mükerrem’e onur ödülleri verildi 

17. Kısa-Ca film festivali başladı
Selçuk Üniversitesi İletişim Fa-

kültesi tarafından düzenlenen “17. 
Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri 
Festivali”nin açılışı gerçekleştirildi. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema 
Genel Müdürlüğü ile çok sayıda ku-
rum ve kuruluş ile sponsor tarafından 
desteklenen festival, 12 Kasım 2017 
tarihinde sona erecek.

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’ndeki açılış törenine Maltepe 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin 
Karasar, İstanbul Şehir Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Mehmet Okka, rektörler, 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Kalender, dekanlar, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda sine-
masever katıldı.

Festival, öğrencilerin dans göste-
risiyle başladı. Dekan Prof. Dr. Ahmet 
Kalender, törenin açılışında yaptığı 
konuşmada, festivali 8 yıldır ulusla-
rarası düzeyde gerçekleştirdiklerini 
belirterek, “Bu yıl 17. Kısa-Ca Ulusla-
rarası Öğrenci Filmleri Festivalimize 
ülkemizden ve yurt dışından yaklaşık 
200 kısa film başvurusu yapıldı. Fa-
kültemizde jüri üyelerine sunulmak 
üzere bir ön elemeden geçiriliyor. Ön 
elemeyi geçerek gösterime hak ka-
zanan yaklaşık 67 filmimiz var. Jüri 
üyelerimiz bugün değerlendirmeye 
başladılar. Yapacağımız ödül töreniy-
le dereceye giren eserler ve eser sa-
hibi öğrenci arkadaşlarımız ödüllerini 
alacaklar. Tüm yarışmacılarımıza ve 
değerli konuklarımıza katıldıkları ve 
bizleri onurlandırdıkları için teşekkür 

ediyorum. Keyifli bir festival diliyo-
rum” diye konuştu.
“DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜLLER ALMAYA 

DEVAM EDİYORUZ”
Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, 
güzel ve anlamlı bir programda bir 
araya geldiklerini ifade ederek, “Sel-
çuk Üniversitesi, Anadolu’nun bağ-
rında, çorak bir alanda yetişmiş ama 
kısa sürede içerisinde tekamülünü 
tamamlamış bir dünya üniversitesi. 
Güzel Sanatlar Fakültemiz, İletişim 
Fakültemiz, Konservatuvarımızla da 
sanat alanında dünya çapında ödüller 
almaya devam etmekteyiz. İletişim 
Fakültemizin aldığı ödüller, gerçekten 
ses getiren ödüller. Diğer tarafa bak-
tığımız zaman Güzel Sanatlar Fakül-
temiz resim, heykel, grafik gibi alan-
larda, endüstriyel tasarım alanlarında 

dünya çapında ödüller aldı. Konser-
vatuvarımız yine aynı şekilde önemli 
başarılara imza attı. İnanıyorum ki ge-
leceğimizin ışığı olan öğrencilerimizin 
sayesinde bu ödüller giderek daha da 
artacak, dünya çapında, dünyada ilk 
500’e, ilk 300’e giren bir üniversite 
olacağız. Katıldığınız için hepinize te-
şekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Açılış konuşmalarının ardından, 

Belgesel, Kurmaca, Deneysel ve Ani-
masyon kategorilerinde değerlendir-
mede bulunacak jüri üyeleri tanıtıldı. 
Sonrasında, Batuhan Fındıklıoğlu’nun 
yönetmenliğini yaptığı “Sevmek La-
zım” isimli açılış filmi izlendi. Ardın-
dan, festivalin onur konukları; Türk 
Sineması’nın (Yeşilçam’ın) emektar 
oyuncularından Ediz Hun ve yönet-
men Temel Gürsu ile Azerbaycan 

sinemasının ünlü yönetmeni Prof. 
Dr. Zaur Mükerrem’e onur ödülleri, 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Okka, İletişim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalen-
der ve Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can 
tarafından takdim edildi. Sonrasında, 
festival kapsamında, İletişim Fakül-
tesi’nde “Vadullah Taş Film Afişleri 
Sergisi”nin açılışı yapıldı.

FESTİVAL ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE 
DEVAM EDİYOR

 “Animasyon”, “Belgesel”, “Kur-
maca” ve “Deneysel” dalında yarı-
şan ve dereceye giren filmlerin yö-
netmenlerine ödülleri ise 7 Kasım 
2017’de (Bugün) gerçekleştirilecek 
olan ödül töreninde verilecek.

Festival boyunca ulusal basın ve 
sanat camiasından belgesel yönetme-
ni Coşkun Aral, yönetmenler Reis Çe-
lik ve Savaş Karakaş ile oyuncu koçu 
Tümay Özokur,  Kanal D genel yayın 
yönetmeni Süleyman Sarılar, oyuncu 
Gözde Kansu, oyuncu Bülent Emin 
Yarar, oyuncu Feride Çetin, görün-
tü yönetmeni Feza Çaldıran, Selçuk 
Üniversitesi mezunlarından oyuncu 
Fatih Doğan, Selçuk Üniversitesi me-
zunu Kanal D spikeri Mutlu Ulusoy, 
Selçuk Üniversitesi mezunu Kral Pop 
ve NTV sunucusu Elif Tümen, Selçuk 
Üniversitesi mezunu Beyaz Tv ana 
haber spikeri Buse Yıldırım gibi isim-
lerin katılımlarıyla yapılacak atölye 
çalışmaları, söyleşiler, afiş ve fotoğraf 
sergileri gibi çeşitli etkinlikler gerçek-
leştirilecek.
n HABER MERKEZİ Prof. Dr. Ahmet Kalender



8 KASIM 201714 HABER

Sille’de 63. Av Bayramı gerçekleştirildi
Sille Avcılık ve Atıcılık Derneği 

tarafından geleneksel olarak düzen-
lenen  ‘63. Av Bayramı’ Tatköy Mev-
kiinde çok sayıda avcı ve davetlinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. Her yıl 
Kasım ayı başlarında av sezonunun 
açılmasıyla birlikte kutlanan 63. Av 
Bayramı etkinliklerine yoğun bir ilgi 
vardı. Sille Avcılık ve Atıcılık Der-
neği Başkanı Abdullah Azimli, Av 
Bayramı nedeniyle yaptığı konuş-
mada avcılığın kesinlikle bir katliam 
değil spor olduğunun altını çizerken, 
“Bölgemizde tarihi çok uzun yıllara 
dayanan ve atalarımızın yapmış ol-
duğu bu spor dalını bu günde bizler 
devam ettiriyoruz. Dernek olarak 
Bu yıl Avcılık bayramının 63. Yılını 
kutluyoruz.Her yıl oldukça coşkulu 
geçen Av Bayramı bu yılda avcıla-
rımızın hünerlerini sergilediği bir-
birinden güzel gösteriler ile göz dol-

durdu. Özellikle belirtmek istediğim 
bir konu ise avcılığın kesinlikle bir 
katliam değil doğa sporu olduğudur. 
Derneğimize üye olan avcılarımız ve 
avcılık sporuna gönül veren arka-
daşlarımız kesinlikle bu bilinç içeri-
sindeler. Av sezonun dışında hiçbir 
şekilde ava izin vermiyoruz. Bunun 
cezası da oldukça yüksek. Bizler bu 
düşünceler içerisinde hem avcılık 
hem dernek çalışmalarımızı yürütü-
yoruz. 

Bu etkinlikler vesilesi ile birlik ve 
beraberlik duyguları da perçinlen-
miş oluyor. Bizim en büyük sorunu-
muz ise Ata sporumuz olan atıcılık 
dalına sahip çıkılmamasıdır. Burada-
ki sporcuların çoğu, lisanslı olması-
na rağmen bir çalışma alanımız bile 
yok. Bu bağlamda yerel yöneticileri-
mizden destek bekliyoruz. Bayram 
nedeniyle sabahın erken saatlerinde 

ava çıkan arkadaşlarımız vurdukları 
avlar, trap ve kurşun atışları ile ya-
rışmalara katıldı. Bu yıl etkinlikleri-
mize maddi ve manevi katkıları ile 
bizlere güç verip, destekleyen ve gö-
nül veren tüm üyelerimize, Sille hal-
kına, doğa dostlarına ve avcı arka-
daşlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca 
bu yıl ki etkinliklerimize ödülleri ile 
katkıda bulunan Demba İnşaat Şir-

keti, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, 
Aktaş Silah Sanayi yetkililerine tüm 
avcı arkadaşlarımız adına teşekkür 
ediyorum” dedi. Av Bayramı, avcı-
ların katıldığı av vurma yarışması, 
trap ve tek kurşun atışlarının yapıl-
masının ardından dereceye girenle-
re ödüllerinin verilmesi ve tüm da-
vetlilere geleneksel Konya pilavının 
ikramı ile sona erdi. n HABER MERKEZİ 

MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, partisinin TBMM Grup Toplan-
tısı’nda yaptığı konuşmada, Türk 
milletinin fazilet ve fedakarlık örneği 
evladı konusunda tarih boyunca ta-
lihli ve önü açık olduğunu söyledi.  
Bahçeli, bu kahramanların, yalçın bir 
irade ve uyanık bir şuurla zorlukla-
rın üstesinden geldiğini ve sonunda 
zafere ulaştığını, millete ümit aşıla-
yarak ona yön verdiğini ve kurtuluş 
iradesini yeşerttiğini belirtti. MHP 
Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye’nin 
şu anda hedef ülke olduğunun altı-
nı çizerek, faal olan iç ve dış odak-
ların, “tutunulan zemini ittifakla 
kaydırmak, bulunulan alanı insaf-
sızca kapatmak için fitne ve fesat 
yaydığını” dile getirdi.  MHP Genel 
Başkanı Bahçeli, Türkiye’nin, uzun 
süredir terörizmin kanlı saldırılarına 
muhatap olduğunu belirtti. Terörle 
mücadelede kesinti, ağırdan alma, 
kafa karışıklığı, sistem ve strateji 
yanlışlığı olamayacağını vurgulayan 
Bahçeli, “Terörizm kanalıyla Türki-
ye’yi tehdit eden, diyet isteyen, bedel 
ödetmek için her yolu deneyen ülke 
ve mihraklar, kalemizi düşüremeye-

cekler, kalemimizi kıramayacaklar, 
kaderimize ambargo koyamayacak-
lardır. Dövene elsiz durmayacağız. 
Sövene dilsiz kalmayacağız. Vurana 
tepkisiz olmayacağız” diye konuştu.  
İster terör saldırısı ister farklı neden-

den dolayı masumların canına kas-
tetmenin her ülkede, her coğrafyada 
cinayet anlamına geldiğine dikkati 
çeken Bahçeli, şu değerlendirmeler-
de bulundu: “ABD, madem teröriz-
mi tehdit görmektedir, 11 Eylül’den 

bugüne madem terör örgütleriyle 
savaş halindedir, o halde 2 Kasım 
günü Hakkari Şemdinli’de, sınırın 
sıfır noktasında vatan evlatlarımızı 
şehit eden canilerin kullandığı silah-
ların ABD menşeli çıkmasını nasıl 
izah edecektir? PKK’nın elinde ABD 
yapımı ağır silahların ne işi vardır? 
Mehmetler şehit düşerken bir şey 
olmuyor da, Hans, John, Sam ölür-
ken mi kıyamet kopuyor, o zaman mı 
insanlık ve insani değerler hatırlanı-
yor? New York’ta saldırı olunca aya-
ğa kalkıyorlar, Washington’a namlu-
nun ucu değince dünya sallanıyor; 
ne var ki Hakkari’de, Şırnak’ta, İs-
tanbul’da, Şam’da, Bağdat’ta, Ker-
kük’te katliamlar yaşanırken kimse-
den çıt çıkmıyor, ses gelmiyor, tepki 
duyulmuyor. 

Bu mudur medeniyetiniz? Bu 
mudur demokrasi ve insan hakla-
rından anladığınız? Bu mudur geliş-
mişliğinizin ölçüsü, zenginliğinizin 
övüncü? Buysa eğer, diyeceğim odur 
ki, yere batsın medeniyet algınız, 
yere çakılsın demokrasi ve gelişmiş-
lik anlayışınız.”
n AA

2 bin 274 öğretim kurumu
FETÖ’den kapatıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yük-
seköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Baş-
kanlığı (ÖSYM) ve üniversitelerin 
2018 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıl-
maz, komisyonda yaptığı sunumda, 
Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM 
ile üniversitelerin 2018 Yılı Merke-
zi Yönetim Bütçe Kanunu tasarıları 
ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu tasarıları ve bakan-
lık faaliyetleriyle hedefleri hakkında 
bilgi verdi.

Eğitim bütçesinin, 2018 yılında 
bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 
18’ine denk düşecek şekilde 134 
milyar 727 milyon lira olarak be-
lirlendiğini aktaran Bakan Yılmaz, 
şöyle konuştu: 

“Söz konusu bütçe çerçevesin-
de bakanlığımız, toplumun hemen 
hemen tüm kesimlerini içine alan 
örgün ve yaygın eğitim ve öğretim 
hizmetlerini yerine getirmektedir. 
2017-2018 eğitim ve öğretim yılın-
da resmi ve özel 10 bin 482 okul ön-
cesi, 25 bin 308 ilkokul, 18 bin 643 
ortaokul ve 11 bin 360 lise olmak 
üzere toplam 65 bin 793 okulumuz-
la eğitim ve öğretim faaliyetlerimize 
devam ediyoruz. Bu okullarımızda, 
1 milyon 61 bin 989 öğretmen ile 
toplam 17 milyon 508 bin 955 öğ-
rencimize eğitim vermekteyiz.”

‘BİN 65’İ ÖZEL OKUL 
FETÖ’DEN KAPATILDI’

2017-2018 eğitim ve öğretim 
yılı itibarıyla bin 777 yeni özel oku-
lun faaliyete başladığını kaydeden 
Yılmaz, geçen öğretim yılı dahil ol-
mak üzere toplam 2 bin 850 özel 
okulun açıldığını vurguladı.

Yılmaz, “15 Temmuz 2016’da 
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 
milli iradeye yönelik darbe girişimini 
müteakip bu terör örgütüyle, iltisakı 
veya aidiyeti tespit edilen bin 65’i 
özel okul, 361’i diğer özel öğretim 
kurumu ve 848’i özel öğrenci yurdu 
olmak üzere toplam 2 bin 274 ku-
rum kapatılmıştır. FETÖ tarafından 
gerçekleştirilen 15 Temmuz menfur 
darbe girişiminden sonra bu örgütle 
irtibatlı veya iltisaklı olduğu için ka-
patılan bin 65 özel okul nedeniyle, 
eğitim hizmeti sunumunda herhan-
gi bir boşluk oluşmamış, aksine eği-
tim yatırımı yapan vatandaşlarımız 
sayesinde özel okullaşma oranı ve 
özel okula gitme oranı artmıştır.” 
diye konuştu.

40 YAŞ VE ALTINDAKİ 
ÖĞRETMEN SAYISI YÜZDE 66
Yılmaz, bakanlığa bağlı resmi 

eğitim kurumlarında görev yapan 

904 bin 679 öğretmen bulundu-
ğunu, AK Parti hükümetleri döne-
minde atanan öğretmen sayısının, 
mevcut öğretmen sayısının yüzde 
64’üne karşılık geldiğini bildirdi. Bu-
nun da aynı zamanda Türkiye’nin 
genç bir öğretmen kadrosuna sahip 
olduğunu gösterdiğini belirten Ba-
kan Yılmaz, 40 yaş ve altındaki öğ-
retmen sayısının toplam öğretmen 
sayısının yüzde 66’sına tekabül et-
tiğini vurguladı.

Yılmaz, açıklamalarına şöyle 
devam etti: “Bu süre içinde, öğret-
men başına düşen öğrenci sayımız; 
ilköğretimde 17’ye, ortaöğretimde 
de 13’e düşmüştür. Ülkenin her ta-
rafında öğretmen doluluk oranları 
birbirine yakın bir orana yükseltil-
miştir. Bilindiği üzere öğretmen ih-
tiyaçları Eğitim Kurumları Yönetici 
ve Öğretmenlerinin Norm Kadro-
larına İlişkin Yönetmelik esaslarına 
göre belirlenmektedir. Norm kadro 
doluluk oranları Doğu Anadolu Böl-
gesi’nde yüzde 92,28’e, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde yüzde 90,35’e, 
ülke genelinde ise yüzde 90,60 sevi-
yesine ulaşmıştır.”

ÖĞRETMENLERİN ÜCRET ARTIŞI
2002’den bu yana göreve yeni 

başlamış 9. derece 1. kademede-
ki bir öğretmenin maaşının yüzde 
515,04 arttığına işaret eden Yılmaz, 
ek ders ücretleri hakkında da bilgiler 
verdi. 

Bakan Yılmaz, şunları aktardı:
“2002’de ek ders ücretinin saa-

ti net 2,75 lira (brüt 3,26 lira) iken 
2017 yılında net 12,11 lira (brüt 
14,38 TL) olmuştur. Bu durumda 
haftada 15 saat, ayda toplam 60 
saat ek ders veren öğretmenimi-
zin ek ders ücreti 2002 yılında 165 
lira iken, 1 Temmuz 2017 tarihi 
itibarıyla yüzde 340,36 artışla net 
726,60 liraya yükselmiştir. Haftada 
15 saat ek ders veren bir öğretme-
ne 2002 yılında maaşı ile birlikte 
toplam 635,20 lira ödenirken, 2017 
yılının ikinci yarısında toplamda 
yüzde 469,67 artışla 3.618,52 lira 
ödenmektedir. Tüm öğretmenlere, 
her eğitim ve öğretim yılında, bir 
defa, eğitim ve öğretim yılına hazır-
lık ödeneği ödenmektedir. Yapılan 
ödeme 2002-2003 eğitim ve öğre-
tim yılında 175 lira iken, 2017-2018 
eğitim ve öğretim yılında yüzde 500 
artışla bin 50 liraya yükseltilmiştir.”

İsmet Yılmaz, 2003 yılından bu-
güne kadar, 48 bin 463’ü hayırsever 
tarafından olmak üzere, toplam 282 
bin 166 adet yeni dersliğin eğitim 
öğretimin hizmetine sunulduğunu 
söyledi.
n AA 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gizli-açık ambargolar, ayaklarımıza takılan çelmeler, elbette bizi sı-
kıntıya sokmaktadır. Buna karşılık biz asırlık bir planı bozarak onların kollarını buduyoruz” dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
partisinin TBMM grup toplantısın-
da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev, Kazakistan Başbakanı 
Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan 
Başbakanı Abdulla Aripov ve Gür-
cistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun res-
mi açılışını gerçekleştirdiklerini söy-
ledi. 

Erdoğan, “Londra’dan Çin’e ka-
dar kesintisiz demiryolu ulaşımını 
sağlayacak bu proje bölgemizde ticari 
ve insani ilişkilerin geleceğini değiş-
tirebilecek bir öneme sahiptir.” diye 
konuştu. 

Açılış töreninin ardından Kazakis-
tan’dan çıkan buğday yüklü ilk trenin 
Mersin limanına öngörülen süreden 
çok daha önce vardığını dile getiren 
Erdoğan, devam eden alt yapı çalış-
malarının da tamamlanmasıyla Av-
rupa’dan Çin’e demiryolu üzerinden 
iki haftada ulaşımın mümkün hale 
geleceğini ifade etti. 

Türkiye açısından bir hayalin ger-
çeğe dönüşmesi yolunda tarihi bir 
adıma da şahitlik ettiklerini dile ge-
tiren Erdoğan, şöyle konuştu; “Tür-
kiye’nin otomobil projesini hayata 
geçirecek girişim grubunda yer alan 
5 babayiğidi kamuoyumuza tanıttık. 
Son bir asırda dünyada yaşanan bü-
yük sıçrama dönemlerinin ilk üçünü 
kaçırmıştık. Geçtiğimiz 15 yılda ülke-
mizi getirdiğimiz seviye bizi dördün-
cü atılım dönemini yakalayabilmemiz 
konusunda fevkalade umutlandırdı. 
Türkiye’nin otomobil projesi işte bu 
dördüncü atılım döneminin adeta 
sembolü olacak, lokomotifliğini yapa-
cak önemde görüyoruz.”

“MİLLETİMİZİN GÜVENİNİ 
BOŞA ÇIKARMADIK”

Erdoğan, geçen cuma 3 Kasım 
2002 seçimlerinin 15. yıl dönümü 
olduğunu anımsatarak, 14 Ağustos 
2001’de kuruluşunu ilan ettikleri AK 

Parti’nin bu seçimlerde elde ettiği 
yüzde 34’lük oy oranıyla birinci parti 
olduğunu ve tek başına iktidara gel-
diğini söyledi.

Parlamentoda yüzde 63 çoğun-
luk elde ettiklerini dile getiren Erdo-
ğan, “Bu oran rahmetli Özal’ın 1983 
ve 1987’de aldığı sonuçlardan sonra 
ülkemizin gördüğü en yüksek seçim 
başarısını ifade ediyordu. Milletimizin 
bize olan güvenini, teveccühünü boşa 
çıkarmadık ve hamdolsun oylarımızı 
sürekli yükseltirken, parlamentoda-
ki oranımız da kendini korudu.” diye 
konuştu.

“KIŞ MEVSİMİNE GİRİYORUZ 
DURALIM’ DİYE BİR ŞEY YOK” 
Türkiye’ye yönelik saldırıların 

diplomatik ve siyasi ayak oyunlarıyla, 
tezgahlarla, kumpaslarla da destek-
lendiğini belirten Erdoğan, terörle 
mücadele yönelik operasyonlara dik-
kati çekti. 

Erdoğan, “Arkadaşlarımız kar, kış 
demeden Hakkari’de, Tendürek’te, 
Cudi’de, Gabar’da sürekli olarak as-
kerimizle, polisimizle, jandarmamız-
la, korucularımızla birlikte oralarda. 
Ve öyle; ‘Kış mevsimine giriyoruz, 

duralım.’ Yok böyle bir şey. Devam. 
Bütün komuta kademesi hepsi orada-
lar. Şu anda bütün siyasi kademeleri-
miz, bakanlarımız, komuta kademesi 
hepsi, işte bu hafta yine hepsi oralar-
daydı ve oradan kendileriyle irtibat 
halindeydik. Orada operasyonlar de-
vam ediyordu.” ifadesini kullandı.

Sokullu Mehmet Paşa’nn Venedik 
Büyükelçisine söylediği, “Biz Kıbrıs’ı 
almakla sizin kolunuzu kestik, sizse 
İnabahtı’nda bizim sakalımızı tıraş 
ettiniz.” ifadelerini hatırlatarak, ke-
silen sakalın daha gür şekilde büyü-
düğünü, ancak kesilen kolun yerine 
gelmeyeceğini belirtti.  Uygulanan 
gizli açık ambargoların, ayaklara ta-
kılan çelmelerin, hemen her konuda 
maruz kalınan ikiyüzlü tavırların Tür-
kiye’yi sıkıntıya soktuğunu ifade eden 
Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu sıkıntı-
lar sakalımızın tıraşı mesabesinde-
dir. Buna karşılık biz asırlık bir planı 
bozarak onların kollarını buduyoruz. 
Türkiye’nin gücünü, milletimizin po-
tansiyelini küçümseyen birileri ısrar-
la felaket tellallığı yapmaya devam 
ediyor. Varsın etsinler. Atalarımız ne 
diyor; ‘Allah kısmet ederse bir kulun 

işini mermere geçirir dişini, Allah 
istemezse o kulun işini muhallebi 
yerken kırar dişini.’ Tarih bize gös-
termektedir ki büyüklük öyle sadece 
topla, tüfekle, parayla, sayıyla olmu-
yor. Büyük olmak için önce koca bir 
yüreğe, sağlam bir imana, güçlü bir 
iradeye sahip olacaksın.”

“BÜYÜK AİLE İÇİNDE ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDECEKLER”

AK Parti teşkilatına çalışmaların-
dan ötürü teşekkürlerini sunan Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“Bu bayrak yarışında gerek teşki-
latlarımızda, gerek belediyelerimizde 
ayrılan arkadaşlarımıza hizmetleri 
için teşekkür ediyorum. Görevi dev-
ralan arkadaşlarımıza da başarılar di-
liyorum. AK Parti ailesi öyle büyük bir 
ailedir ki her an herkese her yerde ih-
tiyaç duyulabilir. Kimse gücenmeye-
cek. Çünkü biz sürekli güncellenen, 
sürekli yenilenen ve güncellendikçe 
çok daha farklı bir hizmet imkanını 
yakalayan bir partiyiz. Dolayısıyla 
görevlerini devreden arkadaşlarımız 
bu büyük aile içinde çalışmaya, emek 
vermeye, proje üretmeye devam 
edeceklerdir.”  n AA 

PKK’nın elinde ABD yapımı ağır silahların ne işi var?

Devlet Bahçeli 

‘Asırlık planı bozuyoruz’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan



Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu 
üyeleri Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan Konya’ya kazandırılan Selçuk-
lu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi 
(SOBE) ve Selçuklu Kongre Merke-
zi’ni ziyaret etti. 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Türkiye’de bir ilk olan ve faaliyetle-
rini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Vakfı (SOBE) adıyla sürdüren Sel-
çuklu Otizmli Bireyler Eğitim Mer-
kezi otizmli çocuklar ve aileleri için 
umut ışığı oluyor. Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Merkezi, otizm ala-
nında yapılan Türkiye’nin en kap-
samlı eğitim merkezi durumunda 
bulunuyor.

Yine Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan Konya’ya kazandırılan ve Ana-
dolu’nun en büyük kongre merkezi 
olan Selçuklu Kongre Merkezi, mo-
dern mimarisi ve fonksiyonelliği ile 
büyük beğeni topluyor. Açılışı Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından gerçekleştirilen merkeze 
ziyaret ve inceleme gezileri sürüyor. 
Selçuklu Kongre Merkezi son olarak 
Konya Ticaret Odası Başkan ve Yö-
netim Kurulu Üyelerini ağırladı.

KONYA TİCARET ODASINDAN 
SELÇUKLU KONGRE 

MERKEZİ’NE ZİYARET 
Konya Ticaret Odası Başkanı 

Selçuk Öztürk ve Yönetim Kuru-
lu üyeleri Selçuklu Belediyesi’nin 
şehre kazandırdığı önemli tesisler-
den olan Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Merkezi (SOBE) ve Selçuklu 
Kongre Merkezi’ni ziyaret etti. Sel-
çuklu Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, ziyarette  heyete Selçuk-
lu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi 
(SOBE) ve Selçuklu Kongre Merkezi 
hakkında bilgi verdi.

 Selçuklu Kongre Merkezi’nin  
Konya’yı Anadolu’nun kültür mer-
kezi haline getirecek, hem mimari 
hem de ekonomik açıdan Konya’ya 
katkı sağlayacak bir eser olduğunu 
ifade eden Başkan Altay,”Türki-

ye’nin en güzel kongre merkez-
lerinden birini inşa ettik. Anado-
lu’nun kalbinde, kadim Selçuklu 
başkentine böyle güzel bir eser ka-
zandırmanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Türkiye’nin en güzel salonla-
rından  oluşan bu kompleks inşallah 
Konya’nın bilim, kültür ve sosyal 
hayatına ciddi bir katkı sağlayacak-
tır. Ulusal ve uluslararası etkinlikle-
re ev sahipliği yapacak  faaliyetlerin 
yanı sıra içerisinde yer alacak res-
toran- kafeleri, tematik dükkanları, 
cep sineması, atölyeleri ve toplantı 
mekanları ile kentin yoğun olarak 
kullanılan buluşma ve cazibe nok-

tası olacak” dedi. 
Kongreler, ulusal ve uluslarara-

sı toplantılar denilince Anadolu’da 
akıllara ilk Selçuklu Kongre Merke-
zi’nin geleceğini ifade eden Başkan 
Altay, “Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifle-
riyle açılışını gerçekleştirdiğimiz 
Kongre Merkezimizin ilk programı-
nı da Cumhurbaşkanımız ile birlik-
te yaptık. Böylesi önemli ve güzel 
bir programa ev sahipliği yapan 
merkez, şehrimizin ve ülkemizin 
gelişimine katkı sağlayacak birçok 
programa da ev sahipliğini yapacak. 
Kongre Merkezimiz Kongre Turiz-

mine ve dolayısıyla şehrimizin ticari 
hayatına da katkı sağlayacak” dedi.  

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan eserlerin 
şehre katma değer ve ekonomik 
katkı sağlayacağını ifade eden  Kon-
ya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öz-
türk ise “Kongre turizmi şehrimizin 
ticari ve ekonomisi açısından önem-
lidir. Burada yapılacak etkinlikler 
sektörel bazda şehrimize değer ka-
tacaktır. Bu değerli yatırımdan  do-
layı Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ve ekibine teşekkür 
ediyor, başarılarının devamını dili-
yorum” dedi.   n HABER MERKEZİ 
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MEDAŞ, muhtarlar ile biraraya geldi
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 

(MEDAŞ) yetkilileri muhtarlarla is-
tişare toplantısında bir araya geldi. 
Konya Muhtarlar Birliği Derneğinde 
gerçekleştirilen toplantıda konuşan 
MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmaz-
baş, muhtarlardan gelen şikayetler 
ve taleplerin öncelikli olduğunu be-
lirterek, “Hep söylediğim gibi bizim 
öncelikli amacımız, vatandaşın ihti-
yaçlarını en kısa sürede gidermek, 
elimizden geldiğince, gücümüz yet-
tiğince ve burada muhtarlarımız bi-
zim için en önemli köprü görevinde. 
Çünkü mahallelerindeki sıkıntıları, 
şikayetleri onlar birebir yaşıyorlar, 
mahallede yaşayan vatandaşlardan 
birebir alıyorlar. Dolayısıyla biz belli 
bir süre önce çeşitli iletişim kanalları 
kurmuştuk ve bu kanallar vasıtasıyla 
vatandaşlarımızın şikayetlerini muh-
tarlarımız aracılığıyla hızlıca alıyoruz 
ve bunları da biran önce çözüyoruz. 

Ben burada muhtarlarımıza çok te-
şekkür ediyorum. Çünkü ben inanı-
yorum ki biz el ele gönül gönüle ça-
lıştığımız takdirde hizmeti en kaliteli 
şekilde ve en hızlı şekilde götürebili-
riz” şeklinde konuştu.

Konya Muhtarlar Birliği Derneği 
Başkanı Suat Uzun da, MEDAŞ ile 
birlikte çalıştıklarını belirterek, “Biz 
bu birlik ve beraberliğimiz sayesinde 
ve başta Eyüp bey, Erol bey olmak 
şartıyla müdürlerimizle istişare sonu-
cunda 186’yı bile kullanmaz olduk. 
Nedenine gelince, ilçe müdürlerimiz 
bizlerle el ele çalışıyor artık. Gecenin 
saat 12 sularında bile WhatsApp 
grubumuzdan bizleri takip eden mü-
dürlerimiz bakıyor ki biz yazıyoruz, 
falan mahallede elektrikler kesildi, 
anında müdürlerimiz müdahale 
edip 10-15 dakikada, en geç yarım 
saatte çözebiliyoruz. Ben burada iç-
tenlikle teşekkür ediyorum. Bununla 

yetinmeyip, diyorum ki böyle birlik 
ve beraberliğin Türkiye’mize örnek 
olmasını diliyorum. İnşallah Türkiye 
genelinde 81 ilimizde bu işleri böyle 
götürürüz” dedi.

Toplantının ardından muhtarlar 
MEDAŞ yetkilerine teşekkür belgesi 

takdim etti. Konya Muhtarlar Birliği 
Derneğinde yapılan toplantıya ME-
DAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 
MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı 
Eyüp Erduran, MEDAŞ bölge mü-
dürleri ve muhtarlar katıldı.
n İHA

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) ve Selçuklu Kongre Merkezi’ni ziyaret etti

KTO’dan SOBE ve Selçuklu 
Kongre Merkezi’ne tam not

Dığrak mahallesine gölet 
ve damla sulama sistemi

Tarladaki cinayetle ilgili
iki kişi gözaltına alındı

Konya genelindeki gölet ve su-
lama yatırımlarını sürdüren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Ilgın’ın Dığ-
rak Mahallesine 370 dekar sahayı 
sulayacak gölet ve damlama sulama 
tesisi kazandırıyor. Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir 
Yasası ile ilçelerde yapmaya sür-
dürdüğü sulama yatırımlarına bir 
yenisini de Ilgın’da ekliyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, şehir genelinde ihtiyaç 
duyulan bölgelerde sulama yatırım-
larına devam ettiklerini belirterek, 
üretimi artırmak ve çiftçinin kal-
kınmasına katkı sağlamak amacıyla 
tarıma ve tarım projelerine desteği 
artırarak sürdürdüklerini ifade etti. 
Köyden şehre göçü önlemek ve 
halkın doğduğu yerde kaliteli bir ya-

şam sürmesi için ilçe ve beldelerde 
özellikle tarımsal yatırımlara ağırlık 
verdiklerini kaydeden Başkan Ak-
yürek, Ilgın’ın Dığrak Mahallesin-
de gölet ve damlama sulama tesisi 
inşaatının devam ettiğini söyledi. 
Göletin tamamlandığında 126 bin 
metreküp su depolama hacmine 
sahip olacağını kaydeden Başkan 
Akyürek, proje tamamlandığında 
370 dekar sahanın sulama imkanı-
na kavuşacağını dile getirdi. Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
KOP İdaresi kaynaklarıyla yapımı 
sürdürülen Ilgın Dığrak Göleti ve 
Damlama Sulama Tesisi, 1 milyon 
200 bin liraya mal olacak. Yatırım 
tamamlandığında mahallede hane 
halkının yıllık gelirinde önemli bir 
artış olması hedefleniyor.  n İHA 

Tarlada başından vurularak öl-
dürülmüş halde bulunan şahsın, 
‘yasak aşk’ cinayetine kurban gittiği 
ileri sürüldü. Olay, 2 Kasım Perşem-
be günü Konya’nın Altınekin ilçesi-
ne bağlı Yenice Mahallesi Kalınyer 
mevkisinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, 37 yaşındaki A.S., 
pancar sökmek için gittiği tarlada 
başından vurularak öldürülmüş ola-
rak bulundu. Olay sonrası Konya İl 
Jandarma Komutanlığı Altınekin 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 
çalışma başlattı. Jandarma ekiple-
rinin çalışmalarının ardından olayla 
ilgili A.S.’nin hem amca oğlu hem 
de eniştesi olan İ.S. (47) ile yeğeni 
M.S. (23) gözaltına alındı. Öldürülen 
A.S.’nin, karısı Z.S. ile amca oğlu 
ve eniştesi olan İ.S.’nin yasak aşk 
yaşadığını karısına gelen mesajla 
öğrendiği ve savcılığa giderek me-
saj kayıtlarını çıkaracağını söylediği 

öğrenildi. Bunun üzerine paniğe 
kapılan Z.S.’nin, İ.S.’yi arayarak, “A. 
durumu öğrendi. Bizi köye rezil ede-
cek. Ne yap ne et bizi bu durumdan 
kurtar” dediği ileri sürüldü.

İ.S. de Z.S. ile konuşmasının ar-
dından tarlaya pancar sökmeye gi-
den A.S.’nin yanına gitti. İ.S., amca 
oğlunun olduğu traktöre binerek 
sohbet etmeye başladı. Yaklaşık 1 
saat süren konuşmanın ardından 
İ.S. yanında getirdiği tabancayla 
A.S.’yi başından vurarak öldürdü. 
İ.S. olayın ardından kaçarak uzak-
laştı. Olay sonrası titiz çalışma ya-
pan Konya İl Jandarma Komutanlığı 
Suç Araştırma ekipleri cinayete kur-
ban giden A.S.’nin karısı Z.S. ve İ.S. 
ile yeğeni M.S.’yi yakalayarak gözal-
tına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin 
ardından Z.S., İ.S. ve M.S. adliyeye 
sevk edildi.
n AA



“Hakkında yolsuzluğa karıştığına 
dair delil bulunan kişi, ister prens, 
ister bakan olsun hukuki soruştur-
madan muaf tutulmayacaktır.” Bu 
sözler Mayıs ayında bir televizyon 
programında ülkesinin yolsuzlukla 
mücadele konusundaki politikaları 
hakkında konuşan Suudi Arabistan 
Veliahtı tarafından sarf edildi. Veliaht 
yolsuzluğa karışanların siyasi ağır-
lığı ve ekonomik gücü dikkate alın-
maksızın kim olursa olsun hakkında 
kovuşturma yapılacağının sözünü 
vererek, yürütme erkinin önceliğinin 
yolsuzlukla mücadele olacağını taah-
hüt etti.

“4 Kasım 2017” tarihi Suudi Ara-
bistanlıların zihinlerine Suudi Ara-
bistan vatandaşlığı bulunan Lübnan 
Başbakanı Saad Hariri’nin başkent 
Riyad’da istifasını açıklamasıyla baş-
layan yerel ve bölgesel açıdan son 
derece önemli hızla ve peş peşe geli-
şen olayların yaşandığı bir gün olarak 
kazınacak.

Hariri’nin istifasının ardından ge-
cenin ilk saatlerinde Riyad sakinleri 
Husilerin Kral Halid Havalimanını 
hedef aldığı uzun menzilli füze sal-
dırısından dolayı endişe yaşadı. Ar-
dından Riyad’dan füzenin hedefine 
ulaşmadan hava savunma sistem-
leri tarafından başarıyla imha edil-
diği yönünde açıklama geldi. Suudi 
Arabistan öncülüğündeki koalisyon 
güçlerine ait uçaklar, olaya Yemen’in 
başkenti Sana’daki Savunma ve İçiş-
leri bakanlıklarını hedef alan hava 
saldırılarıyla karşılık verdi.

Ancak aynı akşam yaşanan en 
önemli gelişme Veliaht Prens Mu-
hammed bin Selman başkanlığında 
Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Ko-
misyonu oluşturulmasını öngören 
kraliyet kararnameleri oldu. Bunu 
bazı bakan ve prenslerin görevlerin-
den azledilmesi, 11’i prens, 4’ü yeni, 
onlarca eski dönem bakanın yanı sıra 
iş adamları ve üst düzey yetkilileri 
kapsayan gözaltılar takip etti. 

Bin Selman başkanlığında, De-
netim ve Soruşturma Kurulu, Yol-
suzlukla Mücadele Ulusal Kurulu, 
Genel Denetim Divanı ve Ulusal Gü-
venlik Birimi başkanlarının yanı sıra 
baş savcıyı da kapsayan Komisyonun 
oluşturulması yönündeki kararna-
meden bir kaç saat sonra gözaltı ope-
rasyonu başladı. Suudi Arabistan’da-
ki Üst Düzey Alimler Kurulu da söz 
konusu Komisyonun oluşturulması 
kararını kutladı. Kurul yolsuzlukla 
mücadelenin, terörle mücadele ka-
dar önemli olduğunu belirterek, “İs-
lam hukuku, yolsuzlukla mücadeleyi 
vurgular ve emreder.” açıklamasın-
da bulundu.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE
Kraliyet kararnamelerinin ya-

yınlanmasıyla çok sayıda bakan ve 
yetkili azledildi. Yarı resmi basın 
organları, yolsuzluk suçlamasıyla 
11 prensin yanı sıra eski ve yeni dö-
nemde bakan ve bakan yardımcılığı 
görevlerinde bulunan 38 kişinin gö-
zaltına alındığını duyurdu. Bunların 
arasında büyük şirketlerin eski mü-
dürleri ve iş adamları da bulunuyor-

du. Ayrıca ülke içinde ve yurt dışına 
tüm özel uçuşlar durduruldu.

Bazı adım ve uygulamalarla, Bin 
Selman’ın ülkesinin “mutedil ve di-
ğer görüşlere açık İslam” anlayışına 
dönmeyi benimseyen yeni Suudi 
Arabistan vizyonu çerçevesinde 4 
Kasım’da alınan kararlara zemin 
hazırlandı. Bu kararların muhatabı 
“radikal” İslam’dan kaçınan batı ile 
iptal edilen bazı heyetlerin dayattığı 
“prangalardan” kurtulmak isteyen 
gençlerdir. Bu kararlar, ayrıca geçen 
haftalarda çoğu sembol ismin gözal-
tına alındığı “Sahve’nin” (uyanış) on 
yıllardır hakim olduğu atmosferi de-
ğiştirecek fikri bir ortam oluşturma 
çabasıdır.

Veliaht Prens, yüzde 70’ini 30 
yaş altı nüfusun oluşturduğu bir top-
lumda, bir yandan İslam’ın “radikal” 

yorumlarıyla mücadeleye diğer yan-
dan kalkınma ve yolsuzlukla müca-
dele gibi ekonomik reformlara yo-
ğunlaşıyor. Muhammed bin Selman, 
gelecek 30 yılın radikal düşünceyle 
mücadele içinde geçmesini istemi-
yor. 

Suudi Arabistan’da halkın büyük 
bölümünü oluşturan gençler, önceki 
nesillere oranla en az dindar kesim. 
Devlet içerisinde etkin kurumlar ve 
görevlere yaptığı atamalar yoluyla 
ülke yönetiminde ve karar alımında 
en büyük role sahip olmak isteyen 
32 yaşındaki Muhammed bin Selma 
n da bu kesime mensup. Eski nesli 
yavaş yavaş uzaklaştırma çabaları 
çerçevesinde yaşı büyük prenslerin 
görevlerinden alınıp yerlerine veliaht 
prensin yaşına yakın bir grubun ge-
tirilmesi, yeni, yolsuzluğun daha az 

olduğu ve genç bir Suudi Arabistan 
inşa etme hedefi taşıyor. Yani Bin 
Selman, toplumsal konumlarını dik-
kate almadan idari ve mali “yolsuzluk 
yapanlara” alternatif olarak, dosyala-
rında “yolsuzluk” kaydı bulunmayan 
yeni yüzler getirmeye çalışıyor.

Suudi Arabistan basını ile sosyal 
medya hesapları takip edildiğinde 
görevlere atanan yeni kişilerin, daha 
önce “yolsuzlukla” itham edilme-
miş “temiz” isimler olduğu izlenimi 
oluşuyor.  Suudluların yorumları ve 
bloglarında da atılan son adımlar 
konusunda “açık bir sevinç” gözlem-
lemek mümkün. Çok büyük servet 
sahibi olan “yolsuzluk başlarının” 
hedef alınmasının, “hayırlı” kararlar 
şeklinde nitelendirildiği yorumlarda, 
bu servetlerin çoğunun gayri meşru 
yollarla elde edildiği değerlendiril-
mesinde bulunuluyor. Aslında ülke-
nin servetlerinden olduğu belirtilen 
bu kazanımlarda “bizim de hakkımız 
var” deniliyor. Sosyal medya kullanı-
cıları, özellikle gençlerin ev alabilme, 
giderlerin ödenmesi, sağlık harcama-
ları ve borçlarının ödenmesi gibi aşa-
madığı zor problemlerinin çözümü 
için bu servetlerde payları olduğunu 
düşünüyor.  Bu sevinç ve rahatlığın 
arkasında, Veliaht Prensin gençleri 
öncelikleri arasına almasının olduğu 
su götürmez bir gerçek. Alınan bu 
kararların öncelikli hedefi gençler. 
Bin Selman, kararları konusunda 
gençlerin desteğini almayı başardı. 
n AA 

Suudi Arabistan Savunma Ba-
kanı ve Veliaht Prensi Muhammed 
bin Selman, İran’ın Yemen’deki Hu-
silere füze sağlamasının “doğrudan 
askeri bir saldırı” sayılabileceğini 
söyledi.

 Suudi Arabistan resmi ajansı 
SPA’nın haberine göre, Suudi Ara-
bistan Savunma Bakanı ve Veliaht 
Prensi Muhammed bin Selman, 
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Jo-
hnson ile telefonda görüştü. Görüş-
mede Bin Selman, “İran rejiminin 
kendisine bağlı Husi milislere füze 
tedarik etmesi doğrudan askeri bir 
saldırı sayılır. Hatta krallığa karşı bir 
savaş hareketi olarak düşünülebilir” 
ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı John-
son da Husilerin Riyad’a yönelik ba-
listik füze saldırısını ve kasıtlı olarak 
sivillerin hedef alınmasını kınadı. 
Johnson, ülkesinin güvenlik tehdit-
leri karşısında Suudi Arabistan’ın 
yanında yer aldığını belirtti.

Görüşmede ayrıca uluslararası 
ve bölgesel durumların ele alındığı 
kaydedildi.

Yemen’den Suudi Arabistan’ın 
başkenti Riyad’ın kuzeydoğusuna 
geçen cumartesi günü atılan balistik 
füzeler, hava savunma sistemlerin-
ce etkisiz hale getirilmişti.
n AA
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Başkan Trump: Kral Selman ne yaptığını biliyor
ABD Başkanı Trump, Suudi Ara-

bistan’da yaşanan gelişmelere ilişkin 
Kral Selman ile Veliaht Prensi Mu-
hammed bin Selman’ı destekleyen 
açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 
Suudi Arabistan’da çok sayıda prens, 
bakan ve üst düzey devlet yetkilisini 
kapsayan gözaltı dalgasına ilişkin 
Kral Selman bin Abdulaziz ile Veli-
aht Prensi Muhammed bin Selman’ı 
destekleyen paylaşımlarda bulundu. 
Twitter hesabından açıklama ya-
pan Trump, “Kral Selman ve Suudi 
Arabistan Veliaht Prensi tam olarak 
ne yaptıklarını biliyorlar.” mesajını 
paylaştı. Trump ayrıca mesajında, 
“Şu kötü davrandıklarından bazıları 
yıllarca ülkelerini sağdılar” ifadesine 
yer verdi. Savunma Bakanı ve Veli-
aht Prens Muhammed bin Selman 

başkanlığında geçen cumartesi ge-
cesi Yolsuzlukla Mücadele Yüksek 
Komisyonu kurulmuş ve aralarında 
11 prens ile 4 bakanın da olduğu 
eski ve mevcut onlarca yetkili gö-
revlerinden el çektirilerek gözaltına 
alınmıştı. Komisyonun hedefinde 
2009 yılındaki “kolera ile ilgili ve 
Cidde’deki atık suyu projesi usul-
süzlüğü” gibi birden fazla yolsuzluk 
dosyası nedeniyle gözaltıların ger-
çekleştirildiği kaydedilmişti. Kraliyet 
kararnamesi gereğince gece kurul-
duğu ilan edilen Yolsuzlukla Müca-
dele Yüksek Komisyonu, tutuklama, 
mal varlığına el koyma ve gerekli di-
ğer işlemleri yapmakla yetkilendiril-
miş, başkanlığına da Kral Selman’ın 
oğlu Veliaht Prens Muhammed bin 
Selman getirilmişti.
n AA

Suudi Arabistan’da yönetim kademelerindeki tasfiyelerle yeni nesil iktidarı devralırken, akrabalık ilişkilerinin 
belirlediği imtiyazların ve bunların doğal sonucu olan yolsuzluk olaylarının da önüne geçilmesi hedefleniyor

Yolsuzluğun önüne 
geçilmeye çalışılıyor

‘Suudi Arabistan’a
uzanan elleri keseriz’

‘İran’ın Husilere füze tedarik
etmesi askeri saldırı sayılır’

Al-Arabiya kanalına ko-
nuşan Suudi Arabistan Kör-
fez İşlerinden Sorumlu Dev-
let Bakanı Sebhan, Lübnan 
hükümeti ve Başbakan Saad 
Hariri’nin istifasıyla ilgili sert 
açıklamalarda bulundu. Su-
udi Arabistan Körfez İşlerin-
den Sorumlu Devlet Bakanı 
Samir es-Sebhan, Lübnan 
hükümetine, Hizbullah’ın 
varlığı nedeniyle, Kraliyet’e 
savaş ilan eden hükümet 
olarak muamele edeceklerini bildir-
di.

Suudi Arabistan merkezli Al-A-
rabiya kanalına konuşan Sebhan, 
Lübnan hükümeti ve Başbakan 
Saad Hariri’nin istifasıyla ilgili sert 
açıklamalarda bulundu.

Sebhan, başkent Riyad’da Ha-
riri’yi kabul eden Suudi Arabis-
tan Kralı Selman bin Abdulaziz’in, 
“Hizbullah’ın saldırılarına maruz 
kaldıklarını ve bu eylemlerin savaş 
ilanı olarak görüldüğünü ilettiğini” 
söyledi.

Hizbullah’ın Suudi Arabistan 
için bir ölüm ve yıkım aracı haline 
geldiğini savunan Sebhan, “Krali-
yet’teki tüm terör operasyonlarına 
ve Yemen’den balistik füze fırlatıl-
masına katılıyorlar. Hizbullah, Lüb-
nan hükümetinde temsil ediliyor. 
Hükümetin bunun tehlikesinin far-
kında olması gerekir. Bu hükümet, 
Suudi Arabistan’a savaş açan bir 
hükümet olarak muamele göre-
cek.” ifadelerini kullandı. Sebhan, 
Lübnanlılara dönüşü olmayan bir 
noktaya gelmeden önce durumu 
düzeltme çağrısı yaptı. Durumun 
Suudi Arabistan’a karşı savaşa ka-
tılma noktasına gelmesi halinde 
büyük bir kararlılıkla bu girişimlere 
engel olacaklarını vurgulayan Seb-
han, “Umut ederim ki diğerleri gibi 
Kraliyet’in bu alandaki hareketlerini 
denemeye kalkmazlar. Lübnan’ın 
Kraliyet’e karşı savaşa girmesine 
razı olmayız ve her alanda siyasi ya 
da siyaset dışı yollara başvururuz. 
Lübnan’ın bu tehlikeyi görmesi ge-
rek” diye konuştu. Sebhan, daha 
önce Lübnan Dışişleri Bakanı Cib-
ran Basil’e, Hizbullah’ın kendi böl-
gesi ve devletinin dışında savaşlara 

girdiğini ve bunun kabul edilemez 
olduğunu söylediklerini, onun da 
bu durumu kontrol altına almak için 
çalışacaklarını ve Hizbullah’ın hare-
ketlerinden kendilerinin de hoşnut 
olmadıklarını belirttiğini aktardı.

Hizbullah’ın eylemlerinin Lüb-
nan için çok ağır sonuçları olacağı 
uyarısında bulunan Sebhan, “Dev-
letimize saldıran her kim olursa ol-
sun haddini bildiririz” değerlendir-
mesini yaptı.

Suudi Arabistan’ın Lübnan hü-
kümeti ile Hizbullah’ı birbirinden 
ayrı tutma döneminin sona erdi-
ğine dikkati çeken Sebhan, şunları 
kaydetti: “Hizbullah, Temsilciler 
Meclisinin ve hükümetin ortağı, 
hükümet üzerinde etkisi var. İki-
sini birbirinden ayrı tutma zamanı 
geçti. Hiçbir şekilde Suudi Arabis-
tan’a saldırılmasına razı olmayız. 
Daha önce de onlara, barış ve itidal 
ile ‘terör partisi’ arasında bir seçim 
yapmaları gerektiğini söylemiştik. 
Lübnan hükümeti, Hizbullah’ın ey-
lemlerine susuyorsa bu, Hizbullah’ı 
destekledikleri anlamına gelir. Bir 
yıl boyunca biz bunu gördük. Lüb-
nan hükümetinden bu partiye karşı 
daha caydırıcı olmasını beklerdik. 
Onlar bunu başaramadıysa da Hiz-
bullah’ı caydıracak ve Lübnan’ın 
güneyindeki mağaralarına çekilme-
lerini sağlayacak olanlar var.”

Hizbullah’ı, “terör ve şiddet 
devletinin piyonu” olarak tanımla-
yan Sebhan, “ülkesine uzanan elleri 
keseceklerini” belirtti. Sebhan son 
olarak, Saad Hariri’nin Suudi Ara-
bistan tarafından istifaya zorlandığı 
ya da ev hapsinde tutulduğu yönün-
deki iddiaların Hizbullah’ın günde-
me getirdiği “yalanlar” olduğunu 
savundu.   n AA

Hariri’nin istifasının ardından gecenin ilk saatlerinde Riyad sakinleri 
Husilerin Kral Halid Havalimanını hedef aldığı uzun menzilli füze saldırısından dolayı endişe yaşadı.
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Hakan Çalhanoğlu’nun Dünya Kupası üzüntüsü
İtalya’nın Milan takımında 

forma giyen milli futbolcu Hakan 
Çalhanoğlu, Dünya Kupası’na 
katılamadıkları için çok üzgün ol-
duklarını söyledi. 

Hakan, Türkiye Futbol Fe-
derasyonu (TFF) ile erkek giyim 
markası Damat’ı da bünyesinde 
bulunduran Orka Holding arasın-
da TFF’nin Riva’da bulunan Ha-
san Doğan Milli Takımlar Kamp 
ve Eğitim Tesisleri’nde gerçek-
leştirilen sponsorluk anlaşması 
sonrasında gazetecilere yaptığı 
açıklamada, “Maalesef Dünya 
Kupası’na katılamadık. Bu konu-
da çok üzgünüz, başaramadık. 
Artık önümüzdeki senelere baka-
cağız. Şimdi iki hazırlık maçımız 
var. Hocamız bizi iyi çalıştırıyor. 
Bu karşılaşmaları kazanmak isti-
yoruz. Kendimizi geliştirmeliyiz. 
Kampta çok genç oyuncularımız 

var, inşallah bu iki maçta iyi oyna-
rız ve hatalarımızı görürüz. Önü-
müzdeki turnuvalar çok önemli.” 
ifadelerini kullandı. 

TFF Başkanı Yıldırım Demirö-
ren’in, “Milli takım olarak yeni-
leniyoruz. Yeniden yapılanma 
sürecinde yeni gençler izleyecek-
siniz.” sözleri hakkında ise Hakan 
Çalhanoğlu, şunları kaydetti: “Ta-
kıma baktığınız zaman çok genç 
oyuncular var, onların aralarında 
tecrübe olarak ben önde gözü-
küyorum. Oğuzhan ve Cenk de 
var. Arda ve Burak ağabeylerden 
gördüğümüz şeyleri devam ettire-
rek, gençlere yansıtmak istiyoruz. 
Onlardan da tecrübe kazandık. 
Onlar bizlere çok yardımcı oldu. 
Elimizden geleni yapmaya çalışa-
cağız. Fiziksel olarak daha güçlü 
olmalıyız. Milli takımlar fizik gücü 
yüksek ekipler oluyor. İstekliyiz, 

arzuluyuz, bunu antrenmanlarda 
görüyorum. Yetenekli oyuncu-
larımız var ama sadece yetenek 
yetmiyor. İyi hazırlanarak önü-
müzdeki turnuvaya iyi başlamak 
istiyoruz.” 

‘HERKESİN GÖZÜ 
BENİM ÜZERİMDE’

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 
ekiplerinden Milan’daki ilk sezo-
nunu hakkında da konuşan Ha-
kan, “Benim için kolay değildi, 
4 ay cezadan sonra kendimi yeni 
yeni toparlayabildim. İlk trans-
ferim Milan oldu. Hemen oraya 
adapte olmak, lige alışmak kolay 
değil. Ama yavaş yavaş toparla-
maya çalışıyorum. Takım arka-
daşlarım ve hocam bana çok yar-
dımcı oluyor. Kendimi İtalya’da 
çok iyi hissediyorum. Güzel bir 
şehir, seyircilerimiz zaten çok tut-
kulu. Benim için en önemlisi ora-

da kendimi daha iyi geliştirmek. 
Daha büyük bir oyuncu olmak 
istiyorum. Orada başarılı olmak 
için her şeyi yapıyorum, çok ça-
lışıyorum.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Milan’da 10 numaralı for-
mayı giydiğini hatırlatan Hakan 
Çalhanoğlu, şöyle konuştu: “Mi-
lan’da 10 numarayı aldığım için 
herkesin beklentisi çok büyük. 
Herkesin gözü benim üzerimde. 
Geçtiğimiz hafta ilk golümü attı-
ğım için çok mutluyum, biraz uzun 
sürdü ama 4 aydan sonra futbola 
başlayınca her şey istediğiniz gibi 
olmuyor. Biraz zamana ihtiyacım 
var. Fiziksel olarak da herkesten 
gerideydim ama şu an kendimi 
çok iyi hissediyorum. Bu gol beni 
motive etti, inşallah daha iyi oy-
nayarak daha çok gol atarım.” 
n İHA

Bursaspor’da stadyumun isim 
hakkı için görüşmeler sürüyor

Bursaspor’un maçlarına ev sa-
hipliği yapan Bursa Büyükşehir Bele-
diye Stadyumu’nun isim sponsorluğu 
konusunda yeşil-beyazlı idarecilerin 
VakıfBank ile görüştükleri ve 1-2 hafta 
içerisinde somut gelişmelerin yaşa-
nabileceği öğrenildi. 1 Haziran 2011 
tarihinde temeli atılan ve 17 Ocak 
2016 tarihinde ise Trabzonspor ile 
oynanan Süper Lig karşılaşmasıyla 
birlikte Bursaspor’un maçlarına ev 
sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Be-
lediye Stadyumu’nun isim hakkı için 

görüşmeler sürüyor. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yaptırılan 
ve geçen yıl 10 yıllığına Bursaspor’a 
devredilen stadyumun isim hakkı için 
Bursaspor yönetiminin VakıfBank yet-
kilileri ile görüştüğü bildirildi.
ADEMOĞLU: 1-2 HAFTA İÇERİSİNDE 

SOMUT GELİŞMELER
 YAŞANACAKTIR

Maddi anlamda zor günler geçi-
ren yeşil-beyazlı kulübün stadyumun 
isim hakkı için VakıfBank’tan yıllık 3 
milyon doların üzerinde bir rakam ve 

5+5 yıllık bir anlaşma talep ettiği öğ-
renildi. İHA muhabirine açıklamalar-
da bulunan Bursaspor İkinci Başkanı 
Ali Ademoğlu, “Görüşmeler pozitif 
yönde ilerliyor. 1-2 hafta içerisinde 
somut gelişmeler yaşanacaktır. Bi-
zim tek rakibimiz zaman. Stadyumun 
timsah kafası kısmı ve diğer eksik 
yerlerinin tamamlanması için de ça-
lışmalar sürüyor. Ligin ikinci yarısının 
başında kalan yerlerin de tamamla-
nacağını öngörüyoruz” dedi.
n İHA

Evkur Yeni Malatyaspor’da 
Erol Bulut takımından memnun

Süper Lig temsilcisi Evkur 
Yeni Malatyaspor’da geçen hafta 
kaybedilen M.Başekşehir maçının 
üzüntüsü sürerken, Teknik Direktör 
Erol Bulut takımına sahip çıkarak, 
“Eksiklerimiz var ama takımımın 
gelişiminden memnunum. İlerle-
yen günlerde daha da iyi olacağız” 
dedi. Malatyaspor’un başına geç-
tikten sonra takıma kritik puanlar 
kazandıran genç teknik adam, 
geçen hafta oynadıkları M.Başak-
şehir karşısında iyi bir görüntü ser-
gilediklerini ifade etti. Takım olarak 
iyi yolda olduklarını belirten Bulut, 
“Başakşehir maçında gerektiği 
gibi oynadığımızı söyleyebilirim. 
Ancak özellikle skora katkı yapması 
gereken oyuncuların son vuruşları-
nın golle sonuçlanmaması maçın 
sonucunun aleyhimize olmasına 
neden oldu. Başakşehir takımı bu 
ligin kaliteli ekiplerinden. Özellikle 
ikinci yarıda ürettiğimiz pozisyonlar 

onlar adına alışık olmadıkları bir 
tabloydu. Bu anlamda takımımın 
üretkenliği beni memnun etti. Ek-
silerimiz var ama takımımın gelişi-
minden memnunum” dedi.

‘AZUBUİKE’NİN ARADA 
TAKIMA TEKRAR DÖNMESİNİ 

BEKLİYORUZ’
Bulut, milli arayı en iyi şekil-

de değerlendireceklerini de ifade 
ederek şunları söyledi: “Perşembe 
günü Malatya’da çalışmalarımıza 
başlayacağız. Bu arayı en iyi şekil-
de değerlendirmek istiyoruz. Tabi 
özellikle sakat oyuncularımızın ara-
mıza dönmesi bakımından da bu 
ara iyi oldu diye düşünüyorum. Bili-
yorsunuz Azubuike, Rahman, Eren 
ve Aytaç uzun süredir aramızda 
yok. Belki diğer oyuncuların iyileş-
mesi biraz daha sürer ama Azubui-
ke’nin arada takıma tekrar dönme-
sini bekliyoruz” diye konuştu.
n İHA

‘Yabancı sınırlaması 
herkesi ilgilendiriyor’

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son 
günlerin en büyük tartışma konusu olan yabancı sı-
nırlaması hakkında yaptığı açıklamada, “Konuyla 
ilgili önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği olarak bir top-
lantı yapacağız. Bu yabancı sınırlaması konusu Sü-
per Lig ve alt ligleri de yakından ilgilendiriyor” dedi.  
Yabancı oyuncu konusunun Türk futbolunu yakından 
ilgilendirdiğini belirten Özbek, “Bizim yapacağımız 
toplantının ardından federasyon başkanıyla da yapa-
cağımız görüşmenin ardından Türk futbolunun fayda-
sına bir mutabakata varacağız. Lucescu’nun açıkla-
masını ben de okudum ama böyle bir anlaşmamız 
yoktu federasyonla. Kulüpler Birliği’nin de böyle bir 
toplantı yapması lazım” diye konuştu.  n İHA

Trabzonspor’da 
kamp başlıyor

Milli maç arasında Antalya’da kamp yapacak 
olan Trabzonspor takımının oyuncuları, Antalya’da 
toplandı. Kayserispor maçının ardından iki gün izin 
yapan bordo-mavili futbolcular, gruplar halinde An-
talya’ya geldi. Trabzon’dan gelen az sayıda genç 
oyuncu ile kaleci Esteban Alvarado, kampın yapıla-
cağı Belek’teki otele takım otobüsüyle hareket etti. 
Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almaya-
cağı kampın kadrosunda, bordo-mavili takımın eski 
oyuncusu İbrahima Yattara tarafından tavsiye edilen 
18 yaşındaki Gineli futbolcu Amara Keita da bulu-
nuyor. Keita’nın A takımda deneneceği öğrenildi. 
Trabzonspor’un Antalya’daki ilk antrenmanını bugün 
yapacağı bildirildi. 
n AA

Aykut Kocaman 
takımının başında
Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın görevinin başında 
olduğunu açıkladı.  Sarı-lacivertli kulüp, Osmanlıspor ile 1-1 beraberlikle 
tamamlanan maçın ardından, "Kendi adıma gerekeni yapacağım" diyerek 

istifa sinyali veren Aykut Kocaman ile ilgili açıklama yaptı
Sarı-lacivertli kulübün internet site-

sinde yer alan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: "04 Kasım 2017 günü, dep-
lasmanda oynadığımız Osmanlıspor kar-
şılaşmasının ardından, maç sonucunun 
vermiş olduğu üzüntü ve duygu yoğunlu-
ğu nedeniyle, Teknik Direktörümüz Sayın 
Aykut Kocaman, ulusal basın önünde bir-
takım ifadeler kullanmış; bu ifadelerden 
yola çıkarak birçok iddia ortaya atılmıştır. 
Gelinen noktada, Fenerbahçe Profesyo-
nel Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü 
Sayın Aykut Kocaman’dır ve hocamız bu-
günkü idmanda takımımızın başındadır. 
Kaybedilen puanlar, puan tablosundaki 
durum tabi ki hiçbir Fenerbahçeliyi mutlu 
edecek cinsten değildir; ancak unutul-
mamalıdır ki, henüz kaybedilmiş bir şey 
yoktur. Geçmişte örneklerine şahit ol-
duğumuz gibi, futbol takımımızın geriye 
düştüğü zamanlar olmuş, ancak büyük 
taraftarının koşulsuz desteğiyle ayağa 
kalkmasını bilmiş ve şampiyonluk kupa-
sını gururla kaldırmıştır. Bugün de hede-
fimiz şüphesiz ŞAMPİYONLUKTUR. Ka-
muoyundan ve medyadan beklentimiz, 
dedikodu haberciliği ve manipülasyonu 
bir tarz edinmiş gazetecilikten ziyade, 
kulübümüzden yapılan açıklamalar baz 
alınarak gündem oluşturulmasıdır. Mev-
cut durumda, futbol takımımız, Sivasspor 
karşılaşması için çalışmalarına Teknik 
Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman ön-
derliğinde başlayacaktır."

AYKUT KOCAMAN İDMANA KATILDI
Fenerbahçe'de istifa sinyali veren 

Teknik Direktör Aykut Kocaman, dün 
antrenman için Samandıra Can Bartu 
Tesisleri'ne geldi. Osmanlıspor ile 1-1 
berabere tamamlanan karşılaşma son-
rası, "Kendi adıma gerekeni yapacağım" 

diyerek istifa sinyali veren Fenerbahçe 
Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sa-
mandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. 
Takımdaki geleceği merak edilen Koca-
man, saat 16.00'da yapılan antrenman-
da takımın başında yer aldı.

AİDAT BORÇLARI
 HAKKINDA AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesin-
den yaptığı açıklama borcu olan üyelerin 
aidatlarının kulüp tarafından ödendiği 
iddiasına yanıt verdi. Yapılan açıklama-
da, “Dün, dün bir internet sitesinde Le-
vent Kalkan imzasıyla yer alan bir köşe 
yazısında, kulübümüz tarafından kongre 
üyelerinin aranarak geçmiş dönemlere 
ait olan aidat borçlarının kulüp tarafın-
dan karşılandığına dair yalan bir iddia 
yer almıştır. Bahse konu iddia gerçeği 
yansıtmamaktadır. Başkanımız veya 
kulübümüzün, aidat borçları bulunan 
üyelerin aidat borçlarını ödemesi gibi bir 
durum söz konusu değildir. Söz konusu 
haberde yer alan hayal ürünü diyaloglar 
kamuoyunda olumsuz algı yaratmaya 
yönelik bir nitelik taşımaktadır. Bu habe-
rin yazarı bilmelidir ki, yazdığı bu yalan 
haber Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı 
ve Yönetimine değil, sadece Fenerbahçe 
Spor Kulübü’ne kalıcı zarar vermektedir. 
Önümüzdeki yıl yapılacak seçimler için 
bugünden aidat ödemesi yapabilmek ne 
hukuken ne fiilen mümkün değildir. Söz 
konusu haberi yapan yazar en azından bu 
basit gerçeği bilmeli ve yalanın bu kadar 
zayıf temeller üzerine oturmuş olduğunu 
görmelidir. Bu tür manipülatif, basit ya-
lanlar üzerine oturtulmuş haberlere itibar 
edilmemesini kamuoyundan önemle 
rica ederiz” denildi.
n İHA
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Selçuklu Belediyespor
zorlu seriye girecek

Türkiye Basketbol 1. Lig’e sezon 
başında davet edilen ve kısa sürede 
takım kurarak lige dahil olan Selçuklu 
Belediyespor, oynadığı 7 maçta 6 gali-
biyet alarak lige iyi bir başlangıç yaptı. 
Ligin 6.hafta maçında Afyon’a mağlup 
olan mavi beyazlılar bunun dışında ye-
nilgi yüzü görmedi. Son olarak evinde 
Bakırköy Basket ile karşılaşan Selçuklu 
Belediyespor, ilk yarısını geride kapat-
tığı maçın ikinci yarısında güzel bir dö-
nüş yaparak kazanmayı başardı. Ligde 
daha alt sıralarda bulunan takımlarla 
mücadele eden temsilcimiz bundan 
sonra zorlu bir sürece girecek.

ZORLU MAÇLAR BAŞLAYACAK
Selçuklu Belediyespor, ligin 8.hafta 

maçında Cumartesi günü kendi evinde 
Karesi Spor ile karşı karşıya gelecek. 
Üst üste zor maçlar oynayacak olan 
Selçuklu Belediyespor, sonrasında Ak-
hisar Belediye ve Bahçeşehir Koleji ile 
oynayacak. Mavi beyazlılar sonraki üç 
haftada ise Antalyaspor, Bursaspor ve 
şu an lig lideri olan Türk Telekom ile 
mücadele edecek. 

Bu maçların sonuçları Selçuklu 
Belediyespor’un ligdeki durumu belir-
leyecek. Basketbol 1. Lig’de Play – Off 
potasında yer almak isteyen temsilci-

miz, lige iyi başlayarak sonraki haftalar 
öncesinden avantaj elde etti.

LİGDE TÜRK TELEKOM LİDER
Türkiye Basketbol 1. Lig’de oynadı-

ğı 7 maçta 1 mağlubiyet alan Selçuklu 
Belediyespor, ligin 3.sıradasında yer 
alıyor. Mağlubiyeti olmayan Türk Te-
lekom ise lider durumda. Selçuklu Be-
lediyespor’un tek mağlubiyetini aldığı 
Afyon Belediyesi ise 2.sıradaki yerini 
koruyor. Lige iyi başlayan bir diğer ta-
kım Bahçeşehir Koleji ise sonrasında 
aldığı iki mağlubiyet ile 5.sıraya geri-
ledi.
n SPOR SERVİSİ

Aziz Bekir, gönüllü olarak gelecek

Konyaspor Kulübü geçtiğimiz yıllarda basketbol okul-
larını faaliyete geçirmiş ve başına tecrübeli antrenör Aziz 
Bekir’i getirmişti. Ancak antrenör Aziz Bekir, geçtiğimiz 
günlerde Petkim Spor Kulübü ile anlaşma sağladı. Bu an-
laşmanın ardından Konyaspor Kulübü, Aziz Bekir ile an-

laşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Petkim ile 
anlaşma sağlayan Aziz Bekir, haftada bir gün Konya’ya 
gelerek Konyaspor Basketbol Okulları’nı takip edecek ve 
bunu gönüllü olarak yapacak. Yaz döneminde Aziz Bekir 
isterse Konyaspor’da çalışabilecek.  n SPOR SERVİSİ 

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Güreş 
İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan Minikler-Yıl-
dızlar Grekoromen Güreş Ligi Müsabakaları 04 Kasım 
2017 tarihinde, Selçuklu Ertuğrul Gazi Ortaokulu Spor 
Salonu’nda yapıldı. Minikler-Yıldızlar Grekoromen Güreş 
Ligi Müsabakaları sonucunda; 45 kg’da; 1.Mehmet Sert, 
48 kg’da; 1.Halis Aybattı,2.Latif Ballım, 51 kg’da; 1.İsma-
il Oruçoğlu, 55 kg’da; 1.Mustafa Günaydın, 2.Serdar Dur-
sun, 3.Ali Çimen, 3.H. İbrahim Akcan, 60 kg’da; 1.Ser-

kan Dursun, 2. Süleyman Can, 3.Ahmet Aktaş, 3.A Buğra 
Nergiz, 65 kg’da; 1.Alihan Bayraktar, 2.Mustafa Yılmaz, 
3.Ahmet Ceran, 3.Y.Furkan Ünal, 71 kg’da; 1.Burak Sü-
rülü, 2.A. Barış Oğur, 3.Yasin Ak, 80 kg’da; 1.Eren Yıldı-
rım, 2.F.Kenan Sayı, 3.Burak Özcan, 3.Osman Çevikler, 
92 kg’da; 1.A.İrfan Tanrıverdi, 2.Samet Koç, 3.A.Alper 
Gözönü, 110 kg’da; 1.Ali Yıldırım, 2.İ. Talha Yerebasmaz 
oldu.
n SPOR SERVİSİ

Grekoromen Güreş Ligi 
müsabakaları yapıldı

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BANDIRMASPOR 11 7 1 3 16 11 5 22
2.GÜMÜŞHANESPOR 11 6 3 2 23 10 13 21
3.ALTAY 11 6 3 2 22 13 9 21
4.ŞANLIURFASPOR 11 6 3 2 17 9 8 21
5.KIRKLARELİSPOR 11 6 3 2 20 15 5 21
6.SAKARYASPOR 11 5 5 1 15 8 7 20
7.NİĞDE BELEDİYE 11 5 4 2 13 8 5 19
8.BUGSAŞ SPOR 11 5 3 3 15 12 3 18
9.ZONGULDAK 11 4 4 3 8 11 -3 16
10.HACETTEPE 11 3 5 3 13 12 1 14
11.KARAGÜMRÜK 11 4 1 6 12 12 0 13
12.PENDİKSPOR 11 2 5 4 10 13 -3 11
13.A.SELÇUKSPOR 11 2 4 5 13 17 -4 10
14.FETHİYESPOR 11 2 4 5 10 17 -7 10
15.K. MARAŞSPOR 11 1 4 6 10 17 -7 7
16.NAZİLLİ BELEDİYE 11 1 3 7 8 21 -13 6
17.KARŞIYAKA 11 2 5 4 12 18 -6 5
18.SİLİVRİSPOR 11 1 2 8 7 20 -13 5

Konya Büyükşehir 
liderlik hedefliyor
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig’de mücadele eden 

temsilcilerimizden Konya Büyükşehir Belediyespor, lig-
deki üst sıraları zorlamaya devam ediyor. Oynan 6 maç 
sonunda sadece 1 kez yenilen Konya Büyükşehir, ligde 
3.sırada yer alıyor. Son olarak evinde Alanya Belediyesi 
ile karşılaşan temsilcimiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıl-
dı. Ligdeki diğer temsilcimiz Seydişehir Belediyespor ise 
3 galibiyet 3 mağlubiyet ile ligin 5.sırasında. Temsilcileri-
miz diğer maçlardan iyi sonuç alarak üst ligin zirvesinden 
yer almak istiyor.  n SPOR SERVİSİ

‘Çıkışa geçeceğiz’
TFF 2. Lig’de oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Basın Sözcüsü 
Hakan Salim Çağlayan yaptığı açıklamalarda kısa süre içinde toparlanarak üst sıralara yükselmek istediklerini belirtti

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un pilot takımı Konya Anadolu Sel-
çukspor, ligde oynadığı 11 maçın sonunda 2 
galibiyet 4 beraberlik aldı. 10 puanı bulunan 
Yavru Kartal, 8 haftadır ligde kazanamıyor. 
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. Lig ekiplerin-
den Boluspor ile karşılaşan yeşil beyazlılar, 
bu maçı 1-0 kaybetti ve kupadan elendi. 
Konya Anadolu Selçukspor Basın Sözcüsü 
Doç. Dr. Hakan Salim Çağlayan, yaptığı 
açıklamada deneyimsiz bir takım oldukları-
nı ancak Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı 
ve oyuncularına güvendiklerini ifade etti.

‘DENEYİM EKSİKLİĞİMİZ VAR’
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor Basın Sözcüsü Doç. Dr. Hakan 
Salim Çağlayan, Konya Yenigün Gazete-
si’ne açıklamalarda bulundu. Sakaryaspor 

maçı ile çıkışa çekmek istediklerini ifade 
eden Çağlayan, “Zor bir süreçten geçiyo-
ruz. Son olarak deplasmanda ligin güçlü 
ekiplerinden Kırklarelispor’a karşı mağlubi-
yet aldık. 8 haftadır kazanamıyoruz. Bu haf-
ta iç sahada Sakaryaspor ile oynayacağız. 
Onlar da güçlü bir ekip. Bu haftaya kadar 
deneyimsizliğimizden dolayı çok puan kay-
bı yaşadık. Bu hafta buna son vererek, üst 
sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Bütün 
takımlar böyle süreçlerden geçebilir. En 
kısa sürede bunu atlatacağımızı düşünüyo-
rum” dedi.

‘TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ’
Ligdeki 11 hafta sonunda istedikleri 

çıkışı bir türlü yakalayamadıklarını belirten 
Salim Çağlayan, “Lige iyi bir başlangıç 
yapmamıza rağmen, sonraki süreçte kötü 

sonuçlar aldık. İstediğimiz çıkışı bir türlü ya-
kalayamadık. Ama bundan sonraki maçlar-
da da aynı şekilde takımımız güveniyoruz. 
Sakaryaspor maçından iyi bir sonuç alarak 
kendimize gelmek istiyoruz. Sakaryaspor 
maçında Konyalı futbolseverlerin desteği 
ile Sakaryaspor maçından güzel bir sonuç 
alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kul-
landı.

SAKARYA MAÇI PAZAR GÜNÜ
Temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-

por, ligin 12.hafta maçında Sakaryaspor’u 
konuk edecek. 12 Kasım Pazar günü oyna-
nacak olan maçın saat 13.30. Yeşil siyahlı 
takım ligde topladığı 20 puanla 6.sırada yer 
alıyor. Temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por ise 10 puan ile 13.sırada bulunuyor.
n MUHAMMED SAYDAM

Doç. Dr. Hakan Salim Çağlayan



Konyalı eski 
futbolcu ve 
menajer Yasir 
Elmacı önce-
ki gün Kanal 
42’de yayınla-
nan Futbol Sa-
ati’ne telefonla 
b a ğ l a n a r a k 
Konyaspor’un 
transfer gün-
demi ile ilgili önemli açık-
lamalarda bulundu. 

Transfer döneminde 
Konyaspor ile çalışan ve 
kulübün gündemine vakıf 
olan Elmacı, Konyaspor’un 
yaptığı 15 transferin arka 
planını anlattı.

Konyaspor’un transfer 
sürecinde Moussa Sow, 
Eder, Aatıf Chahechouhe, 
Özer Hurmacı, Rolando 
gibi isimlerin peşinde ol-
duğunu ancak bir anda 
bu isimlerden sonuç alın-
madan, Eze, Ezekiel, Ma-
lick Evouna, Manyama 
gibi isimlere yönelindiğini 
anlatan Yasir Elmacı bu 
durumda ciddi bir gariplik 
olduğunun altını çizdi. 

Bu iki grup isim ara-
sında ciddi bir vizyon farkı 
olduğu ortada. Lakin bu 
anlamsız vizyon deği-
şikliğinin kim tarafından 
gerçekleştirildiğini kimse 
söylemiyor. 

Diğer taraftan dönemin 

teknik direk-
törü Mustafa 
Reşit Akçay 
ve ekibi Meh-
di Bourabia 
dışında hiçbir 
futbolcunun 
kendi bilgileri 
dahilinde alın-
madığını iddia 
ediyor. 

Hatta yakın çevrelerine 
“Biz Arouna Kone, Castro, 
Da Costa gibi oyuncuları 
istedik, almadılar” dedik-
leri gelen bilgiler arasında.

*** 

Teknik heyet yönetimi, 
yönetim giden sportif di-
rektörü suçluyor. Sorum-
luluk alan, bu garabeti sa-
hiplenen yok. 

3 yıldır Türk futboluna 
damga vuran takımın ba-
şarısını bir türlü bölüşe-
meyenler, 3-4 aylık süreç-
te koskoca takımın bu hale 
nasıl getirildiğini açıklaya-
mıyorlar.

Aykut Kocaman dö-
neminde takım yapısının 
bozulmaması, oyuncu 
grubunun korunması yö-
nünde tavır almıştık.

 Kocaman’ın gidişinin 
ardından ise yönetimin 
oyun anlayışında yapmayı 
planladığı değişikliği göz 
önüne alarak, ciddi trans-
fer hamlelerinin yapılması 
gerektiğini savunduk. 

En doğru olanı mevcut 
durumun devamı yönünde 
karar almaktı. Ancak bir 
değişim isteği varsa bunun 
da hakkı verilmesi gereki-
yordu. İkisi de yapılmadı. 

Ne mevcut anlayış de-
vam etti, ne de Konyaspor 
seviyesini taşıyabilecek 
oyuncular alınabildi. 

*** 

Bu konuları kaçıncı kez 
yazıyoruz, konuşuyoruz 
bilmiyorum. 

Sanki her çıkışı bizi 
başladığımız yere götüren 
bir labirentte gibiyiz. Za-
man geçiyor, yeni yüzler, 
yeni isimler giriyor haya-
tımıza, seviye atladığımızı 
düşünüyor, tecrübe ka-
zandığımıza kanaat getiri-
yoruz. Ama bir bakıyoruz 
tekrar en başa dönmüşüz. 

Yine transfer yanlışları, 
yine boşa harcanan para-
lar, yine geleceğe aktarı-
lamayan bir dinamizm ve 
yine heba edilmiş bir heye-
can…

Toplumun hastalanan, 
zehirlenen, zincirlenen zih-
ni gelişim gibi komplike bir 
süreci kabul etmiyor artık. 
Tamamen kişisel menfa-
atlerin esiri olmuş, hiçbir 
toplumsal fayda güdülme-
yen bir atmosferin içinde 
nefes almaya çalışıyoruz. 

LABİRENT!

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

ŞANLI: BIÇAK KEMİĞE DAYANDI
Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Abdullah Şanlı Sivasspor maçının hakemi Cüneyt Çakır ve TFF’ye yüklendi. Sezon başından beri 
Konyaspor’un sistemli bir şekilde cezalandırıldığını belirten Şanlı, “Artık bıçak kemiğe dayandı.Tahammülümüz kalmadı” dedi

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Abdullah 
Şanlı, Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile dep-
lasmanda yaptıkları maça ilişkin, “Cüneyt hoca 
gibi dünyaca ünlü bir hakemin adalet dağıtacağı 
yerde taraftar etkisinde kalarak ev sahibi takımın 
lehine düdükler çalıp maçı karşı tarafa vermesi ve 
buna federasyonun sessiz kalması üzüntü verici-
dir.” dedi.  Şanlı, yaptığı açıklamada, Atiker Kon-
yaspor’un Beşiktaş ile oynadığı ve kazandığı Turk-
cell Süper Kupa finalinden bu yana sistematik bir 
şekilde cezalandırıldığını savundu.

Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaş-
mada hakem Cüneyt Çakır’ın bugüne kadar ben-
zerine rastlanmamış bir penaltı kararı verdiğini 
iddia eden Şanlı, “Verdiği kararla ev sahibi takımı 
maça ortak etmiştir. Esasında uzunca bir süredir 
kulübümüz bu duruma alıştırılmaya çalışılmak-
tadır. İnsanların bıçaklandığı, taraftarların bir hiç 
uğruna öldürüldüğü, hakemlerin dövüldüğü, tri-
bünlerde galiz küfürlerin koro halinde söylendiği 
karşılaşmalarda dahi ibretlik ceza veremeyen 
yetkili kurum, topyekün bütün kusurları, suçları, 
görev ihlallerini, kabahatleri tek bir potada eritip 
kulübümüzün boynuna yüklemiş ve camiamızı 
resmen spor kamuoyunun önüne atmıştır.” diye 
konuştu. 

 Şanlı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 
son zamanlarda Konyaspor üzerindeki yaptırım-
larından hakemlerin de güç aldığını öne sürerek, 
şöyle devam etti: “Kulübümüzün aldığı 5 maçlık 
cezadan ve sezon başından bu yana yaşanan bazı 
sıkıntılardan güç alan hakemler de geride kalan 
11 maçın tamamına yakınında Atiker Konyaspor’u 
adeta doğramışlardır. Bu süreçte ayaklar kırılmış, 
penaltılar çalınmamış, kırmızı kartlar verilmemiş, 
ofsayttan atılan goller görmezden gelinmiş ve son 
olarak da Cüneyt Çakır yapacağını yapmış, Demir 
Grup Sivasspor maçında da hata zincirine yenisini 
eklemiştir. Cüneyt hoca gibi dünyaca ünlü bir ha-
kemin adalet dağıtacağı yerde taraftar etkisinde 
kalarak ev sahibi takımın lehine düdükler çalıp 
maçı karşı tarafa vermesi ve buna federasyonun 
sessiz kalması üzüntü vericidir. Tüm bunlar göz 
önüne alındığında Cüneyt Çakır’ın bu hafta alacağı 
performans puanının da yakın takipçisi olacağız.”

Şanlı, Konyaspor’un sahipsiz olmadığını, ku-
lübün arkasında 5 milyona yakın taraftarın “dim-
dik” durduğunu belirterek, hiçbir dayatma ve 
zorlamaya asla boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

“KONYASPOR BİRİLERİNİN 
OYUNCAĞI DEĞİLDİR”

Şanlı, Konyaspor’un köklü bir geçmişe sahip 
olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Milli takımın bütün umutları tükenmişken onlara 
can suyu veren büyük ve muhteşem bir taraftar 
topluluğuna sahiptir. Şu unutulmamalıdır ki futbol-
cularımızın, teknik heyetimizin, taraftarımızın, yö-
netimimizin ve bu camiaya gönül veren herkesin, 
emeğini, alın terini, sevgisini ‘hata’ diye nitelendi-
rilen ama sistematik bir şekilde devam eden zin-
cirleme baskı politikasına kurban etmeyeceğiz. Ne 
zaman canımız yansa çıkıp derdimizi anlatmaya 
kalksak federasyonu ve kurullarını, Demokles’in 
kılıcı gibi tepemizde ceza vermeye hazır vaziyette 
buluyoruz. Bu sadece Atiker Konyaspor’un değil 
maalesef bütün Anadolu takımlarının makus kade-
ri haline getirilmiştir. Konyaspor birilerinin oyun-
cağı değildir, olmamıştır, asla olmayacaktır.”

“FEDERASYON ARTIK BİZİ BU 
CEZALARLA AVUTAMAZ”

TFF’yi radikal kararlar almak için acilen göre-
ve davet ettiklerini aktaran Şanlı, şunları kaydetti: 
“Bu haksız ve orantısız saçmalığa ‘dur’ demenin 
zamanı gelmiştir. Federasyon ve hakemlerin na-
zarında bütün takımların aynı seviyede olması 
elzemdir. Ancak ne yazık ki aynı olaylara farklı 
cezalar, aynı pozisyonlara farklı kartlar, kararlar 
verilerek özellikle Anadolu takımları boyundu-
ruk altına alınmaya çalışılmaktadır. Atiker Kon-
yaspor bu düzene bütün unsurlarıyla karşı koy-
maya kararlıdır. Verdikleri kararlarla koskoca bir 
şehrin kaderiyle oynayanların 2-3 maçlık mükafat 
sayılabilecek cezalarla dinlendirilmesi kabul edi-
lemez. Federasyon artık bizi bu cezalarla avuta-
maz. Diğer taraftan Avrupa’da Türkiye’yi gururla 
temsil eden ve ülke puanına önemli katkılar sağla-
yan Atiker Konyaspor, perşembe ve pazar maçları 
oynamaktadır. Futbolcularımızın yorgunluğuna bir 
de bariz hakem hatalarının eklenmesi hepimizi 
demoralize etmiştir. Bu açıdan baktığımızda ha-
kem hatalarının önlenmesinde video hakemliğinin 
ne kadar önemli olduğunu federasyona ve Merkez 
Hakem Kuruluna bir kez daha hatırlatmak isteriz.” 

“Bıçak kemiğe dayanmış vaziyettedir. Bundan 
böyle skora direkt etki edecek bir tek hakem ka-
rarına tahammülümüz kalmamıştır.” diyen Şanlı, 
“Olayları medya kanalıyla büyütüp pireyi deve 
yapanlar ve buna çanak tutanlar, bugün gelinen 
noktanın baş mimarlarıdır. Ancak Konya; bütün 
neferleriyle, üzerine pervasızca gelen herkese 
hak ettiği karşılığı nezaket ve edebi sınırlar için-
de mutlaka verecektir. Son olarak, Ziraat Türkiye 
Kupası ve Turkcell Süper Kupa’yı alnımızın teri, 
bileğimizin hakkıyla kazandığımız için bütün spor 
kamuoyundan özür diliyoruz.” ifadelerini kullandı. 
n AA
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