
Siirt’te terör 
örgütü PKK’nın 

saldırısında 
yaralanan ve tedavi 
gördüğü hastanede 

şehit düşen 
Jandarma Uzman 
Onbaşı Emre Dut, 
son yolculuğuna 
uğurlandı. Şehit 
annesi Muhsine 

Dut oğluna son kez 
sarılarak öptü 

ŞEHİT DUALARLA UĞURLANDI
Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde yol 
yapım çalışmasının emniyetini sağlayan güvenlik 
güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından düzen-
lenen saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Emre Dut 
(25), tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit 
oldu. Şehidin cenazesi dün öğle namazına müteakip 
toprağa verildi.

ŞEHİDİ BİNLER YALNIZ BIRAKMADI
Cenazeye katılan şehidin kız kardeşi Arzu Dut, söz-
leşmeli er olan ve Afrin operasyonunda görev yapan 
kardeşi Akif Dut, babası Mustafa ve annesi Muhsine 
Dut da Türk bayrağına sarılı tabutu ve şehidin fotoğra-
fını öperek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesine katılan 
binlerce kişi, şehit için son görevlerini yerine getirdi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE
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2 haftada 200 
bin ziyaretçi

Kış lastikleri
elde kaldı

Meram’da kaçak
yapılar yıkılıyor

Kitap Günleri, 200 bin ziya-
retçiyi ağırladı. 101 yazar, 223 
yayınevinin katılımı, imza günü 
etkinlikleri, söyleşiler ve konfe-
ranslarla 2 hafta süren etkinlik 
şehrin kültürel değerine katkı 
sundu.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Kış mevsiminin Konya’da et-
kisini çok fazla göstermemesi 
nedeniyle lastikçi esnaflarında 
kış lastikleri elde kaldı. Esnaflar 
ellerinde bulunan kış lastikleri-
ni bitirmek amacıyla kampan-
yalar başlattı. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

Meram Belediyesi Yapı Kontrol 
Müdürlüğü’ne bağlı kontrol 
ekipleri, ilçe genelindeki kaçak 
yapı denetimlerini aralıksız 
sürdürüyor. Antalya Çevreyolu 
çevresinde kafa parselleri 
yapılan alanlarda yapılan ça-
lışmalar sonucunda, ruhsatsız 
yapılar yıkıldı. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

SOBE YENİ BİR 
IŞIK OLUŞTURACAK

ECZACILIKTA AR-GE 
VE PAZARLAMA DÖNEMİ

‘Otizm’in Farkındayız’ etkinliği yapıldı

Beril Koparal öğrencilerle buluştu

Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Vakfı 
tarafından “Otizm’in 
Farkındayız” etkinliği 
düzenlendi. Selçuklu 
Belediye Başkanı U. 
İbrahim Altay, “SO-
BE’de verilen eğitimler 
otizmli çocuklarımızın 
hayatına yeni bir ışık 
oluşturacaktır” dedi.

Zade Vital® Genel Müdürü Beril Koparal, Gazi Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi öğrencileri ile buluştu. Burada konuşan 
Koparal, artık eczacıların Ar-Ge ve Pazarlama alanlarında 
olmazsa olmazlar arasında başı çektiğini iletti.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 16’DA

Oda ve Borsalar sandığa gidecek
Ekim’den Nisan’a ertelenen 365 oda ve borsanın meclis 
üyeleri, komiteler ve yönetim kurulu başkanlarının 
belirleneceği seçimler gerçekleşecek. Konya’daki borsa ve 
oda seçimlerinde başkan değişimi beklenmiyor. KONESOB 
seçimi için ise birden fazla adayın ismi geçiyor.

Ticaret Borsası seçimleri 07 Nisan, Ticaret Odası seçimi 
07 Nisan, Sanayi Odası seçimleri ise 14 Nisan tarihinde 
gerçekleştirilecek. Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği’nin genel kurulu ise 6 Mayıs’ta yapılacak. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

‘Şehri hak ettiği 
yere taşımalıyız’

Ereğli’nin sorunlarını tespit edip çözüm üretmek için 
gayret gösteren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgü-

ven, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Özgüven, 
“Bu şehir bizim, birlik ve beraberlik içerisinde bu kadim 
şehri hak ettiği yerlere taşımalıyız” dedi. n SAYFA 4’TE

Konya yeni bir 
rekora imza attı

Konya Mart ayında ta-
rihinin en yüksek aylık 
ihracatını yaptı. 162,6 
milyon dolar ihracat 
yapan Konya’nın ba-
şarısını değerlendiren 
KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk, “Beklentimiz 
doğrultusunda aylar 
itibariyle ihracatımız 
hızlanmaya devam 
ediyor” dedi. 
n SAYFA 13’TE

06 Mart’ta PKK’ya 
ağır darbe vuruldu 14 Soğuk asfaltta 

son teknoloji! 15 Tarım ekonomide
büyük güç olmalı

Sarılarak uğurladı
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Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Or-
manardı köyü mevkisinde iki gün 
önce PKK’lı teröristlerin saldırısı 
sonucu ağır yaralanan ve tedavi 
gördüğü hastanede şehit olan Jan-
darma Uzman Onbaşı Emre Dut’un 
cenazesi askeri uçakla Konya’ya 
getirildi. 

Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı 
köyü mevkisinde yol yapım çalış-
masının emniyetini sağlayan gü-
venlik güçlerine bir grup PKK’lı terö-
rist tarafından düzenlenen saldırıda 
yaralanan Uzman Onbaşı Emre Dut 
(25), tedavi gördüğü Siirt Devlet 
Hastanesinde şehit oldu. Şehidin 
cenazesi havaalanında düzenlenen 
törenin ardından karayolu ile Ereğli 
ilçesine götürüldü. Havaalanındaki 
törene, şehidin yakınları, AK Parti 
Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başka-
nı Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya 
Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, 3. 
Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı 
Hv. Plt. Tuğgeneral Fidan Yüksel, 
askeri ve mülki erkan katıldı. 

Ormanardı köyü mevkisindeki 
yol yapım çalışmasında emniyeti 
sağlayan güvenlik güçlerine PKK’lı 
teröristlerce gerçekleştirilen saldı-
rıda güvenlik korucuları Abdullah 
Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Ok-
tay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt 
ve Nevzat Gökçe şehit düşmüş, 3 
güvenlik korucusu ve 4 asker yara-
lanmıştı.

BİNLERCE KİŞİ 
ŞEHİDİNİ UĞURLADI 

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Or-
manardı köyü mevkisinde PKK’lı 
teröristlerin saldırısı sonucu şehit 
olan Jandarma Uzman Onbaşı Emre 
Dut, Ereğli ilçesinde dualarla defne-
dildi. 

Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı 
köyü mevkisinde yol yapım çalış-
masının emniyetini sağlayan gü-
venlik güçlerine bir grup PKK’lı terö-
rist tarafından düzenlenen saldırıda 
yaralanan Uzman Onbaşı Emre Dut 
(25), tedavi gördüğü Siirt Devlet 
Hastanesinde şehit oldu. Şehit Uz-
man Onbaşı Emre Dut’un cenazesi 
askeri uçakla dün Konya’ya getiril-
dikten sonra ailesinin ikamet ettiği 
Ereğli ilçesine götürüldü. Karapınar 
ilçe nüfusuna kayıtlı olan şehidin 
cenazesi, babaevinde helallik alın-
dıktan sonra cenaze namazı için Ulu 
Cami avlusuna getirildi. Cenazeye 
katılan şehidin kız kardeşi Arzu Dut, 
sözleşmeli er olan ve Afrin operas-
yonunda görev yapan kardeşi Akif 

Dut, babası Mustafa ve annesi Muh-
sine Dut da Türk bayrağına sarılı ta-
butu ve şehidin fotoğrafını öperek 
gözyaşı döktü. Şehit Emre Dut, öğle 
namazını müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Meydanbaşı 

Mezarlığındaki şehitliğe dualarla 
defnedildi. 

Cenazeye, şehidin ailesi, Vali 
Yakup Canbolat, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun, AK Parti Kon-

ya Milletvekili Halil Etyemez, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, askeri ve mülki erkan 
ile çok sayıda vatandaş katıldı.
n İHA/DHA 

Siirt’te terör örgütü PKK’nın saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü 
hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut, son 
yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesine binlerce kişi katıldı 

Şehit Dut’a son görev

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyü mevkisinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu 
şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut, Ereğli ilçesinde dualarla defnedildi.
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Fatma-Saffet Duran çiftinin kızı Emine Hatun, Ümmü-Mehmet Şeker çifti-
nin oğlu Hikmet ile evlendi. Düğün iş ve siyaset dünyasını biraraya getirdi  

Sümeyye ile Fatih bir ömür mutluluk için ‘evet’ diyerek hayatlarını birleş-
tirdi. Sümeyye ve Fatih’i bu mutlu günlerinde yakınları yalnız bırakmadı

Duran ve Şeker aileleri
düğün mutluluğu yaşadı

Mutluluğa ‘evet’ deyip,
hayatlarını birleştirdiler

AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saf-
fet Duran, düğün mutluluğu yaşadı. 
Fatma-Saffet Duran çiftinin kızları 
Emine Hatun ile Ümmü-Mehmet 
Şeker çiftinin oğulları Hikmet mut-
luluğa ‘evet’ dedi.  Genç çift için 
Hadim Belediye Düğün Salonunda 
görkemli bir düğün gerçekleştirildi. 
Düğün iş ve siyaset dünyasını bira-
raya getirdi. Düğüne AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, Taşkent Belediye Baş-
kanı Osman Arı, Güneysınır Beledi-
ye Başkanı İsmail Özcan, AK Parti 
İl Başkan Yardımcıları Osman Nail 
Kavruk, Mustafa Torun, Karatay 
İlçe Yönetim Üyeleri ile iş ve siya-
set dünyasından çok sayıda isim ile 
Duran ailesinin akrabaları ve seven-
leri katıldı. Eski Başbakan ve Konya 
Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davu-
toğlu, AK Parti Konya Milletvekil-
leri Hüsnüye Erdoğan, Muhammed 
Uğur Kaleli, Mustafa Baloğlu, Ömer 
Ünal, Vali Yakup Canbolat, Karatay 

Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li, KOP Başkanı İhsan Bostancı da 
telgraf göndererek kutlamada bu-
lundu. Düğünde davetlilere yemek 
ikram edildi. Fatma-Saffet Duran ile 
Ümmü-Mehmet Şeker aileleri de 

çocuklarının mürüvvetini görmenin 
mutluluğunu yaşadı. Yenigün Ga-
zetesi olarak genç çifte kurdukları 
yuvada bir ömür boyu mutluluklar 
diler, ailelerini tebrik ederiz. 
n TEVFİK EFE

Ayşe-Muammer Avcı çiftinin 
kızları Sümeyye ile Nurten-Yılmaz 
Öksüz çiftinin oğulları Fatih mutlu-
luğa ‘Evet’ dedi.

Konya Minibüsçüler ve Umum 
Servis Araçları Esnaf Odası Eski 
Garaj Dinlenme Tesisleri Sorumlu-
su Muammer Avcı’nın kızı dünya-
evine girdi. 

Ayşe-Muammer Avcı çiftinin 
kızları Sümeyye ile Nurten-Yılmaz 
Öksüz çiftinin oğulları Fatih, hayat-
larını birleştirdi. Atiker Deluxe Ka-
ratay Düğün ve Kongre Merkezi’n-
de gerçekleştirilen düğüne Konya 
Minibüsçüler ve Umum Servis 
Araçları Esnaf Odası Başkanı Mu-
harrem Karabacak, Başkan Vekili 
Özcan Çalıkuşu, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Yusuf Bağcı Sıtkı Özgüç, 
Mustafa Gültekin, Kenan Yavuz 
başta olmak üzere, Avcı ve Öksüz 
ailelerinin akrabaları, sevenleri ve 
dostları katıldı. Geleneksel Konya 
düğün pilavının ikram edildiği dü-
ğünde Avcı ve Öksüz aileleri davet-

lilerle tek tek ilgilenerek kendilerini 
mutlu günlerinde yalnız bırakma-
dıkları için davetlilere teşekkür etti. 
Bir ömür mutluluğa ‘Evet’ diyen 
genç çiftin ise mutlulukları gözle-

rinden okunuyordu. Yenigün Ga-
zetesi olarak genç çifte kurdukları 
yuvada bir ömür boyu mutluluklar 
diler, ailelerini tebrik ederiz. 
n TEVFİK EFE

İnayet-Ahmet Boztaş çiftinin kızı İlknur ile İclal-Niyazi Kösem çiftinin oğlu Sadullah 
dünyaevine girdi. Gerçekleştirilen düğün merasimine çok sayıda davetli katıldı

İlknur ile Sadullah 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Kösem ve Boztaş aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. İnayet-Ahmet 
Boztaş çiftinin kızı İlknur ile İclal-Ni-
yazi Kösem çiftinin oğlu Sadullah 
ömür boyu mutluluk için ‘evet’ di-
yerek dünya evine girdi. Baykara 
Gold Düğün Salonu’nda gerçekleş-
tirilen düğün merasimine Kösem 
ve Boztaş ailelerinin yakınlarının 
yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 
Kösem ve Boztaş aileleri düğün me-
rasimine katılan davetlilerin ‘hayırlı 

olsun’ dileklerini kabul ederek ken-
dileri ile tek tek ilgilendi.Mutluluk-
ları gözlerinden okunan İlknur ile 
Sadullah çifti ise doyasıya eğlenerek 
arkadaşları ve yakınları ile birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal et-
medi. Yenigün Gazetesi olarak İlk-
nur ve Sadullah çiftine ömür boyu 
mutluluk, Kösem ve Boztaş ailele-
rine ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi 
iletiyoruz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE
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EREGLİ

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü Ekipleri denetimlerine aralık-
sız devam ediyor. Ekipler, Okul çev-
relerinde gıda sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin denetimlerini 
gerçekleştirdi.

Denetimler hakkında açıkla-
ma yapan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Zabıta ekiplerimiz va-
tandaşlarımızın sağlığı ve güven-
liği açısından önemli denetimler 
gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 
Okullarımızın çevresinde gıda sek-
töründe faaliyet gösteren işletmele-
rin gerekli evrak, hijyen kurallarına 
uygunlukları ile gıda maddelerinin 
standartlara uygunluklarını de-
netliyor. Ereğli Belediyesi olarak 
özellikle çocuklarımızın ve hem-

şehrilerimizin sağlığını önemsiyor, 
gereken çalışmaları yapıyoruz. Öğ-
rencilerin sağlıklı ortamlar içinde 
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 
denetimlerimiz devam edecek” 
şeklinde konuştu. Başkan Özgüven: 
“Vatandaşlarımızın tükettiği temel 
gıdalara yönelik belirli aralıklarla 
denetimler yapıyoruz. Bu dene-
timlerde kurallara uymayan işyeri 
sahiplerimize uyarıda bulunuyoruz. 
Uyarıları dikkate almayanlara ise 
ceza uyguluyoruz. Vatandaşlarımı-
zın sağlığı önceliğimizdir. Bu nokta-
da taviz vermeyeceğimizi belirtmek 
istiyoruz. İşletme sahiplerimizin de 
bu konuda bizlere destek olarak 
sağduyu ile yaklaşmalarını rica edi-
yoruz” dedi.

Ereğli Belediyesi Sosyal Bele-
diyecilik kapsamında programlara 
devam ediyor. Bu kapsamda Bele-
diye Kültür Merkezi’nde Mustafa 
Karataş’ın katılımlarıyla “Rahmet 
İkliminde Üç Ayların Fazileti” adlı 
Konferans düzenlendi. Programa 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, Halkapınar Belediye 
Başkanı Fahri Vardar, Belediye 
Başkan Yardımcıları ve çok sayı-
da Ereğlili katıldı. Kuran-ı Kerim 
Tilaveti ile başlayan konferans, 
Recep Arslan’ın İlahi dinletisi ile 
devam etti. Ardından sahneye 
gelen Prof. Dr. Mustafa Karataş 
Ereğlililere Üç Ayların Faziletleri 
konusunda konferans verdi. Ka-
tılımın yoğun olduğu programda 
Karataş: “Ereğli’de olmaktan do-
layı çok mutlu olduk. Umuyorum 

ki sizlerde mutlu olmuşsunuzdur. 
Bu programı düzenleyen Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven 
ve ekibine çok teşekkür ediyor, 
hepinize katılımlarınız için say-
gı ve hürmetlerimi sunuyorum” 
diye konuştu. Programın sonun-
da plaket ve çiçek takdiminde 
bulunan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Üç Aylar Müslüman 
alemi için kıymetli aylardır. Al-
lah(cc), Recep ve Şaban ayını 
hakkıyla ifa etmeyi ve Ramazan-ı 
Şerif’e ulaşmayı hepimize nasip 
etsin inşallah. Bu anlamda bizle-
ri kırmayarak değerli bilgilerini 
bizlerle paylaşmak için şehrimize 
gelen Mustafa Karataş hocamıza 
ve ilahileriyle kulaklarımızın pası-
nı silen Recep Arslan kardeşimize 
teşekkür ediyorum” dedi.

Rengarenk laleler 
Ereğli’yi süsledi

Mahalle muhtarlarına 
ücretsiz internet hizmeti

Ereğli Belediyesi, Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü çalışmaları kap-
samında şehrin dört bir yanını la-
lelerle süslüyor. Baharın habercisi 
laleler, rengarenk görüntüsüyle 
Ereğli’yi süslemeye başladı. Şeh-
rin muhtelif noktalarındaki orta 
refüj ve döner kavşaklarda çiçek 
vermeye başlayarak, özellikle Kent 
Meydanı’na ayrı bir renk katıyor. 
Lale bir kültürdür diyen Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Lale gö-
rüntüsü ile çok güzel bir renk cüm-
büşü sunan çiçek türüdür. Türk 
kültüründe önemli yere sahip olan 
lale, tarihimizde bir dönemi ifade 
etmektedir. Karların altından fışkı-
ran lâleler, Türkler için hayat ve be-
reket ifade eden bir simge halini al-
mış ve baharın müjdecisi olmuştur. 
Laleye verilen önemin en büyük 
sebebi de, “lale” kelimesinin yazı-
lışıyla “Allah(cc)” yazılışında aynı 
harflerin kullanılmasıdır. Allah(cc), 

hilâl ve lâle kelimelerinin aynı harf-
lerle yazılması ve ebced hesabıyla 
aynı değeri taşıması, laleyi Allah(cc) 
kelimesini temsil eder hale getir-
miş, maddi ve manevi değerini art-
tırmıştır” şeklinde konuştu.
“ŞEHRİMİZİ LALELERLE DONATTIK”

Başkan Özgüven: “Fiziki ve 
Sosyal Belediyecilik kapsamında 
önemli hizmetler yapıyoruz. Bunun 
yanı sıra Ereğli’mize estetik ve mo-
dern bir görünüm kazandırıyoruz. 
Bu kapsamda şehrimizi lalelerle 
donattık. Baharın gelişiyle açan 
rengarenk laleler cadde ve sokakla-
rımıza ayrı bir hava katıyor. Ayrıca 
yeşillendirme çalışmalarımız da de-
vam ediyor. Şehir Merkezimizde ve 
çeşitli bölgelerde toprakla buluştur-
duğumuz fidanlarla yeşilimize yeşil 
katıyoruz. Bundan sonraki süreçte 
de şehrimizi süsleme ve yeşillendir-
me çalışmalarımız devam edecek” 
dedi.

Ereğli Belediyesi Muhtarlara 
ücretsiz internet kullanımı sağlı-
yor. İhtiyaçları etkin haberleşme 
ile daha hızlı çözüme kavuştur-
mak için başlatılan uygulama 
muhtarlar tarafından takdirle 
karşılandı. Muhtarlar halkımızla 
aramızda köprüdür diyen Başkan 
Özgüven: “Muhtarlarımız, va-
tandaşlarımızla belediyemiz ara-
sında köprü oluşturarak Mahalle-
lere hizmet noktasında bizim en 
önemli yardımcımızdır. Göreve 
geldiğimiz ilk günden bu yana 
belirttiğimiz gibi onlar bizim me-
sai arkadaşımız. 87 Mahalleye 
sahip olan İlçemiz 27 İl’den daha 
büyüktür. Bu anlamda her Ma-

hallemizin sorunlarını bilmemiz 
mümkün olmuyor. Bu noktada 
Muhtarlarımızın destekleriyle 
her Mahallemize hizmet götür-
meye çalışıyoruz. Mahallelerimi-
zin eksiklerini, hemşehrilerimizin 
istek ve taleplerini hızlı şekilde 
çözüme kavuşturmak için can-
la başla çalışıyoruz. Bu anlamda 
Muhtarlarımıza internet hizmeti 
sağlayarak hızlı bir haberleşme 
ağı kurmak istedik. Her şey Ereğ-
li’mize daha çok, daha kaliteli ve 
daha hızlı hizmet edebilmek için. 
Hizmet noktasında bizlere des-
tek olan Muhtarlarımıza ve tüm 
hemşehrilerimize teşekkür ede-
rim” dedi.

Ereğli’nin sorunlarını tespit edip çözüm üretmek için gayret gösteren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven, “Bu şehir bizim, birlik ve beraberlik içerisinde bu kadim şehri hak ettiği yerlere taşımalıyız” dedi

‘Şehri hak ettiği 
yere taşımalıyız’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, Ereğli’nin sorunlarını 
çözmek amacıyla çalışmalarını sür-
dürüyor. ‘Daha iyi bir Ereğli’ sloga-
nıyla çalışmalarını sürdüren Başkan 
Özgüven, ilçenin ihtiyaçlarını belir-
lemek için sık sık vatandaşlarla bira-
raya geliyor. İlçenin tüm mahallerini 
tek tek ziyaret eden Başkan Özgü-
ven, her mahallenin eksiklerini, şi-
kayetlerini, taleplerini alarak buna 
göre çözüm üretiyor. Bu da Ereğlili 
vatandaşlar tarafından takdirle kar-
şılanıyor. 

ÖZVERİ İLE ÇALIŞIYORUZ
Bu kapsamda yürüttüğü ça-

lışmalar nedeniyle Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven Şinasi Ma-
hallesi sakinleriyle bir araya geldi. 
Samimi sohbetlerin geçtiği buluş-
mada Mahalle sakinleri sıkma ikra-
mında bulundu, Başkan Özgüven 
de tandırın başına geçerek onlarla 
ekmek pişirdi. Mesaimizin büyük 
bölümünde hemşehrilerimizle bir 
araya geliyoruz diyen Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Vatan-
daşlarımızla bir araya gelmekten 

mutluluk duyuyoruz. Mümkün ol-
dukça onlarla iç içe olmaya gayret 
gösteriyoruz. Belediye çalışmaların-
da onların istek ve talepleriyle plan-
lamalarımızı oluşturuyoruz. Göreve 
geldiğimiz ilk günden beri söylüyo-
ruz şehrimizi hemşehrilerimizle bir-
likte yönetiyoruz. 87 Mahallemize 
hizmet götürme noktasında büyük 
bir özveri ile çalışıyoruz” ifadeleri-
ni kullandı. Özgüven: Makamlar, 
mevkiler gelip geçici önemli olan 
Ereğli’mize layıkıyla hizmet etmek. 
Bu şehir bizim, birlik ve beraberlik 

içerisinde bu kadim şehri hak ettiği 
yerlere taşımalıyız. Küçüklerin abisi, 
büyüklerin bir evladıyız, bu noktada 
hemşehrilerimizden aldığımız enerji 
bizi daha da kamçılıyor. Bu anlamda 
Şinasi Mahallemizin hamarat kadın-
ları, ablalarımız ve kardeşlerimizin 
davetlerine icap ettik. Onların talep 
ve istekleri dinliyor, gereken çalış-
maları yapıyoruz. Misafirperverlikle-
ri ve ikramları için teşekkür ederiz. 
Destekleri ve samimi yaklaşımları 
çok değerli, her birinden Allah(cc) 
razı olsun” dedi.

Vatandaşların sağlığı 
için denetimler sürüyor

Üç ayların fazileti 
konferansına yoğun ilgi

Belediye Kültür 
Merkezi Spor Salonu 
kafeterya, sauna ve 
duş alanı ile spor sa-
lonu haftanın 6 günü 
10.00’dan 22.00’ye 
kadar, Pazar günleri 
ise 09.00’dan 17.00’ye 
kadar hizmet veriyor.

İlçe
sporuna 
katkı
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Düğün salonun yeri anket ile belirlendi Taksiciden solucan gübresi üretimi
Beyşehir’e bağlı Karaali Ma-

hallesinde, yerleşim merkezine 
yapılacak düğün salonunun yeri 
yapılan anket çalışmasının ardın-
dan belli oldu. Beyşehir Belediyesi-
nin yerleşim merkezinde yapmayı 
planladığı düğün salonunun inşa 
edileceği yer konusunda iki farklı 
alternatif alan belirlendi. Eski sağlık 
ocağının olduğu alan ile Belediye 
hizmet binası yanındaki meydan 
konusunda yerleşim merkezinde 
ortak bir uzlaşma sağlanamayın-
ca, Beyşehir Belediyesi tarafından 
projenin hayata geçirileceği alanın 
belirlenmesi için anket çalışması 
yapılmasına karar verildi. Mahalle 
sakinleri, hazırlanan anket form-
larını doldurarak yer konusundaki 
tercihini belirledi. Anket çalışma-
sına katılan yerleşim merkezinde 
yaşayan 494 kişi düğün salonu-
nun belediye hizmet binasının 
yanına yapılmasını isterken, eski 

sağlık ocağının olduğu alana salo-
nun yapılmasını isteyenlerin sayısı 
ise 113’te kaldı. Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, Karaali 
Mahallesi sakinlerinden gelen ta-
lep üzerine yapımına karar verdik-
leri düğün salonu projesinin inşa 
edileceği alanın düzenlenen anket 

çalışması sonucunda belirlendiğini 
belirterek, “Mahalle sakinlerimizin 
anket sonuçlarına yansıyan talebi 
doğrultusunda düğün salonunu 
Belediye hizmet binası yanındaki 
alana inşa edeceğiz. Mahallemize 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.
n İHA

Bozkır’da taksi işletmeciliği 
yapan Mustafa Asan, internetten 
gördüğü Kırmızı Kaliforniya cinsi 
solucanların üretimine başladı. 
Kırmızı Kaliforniya cinsi solucan-
larla gübre üreten girişimci Asan, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
uzun süredir sosyal medyadan 
ve haberlerden gördüğü Kırmızı 
Kaliforniya cinsi solucanların güb-
resinin üretimi işini araştırarak bu 
işe başladığını söyledi. “Şunu be-
lirtmeliyim ki bu işe başlamadan 
önceki araştırmalarıma bakınca 
bu işin sosyal medyada ve haber-
lerde anlatıldığı gibi çok basit bir 
şey değilmiş” diyen Asan, şöyle 
konuştu: “Şu an bazı haberlerle 
insanlara basit bir şekilde üretime 
geçecekleri vaat ederek umut ve-
riliyor ama bu işin arka planında 
ciddi bir emek ve maliyet var. Gö-
rüyoruz ki evinizin bir köşesinde 
üretin büyük para kazanın, bu iş 

böyle olmuyor. Bu işte maddi bir 
gelir elde etmek için öncelikle üre-
tim yapacağınız hedefinize bağlı 
olarak büyük bir depoya ihtiyaç 
vardır. Kırmızı Kaliforniya cinsi so-
lucanlarla gübre üretimine 1 kasa-
lık solucanla yani 100 bin sayısıyla 
başladım ve şu an 500 bine yakın 
solucanım var. Solucanlarımızdan 
gübre üretebilmek için öncelikle, 

organik hayvan gübresi temin edi-
yoruz ve bu hayvansal gübrenin 
içerisine pazardan temin ettiğimiz 
meyve ve sebze atıklarını karıştı-
rarak bu atıkların gübre içerisinde 
yanmasını sağlıyoruz. Hazırlamış 
olduğumuz bu gübre paşasını so-
lucanlarımıza vererek bunları tü-
keterek gübre haline getirmesini 
sağlıyoruz.” n AA

Seydişehir’de işçiler 
kadro geçişlerini kutladı

Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, 696 Sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname (KHK) ile Seydişehir 
Belediyesinde çalışan taşeron işçiler ile 
sabah kahvaltısında buluşarak kadro-
ya geçişlerini kutladı. 

Makine Parkı Amirliğinde sabah 
kahvaltısında çalışanları ile bir araya 
gelen Başkan Mehmet Tutal, AK Par-
ti Hükümetinin kurulduğu günden 
bu güne kadar ne söz verdiyse yerine 
getirdiğini kaydetti. Taşeron çalışanlar 
ile ilgili kadro sözü verildiğini bu sözün 
yerine getirildiğini belirten Başkan Tu-
tal, “Bugün sizler için bizim için tarihi 
bir gün kadroya geçtiniz, hepinize ha-
yırlı mübarek olsun” dedi. 

Bu tarihi günü beraber kutlayarak, 
besmele çekerek iş başını beraber yap-
ma düşüncesi ile birlikte olduklarını 
ifade eden Başkan Mehmet Tutal, “İn-
şallah hepimiz için hayırlı olur. Biz hep 
birlikte birçok şeyin üstesinden geldik. 
Ülkemiz ne zaman ayakları üzerinde 
dursa bu ülkenin her zaman üzerine 
oyunlar oynanmıştır. Fakat oynadıkları 
oyunlar sürekli boşa çıkmıştır. Biz iş-
çisi, memuru, patronu, zengini, fakiri, 
sağcısı, solcusu demeden, özellikle ga-
riban insanlar, 15 Temmuz’da kimisi 
tankın altına yattı, kimimiz üzerine 
çıktı, Seydişehir’de bizler meydanla-
rı doldurduk ve bu tehlikeyi atlattık. 
Allah’ın yardımı ve sizlerin yardımı ile 
başardık” şeklinde konuştu. 

Hepimiz tek yürek, tek bilek ol-
duğumuz sürece her işin üstesinden 
geliriz diyen Başkan Tutal, “Karanlığa 
küfretmekle hiç bir yere gidilmez. Eli-
nizde hiç bir şey yoksa, bir mum yaka-
cak karanlığı ortadan kaldıracaksınız. 
Kadroya geçtiniz. Hiçbir sıkıntımız 
yok. Biz sizlere her zaman güvendik, 
güvenmeye devam ediyoruz. Herkes 
kendi görevini yapmaya, çalışmasına 
devam edecek. Hepimizin amacı yap-
tığımız işin örnek olmasıdır. Biz sizler-
le gurur duyuyoruz. Güzel çalışmalar 
çıkardık, çıkarmaya devam edeceğiz. 
Bu ülkeye ihanet edenlere inat, bütün 
personelimizle, Belediye Başkanımız-
la ve birim müdürlerimizle çok çalış-
mamız gerekiyor. Benim çalışanım 
kullandığı iş makinesinin, itfaiyenin, 

otobüsün, kamyonun yağına, tuzuna 
gerektiği zamanlar bakmıyor ise, o 
motor yanıyor, o motor zarar görüyor 
ise inanın ülkeye zarar verenlerden 
farkı olmaz. Bu hem Allah katında, 
hem de çalıştığımız, aldığımız ücretin 
helal olup olmadığı noktasında sıkıntı 
olur. Bunun için özem göstereceğiz. 
Ben herkese teşekkür ediyorum güzel 
çalışmalar çıkardık, bunu hep birlikte 
başardık. Sabahın erken saatlerinde 
buradayız. Bu çalıştığımızın ve daha 
çok çalışacağımızın göstergesi” şeklin-
de konuştu. 

Kadroya geçtiğiniz güzel bir mut-
luluk diyerek sözlerini sürdüren Baş-
kan Tutal, “Artık devletin kanatları 
altındasınız bu çok güzel. Seydişehir’e 
yine biz hizmet edeceğiz. Bu güne ka-
dar yaptığımız temizliğimizi aynı istek-
le yapacağız, araçlarımıza aynı özveri 
ile bakacağız, üzerimize düşenin daha 
fazlasını yapmaya devam edeceğiz. 
Ben bu konuda sizlerden söz istiyo-
rum. En güzel günlerde, Seydişehir’e 
en güzel hizmetleri beraber yapmak 
dileği ile hepinize tekrar hayırlı uğurlu 
olsun diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Bir araya gelen Seydişehir Beledi-
yesi işçileri kadro aldıkları için Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 
daha sonra kadroya geçişimizde eme-
ği geçenlere ve özellikle Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal’a çok teşekkür et-
tiklerini belirtti.  n İHA

Hazırlanan proje ile Selçuklu’ya Çocuk Kütüphanesi ve Sosyal Gelişim Merkezi kazan-
dırılacak, 15 okulda Okuma Köşesi oluşturulacak. Bu kitaplıklarda 1500 kitap yer alacak

15 okula okuma köşesi

Selçuklu Belediyesi ve Sel-
çuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü işbirliği ve KOP Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanlığı desteği ile 
çocuklar için Selçuklu’ya Çocuk 
Kütüphanesi ve Sosyal Gelişim 
Merkezi kazandırılacak, 15 okulda 
“Okuma Köşesi” oluşturulacak. 

Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlı-
ğı, “KOP Okuyor” ve KOPSOGEP 
kapsamında Selçuklu Belediyesi 
ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nün ortak olduğu iki pro-
jeye toplam 415 bin TL tutarında 
destek verecek. Bu finansmanla 
“KOP’la Okuyorum, Dinliyorum. 
Hayallerin Zenginleşiyor”, “Gele-
ceğimizi Değerlerimizle Şekillen-
diriyoruz” projeleri gerçekleştiri-
lecek. 

“KOP’LA OKUYORUM, 

DİNLİYORUM HAYALLERİN 
ZENGİNLEŞİYOR” 

“KOP’la Okuyorum, Dinliyo-
rum. Hayallerin Zenginleşiyor” 
projesi kapsamında yapılan plan-
lama ile, 15 okulda okuma kö-
şesi ve kitaplık oluşturuldu. Bu 
kitaplıklarda toplam 1500 kitap 
yer alacak. Uygulama kapsamın-
da “Bende Bir Yazar Olabilirim” 
ve “Kitaplarla Buluşuyorum” 
etkinlikleri düzenlenecek. Etkin-
likler kapsamında yerel ve ulusal 
yazarlar, okullarda öğrencilerle 
buluşturulacak ve kitap imzalaya-
caklar. Yukarıpınarbaşı ilk ve orta-
okulunda da Tarihçi Yazar Yavuz 
Bahadıroğlu öğrencilerle sohbet 
edecek ve kitaplarını imzalayacak. 
Gerçekleştirilecek etkinliklerde; 
Yavuz Bahadıroğlu’nun yanı sıra 
Vural Kaya, Fatma Tutak, Duran 
Çetin, Melih Tutağ ve Oğuz Say-

gın sohbet ettikleri öğrenciler için 
kitaplarını imzalayacaklar. 

“ÇOCUK KÜTÜPHANESİ 
KONYA’DA İLK OLACAK” 

KOP Bölge Kalkınma İdare-
si Başkanlığınca desteklenen ve 
Sosyal Gelişim Merkezi niteliği 
taşıyan Çocuk Kütüphanesi için 
projelendirme çalışmaları devam 
ediyor. Uygulama kapsamında; 
Kitaplıklar, okuma alanları, zeka 
oyunları alanı, kültür-sanat etkin-
lik alanları, bireysel oyun alanları, 
drama alanları oluşturulacak. Kü-
tüphane bünyesinde görme en-
gellilerin de yararlanabileceği sesli 
masal ve hikayelerin dinlenip izle-
nebileceği mekanlarda yer alacak. 
“GELECEĞİMİZİ DEĞERLERİMİZLE 

ŞEKİLLENDİRİYORUZ” 
Dezavantajlı öğrencileri mer-

keze alan; öğrenci, öğretmen, 

velileri kapsayan toplumsal kay-
naşmayı sağlamaya yönelik faali-
yetleri içeren bu proje ile Selçuklu 
ilçesinde bulunan özel eğitim sını-
fı olan 24 okul ve 9 köy okulu, 2 
sevgi evi, 8 emekli konağı gönüllü 
öğrenciler tarafından ziyaret edil-
di. Ziyaret edilen okullar, sevgi ev-
leri ve emekli konaklarında, deza-
vantajlı öğrencilerin ve yaşlıların 
durumuna uygun etkinlikler, gö-
revli öğretmenler ve öğrencilerle 
birlikte uygulandı. “Geleceğimizi 
Değerlerimizle Şekillendiriyoruz” 
projesi kapsamında yer alan “Ya-
şam Birlikte Daha Güzel”, “De-
ğerler Takımı’nı İzliyorum, Daha 
Duyarlıyım”, “Kaynaşmanın Yolu 
Bilinçlenmekten Geçer”, “Proble-
min Çözümü Bende”etkinlikleri 
yer alıyor.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu bilgisi ve muhammen bedeli (K.D.V.dahil) yazılı gayrimenkul, 2886 Sayılı Kanun 
ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir. Muhammen bedeller 1 inci yıl içindir. 2 nci ve 3 üncü 
yıl kira bedelleri Belediye Encümenince belirlenecektir.
2- İhalesi 11.04.2018 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:00’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 
Sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen ve  4 üncü maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğine 
ibraz etmeleri gerekmektedir.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
 a) Dilekçe, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri 
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası 
ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
 c) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 d) İstekliler adına vekalet iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli  
vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
 e) İhaleye girecek her bir gerçek kişi veya tüzel kişilik daha önce Sosyal Güvenlik Kurumunun konaklama ve yiyecek hizmeti 
faaliyetleri kısmının herhangi bir sınıfında işletmeci olduğuna ve bu işyerinde en az 10 kişi çalıştırdığına dair ilgili
kurumdan tevsik edilmiş geriye dönük 4 aylık sigorta prim bildirgelerini ibraz etmek zorundadır.
 f)Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak  girişim beyannamesi, (Ortak girişimi 
oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)
5- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
6- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Mahalle Ada/Parsel Niteliği/M² Adres/Kapı No 1 Yıllık Muhammen 
Bedel TL.

Geçici Teminat 
Bedeli TL.

İhale İştirak 
Teminat Bedeli TL.

Karaaslan 
Üzümcü 33016/1

Kır Düğün 
Salonu 

11.296,05

Karaaslan 
Üzümcü Mh. 

Dervişhan Sk. 
No:11-13-15

500.000,00 15.000,00 35.000,00

Basın 775761  - www.bik.gov.tr
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
3 Nisan 2018 Salı • Yıl: 10 • Sayı: 3308

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA
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Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

İki otomobil çarpıştı: 3 
kişi öldü, 2 kişi yaralandı 

Beyşehir’de iki otomobilin çar-
pışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi 
yaralandı. Kaza, Beyşehir-Isparta 
Karayolu’nun 3’üncü kilometre-
sinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Mehmet E. idaresindeki 
42 AAR 097 plakalı otomobille 
kara yolunda seyir halindeyken 
Fuat Işık (43) yönetimindeki 42 
DKL 28 plakalı otomobille çarpış-
tı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 
olay yerine polis, itfaiye ve 112 
Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri-
nin kontrollerinin ardından oto-
mobil sürücüsü Fuat Işık ile arka 
koltukta oturan Hilal Işık (40) ve 
4 yaşındaki Umay Bendiz Işık’ın 
hayatını kaybettiği belirlendi. 
Şoför mahallinde sıkışan diğer 
otomobilin sürücüsü Mehmet E. 

ve Osman Y. ise olay yerine ge-
len itfaiye ve sağlık ekiplerinin 
çalışmalarının ardından güçlükle 
sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yara-
lılar ambulansla Beyşehir Devlet 
Hastanesi’nde tedavi altına alın-
dı. Kazada araç içerisinde sıkışan 
sürücü Fuat Işık’ın cansız bedeni 
de itfaiye ekiplerinin çalışmaları-
nın ardından güçlükle bulunduğu 
yerden çıkarılabildi. 

Kazada hayatını kaybeden 
Fuat, Hilal ve Umay Bendiz Işık’ın 
cansız bedenleri savcının olay yeri 
incelemesinin ardından cena-
ze nakil aracıyla otopsi yapılmak 
üzere hastane morguna kaldırıldı. 
Kaza nedeniyle kara yolunda ula-
şım bir süre kesintiye uğrarken, 
araçların çekilmesinin ardından 
yol tekrar araç trafiğine açıldı.
n İHA 

TSK, EGM ve MİT tarafından ağır darbe indirilen terör örgütü PYD/PKK’ya Mart ayın-
da yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 1320 terörist etkisiz hale getirildi

Mart’ta yurtiçi ve dışında
PYD/PKK’ya ağır darbe

Türkiye’nin barış ve huzurunu 
bozmaya yönelik saldırılar düzen-
leyen, sivilleri, çocukları dahi hedef 
almaktan çekinmeyen terör örgütü 
PYD/PKK’ya yönelik martta, yurt 
içi ve dışında düzenlenen operas-
yonlarda 1320 terörist etkisiz hale 
getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 
ve Milli İstihbarat Teşkilatının 
(MİT), güvenlik korucularının da 
desteğiyle, ülkenin huzur ve kar-
deşliğini bozmaya çalışan terör ör-
gütlerine yönelik takibi kararlılıkla 
devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz de-
meden şehir merkezi ve kırsal 
alanların yanı sıra yurt dışında da 
teröristlerin peşini bırakmayan, 
haftalarca arazide kalarak operas-
yonlarını sürdüren güvenlik güçle-
ri, terör örgütü PYD/PKK’ya bu yılın 
mart ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bil-
giye göre, 1-31 Mart 2018 tarih-
lerinde, terör örgütü PYD/PKK’’nın 
saldırılarında 30 güvenlik görevlisi 
şehit düştü. Aynı süreçte iki sivilin 
yaşamını yitirdiği terör saldırıların-
da, 6 kişi yaralandı. Operasyon ve 
saldırılarda yaralanan 27 asker te-
davi altına alındı.

BİR AYDA 1320 TERÖRİST
 ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, ülkenin ba-
rış ve huzurunu bozmaya yönelik 
saldırılar düzenleyen ancak son 
dönemde ağır darbe alan terör 
örgütünün mensuplarının peşini 
bırakmayarak, yurt içi ve dışında 
hava ve kara operasyonları yürüttü. 
Marttaki bu operasyonlarda arala-
rında örgütün sözde sorumlularının 
de yer aldığı 1320 terörist etkisiz 
hale getirildi.

Özellikle Mehmetçik’in Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 
başta olmak üzere yurt içi ve dışın-
da yürüttüğü operasyonlar, zorlu 
arazi koşulları ve çetin kış şartların-
da dahi hız kesmeden sürüyor.

Bölgede, herhangi bir ihbar ya 
da istihbarat beklemeksizin şüphe 
uyandıran adreslerin yanı sıra karla 
kaplı dağ ve sarp arazileri de didik 
didik arayan Mehmetçik, Tunce-
li, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, 
Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bit-
lis ve Van kırsalı başta olmak üze-
re teröristlerce kullanılan sığınak, 
barınak, depoları belirleyip tek tek 
imha ediyor.

Kışın yurt içinde teröristlerin 
kış üslenmesine, baharın yaşandığı 
şu sıralar ise eylem yapmasına fır-
sat vermeyen Mehmetçik, hava ve 
arazi şartlarındaki olumsuzluklara 
aldırış etmeden operasyonlarını ka-
rarlılıkla yürütüyor.

IRAK’IN KUZEYİNDEKİ TERÖR 
KAMPLARI İMHA EDİLİYOR

Teröristlerin peşini yuvalan-
dıkları yurt dışındaki kamplarda 
da bırakmayan TSK’nin Irak’ın ku-
zeyindeki terör örgütü PKK kamp-
larına yönelik 10 Mart’a başlatılan 
operasyonlar, zorlu arazi koşulları-
na rağmen başarıyla devam ediyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesin-
deki 3. Piyade Tümen Komutanlı-
ğına bağlı 34. Hudut Tugay Komu-
tanlığı ile Dağ ve Komando Tugay 
Komutanlığınca PKK’lı teröristlerin 
sınırın Irak tarafındaki kampları-
na yönelik başlatılan hava destekli 
operasyon kararlılıkla sürüyor.

Saldırı hazırlığı halindeki terö-
ristlere göz açtırmayan güvenlik 
güçleri, teröristlerin geçiş güzer-
gahlarını da takibe alarak örgüt 
mensuplarına adeta nefes aldırmı-
yor.

Yaklaşık 20 günde 68 teröristin 
etkisiz hale getirildiği söz konusu 
bölgedeki teröristlerin kullandığı 
67 barınak ve sığınak da kullanıla-
maz duruma getirildi.

SÖZDE SORUMLULAR 
AĞIR DARBE ALDI

Güvenlik güçleri yurt dışında 
olduğu gibi yurt içinde de terör un-
surlarını yok etmek için çalışmaları-
nı ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında 
hava ve kara operasyonlarıyla terö-
ristlere hem personel hem de ciddi 
lojistik kaybı yaşatan güvenlik güç-
leri, örgütün bir çok sözde sorumlu-
sunu da etkisiz hale getirdi.

Erzurum’un Karayazı ilçesin-
de 2 Mart’taki operasyonda etkisiz 
hale getirilen 4 teröristten birinin, 
terör örgütü PKK’nın sözde Kara-
yazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan 
“Adil” kod adlı Tarık Şen olduğu 
belirlendi.

Şırnak’ta iç güvenlik operas-
yonlarında 18 Mart’ta öldürülen 
bölücü terör örgütü mensubu 3 ka-
dın teröristten birisinin sözde “YJA 
star sorumlusu”, diğerinin de sözde 
“Gabar cephe sorumlu yardımcısı” 
olduğu bildirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Batman’ın Sason ilçesinde 22 

Mart’ta etkisiz hale getirilen İran 
uyruklu “Agit” kod adlı teröristin, 
terör örgütünün bombacısı oldu-
ğu belirlendi. Bu teröristin, Kozluk 
ilçesinde öğretmen Şenay Aybüke 
Yalçın ve Çukurca Jandarma Kara-
kol Komutanı Jandarma Astsubay 
Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 asker 
ve bir sivilin şehit düştüğü saldırı-
lardaki bomba düzeneklerini hazır-
ladığı tespit edildi.

Hatay’ın Arsuz ilçesi Amanos 

Dağları’nda 26 Mart’ta gerçekleş-
tirilen hava destekli operasyonda 
etkisiz hale getirilen 11 teröristten 
ikisinin İçişleri Bakanlığının Aranan 
Teröristler Listesi’nde mavi ve gri 
kategoride yer aldığı tespit edildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kır-
salında 27 Mart’taki operasyonda 
ölü ele geçirilen 7 teröristten biri-
nin Aranan Teröristler Listesi’n-
de turuncu kategorisinde yer alan 
örgütün sözde “Nazımiye Gücü 
Sorumlusu” olan “Mahir” kod adlı 
Cihan Kıt, birinin de gri kategori-
deki “Baran” kod adlı Haydar Gül 
olduğu belirlendi.

TSK, bu operasyonların yanı 
sıra hudut güvenliği ve bölgede 
istikrarı sağlamak maksadıyla Su-
riye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de 
YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını et-
kisiz hale getirmek, dost ve kardeş 
bölge halkını teröristlerin baskı ve 
zulmünden kurtarmak” üzere 20 
Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Hare-
katı’nı sürdürüyor.

Mehmetçik, Türk Polisi ve Öz-
gür Suriye Ordusu (ÖSO), harekat 
ile karadan zırhlı araçların yanı sıra 
tank ve fırtına obüsleri, havadan da 
F-16 savaş uçakları, İnsansız Hava 
Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız 
Hava Araçları (SİHA) desteğiyle 
Afrin ve çevresini teröristlerden te-
mizledi.

Harekatın planlama ve icrasın-
da sadece teröristler ve bunlara ait 
barınak, sığınak, mevzi, silah, araç 
ve gereçler hedef alınıyor.

Harekat alanında en modern 
harp silahları, araç ve gereçler ile 
mühimmat uluslararası hukuka 
uygun olarak, harekattaki hedefle-
re ulaşmanın gecikmesi pahasına, 
diğer hiçbir ülkenin göstermediği 
dikkat ve hassasiyetle, masum in-
sanlara ve çevreye zarar vermeden 
etkin şekilde kullanılıyor.

Öte yandan, harekatın başlan-
gıcından itibaren harekat alanında 
bulunan dini ve kültürel yapılar, 
tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar 
ile kamu yararına faaliyet gösteren 
tesisler de kesinlikle Türk Silahlı 
Kuvvetleri unsurlarının hedefleri 
arasında bulunmuyor.

TSK, insani yardımların bölge-
ye erişimi konusunda gerekli des-
teği sağlayarak, Afrin’de hayatın 

normale dönmesi için çalışmalara 
devam ediyor.

Sivillere evlerine dönme imkanı 
sunulan Zeytin Dalı Harekatı kap-
samında mart ayında bin 96 terö-
rist etkisiz hale getirildi.

MART AYINDAKİ TERÖR OLAYLARI
Martta meydana gelen bazı te-

rör olayları şöyle:
- Şırnak’ta 7 Mart’ta merkeze 

bağlı Besta bölgesinde odun top-
lamaya giden köylülere PKK’lı te-
röristlerin saldırısı sonucu bir genç 
yaşamını yitirdi.

- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesin-
de 12 Mart’ta teröristlerle girilen 
çatışmada bir uzman çavuş şehit 
oldu. Çatışmada 3 terörist etkisiz 
hale getirilirken bölgede terörist-
lerce yola döşenen patlayıcının bir 
minibüsün geçişi sırasında infilak 
etmesiyle araçtaki iki çocuk yara-
landı.

- Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 
13 Mart’ta PKK’lı teröristlerce ön-
ceden tuzaklanan patlayıcının in-
filak etmesi sonucu 3 asker şehit 
oldu, 4 asker yaralandı.

- Hani ilçesinde 19 Mart’ta te-
rör örgütü PKK mensuplarının si-
lahlı saldırısında bir uzman erbaş 
ve bir gönüllü güvenlik korucusu 
şehit düştü.

- Bitlis’in Kayalıbağ köyü kırsa-
lında 19 Mart’ta odun toplayan va-
tandaşlara PKK’lı teröristlerce sal-
dırı gerçekleştirildi, vatandaşlardan 
biri hayatını kaybetti, 4’ü yaralandı.

- Bitlis’te 22 Mart’ta PKK’lı te-
röristlerce araziye döşenen patla-
yıcının infilak etmesiyle bir asker 
şehit oldu, bir asker yaralandı.

- Suriye’nin Afrin bölgesindeki 
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 
yürütülen arama tarama faaliyet-
leri sırasında 23 Mart’ta meydana 
gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 
3 asker yaralandı.

- Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde 
29’Mart’ta PKK’lı teröristlerce dü-
zenlenen saldırıda 6 asker yaralan-
dı.

- Siirt’te 30 Mart’ta yol yapım 
çalışmasında emniyeti sağlayan gü-
venlik güçlerine PKK’lı teröristlerce 
düzenlenen saldırıda 6 güvenlik 
korucusu şehit oldu, 3 güvenlik ko-
rucusu ve 4 asker yaralandı.
n AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), güvenlik korucularının da 
desteğiyle, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor.

Yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşın-
daki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu 
hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 15.45 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak 
Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Muzaffer Utku T. idaresindeki 42 CKY 05 
plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek 
isteyen 10 yaşındaki Rabia Sena Doğan’a 
çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 
Rabia Sena Doğan, ambulansla kaldırıldığı 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
nesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza 
sonrası gözaltına alınan sürücüsü Muzaf-
fer Utku T.’nin kullandığı kamyonetin aşırı 
süratli olduğu öne sürüldü.  n İHA 

Selçuklu’da kullandığı TIR’ı polis ekibinin 
üzerine sürdüğü iddia edilen sürücü gö-
zaltına alındı. Alınan bilgiye göre, A.K’nin 
kullandığı TIR’ı, Horozluhan Mahallesi 
İstikamet Caddesi’nde devriye görevi 
yapan polislerin üzerine sürdüğünün bil-
dirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda 
ekip yönlendirildi. Durdurulan TIR’ın 
sürücüsü A.K, polislere direnince tartışma 
yaşandı. Alkol kontrolü yaptırmak isteme-
yen sürücü gözaltına alındı. Daha önce de 
ehliyetine alkollü arkaç kullanmaktan el 
konulduğu belirlenen A.K’ye 2 bin 870 lira 
para cezası uygulandı.
n AA

Kamyonet çarptı, 
hayatını kaybetti 

TIR’ı polislerin 
üzerine sürdü!

Hakkari merkezli 10 ilde polis ekipleri tarafından 
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operas-
yonda gözaltına alınan ve aralarında daha önceden KHK 
ile görevden alınan emniyet amiri ile komiserlerin de 
bulunduğu 9 kişi tutuklandı.  Hakkari Valiliğinden yapı-
lan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 
FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edil-
mesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar devem 
ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 23.03.2018 
günü Hakkâri merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, 
Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon illerinde; 
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY bölücü 

terör örgütüne yönelik yürütmüş olduğu soruşturmalar 
kapsamında Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Bylock 
isimli programı kullandığı belirlenen ve daha önceden il-
gili KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünce ihraç edilen, 
aralarında rütbeli (emniyet amiri, komiser, komiser yar-
dımcısı) emniyet personelinin de yer aldığı 12 şahsa yö-
nelik eş zamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde 9 
şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına 
alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklana-
rak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş-
tir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
n İHA 

FETÖ/PDY’den 9 kişi tutuklandı 
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Gönüllülerin sesinden oluşan kütüphane
Türk Telekom görme engelliler 

için yepyeni dünyaların kapılarını 
açan ve görme engelli kitapseverle-
rin telefondan dinleyebileceği yak-
laşık 2 bin sesli kitabın bulunduğu 
‘Telefon Kütüphanesi’ uygulama-
sındaki arşivini gönüllülerin katkı-
larıyla zenginleştiriyor. Diş Hekimi 
Mehtap Tolu da son bir yılda top-
lam 20 kitaba ses vererek Telefon 
Kütüphanesi için bir yılda 6 bin say-
fa kitap okuyarak projeye ciddi bir 
katkı sağladı.  

Türk Telekom, görme engelli-
lerin bilgiye erişimine destek olan 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
Telefon Kütüphanesi ile kültür ve 
sanatın toplumun her kesimi için 
erişilebilir olmasına destek oluyor. 

Türkiye’nin görme engellilere 
yönelik ilk Telefon Kütüphanesi, 
daha fazla görme engelli kitapseve-
re lokasyon bağımsız ulaşma hede-
fiyle, sabit telefonlar üzerinden ver-
diği hizmetini mobil uygulamaya 
da taşıdı. Bu sayede görme engel-

liler için kitap seslendirmek isteyen 
gönüllüler, kitapları daha kolay ve 
pratik bir yöntemle okuyarak gör-
me engellilere ulaştırmaya başladı.

BİR YILDA 6 BİN SAYFA OKUDU  
Gönüllülerin ilgisinin de her 

geçen arttığı Telefon Kütüphane-
si projesiyle Boğaziçi Üniversitesi 
Görme Engelliler Teknoloji ve Eği-
tim Laboratuvarı (GETEM) aracı-
lığıyla tanışan Diş Hekimi Mehtap 
Tolu, ‘Kitaplara Ses’ mobil uygula-
ması üzerinden seslendirdiği kitap-
larla görme engellilere yeni dün-
yalar keşfetme fırsatı sunuyor. 5 
yıldır GETEM için kitap seslendiren 
ve son 1 yıldır Telefon Kütüphane-
si’nin mobil cihazlar için geliştirdiği 
uygulama üzerinden kitapları oku-
yan Tolu, son bir yılda toplam 20 
kitaba ses vererek Telefon Kütüp-
hanesi için bir yılda 6 bin sayfa ki-
tap okuyarak projeye ciddi bir katkı 
sağladı.  

Diğer yandan Telefon Kü-
tüphanesi’ni betimlemeli resim 

sergisi “Tablolar Konuşuyor” ile 
görme engelli kullanıcılarının 20 
adet dünyaca ünlü tablolaya erişi-
mini sağlandı. Tablolar Konuşuyor 
projesine; medya, sanat ve siyaset 
dünyasından isimler de sesleriyle 
destek vererek gönüllü tablo ses-
lendirdi.  Geçtiğimiz yıl Kasım ayı 
sonunda ise görme engellilerden 
gelen talep ve yönlendirmeler doğ-
rultusunda, Telefon Kütüphane-
si’ne para tanıma özelliği eklendi. 
Bu özellik ile görme engellilerin, 
mağazalarda, marketlerde, takside, 
ihtiyaç duydukları her an, üstelik 
internet bağlantısına ihtiyaç duy-
madan ödemelerini güvenle yapa-
bilmelerine imkan sağlandı. Görme 
engellilerin gündemi takip edebil-
mesi için Anadolu Ajansı işbirliği ile 
gündem haberlerini kütüphaneye 
entegre eden Türk Telekom, 2018 
yılında da görme engelli vatandaş-
ların hayatını kolaylaştıracak ye-
nilikçi hizmetleri sunmaya devam 
edecek.  n HABER MERKEZİ

Kitap Günleri, 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. 101 yazar, 223 yayınevinin katılımı, imza günü etkin-
likleri, söyleşiler ve konferanslarla 2 hafta süren etkinlik şehrin kültürel değerine katkı sundu

Kitap Günleri okuttu!

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen Konya Kitap 
Günleri’ni 200 bin kitapsever ziya-
ret etti. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın 
iki hafta boyunca kitapla ve kültürel 
etkinliklerle anılmasından mutlu ol-
duklarını dile getirdi.

Konya, yüz binlerce kitap, 101 
yazar, 223 yayınevinin katılımı, 
imza günü etkinlikleri, söyleşiler ve 
konferanslarla dolu dolu iki hafta 
geçirdi. 

KONYA KİTAP GÜNLERİ’Nİ BU YIL
 200 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Mevlana Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen ve Türki-
ye’nin önemli kitap buluşmaların-
dan biri haline gelen Konya Kitap 
Günleri’ni bu yıl 200 binin üzerinde 
kitapseverin ziyaret ettiğini dile ge-
tirdi. 

KONYA BİR KÜLTÜR VE
 EĞİTİM ŞEHRİDİR 

Başkan Akyürek, “Konya, binler-
ce yıllık geçmişi, köklü medeniyeti 
ve kadim başkent olması özelliğinin 
yanı sıra aynı zamanda bir kültür ve 
eğitim şehridir. Konya Kitap Günle-
ri’ni de şehrimizin kültürel ve sosyal 
hayatına katkı sağlamak amacıyla 
düzenledik. Konyalı hemşehrileri-
mizin ilgisi, geçtiğimiz yıllarda ol-
duğu gibi bu yıl da katlanarak art-
mıştır. Konya Kitap Günleri’nin bu 
derece ilgi görmesi ve Konya’nın iki 

hafta boyunca adeta bir kütüphane-
ye dönüşmesi, şehrimizin UNESCO 
2020 Dünya Kitap Başkenti olma sı-
fatını sonuna kadar hak ettiğinin de 
bir göstergesi olmuştur. Üniversite-
leriyle, kültür-sanat merkezleriyle 
ve bu tür etkinliklerle 21’inci yüzyı-
lın önemli dünya şehirleri arasındaki 
yerini alma hedefindeki Konyamızın 
kitapla anılması bizleri son derece 
mutlu etmektedir” ifadelerini kul-
landı. 

19 Mart’ta kapılarını açan Konya 

Kitap Günleri’nin başarıyla tamam-
landığını söyleyen Başkan Akyürek, 
etkinliğin düzenlenmesine katkı 
sağlayan ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ YAZARLAR 
OKURLARIYLA BULUŞTU 

14 gün süren Konya Kitap Gün-
leri’nde birbirinden değerli 101 
yazar, 196 imza etkinliğinde kitap-
severlerle bir araya geldi. Etkinlik 
kapsamında çok sayıda konferans 
ve seminer de düzenlendi. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 26’ncı Başbakanı 
ve AK Parti Konya Milletvekili Prof. 
Dr. Ahmet Davutoğlu, Prof. Dr. İlber 
Ortaylı, Rasim Özdenören, Yavuz 
Bahadıroğlu, Abdurrahman Dilipak, 
Ahmet Ümit, Vehbi Vakkasoğlu, 
İbrahim Karagül, Ömer Döngeloğ-
lu, Ahmet Taşgetiren, Kahraman 
Tazeoğlu gibi birbirinden değerli 
yazarlar, imza etkinlikleri, söyleşi ve 
konferanslara katılarak okurlarıyla 
buluştu.
n HABER MERKEZİ

Atalarımızın cok 
isabetli bir sözü vardır; 
‘’Abdal ata binince ken-
dini bey sanır , şalga 
aşa girince  kendini yağ 
sanırmış’’. Ne kadar 
doğru bir tespit. Bence 
bu söz çerçeveletilip 
Elysee Sarayı ‘na hedi-
ye olarak gönderilmeli. 
Hem saray ahali hem 
de saraya girip çıkanlar bu mesajı 
okumalıdırlar! Macron’ un açıklama-
ları malum, ABD ‘den aldığı güvenle 
kendini bey sanmış  terörist başlarını  
sarayında ağırlamış, bununla da ye-
tinmeyip  Ankara’yla SDG’ nin arasını 
bulacağını söylüyor. Hadi Macron 
‘u anladık ABD’ ye güveniyor da bu 
teröristlere ne oluyor? Sarayda ağır-
lanınca kendilerini aşın içindeki yağ 
sanmışlar.

   Anlaşılan o ki Suriye ‘ de yeni 
planlar yapılıyor .ABD Suriye’den 
çekileceğini açıkladı. Sahada deşifre 
olmuşlardı zaten yeni bir senaryo 
üretmeleri  gerekiyordu. İngiltere’nin 
gündemi şu anda  Orta Doğu nun 
Rusya ayağı bunu biliyoruz. Alman-
ya ‘dan da  pek saha çalışması bek-
lenemez ki son günlerde tanklarının 
büyük bir kısmının çalışmadığı konu-
sunda raporlar yayınlanıyor. Haliyle 
ihale Fransa’ya kalıyor gibi görünü-
yor. Aslında hepimiz Zeytin Dalı Ha-
reketı’yla da gördük ki bunlar zaten 
buradalar .Bunu meşrulaştırmaya 
çalışıyorlar. ABD çekileceğini açık-
ladı ama sahadan gelen haberlere  
göre Menbiç’ te devriyeler sıklaşmış 
, asker sayısı artırılmış . Bütün Orta 
Doğu  alarmda bekliyor. Bir tarafta 
Rusya , İran ,  bir tarafta   batı tam 
ortada  Türkiye  . Batı öyle bir hamle 
yapmalı ki Türkiye Rus safından uzak 
kalsın ama aynı zamanda onunla  

hareket etsin İsrail güç-
lensin bölgedeki tek 
kuvvet haline gelsin. 
Afrin’i görmezden gel-
mek istiyorlar ama Tür-
kiye Rusya içinde İran 
içinde ABD içinde  geç-
mişteki Türkiye değil! 
Ekonomiyse ekonomi, 
orduysa ordu , silahsa 
silah , güçse güç. Dişe 

diş bir mücadele var aslında Osman-
lı zamanında  Osmanlı zayıflatılarak 
orta doğuya girmiş olabilirler ama 
artık zayıflatabilecekleri bir Türkiye 
‘yi bırakın durdurulamayan durdu-
rulmak için fazla mesai harcanan 
bir Türkiye var.Fransa’ya gelince 
ABD şimdilerde ypg ye sanki hiç ta-
nışmıyorlarmış muamelesi yapıyor 
Türkiye’yle arayı düzeltelim diyor her 
an Fransaya’da sırtını dönebilir .Hepi-
miz biliyoruz ki Fransa da eski güçlü 
Fransa değil.

Gelelim Macron ‘a  umarız at-
tığı adımın sonuçlarına da razı kalır 
.Karşımızda her kim olursa olsun 
ister Fransa ister ABD ister başka bir 
oluşum  Türkiye’nin kararı net ‘’terör 
bitirilecek’’ sınır boylarımız arındırıla-
cak .Sakın bu PYD ‘liler sınırlarımız-
da tek terörist kalmayınca sığınacak   
yer bulamayıp Elysee Sarayı’nı 
basmasınlar! Terörizm bu millet 
ayırmaz!( ki kendi ırklarını katlediyor-
lar), siz vakti zamanında bizim müt-
tefikimizdiniz demezler .Sakın sonra 
Fransa vatandaşlarını öldürmesinler. 
İşte o zaman sakın  tarih tekerrür 
etmesin Sayın Macron! Dedeniz 
Fransuva gibi bize imdat mektubu 
göndermeyesiniz . Meraklanmayın 
vefalı Türk  Fransa topraklarına da 
gelir orayı da özgürleştirir. Bizde bir 
terim var ‘’Fransız kalmak’’ bence siz 
bu konuya  Fransız kalın yeter.

FRANSIZ KALIN YETER

Seydişehir’de AK Parti Kadın 
Kolları, Mehmetçik Vakfı yararına 
destek amacıyla kermes düzenledi. 
Kadın kolları üyelerinin Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin 
Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin 
Dalı Harekatı’na destek amacıyla 
evlerinde yapıp getirdikleri yiye-
ceklerin satıldığı kermes, Seydişe-
hir Hükümet Meydanı’nda 2-3-4 
Nisan günleri açık olacak.

Kermes, Seydişehir Müftüsü 
Kemal Demirel’in yaptığı dua ile 
açıldı.

Kermese, Orman Su İşleri Ba-
kan Yardımcısı Harun Tüfekçi, 
Seydişehir Kaymakamı Aydın Er-
doğan, Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Emniyet Müdürü Kasım Öz-
demir, AK Parti İlçe Başkanı Mus-
tafa Konurer, partiler ve davetliler 
katıldı.  n AA

Kadınlardan Mehmetçik 
Vakfı yararına kermes

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Kitap Günleri’ni bu yıl 200 binin üzerinde kitapseverin ziyaret ettiğini dile getirdi
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LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

SAHİBİNDEN
SATILIK TARLA
Aliya İzzetbegoviç

Caddesine
cepheli

10.000 m²’lik
arsa satılıktır.

Adres: Aşağı Pınarbaşı Mahallesi
Selçuklu/ KONYA

Telefon: 0533 322 95 68

ADA: 29879  PARSEL: 110
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

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

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710 88 76

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim 

hükümsüzdür.

Durmuş KALKAR

 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC 
Torna Tezgahlarında Operatör Olarak 
çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası Eleman-
lar 

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

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

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

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

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

• CNC Operatörü
• Üniversal Torna

Operatörü
• Kaynakçı

• Boyacı
• Vasıfsız Elemanlar

 Alınacaktır
Adres : Vatan Sanayi Hasmavi Sokak No:43 

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

Z-333
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2013/14 İFLAS
TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Müflisin adı soyadı 
ve yerleşim yerindeki adresi : Cameks Cam Ve Züccaciye Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 
                                        Konya İstanbul Yolu 25 KmKaratay / KONYA
Müflis şirket hakkında Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin007/674 Esas. 2008/560 karar sayılı ilam 
ile 26.11.2008 tarih ve saat:11:45’de iflas kararı verilmiş ve bu karar 03/12/2009 tarihinde kesinleşmiştir.
Yukarıda adı ve adresi yazılı müflisin masaya ait hiç bir malı bulunmadığından İcra ve İflas Kanununun 
217 nci maddesi uyarınca tasfiyenin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde 
alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek iflasa ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği 
takdirde iflasın kapatılacağı ADİ TASFİYE’ye devam etmek isteyip de; masaya alacak kaydı yaptıranlar 
veyaptırmak isteyenlertalep ve 20.000,00TL masraf yatırması gerektiği hususu İİK 166 m. İstinaden 
tebliğ ve ilan olunur. tebliğ ve ilan olunur.
(İİK m.217)
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 161’e karşılık gelmektedir.

Basın 779801  - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
(Terekenin Tasfiyesi)

Sayı :2018/5 Tereke Satış 29/03/2018
Konu : Terekenin tasfiyesinin başladığına dair ilan
Konya ili, Karatay ilçesi, Katrancı mah, 108 Cilt, 5 hane ve 24 sırada nüfusa kayıtlıMustafa ve Hidayet 
oğlu, 29/11/1927 doğumlu, 150*****658-TC Kimlik numaralı 16/07/2017 tarihinde vefat eden müteveffa 
HAYRİ YÜZBAŞIOĞULLARI’nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden 
TMK’nun 633 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiştir.
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan 
tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize (Tasfiye Memurluğu) 
müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince 
alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip 
edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. maddesi uyarınca 
ilan olunur.

Basın 779155  - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KADINHANI İCRA DAİRESİ

2018/26 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği,ihaleye iştirak etmek isteyenlerin mahcuzun muhammen 
bedelinin %20’si oranında TL olarak nakdi teminat yatırması gerekmekte olup, mahcuzun satış bedeli 
üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV ile damga vergisi ve teslim masraflarının alıcıya ait olacağı ( 
tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.) ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri 
verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin 
yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1.İhale Tarihi : 27/04/2018 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 14/05/2018 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : Kolukısa Mah. Adaağıl Mevkii, Gökmen Güneş Enerjisi Santrali,
                             Kadınhanı/Konya

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 82.409,60 1600 Adet %18

1600 Adet C Profili 28/02/2018 tarihli bilirkişi raporuna 
göre; galvanizli, kullanılmamış C Profili, Profiller 3,25m 
uzunluğundadır. Çoğunluğu paketlenmiş desteler 
halinde açık arazide bulunan C profilleri120mm(h), 
50mm(b), 20mm(d), 3,00mm(t) ebatlarındadır. Profilerde 
herhangi bir bozulma yoktur. Genellikle bu tür 3,25m 
uzunluğunda kesilen profiller güneş enerji santrallerinde 
kullunılır. Profil üzerinde açılan delikler montaj için 
hazırlıktır.1,00m uzunluğundaki C profillerin metresi 
5.66 kg gelmektedir. 1600 adet C profili 29.432kg 
gelmektedir. Profiller kullanılabilir halde herhangi bir 
ezilme ya da sürtünmeye maruz kalmamıştır.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Basın 779766  - www.bik.gov.tr

Örnek No: 25*

‘Zamanını geleceğine ayır’
İşadamı Ali Şeker, Karatay 

İMKB Meslek ve Teknik Anado-
lu Lisesinin düzenlemiş olduğu 
geleneksel kariyer günleri kap-
samında gerçekleştirilen “Giri-
şimcilik ve Kariyer Belirleme” 
konulu konferansa katıldı. 

Konferansta öğrencilerine 
tecrübelerini aktaran Akşeker 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Şeker başarılı olmak için çok 

çalışmak gerektiğini belirtti. Şe-
ker, “Biz uyanık bir milletiz. Biz 
girişimciliğimizi deneyeceğiz. 
Tabii girişimcilik yaparken ai-
lemize zarar vermeyeceğiz. Ba-
bamızın, anamızın evini ipotek 
ettirmeden, haciz ettirmeden, 
aileye soru işareti, sıkıntı ver-
meden terbiyenizle, adabınızla 
işinizi yapın. O zaman geleceği-
niz var. Şimdi herkes eline almış 

bir telefon facebookta oynuyor. 
Ya ne oynuyorsun kardeşim? 
Zaman ayırma buna, git zamanı-
nı işe ayır, geleceğine ayır. Oku-
duk babanız, ananız sizi imkan-
lar doğrultusunda sizi okuttu. 
Okudunuz tamam da okuduktan 
sonra ne olacaksınız? Bundan 
sonra rahat mı ediyorsunuz? 
Olmaz öyle rahat yok size. Sizin 
elinizden geleni yapmanız gere-
kiyor” dedi. 
“DOĞRU OLUN, DÜRÜST OLUN” 

Ali Şeker öğrencilere başarı-
lı olmaları için doğru ve dürüst 
olmaları tavsiyesinde buluna-
rak, “Hayat bir çizgidir. Terbi-
yemiz olacak, edebimiz olacak. 
Doğru olun, dürüst olun. Ne iş 
yaparsan yap işin en iyisini ya-
pacaksın, işin uzmanı olacaksın. 
Birileri bana destek verecek 
ben ondan sonra büyürüm 
hesabı yapmayın. Sen başa-
rırsan sen mücadele eder-
sen veya mücadeleni sonu-
na kadar vereceksen Allah 
verir. Mücadeleni yarı yolda 
bırakırsan veya bir engel 
oldu yoruldum artık bıktım 
yapmayacağım dedin mi 

işte hayat bitti. İşteki sorunu ya 
da evdeki sorunu işe veya eve 
taşımayın tavsiyelerimden bir 
budur. Başarınızı kendi kendini-
ze kutlayın evde her şeyi paylaş-
manıza gerek yok. Hainlik yap-
mayın kimseye zarar vermeyin. 
Devletinize, milletinize zarar 
vermeyin, arkadaşınıza zarar 
vermeyin. 50 sene sonra o sıkın-
tıya karşı bir sıkıntı bulursunuz, 
çok acı bir şey olur sizin için yap-
mayın. Onun dışında sokaklara 
gireceksiniz ve saygı duyulacak 
insanlara saygı duyun” ifadeleri-
ni kullandı. 

Konferans ardından işadamı 
Ali Şeker’e hediye takdimi ya-
pıldı.
n İHA  İşadamı Ali Şeker

Hazreti Mevlana’nın çağrısına 
uyarak ülkemizden ve yurtdışın-
dan gelen milyonlarca ziyaretçiyi 
ağırlayan Konya’nın vitrini Kara-
tay’ı her zaman temiz tutmak için 
gece-gündüz özverili bir şekilde 
çalışan Karatay Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
ekipleri yılın her günü ve günün 
her saati, Karatay’ın en işlek mey-
danlarından ara sokaklarına kadar 
uzanan bir çalışma programı çer-
çevesinde 95 km uzaklıktaki ma-
halleler de dahil olmak üzere 82 
Mahallede çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor.  Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli yaptığı 
açıklamada bütün belediye faa-
liyetlerinde olduğu gibi, temizlik 
işlerinde de disiplinin ve koordineli 
çalışmanın büyük önem taşıdığını 
belirtti.

Başkan Hançerli “Temizlik faa-
liyetleri büyük bir planlama gerek-
tiren çalışmalardır. Ayrıca yapılan 
planlamaya hassasiyetle uymak da 
en az plan yapmak kadar önem-

lidir. 417 caddesi ve 4779 sokağı 
ile toplam uzunluğu 3.948 km 
olan bir ulaşım ağını sürekli temiz 
tutmak özverili bir çalışma gerek-
tiriyor. Ekipler, her hafta toplam 
6.600 km yol süpürerek yıl bazın-
da 343.200 km temizlik çalışması 
gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz bu 

çalışmaları son teknoloji ürünü sü-
pürgeli araçlar kullanarak gerçek-
leştiriyor” dedi. Başkan Hançerli 
Hazreti Mevlana’nın diyarı Kara-
tay’ın, Konya’nın dünyaya açılan 
penceresi olduğunu vurgulayarak 
çalışmaların aralıksız sürdüğünü 
dile getirdi.  n HABER MERKEZİ 

‘Karatay, Konya’nın 
dünyaya açılan penceresi’

Örnek No: 33*
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BEYŞEHİR ŞEHİR KONAĞI İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI

KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
Beyşehir Şehir Konağı İkmal İnşaatı Yapım İşi yapım  işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/146846
1-İdarenin
a) Adresi  : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi  : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Havuz Nem Alma Santrali ve Yakılmış Granit Döşeme Kaplaması
   kalemleri başta olmak üzere toplam 333 kalemlik ikmal inşaatı
   yapım İşi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Beyşehir/KONYA
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
    yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale
   Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64
   Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati  : 27.04.2018 - 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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler,  ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri  işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere  ihale  konusu  iş  veya benzer  işlere  ilişkin  iş  deneyimini  gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III Grubu işler ile yapılacak işe benzer 
nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezuniyet belgesi veya Mimarlık Bölümü mezuniyet belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve 100 TRY (Türk Lirası)  karşılığı  Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. 
Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini, Her bir  iş kaleminin miktarı  ile bu  iş kalemleri  için  teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle 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:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 779063 - www.bik.gov.tr

Meram Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı kontrol ekipleri, ilçe genelindeki kaçak yapı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 
Antalya Çevreyolu çevresinde kafa parselleri yapılan alanlarda yapılan çalışmalar sonucunda, ruhsatsız olarak yapılan yapılar yıkıldı

Kaçak yapılar yıkılıyor
Meram Belediyesi, kaçak 

yapıyla etkin bir şekilde müca-
deleyi sürdürüyor.  Çayırbağı 
Mahallesi, Antalya Çevreyolu 
çevresinde kafa parselleri yapı-
lan alanlarda yapılan çalışmalar 
sonucunda, ruhsatsız olarak ya-
pılan yapılar yıkıldı. 

Meram Belediyesi Yapı 
Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı 
kontrol ekipleri, ilçe genelinde-
ki kaçak yapı denetimlerini ara-
lıksız sürdürüyor. İnşaat ruhsatı 
alınmadan yapımına başlanan 
yapılar, Yapı Kontrol Müdürlü-
ğü ekiplerince kontrol edilmek-
te, inşaat ruhsatı olmayan yapı-

lar hemen yıkılmaktadır.
İmar Kanunu’nun 32. ve 

42. maddelerine göre ruhsatsız, 
proje ve eklerine aykırı (kaçak 
inşaat) yapılar önce Yap Tatil 
Zaptı tanzim edilerek mühür-
lenmekte ve idari para cezası 
uygulanmaktadır.

İdari para cezası uygulanan 
yapı sahibi hakkında, Cumhuri-
yet Savcılığına, ruhsatsız yapı 
(kaçak inşaat) yapması nedeni 
ile Türk Ceza Kanununun 184. 
maddesine göre 1 yıldan 5 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılması için suç duyurusunda 
bulunulmaktadır. Cumhuriyet 

Savcılığı, kaçak yapı ile ilgi-
li dava açmakta ve yapı sahibi 
hakkında hapis cezası veril-
mektedir.

Kaçak inşaat sahibine zabıt 
tanzim edildikten sonra, ya-
pıyı ruhsatlandırması için bir 
ay süre verilmektedir. Verilen 
süre sonunda ruhsatlandırılma-
ması veya yıkılmaması halinde 
Meram Belediyesi Encümeni 
tarafından 3194 sayılı İmar Ka-
nununun 32. Maddesine göre 
yıkım kararı alınıp yıkılmakta 
ve yıkım ücreti yapı sahibinden 
yüzde 20 fazlası ile tahsil edil-
mektedir.  n HABER MERKEZİ 

Yargıtay, hırsızların tırmanma-
sına yol açabilecek şekilde yaptırı-
lan yatay balkon korkuluk demir-
lerinin sökülmesine ilişkin yerel 
mahkeme kararını onadı. Yargıtay 
20. Hukuk Dairesi, balkon demir-
leriyle ilgili emsal bir karara imza 
attı. 

İzmir'de alt kat komşusunun 
yaptırdığı balkon demirlerinden 
rahatsız olan bir kişi şikayetçi oldu. 
Alt katında oturan komşusunun, 
uyarılmasına rağmen evinin bal-
konuna yatay konumda ferforje 
yaptırdığından şikayet eden M.K, 
böylelikle komşusunun hırsızların 
kendi evine çıkmalarını kolaylaş-
tırdığını iddia etti. Daha önce aynı 

şekilde başka dairelere hırsız gir-
diğini, huzurunun bozulduğunu, 
sabaha kadar uyuyamadığını ileri 
süren M.K, bu nedenlerle dava-
lıya ait penceredeki yatay demir 
çubukların sökülmesine ve eski 
hale getirilmesine karar verilme-
sini istedi.  İzmir 10. Sulh Hukuk 
Mahkemesinde görülen davada, 
mahkeme şikayetçiyi haklı buldu. 
Mahkemenin kararında, davalı-
nın bağımsız bölüm yatay balkon 
korkuluk demirlerini, bilirkişi asıl 
ve ek raporunda açıklandığı üzere 
baklava dilimi şekline dönüştür-
mesine, yatay (L) harfi şeklindeki 
ferforje korkuluklarının sökülmesi-
ne karar verildi.

Mahkemece, davalıya söküm 
işlemi için bir aylık süre verildi. Bir 
ay içinde yaptırmaması halinde, 
ferforjelerin tümüyle sökülerek, 
eski hale getirilmesine hükmedil-
di.

Karar, davalı komşu tarafın-
dan temyiz edildi. Temyiz istemini 
görüşen Yargıtay 20. Hukuk Dai-
resi, kararın dayandığı kanıtlar ile 
yasal gerektirici nedenlere göre, 
mahkemece davanın kabulüne 
karar verilmesinde bir isabetsizlik 
bulunmadığına karar verdi.  Daire, 
usule ve kanuna uygun olan yerel 
mahkeme hükmünü oy birliğiyle 
onadı.
n AA

Ilgın Ticaret Borsası Başka-
nı Lütfi Koç, yeniden bu göreve 
seçildi. Borsanın Konferans Sa-
lonunda toplanan genel kurulda, 
başkanlık için mevcut başkan 
Lütfi Koç ile Erdem Ertok baş-
kanlık için yarıştı. Genel kurulda 
50 delege oy kulandı. Seçim so-

nucunda 31 oy alan Koç, yeniden 
başkanlığa seçildi. Genel kurulda 
diğer aday Ertok 17 oy aldı, 2 
oy da geçersiz sayıldı.  Koç, se-
çim sonucunan açıklanmasının 
ardından yaptığı konuşmada, 
delegelere teşekkür ederek, “Ka-
zanan esnafımız oldu. Kazanan 

Ilgın oldu. Her zaman üyelerin 
sorunlarıyla yakından ilgileniyo-
ruz. Ziyaretler yaparak sorunla-
rı yerinde tespit ediyoruz. Aynı 
şekilde çalışmalarımızı, oda yö-
netimimizle sürdürmeye devam 
edeceğiz” dedi.
n AA

Yargıtay'dan balkon demiri kararı

Ilgın Ticaret’te Koç güven tazeledi 
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Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya Şube Başkanı Meh-
met Parlak, “Büyük Geri Dönüş 
Yürüyüşü’ne destek verdi, İsra-
il’i kınadı. AGD Konya Şubesi’n-
de açıklamada bulunan Mehmet 
Parlak, “Var olduğu günden bu 
yana İslam ülkelerine terör ihraç 
eden Siyonist İsrail küstahlığına 
devam ediyor. İnsan kasaplığını 
her geçen gün sürdüren işgalci 
İsrail’in 30 Mart 1976 tarihinde 
binlerce dönüm Filistin arazisine 
el koyması, Filistinliler tarafından 
her yıl Toprak Günü olarak anıl-
maktadır. Bu sebeple Filistinli 
kardeşlerimizin başlattığı “Bü-
yük Geri Dönüş Yürüyüşü’’ Siyo-
nist İsrail’in silahlı saldırılarıyla 
katliama dönüşmüştür. Filistin’e, 
direnişe ve şehitlere selam olsun. 
Terörist İsrail çok yakında nasıl 
bir yıkılışa uğrayacağını görecek-
tir” dedi.

İSRAİL’İN SİNSİ PLANLARI 
HADDİNİ AŞMIŞTIR

İsrail’in sinsi planları ile had-
dini aştığını ifade eden Parlak, 
“Hukuksuzca işgal ettiği Filistin 
topraklarında soykırım yapan 
katiller sürüsü İsrail, masum si-
villeri hedef alarak kendince bir 
zulüm düzeni kurma çabası içe-
risine girmiştir. İnsanlık onurunu 
ayaklar altına alan ve uluslarara-
sı hukuku yerle bir eden İsrail’in 
sinsi planları haddini aşmıştır. 
Merhum Erbakan Hocamızın İs-
rail’in diplomasiden değil ancak 
güçten anladığına dair söylemine 
inancımız tamdır. Müslümanlar 
birlikte hareket ettiğinde küstah 
İsrail’in ne kadar çaresiz kalaca-
ğını da biliyoruz. İslam ülkeleri-
nin terörist İsrail ile ilişkilerini 

normal hale getirmesini, sürdür-
mesini ve geliştirmesini onay-
lamıyoruz. Irkçı emperyalizmin 
vicdanı yoktur. Irkçı emperyaliz-
min adalet anlayışı yoktur. Tüm 
dünyanın başında bir musibet 
olan İsrail, işgal ettiği topraklar-
dan sökülüp atılacaktır. Bunun 
yolu İslam Birliğidir. İsrail küs-
tahlığının, şımarıklığının ve aşa-
ğılık davranışlarının karşılığını er 
ya da geç bulacaktır. Bizi üzen, 
bütün bu küstahlıklar karşısında 
İslam ülkelerinde yöneticilerin 
ve birçok Müslüman topluluğun 

tepkisiz kalışıdır” ifadelerini kul-
landı.
FİLİSTİN’E YÖNELİK KATLİAMINI 

ŞİDDETLE KINIYORUZ
İsrail’in Filistine yönelik kat-

liamı şiddetle kınadıklarını ifade 
eden Parlak, “Bugün Filistin top-
raklarının %85’i işgalci İsrail’in 
kontrolü altındadır. Yine İsrail’in 
engellemeleriyle Filistinli kar-
deşlerimiz doğal kaynakları açı-
sından önemli olan bölgelerden 
mahrum bırakılmaktadır. Bunca 
hadsiz davranışı kabullenemedi-
ğimiz gibi, katil İsrail’in masum 

Filistin’e yönelik katliamını şid-
detle kınıyor ve bu insanlık su-
çundan derhal vazgeçmelerini 
istiyoruz. Siyonist İsrail’in Filis-
tin üzerindeki işgal politikasının, 
Müslümanların parçalanmışlığı-
na endeksli olduğunun farkın-
dayız. Siyonist İsrail’in toprakla-
rımızdaki varlığının vebali tüm 
İslam ülkelerinindir. Bu küstah-
lıklar karşısında tüm hükümetler 
öncelikle Siyonist İsrail’le olan 
ilişkilerini kesmelidirler. Bizler 
bırakın İsrail ile diplomatik iliş-
ki kurulmasını, İsrail’i bir devlet 

olarak kabul etmiyoruz. İşgalci 
İsrail’in Filistin halkının toprak-
larındaki varlığı bir problemdir. 
Filistin halkının yaşadığı dram, 
hepimizin sorumluluğudur. Fi-
listin sorunu çözülmeden bu 
coğrafyaya barış gelmez. Filistin 
halkı özgürlüğüne kavuşmadan 
bu coğrafyaya barış gelmez. Filis-
tin halkı topraklarına kavuşma-
dan bu coğrafyaya barış gelmez” 
dedi.
D-8’İ ASLINA VE AMACINA UYGUN 

OLARAK CANLANDIRMALIYIZ
D-8’i aslına ve amacına uy-

gun olarak canlandırması ge-
rektiğini ifade eden Parlak, “   
Yapmamız gereken tüm İslam 
ülkeleri ve tüm mazlum halklar 
olarak birlikte hareket etmek-
tir.  Yapmamız gereken İslam 
Birliği’ni bir an evvel kurmaktır. 
Yapmamız gereken D-8’i aslına 
ve amacına uygun olarak can-
landırmaktır. Yapmamız gereken 
Avrupa Birliği kapısında bekle-
mekten vazgeçmektir. Yapma-
mız gereken bölge başkentleriyle 
ve bölgenin Müslüman halklarıy-
la kucaklaşmaktır. Yapmamız ge-
reken bu coğrafyanın Müslüman 
ya da gayrimüslim tüm unsurla-
rıyla adil bir birliktelik kurmaktır. 
AB, BM ve NATO politikalarının 
İslam coğrafyasına zulüm getir-
diği ortadadır.  Kan ve gözyaşı 
üzerinde inşa ettikleri politikaları 
bir bir çürümektedir. Onlardan 
medet ummak beyhude bir çaba-
dan öteye gidemez.   Biz bugün 
buradayız. Çünkü Filistin hal-
kı yalnız değildir. Çünkü Kudüs 
yalnız değildir. İşgal ebediyen 
sürmeyecektir. Elindeki silah ve 
kirli propaganda gücü ile Filistin 
halkını ortadan kaldırmaya çalı-
şan İsrail’in zulmü ebediyen sür-
meyecektir. Bir gün açtıkları bu 
zulüm çukurunda boğulacakları-
na dair inancımız tamdır. Sadece 
yürüyüş yaptıkları için kurşun-
lanan ve şehit olan 18 Filistinli 
kardeşimize Cenab-ı Allah’tan 
rahmet diliyor, yaralanan 1500 
kadar kardeşimize de acil şifalar 
diliyoruz. İsrail mutlaka işgal et-
tiği topraklardan sökülüp atıla-
caktır. Zafer inananlarındır ve za-
fer yakındır” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın 780320  - www.bik.gov.tr

Filistinlilerin başlattığı Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü, İsrail tarafından katliama dönüştü. İsrail’in saldırılarına tepki göste-
ren AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, “Terörist İsrail çok yakında nasıl bir yıkılışa uğrayacağını görecektir” dedi

‘İsrail’in saldırıları katliama dönüştü’

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ne destek verdi, İsrail’i kınadı.

Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Mümine Hatun 
Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezi, Dünya Otizm Far-
kındalık Günü’nde Özel 
Eğitim Uzmanı olan Fatma 
Tarhan ile otizmli oğlu En-
ver Taha Tarhan’ı ağırladı.  
Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Aile Sanat ve Eğitim 
Merkezi (ASEM) 2 Nisan 
Dünya Otizm Farkındalık 
Günü’nde anlamlı bir prog-
ram düzenledi. Mümine 
Hatun Aile Sanat ve Eğitim 
Merkezi’nin ev sahipliği 
yaptığı programda, otizm-
li olan Konya Büyükşehir 
Belediyesi Meslek Edin-
dirme Kursları (KOMEK) 

kursiyeri Enver Taha Tar-
han ile ASEM üyesi annesi 
Fatma Tarhan öğretmenler 
ve kursiyerlerle bir araya 
geldi. Özel Eğitim Uzmanı 
olan Fatma Tarhan, otizm-
li bir çocuğu yetiştirirken 
yaşadıklarını paylaşarak 
annelere evlatlarının de-
ğerini bilmelerini tavsi-
yesinde bulundu. Tarhan, 
“Öncelikle çocuğunuzun 
hasta olduğunu kabul ede-
ceksiniz. Daha sonra sevgi, 
sabır ve eğitim ile bu sı-
kıntıların üstesinden gele-
bilirsiniz. Benim çocuğum 
şu an 21 yaşında ve Selçuk 
Üniversitesi Teknik Bilim-
leri Basın Yayın Bölümü 

ikinci sınıf öğrencisi. Aynı 
zamanda KOMEK’ de Bilgi-
sayar, İlk yardım, Kur’an’ı 
kerim, işaret dili, diksiyon 
ve hasta bakım kursları-
nı bitirdi. KOMEK’in ciddi 
anlamda katkısını gördük. 
Taha, tramvay ile üniver-
siteye giden, kendi ihti-
yaçlarını karşılaya bilen bir 
genç” dedi.  Enver Taha 
Tarhan da, programda 
önce şiir okudu, ardından 
gitarla mini bir konser ver-
di. Katılımcılar tarafından 
ayakta alkışlanan Fatma 
Tarhan ve Enver Taha Tar-
han’a günün anısına hedi-
ye takdim edildi.
n HABER MERKEZİ 

KOMEK’te otizm etkinliği
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90 günlük süre bitti, taşeron işçiler kadroya kavuştu
Kamudaki yüz binlerce taşeron 

işçinin kadroya geçişi için 2 Ocak’ta 
başlayan süreç bugün itibariyle sona 
erdi. Kamu, belediyeler ve il özel ida-
relerdeki yüz binlerce çalışan, kadro 
güvencesine kavuştu. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Aralık’ta 
verdiği müjdeyle başlayan kadroya 
geçiş serüveni, Olağanüstü Hal kap-
samında, 24 Aralık 2017’de yayımla-
nan 696 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname (KHK) ile resmiyet kazandı.  
Taşeron işçiler için 2 Ocak’ta başlayan 
başvuru süresi, 11 Ocak’ta sona erdi. 
Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca başvuruların incelenme-
si ve hak sahiplerinin ilanı için 40 gün-
lük süre tanındı.
SINAVDA EN AZ 50 ALANLAR BAŞARILI 

SAYILDI
Tespit komisyonu listeleri açık-

ladıktan sonra itirazlar alındı ve 24 
Şubat-2 Mart’ta itirazlar incelenerek, 

kesin listenin ilan edildi. Sınavlar, 3-22 
Mart’ta yapıldı.

Çalışanların iştigal ettikleri görev-
lerle ilgili konularda, yetkinliklerini 
ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine 
uygun olarak yapılan yazılı ya da sözlü 
sınavlarda, 100 puan üzerinden en az 
50 alanlar başarılı sayıldı.  Sınav so-
nuçlarına itirazlar, 23-26 Mart’ta alın-
dı ve 27-31 Mart’ta itiraz incelenerek 
kesin liste ilan edildi.  Tüm bu aşama-
ların ardından, taşeron işçinin kadroya 
geçişi için 2 Ocak’ta başlayan 90 gün-
lük süreç bugün itibariyle tamamlandı.

3 aylık süreci başarıyla tamamla-
yan, kamu, belediyeler ve il özel ida-
relerdeki yüz binlerce çalışan, topluca 
kadro güvencesine kavuşmuş oldu. 
Kamuda kaç kişinin kadroya geçtiği, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-
nın yapacağı açıklamayla netlik kaza-
nacak.
n AA

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
2018 yılı Şubat ayı trafiğe kayıtlı 
bulunan motorlu kara taşıtları konu-
sunda bilgi verdi. TÜİK Bölge Müdü-
rü İsmail Çapoğlu tarafından yapılan 
açıklamaya göre Konya’da motorlu 
kara taşıt sayısı bir yılda 30 bin 231 
adet arttı. 

“2018 yılı Şubat ayı sonu itiba-
rıyla Konya’daki toplam 713 bin 716 
motorlu kara taşıtının; yüzde 49’u 
(349 bin 538 adet) otomobil, yüzde 
1,5’i (10 bin 875 adet) minibüs, yüz-
de 0,8’i (5 bin 926 adet) otobüs, yüz-
de 16,6’sı (118 bin 707 adet) kam-
yonet, yüzde 5,1’i (36 bin 055 adet) 
kamyon, yüzde 14,5’i (103 bin 461 
adet) motosiklet, yüzde 0,3’ü (2 bin 
022 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüz-
de 12,2’si (87 bin 132 adet) de trak-
törlerden oluşmaktadır” diyen İsma-
il Çapoğlu, “Şubat ayında 17 bin 912 
adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapı-
lan taşıtlar içinde otomobil yüzde 
67,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili 
sırasıyla yüzde 19,4 ile Kamyonet ve 
yüzde 5,3 ile Traktör takip etti. 2018 

yılı Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye 
genelinde toplam 22 milyon 377 bin 
559 adet trafiğe kayıtlı araç bulun-
maktadır. Konya ili toplam 713 bin 
716 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı 
ile Türkiye genelindeki motorlu kara 
taşıtlarının yüzde 3,2’sine sahiptir. 
2018 yılı Şubat ayı itibarıyla, trafiğe 
kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir 
önceki yılın aynı ayına göre en yük-
sek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar 
(yüzde 11,5), kamyonet  (yüzde 6,3) 
ve otomobil (yüzde 5,4) şeklinde 
gerçekleşmiştir. Ülkemizde trafiğe 
en fazla beyaz renkli otomobillerin 
kaydı yapıldı. Ocak-Şubat dönemin-
de trafiğe kaydı yapılan 110 bin 668 
adet otomobilin yüzde 58,3’ü beyaz, 
yüzde 20,4’ü gri, yüzde 7,3’ü siyah 
ve yüzde 5’i kırmızı iken yüzde 8,9’u 
diğer renklerdedir. Şubat ayı sonu 
itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 
141 bin 248 adet otomobilin yüz-
de 38,2’si LPG, yüzde 35,6’sı dizel, 
yüzde 25,8’i benzin yakıtlıdır. Yakıt 
türü bilinmeyen otomobillerin oranı 
ise yüzde 0,3’tür” açıklamasında bu-
lundu.  n EMİNE ÖZDEMİR

Bakan Fakıbaba’dan çiftçiye 
erken destek müjdesi

‘Konya, Türkiye ortalamasının
üzerinde performans gösterdi’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türki-
ye’nin verimli tarım arazileriyle 
dünyanın en önemli gıda üretim 
merkezlerinin başında geldiğini 
söyledi. Ülkenin tarım alanlarının 
daha iyi değerlendirilebilmesi için 
üretici ve tüketicilerle daha fazla iş 
birliği yapmayı planladıklarını ifade 
eden Fakıbaba, bu anlamda hem 
üreticiyi hem de tüketiciyi daha 
fazla rahatlatmaya çalıştıklarını 
belirtti.

Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Binali Yıldırım ile yaptıkları görüş-
melerin ardından, çiftçiye ödenen 
tarımsal desteklemelerin tarihin-
de değişikliğe gittiklerine dikkati 
çekti. Bu yıl şubat ayında yaptıkları 

destekleme ödemelerini gelecek 
yıl da erken ödemeyi planladıkları-
nı vurgulayan Fakıbaba, şöyle de-
vam etti: “Tarımsal desteklemeler 
eskiden altıncı ve yedinci aylarda 
verilirdi, bu yıl şubatta verildi, se-
neye de aynısını yapacağız. Her 
gittiğim yerde çiftçi arkadaşlarım 
‘Allah razı olsun, biz eskiden ha-
ziranda, temmuzda bu destekleri 
alırken, şimdi şubat ayında alı-
yoruz’ diyor, teşekkür ediyorlar. 
Allah’ın izniyle, çiftçi kardeşlerim 
benim ailem. Yani gıda, tarım ve 
hayvancılıkla uğraşan kim varsa 
benim ailem. Tabii 81 ilimizdeki 
her vatandaş benim kardeşim ama 
açık konuşmam gerekirse özellikle 
benim ailem bunlardır.”
n AA

Konya Sanayi Odası (KSO) 
Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Memiş Kütükcü, Konya’nın 
ilk çeyrek ihracat rakamlarını de-
ğerlendirdi. KSO Başkanı Kütük-
cü, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 
17,19 ihracat artışı yakalayan Kon-
ya’nın Türkiye ortalamasının çok 
üzerinde performans gösterdiğini 
vurgulayarak, “Şehrimiz ihracatta 
yakaladığı yükseliş ivmesini güçlü 
bir şekilde sürdürüyor. Mart ayın-
da 162 milyon 685 bin dolar ile 
tarihinin en yüksek aylık ihracat 
rakamını gerçekleştiren şehrimiz, 
bu yılın Ocak-Mart dönemini kap-
sayan ilk çeyrekte de yüzde 13.88 
olan Türkiye ortalamasından 3.3 
puan daha yüksek performans 
gösterdi. Konya, ilk çeyrekte 435 
milyon 942 bin dolar ihracat raka-
mına ulaştı” dedi. 

Bu yılın ilk çeyreğinde Kon-
ya’nın tüm imalat sanayi sektör-
lerinde ihracatını artırmayı ba-
şardığını kaydeden Kütükcü, bazı 
sektörlerin ihracat artışı ile ilgili şu 
bilgileri verdi: “Bu yılın ilk çeyre-
ğinde ihracat artış oranları makine 
ve aksamları sektöründe yüzde 
34.37, otomotiv endüstrisinde 
yüzde 11.83, savunma sanayinde 
yüzde 42.05, çelik sektöründe yüz-

de 60, iklimlendirme sanayinde 
yüzde 31 olarak gerçekleşti.” 

Konya’nın ilk çeyrekte yüzde 
75 sanayi sektörü ihracatı ile net 
bir sanayi şehri olduğunu bir kez 
daha ortaya koyduğunu aktaran 
Kütükcü, şehrin ihracatında ilk iki 
sırada yer alan makine ve aksam-
ları sektörü ile otomotiv endüstrisi 
sektörünün toplam ihracat içinde-
ki payının yüzde 44.28 olduğunu 
kaydetti.  Konya’nın en fazla ih-
racat yaptığı ilk 10 ülke hakkında 
bilgi veren Kütükcü, “Şehrimiz bu 
yılın ilk çeyreğinde en fazla Irak, 
Almanya, Cezayir, İtalya, Polon-
ya, Rusya, İran, Birleşik Devletler, 
Mısır ve Suudi Arabistan’a ihracat 
yaptı. Bu 10 ülkeden 8’ine ihraca-
tımız arttı. En fazla ihracat artışını 
yüzde 237 ile Rusya pazarında ya-
kaladık. Ayrıca Mısır’a olan ihraca-
tımız yüzde 85, Polonya’ya yüzde 
56, Almanya’ya yüzde 30, Birle-
şik Devletlere yüzde 28, İtalya’ya 
yüzde 19, İran’a yüzde 15, Ceza-
yir’e yüzde 17 oranlarında arttı. 
İhracatta ilk sırada yer alan Irak’a 
ihracatımız yüzde 13 düşerken, 
10. sıradaki ihracat pazarımız olan 
Suudi Arabistan’da yüzde 23.6’lık 
bir ihracat kaybı yaşandı” şeklinde 
konuştu.  n İHA

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Beklentimiz doğrultusunda aylar itibariyle ihracatımız hızlanmaya de-
vam ediyor. Türkiye ortalaması yüzde 11,5 iken Konya yüzde 19.1 oranında ihracatını artırdı” dedi

Konya, ihracatta yeni
bir rekora imza attı 

Konya Mart ayında tarihinin en 
yüksek aylık ihracatını yaptı. 162,6 
milyon dolar ihracat yapan Konya 
yeni bir rekora daha imza attı. 

2018 yılı başında hedeflerini 1,8 
milyar dolar olarak açıklayan KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk: “Beklenti-
miz doğrultusunda aylar itibariyle 
ihracatımız hızlanmaya devam edi-
yor. Türkiye ortalaması yüzde 11,5 
iken Konya yüzde 19.1 oranında ih-
racatını artırdı.”      

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) 2018 yılı Mart ayı ihracat ra-
kamlarını açıkladı. Konya Ticaret 
Odası Başkanı, TOBB Başkan Yar-
dımcısı Selçuk Öztürk: “TİM verile-
rine göre Türkiye’nin Mart ayında 
ihracatı geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 
milyon dolara yükseldi. Ocak-Mart 

döneminde ihracat ise yüzde 10,4 
artışla 40,7 milyar dolara ulaştı. 
Konya ise tarihinin en yüksek aylık 
ihracat rakamını elde ettiği mart 

ayında 162,6 milyon dolar ihracat 
yaptı. Konya’nın Mart ayı ihracat 
rakamı yüzde 19,1 oranında artışla 
162 milyon 685 bin 690 dolar ola-

rak gerçekleşmiştir. Geçen Şubat 
ayına göre artış oranı ise yüzde 18 
olmuştur. Ocak-Şubat-Mart döne-
mini kapsayan ilk üç aylık ihraca-
tımızda yüzde 17.2 artışla toplam 
436 milyon dolara ulaşmıştır. Yıl 
sonunda Türkiye’nin toplam ihracat 
hedefi 170 milyar doların üzerine 
çıkmaktır. Hem Türkiye’nin hem de 
şehrimizin üç aylık ihracat rakam-
ları, Konya olarak belirlediğimiz 1,8 
milyar dolar ihracat hedefini de aşa-
cağımızı göstermektedir.  2017 yı-
lında ihracatta, istihdamda Türkiye 
ekonomisini sırtlayan Konya 2018 
yılıdan daha yüksek hızda ihracat 
artışı sağlayarak ülke ekonomisine 
katkısını artıracaktır. İhracatımızın 
artmasında katkısı olan tüm tüccar 
ve sanayicilerimizi kutluyorum” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Motorlu kara taşıt sayısı 30 bin 231 adet arttı

Konya Ticaret Odası Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk 
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Selçuk’ta ‘Otizm Farkındalığı’ yürüyüşü
Selçuk Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
(MYO) öğrencileri, ‘Dünya Otizm 
Farkındalık Günü’ dolayısıyla 
otizmli çocuklarla birlikte tişört 
boyama etkinliği ve yürüyüş ger-
çekleştirdi. Sağlık Hizmetleri MYO 
Engelli ve Rehabilitasyon Progra-
mı öğrencilerince Gökkuşağı AVM 
önünde düzenlenen etkinliğe, 
MYO Müdürü Prof. Dr. Uçkun Sait 
Uçan, müdür yardımcıları Öğr. 
Gör. Dr. Mustafa Güler ve Arş. 
Gör. Şenay Demir, özel eğitim 
öğretmenleri, otizmli çocuklar ile 
aileleri, öğrenciler katıldı.

Etkinlik, tişört boyama ve 
otizm farkındalık ağacına otizmle 
ilgili görüşlerin yer verildiği yap-
rakların asılmasıyla başladı. Ar-
dından, ‘Selçuk, otizmin farkında’, 
‘Otizm için el ele’, ‘Otizmin farkın-

da, onların yanındayız’, ‘Otizme 
tek çare eğitimdir’ gibi sloganlar 
eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. 
Gökkuşağı AVM önünde başlayan 
yürüyüş, otizme dikkat çeken pan-
kartlarla Kampüs alanı içerisindeki 
caddelerde gerçekleştirildi. 

MYO Müdür Yardımcısı, Te-
rapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Başkanı Öğr. Gör. Dr. Mustafa 
Güler, yaptığı açıklamada, bu yıl 
3’üncüsünü düzenledikleri ‘Otizm 
Farkındalık Etkinliği’ için bir araya 
geldiklerini söyledi. Otizmin son 
yıllarda çok hızlı artış gösterdiğini, 
görülme sıklığının 70’te bire kadar 
yükseldiğini ifade eden Öğr. Gör. 
Dr. Güler, “Bu farklılık da 0-3 yaş 
döneminde yani ‘erken çocukluk 
dönemi’ dediğimiz bir dönemde 
ortaya çıkıyor. Şu anda bilinen 
en önemli iyileştirici yöntem de 

eğitim. Dolayısıyla eğitime erken 
başlanması, eğitim imkanlarından 
faydalanılması otizmde oldukça 
önemli bir konu. Bu konuda öğ-
rencilerimizin, ailelerimizin, va-
tandaşlarımızın farkındalığını ar-

tırmak amacıyla bu tür etkinlikleri 
düzenliyoruz. Bu farkındalığın ar-
tarak devam etmesini ve bu etkin-
liklerin de üniversitemizde yaygın-
laşması en büyük dileğimiz” diye 
konuştu.  n HABER MERKEZİ 

Kış mevsiminin Konya’da etkisini çok fazla göstermemesi nedeniyle lastikçi esnaflarında kış las-
tikleri elde kaldı. Esnaflar ellerinde bulunan kış lastiklerini bitirmek amacıyla kampanyalar başlattı

Kış lastikleri elde kaldı

Şehirlerarası yük ve yolcu taşı-
yan ticari araçların 1 Aralık 2017’de 
başlayan kış lastiği takma zorunlu-
luğu 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle 
sona erdi. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı tarafından 
hazırlanan yönetmeliğe göre, 1 
Aralık-1 Nisan döneminde kış las-
tiği olmayan ticari araçların yola 
devam etmelerine izin verilmedi.  
Yönetmelik kapsamında söz konu-
su dönemde kış lastiği takmayan 
ticari araçlara Karayolu Düzenleme 
Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı ekiplerince para cezası 
kesildi. Yolcu ve eşya taşımalarında 
kullanılan ticari araçlara kış lastiği 
takmayanlara uygulanan para ce-
zası 1 Ocak itibarıyla 715 lira olarak 
belirlenmişti.  Konya’da geçtiğimiz 
yıla göre kar yağışının olmaması 
sebebi ile lastikçilerin depolarının 
büyük bir kısmında kış lastiği kaldı.  
Esnaflar önümüzdeki yıl için araç-
larına kış lastiği alacak vatandaşlar 
için kış lastiği almanın tam zamanı 
olduğunu ifade ediyorlar.

ARAÇLARIN UYGUN LASTİK 
ALMAK GEREKİYOR 

Konya Oto Lastik, Oto Yıkama 
ve Oto Galericileri Esnaf Odası Baş-
kanı Adem Uzman kış lastiği takma 
zorunluluğunun 1 Nisan 2018 ta-
rihinde sona erdiğini ifade ederek, 
“Kış lastiği uygulaması ülke gene-
linde 1 Nisan itibariyle sona erdi. 

Kış lastiği sadece kar yağıldığında 
takılacak diye bir sebep yok kış 
lastiği hava sıcaklıkları -6 -7 düş-
tüğünde takılması gerekiyor. Kış 
lastiği aracın yol tutuşunu artırı-
yor.  Dün itibariyle vatandaşlarımız 
araçları üzerinde bulunan kış lastik-
leri söktürerek yaz lastiklerini yavaş 
yavaş taktırmaya başladı. Kış lastiği 
soğuğa, yaz lastiği sıcağa duyarlı-
dır. Onun için lastiklerin mutlaka 
değiştirilmesi gerekir. Mesela ör-
neğin aracın tekerlerinde yaz lastiği 
varken frene bastığında 10 metre 
mesafede durursan, kış lastiğiyle 
12 metrede durursun. Oysaki ya-
rım metre senin hayatını kurtarır. 
Yaz lastiği alacak vatandaşlarımız 

araçlarına uygun lastik almaları ol-
dukça önemli. Lastikçi esnafı olarak 
geçtiğimiz yıl kış olacakmış gibi ha-
zırlıklarımızı yapmıştık, ancak hava 
sıcaklarının mevsim normallerin 
üzerinde gitmesi ve karın yağma-
ması sebebi ile kış  lastiklerimizin 
birçoğu elimizde kaldı. Elimizde 
kalan lastikler önümüzdeki yıl bu 
yıllın rakamları ile müşterilerimiz 
ile buluşturacağız.  Önümüzdeki 
yıl araçlarına kış lastiği almağı dü-
şünenler için kışlık lastik almaları 
için tam zamanı. Bazı vatandaşlar 
sadece aracın çekiş tekerlerinin las-
tiklerini değiştiriyorlar. 4 tekerinde 
aynı anda değiştirilmesi lazım. En 
azından bir araca ortalama 4 kişi 
biniyor. 4 tane can var o arabanın 
içerisinde. Dikkat edilmesi gereki-
yor” ifadelerini kullandı.

KIŞ LASTİKLERİ ELİMİZDE KALDI 
Konya Oto Lastik Oto Yıkama 

ve Oto Galericiler Odası Başkan 
Yardımcısı İshak Uçar da vatandaş-
lar tarafından mevsimine uygun 
lastik takma bilincinin kazandığı 
ifade ederek, “ 1 Nisan Pazar günü 
itibariyle araçlara kış lastiği takma 
zorunluluğu sona erdi. Dün itiba-
riyle vatandaşlarımız araç üzerinde 
bulunan kış lastiklerini indirerek 
yaz lastiklerini taktırmaya başladı. 
Bu yıl kış lastiği satışlarımızda geç-
tiğimiz yıla göre azalmalar meyda-
na geldi. Bunun sebepleri arasında 
Konya’da kar yağışın çok olmama-

sı ve hususi araçlarda kış lastiği 
takma zorunluluğun kaldırılması. 
Almış olduğumuz kışlık lastikleri-
nin bir kısmı elimizde kaldı. Bizler 
de esnaflar olarak kış lastiklerimiz 
kampanyalar başladık. Önümüzde-
ki yıl için kış lastiği almanın tam za-
manı.  Kış lastiği ile yaz lastiği göre 
performans farkları var.  Sürücüle-
rimiz yazın yaz lastiği kışın da kış 
lastiği takmalarında fayda var.  Yaz 
lastiği fiyatlarımız şuanda oldukça 
uygun. 

Her bütçeye uygun yaz lastiği 
bulmak mümkün.  Yaz lastiklerinin 
fiyatı geçen yılın sonbahar fiyatları-
na yakın.  Müşterilerimizi işyerleri-
mize bekliyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşe-
hir Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen ve 
şehrin sosyal ve kül-
türel hayatına önemli 
katkı yapan Konya 
Kitap Günleri’ni 223 
yayınevi, 151 yazar, 
321 etkinlikle başarılı 
bir şekilde bitirmenin 
mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Konya 14 gün boyunca hem 
dolu dolu bir kültürel faaliyete ev 
sahipliği yapmış oldu,  hem de 
Konyalılar özellikle kitapseverler 
kitaba doymuş oldu. Muhabir ve 
okuyucu olarak Konya Kitap Gün-
leri değerlendirecek olursak Kitap 
Günleri geçtiğimiz yıla göre oldukça 
başarılı ve güzeldi. Yayınevlerinin 
çokluğu fuara katılan vatandaşların 
kitaba daha kolay ulaşmasını sağla-
dı. Ancak burada bahsetmek istedi-
ğim birkaç husus var. Özellikle önü-
müzdeki yıl yapılacak Konya Kitap 
Günleri için Konyalılara hangi yazarı 
görmek istedikleri konusunda an-
ketler düzenleyerek her kesimden 
yazarın gelmesinin yanında daha 
çok kişinin katılımı sağlanmalı. 

Bunun yanında kitap günleri şe-
hir merkezine daha yakın ve geniş 

alanda olması fuara de-
ğer katar. Birde yazar-
ların imza günleri orga-
nizasyonları daha etkin 
bir şekilde duyurulması 
ve yazarların imza gün-
leri için stantlarda güzel 
sıraların oluşmasını 
sağlayarak fuar katılan 
her kişinin okuduğu 
yazar ile rahatlıkla bu-

luşması ve kitabını imzalanması 
sağlanmalı. Konya Kitap Günlerine 
emek veren şehrimize kazandıran 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek’e, Konya Büyük-
şehir Belediyesi çalışanlarına, fuar 
boyunca fuarda görev alan ve fua-
rın disiplinli bir şekilde yürümesini 
sağlayan güvenlik görevlileri başta 
olmak üzere Mevlana Kültür Mer-
kezi çalışanlarına, fuar için emek 
veren herkese çok teşekkürler. 

Fuar boyunca hepsi olağanüs-
tü gayret gösterdi, fuar boyunca 
insanların rahat etmeleri için elle-
rinden gelen çabayı gösterdiler. 
Kendim de bire bir emeklerine şahit 
oldum.

Sorunsuz güzel bir fuar günleri 
sayelerinde tamamlandı.

Selametle kalın…

KİTAP GÜNLERİ’NİN ARDINDAN... 

Karatay Belediyesi soğuk asfalt-
ta gazyağı bazlı üretimi terk ederek; 
Tatlıcak Tesisleri’nde kurulan yeni 
asfalt üretim parkurunda asit ve 
emülgatör bazlı asfalt üretimi tek-
nolojisine geçiş yaparak yüzde 50’ye 
yakın tasarruf sağlıyor.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli yapılan yatırımla so-
ğuk asfalt üretiminde gazyağı kul-
lanımının sona ereceğini söyledi. 
Başkan Hançerli gazyağı yerine asit 
ve emülgatör kullanarak soğuk as-
falt üretimi sağlayan Bitüm  Emil-
siyon Plentinin asfalt maliyetini yarı 
yarıya düşüreceğini ve devlet kay-
naklarında tasarruf sağlayacağını 
belirtti.

4,5 MİLYON METREKARE SOĞUK 
ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Hançerli göreve gel-
diklerinden bu yana 4.505.774 
metrekare soğuk asfalt çalışması 
gerçekleştirdiklerini dile getirerek; 
merkezde ve merkeze uzak mahal-
lelerde yayla yollarını kapsayacak şe-
kilde çok yoğun bir çalışma gerçek-
leştirildiğini belirtti. Başkan Hançerli 
6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasa-
sının gereğini yerine getirmek için 
merkeze uzak mahallelerde çalış-
maları başlatan ilk belediye oldukla-

rını hatırlatarak yapılan çalışmalarla 
merkezdeki imkanları tüm mahalle-
lere ulaştırmanın mutluluğu içeri-
sinde olduklarını dile getirdi. Başkan 
Hançerli soğuk asfalt çalışmalarının 
yanı sıra  göreve geldiklerinden bu 
güne toplam 6.424.737 metrekare 
alanda 1.544.408 ton sıcak asfalt 
serimi, 1.576.138 metrekare alanda 
parke çalışması, 993.558 metreküp 
bordür serimi yapıldığını söyledi. 
Başkan Hançerli çalışmaların hız 
kesmeden sürdüğünün  altını çizdi.
n HABER MERKEZİ 

Karatay, soğuk asfaltta 
son teknolojiye geçti

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay Belediye Başkanı
 Mehmet Hançerli

Adem Uzman İshak Uçar
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‘Tarım ekonominin gücü olmalı’
CHP Seydişehir İlçe Başkanlığın-

ca düzenlenen Tarım ve Hayvancılı-
ğın Sorunları ve Geleceği konulu bir 
panel düzenlendi. Panel’de ülkemi-
zin geleceği olan tarım ve hayvan-
cılığın çözülmeyecek hiçbir sorunun 
olmadığı mesajı verilirken, toprakla-
rımıza, çiftçilerimize sahip çıkılarak 
gerçek anlamda destek verilmesi 
dillendirildi.

Belediye Düğün Salonunda dü-
zenlenen panele; CHP Edirne Millet-
vekili ve TBMM Tarım Komisyonu 
Üyesi Ziraat Mühendisi ve Doçent 
Okan Gaytancıoğlu, Parti Meclisi 
Üyesi Hukukçu, İktisatçı, Doçent Zi-
raat Mühendisi Gökhan Günaydın, 
Parti Meclisi Üyesi Bülent Ecevit Tat-
lıdil, YDK Üyesi Gülsüm Filorinalı, 
Ankara İl Başkan Yardımcısı Kemal 
Kasap, Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, Seydişehir İlçe Başkanı Orhan 
Özel, İl yönetim kurulu üyeleri, ilçe 
başkanları, Seydişehir eski Belediye 
Başkanı Abdülkadir Çat, sendikalar, 
dernekler ve siyasi parti temsilcileri, 
partililer ile köy muhtarlarıyla çiftçi-
ler katıldı. Panele katılım yoğundu.  

Panelin açılışında konuşan CHP 
Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel, 
“Ülkemiz gıda alanında kendine 
yeten dünyanın 7 ülkesinden birisi 
iken, bugün ise gelinen noktada ta-
rımsal ürünlerle birlikte samanı ithal 
eder hale geldik. Sağlıklı nesiller ye-
tiştirmek istiyorsak yeniden tarımı 
ve hayvancılığı ele alıp güçlendir-
meliyiz. Bunu yaparsak eski gücü-
müze kavuşuruz” dedi.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş da, “Ülkemizde oynanan em-
peryalizmin oyunlarıdır. Tarımı da 
elinden bırakmıyor. Modernleşme 
adı altında tarım ve hayvancılığın 
yok edilerek, köylerimizle bağımız 
bitirilmek isteniyor. İktidarda şeker 
fabrikalarını özelleştirerek, eti ve 
samanı ithal ediyor. Gidişimiz kötü 
modernleşme bu değildir. Geleceği-
mizle birlikte tarım ve hayvancığın 
güçlenmesi için partimize sizlerden 
oy istiyorum.15 yıldır iktidarda olan 
AK Parti hükümetlerince tarım, 
hayvancılık ve köy bitiriliyor. Artık 
vatanımıza, toprağımıza sahip çıka-
lım diyorum” diye konuştu.  CHP 
Yüksek Disiplin Kurulu(YDK) Gül-
süm Filorinalı da, “Ülkemizde yerli 
tarım, ormanlarımız ve sularım yok 
ediliyor. Adaletsiz uygulamalar ve 

yanlış politikalar tarımı ve hayvan-
cılığı bitirdi. Bu gidişata dur demek 
için başta kadınlarımız olmak üzere 
hep birlikte mücadele etmeliyiz.”

ÜLKEMİZİ MİLLETİMİZİN EFENDİSİ 
OLAN ÇİFTÇİLERİMİZ BESLİYOR
CHP Edirne Milletvekili ve 

TBMM Tarım Komisyonu Üyesi 
Okan Gaytancıoğlu konuşmasın-
da Türkiye’yi milletin efendisi olan 
çiftçilerin beslediğini belirterek, 
“Günde üç öğün yemek yiyoruz. 
Onun içinde yemeklerimiz, sağlıklı, 
kaliteli ve birazda herkesin alabile-
ceği durumda olmalıdır.  Emperya-
list sistem ülkeyi savaşmadan eline 
geçirmek için çalışıyor. Ancak bunu 
başaramıyor. Çünkü CHP ve hal-
kımız karşısında duruyor. Atatürk 
cumhuriyeti kurduktan sonra çiftçi-
den alınan öşür vergisini kaldırarak 
milletin efendisi yapmıştır. Bugün 
çiftçilerimiz 80 milyonu besliyor. 
Cumhuriyetimizin ve kazanımla-
rının temeli sağlam atılmıştır. Ge-
linen noktada çiftçimiz çok zor bir 
durumdadır. AK Parti iktidarı ön-
cesinde çiftçilerimizin toplam borcu 
1 milyar lira iken, bugün neredey-
se 10 katına çıkmıştır. Samanı ve 
eti ithal eder durumdayız. Eskiden 
borcunun anaparasını ödeyen çiftçi 
bugün sadece faizini ödeyebiliyor. 
AK Partiden önceki iktidarlar birçok 
şeker fabrikası kurarlarken, bugün-
kü iktidarda bu fabrikaları satıyor. 
Ekonomik krizlerde halkımız sosyal 
dayanışma ve tarımla ayakta kaldı. 
Bundan dolayı da tarım önem arz 
ediyor. Tarım bitirilmek isteniyor. 

ABD ve AB ülkeleri yaşadıkları kriz-
lerde öncelikle tarımı destekliyor. 
Yeni bir beyaz sayfa açmak gere-
kiyor. Yoksa tarım ve hayvancılık 
biter. Köyden kente göç daha fazla 
artar. Tarımın çözülemeyecek hiç 
bir sorunu yoktur. Tarımsal arazi-
lere bina ve AVM’ler yapmazsak, 
meraları korursak, gerçek anlamda 
çiftçimiz desteklenirse hiçbir sorun 
kalmaz. Ancak hükümet kandırıyor. 
Hani koyun vereceklerdi. Koyunlar 
bile yok. Tarımın sorunlarını çöze-
riz. Sorunları çok iyi biliyoruz. Şeker 
fabrikalarının satışının arkasında 
kimler var. Çok iyi biliyoruz. Teslim 
olmuşlardır.   Tarım politikaları ka-
sıtlı ve yanlış uygulanıyor. Sürekli 
çiftçi borçlandırılıyor. Bunun önüne 
geçilmelidir. Bunun içinde partimize 
oy istiyoruz” şeklinde konuştu. 

TARIM EKONOMİNİN YÜKÜ 
DEĞİL, GÜCÜ OLMALIDIR

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan 
Günaydın da, “Tarım ekonominin 
yükü değil, gücü olmalıdır” diyerek, 
“Ülkemizin içinde bulunduğu du-
rum karşısında tarım ekonominin 
yükü değil, gücü olmalıdır. Çünkü 
her yıl 1 milyon artan bir nüfusumuz 
var. Bunun yanında ülkemizde 3- 4 
milyon arasında Suriyeli de yaşıyor. 
Bunları da düşünerek tarımın daha 
da güçlendirmeliyiz. Biz 1 satarsak 
10 alıyoruz. 9 milyar dolar tarım 
açığı var. Bu açığı ithal ederek kar-
şılıyoruz. Çiftçiyi destekler ve verir-
seniz aç kalmazsınız. İthal etmekten 
de kurtuluruz. Ülkemizin nüfusu-
nun sürekli artmasının karşısında 

tarımı ön planda tutmalıyız. Ekimi 
ve üretimi arttırmalıyız. Bugün çift-
çimiz toprakların üçte birini ekiyor. 
Nedeni para kazanamıyor. Para ka-
zanması içinde maliyetler düşürül-
meli, ürettiğiyle sattığı dengelen-
melidir. AK Parti iktidarı geldiğinde 
mazotun fiyatı çok düşüktü. Bugün 
ise 5,35 liradır. 6 kilo buğday satıp 
1 litre mazot alınıyor. En çokta buğ-
day ve arpa ekim alanları azalıyor. 
Durum böyle olunca da samanı ithal 
ediyoruz. Toprağımızı doğru dürüst 
kullanmalıyız. Maliyetleri azaltıp, 
verimliliği artırmalıyız. Meraları ta-
rıma kazandırıp, tarımsal üretim-
de çeşitliliği geliştirmeliyiz. Tarım 
ürünlerini zamlı tüketmek zorunda 
değiliz. Bunun içinde kooperatifleri 
çoğaltmalıyız. Tarımın sorunlarıyla 
birlikte ülkemizin sorunları ancak 
aklın ve gönlün halktan yana ol-
masıyla çözülür. Çalmayacaksınız. 
Heba etmeyeceksiniz. Gelinen nok-
tada bu topraklarda vicdani bir karşı 
çıkışı görüyorum. Ülkemizin sorun-
larını ve çözüm yollarını konuşaca-
ğız. Tarımını her yönüyle destekle-
yip, topraklarımıza sahip çıkacağız” 
ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ve çiftçilerin so-
runlarının cevaplandırılmasının ar-
dından konuşmacıları birer plaket 
verildi. Seydişehir’den sonra CHP 
Beyşehir İlçe Başkanlığı ziyaret 
edildi. CHP Beyşehir İlçe Başkanı 
Rıdvan Şenyurt, Beyşehir gölü, su 
ve su ürünleri ve şehirleşmesindeki 
sorunlar hakkında bilgi verdi.  
n HABER MERKEZİ 

‘Dini içerikli kitaplar çocuk
seviyesine uygun olmalı’

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Uluslararası Rumi Me-
deniyetler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından İngilizce olarak 
gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Se-
minerleri’nin bu ayki konusu “Ço-
cuk Kitaplarında Dini İçerik” oldu. 

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fa-
kültesi Toplantı Salonunda gerçek-
leştirilen seminerde, Din Eğitimi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. 
Muhammed Fatih Turanalp, ülke-
mizdeki tarihi ve dini içerikli çocuk 
kitaplarının gelişimine değinerek, 
özellikle 2000’li yıllardan sonra dini 
içerikli çocuk kitaplarına talebin art-
tığını ve buna mukabil kitapların 
yayımında ciddi bir artış yaşandığını 
ifade etti. Ailelerin okul dışında ço-
cuklarının din eğitimi için söz konu-
su kitaplara yöneldiğini dile getiren 
Turanalp, yaşanan bu artışın kitap-
ların niteliğini olumsuz yönde etkile-
diğini belirterek, “Dini içerikli çocuk 
kitaplarında özellikle çocuk seviye-

sine uygun olmayan ve çocukların 
gelişimini olumsuz yönde etkileyen 
örneklere çokça rastlanıyor. Metin-
lerde, ayet ve hadis çevirilerinde 
çocuk diline uygun olmayan ifadeler 
var. Çocuk kitabı resimlemelerinde 
de genellikle sembolik bir anlatım 
ya da peygamber ve sahabilerle ilgi-
li çizimlerde bir kafa karışıklığı göz-
leniyor. İlahiyat ve Güzel Sanatlar 
Fakülteleri işbirliği ile çocuk kitabı 
resimlemelerine, çocuk dünyasına 
uygun, yeni estetik yaklaşımlar ge-
tirilmesi gerekiyor” dedi. Turanalp, 
bilişsel gelişime odaklı ve bilgi ak-
tarımının yoğun olduğu günümüz 
dini içerikli çocuk kitaplarının, du-
yuşsal gelişimi önceleyen bir yakla-
şım ve çocuk edebiyatının duyum-
satıcı ve sezinletici etkileriyle, ayrıca 
kurgusal açıdan zengin hikâyelerle 
dini, hayatın doğal bir parçası olarak 
ele alarak çok daha iyi seviyelere ta-
şınabileceğini sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ 

365 oda ve borsanın meclis üyeleri, komiteler ve yönetim kurulu başkanlarının belirleneceği seçimler Nisan ayında gerçekleşecek. 
Konya’daki borsa ve oda seçimlerinde başkan değişimi beklenmiyor. KONESOB seçimi için ise birden fazla adayın ismi geçiyor

Seçim heyecanı başlıyor!
Tüm oda ve borsaların, Ekim 

ayında başlayıp Kasım tamamlan-
ması gereken organ seçimleri, Nisan 
2018’e ertelenmişti. Bu kapsamda 
Türkiye’deki 81 ilde faaliyet gösteren 
365 oda ve borsanın meclis üyeleri, 
komiteler ve yönetim kurulu başkan-
larının belirleneceği seçimler Nisan 
ayı içerisinde yapılacak. Ardından 
Mayıs ayından Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin Genel Kurul’u yapıla-
cak. Konya’da ise Ticaret Borsası se-
çimleri 07 Nisan, Ticaret Odası seçimi 
07 Nisan, Sanayi Odası seçimleri ise 
14 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. 
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği’nin genel kurulu ise 6 Mayıs’ta 
yapılacak. 

SEÇİMLER İKİ AŞAMALI 
OLARAK YAPILACAK

İlk aşamada oda ve borsaların 
meclis üyeleri ve komiteler belirlene-
cek, ikinci aşamada ise oda ve borsa 
meclisleri 4 yıl için yönetim kurulu 
başkanı ile bir veya iki başkan yardım-
cısını seçecek. Ayrıca TOBB delegele-
ri ve disiplin kurulu da belirlenecek. 
Oda ve borsalarda seçim sürecinin 
tamamlanmasının ardından mayıs 
ayında TOBB Genel Kurulu yapıla-

cak. TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
ve üyelerinin belirleneceği genel ku-
rulda, ilgili delegelerce kendi araların-
dan dört yıl için ve her biri 30 üyeden 
oluşan ticaret ve sanayi odası konse-
yi, ticaret odası konseyi, sanayi odası 
konseyi, deniz ticaret odası konseyi 

ve borsa konseyi olmak üzere beş ayrı 
konsey seçilecek. Her konsey, kendi 
üyeleri arasından 4 yıl için bir başkan 
ve bir başkan yardımcısı belirleyecek. 
Oda, borsa ve TOBB organları ile şu-
belerinin seçimleri yargı gözetiminde 
yapılacak. Bir yerde birden fazla ilçe 

seçim kurulu bulunduğu takdirde, 
görevli hâkim il seçim kurulunca be-
lirlenecek. 

KONYA’DA 1 GÜNDE 2 SEÇİM 
GERÇEKLEŞECEK

Konya Ticaret Borsası Meslek 
Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile ve 

borsa meclis asıl ve yedek üyeliği 
seçimleri 07 Nisan 2018 Cumartesi 
günü Saat 09.00 ile 17.00 saatleri 
arasında Ankara-Adana çevre yolu 
Karatay Konya adresinde bulunan 
Konya Ticaret Borsası Merkez bina-
sında yapılacak. Konya Ticaret Bor-

sası’nda Hüseyin Çevik’in yeniden 
başkan olmasına kesin gözüyle bakı-
lıyor. 07 Nisan 2018 Cumartesi günü 
yapılacak olan Konya Ticaret Odası 
organ seçimlerine ait kesinleşmiş askı 
listeleri ise 2-4 Nisan 2018 tarihlerin-
de Konya Ticaret Odası Binasının giriş 
katında ilan panosunda asıldı. Konya 
Ticaret Odası’nda mevcut Başkan 
Selçuk Öztürk’ün dışında bir ismin 
başkan olması beklenmiyor. Konya 
Sanayi Odası seçimleri ise 14 Nisan 
2018 tarihinde gerçekleştirilecek. 
Konya Sanayi Odası’nda da başkan 
değişimi şu an için söz konusu de-
ğil. Memiş Kütükcü’nün yeniden oda 
başkanı seçilmesi gündemde. 

KONESOB SEÇİMİ 6 MAYIS’TA 
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Oda-

ları Birliği’nin seçimi ise 6 Mayıs’ta 
gerçekleştirilecek. KONESOB seçi-
mi için ise birden fazla adayın ismi 
geçiyor. Mevcut Başkan Ali Osman 
Karamercan’la birlikte Konya Mini-
büsçüler ve Umum Servis Araçları 
Esnaf Odası Başkanı Muharrem Ka-
rabacak’ın aday olması bekleniyor. 
Oldukça heyecanlı geçmesi beklenen 
genel kurulda birlik başkanını oda 
başkanları belirleyecek. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

NEÜ Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Fatih Turanalp

Türkiye’deki 81 ilde faaliyet gösteren 365 oda ve borsanın meclis üyeleri, komiteler ve yönetim kurulu başkanlarının belirleneceği seçimler Nisan ayı içerisinde yapılacak.
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Eczacılıkta Ar-Ge ve pazarlama dönemi
Zade Vital® Genel Müdürü 

Beril Koparal, Gazi Üniversite-
si Eczacılık Fakültesi öğrencileri 
ile buluştu! “2018 Yılı Eczacılık 
Fakültesi Mezunlarını Neler Bek-
liyor?” sorusuna cevap veren Ko-
paral, özel sektörde eczacının öne-
mine değindi. 

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital’in ve Zade & 
Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge Mer-
kezi’nin Müdürü Beril Koparal, 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi öğrencileri ile buluştu.  Etkin-
lik kapsamında Koparal, “2018 
Yılı Eczacılık Fakültesi Mezunla-
rını Neler Bekliyor?” konusu ile 
öğrencilerin merak ettiği konuları 
yanıtladı.

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital’in ve Türki-
ye’nin doğal sağlık ürünleri ala-

nındaki ilk Ar-Ge Merkezi Zade & 
Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge Mer-
kezi Müdürü, genetik uzmanı Beril 
Koparal, Gazi Üniversitesi Eczacı-
lık Fakültesi öğrencilerine öncelik-
le kendi özgeçmişinden bahsetti. 
Ardından yeni mezun bir eczacıyı 
nelerin beklediğine değinen Kopa-
ral, eczacılık mesleğine özel sek-
törün bakış açısına ve eczacıların 
özel sektördeki yerine de değindi. 
Eczacılık Fakültesi mezunlarında 
artış gözlemlendiğini ve bu du-
rumun serbest eczacılık alanında 
sorunlar oluşturabileceğini söyle-
yen Beril Koparal, özel sektörde 
eczacının öneminin altını çizdi. 
Nutrasötiklerin dünyada ve Tür-
kiye’de hızlı bir gelişim içerisinde 
olduğunu ve bu alandaki üreticiler 
arttığını, bu bağlamda da biyotek-
nolojik ürünlerin üretilmesinde 

artış olduğunu belirten Koparal, 
artık eczacıların Ar-Ge ve Pazarla-
ma alanlarında olmazsa olmazlar 
arasında başı çektiğini de iletti.

TEB Koleji öğrencileri ile kari-
yer hedefleri, gelecek planlama-
ları, meslek edinirken nelere dik-
kat edilmesi gerektiği gibi önemli 
bilgileri aktardı. Konuşmasında 
öncelikle kendi özgeçmişinden 
bahseden Beril Koparal, kendi ge-
lişim süresince karşılaştığı zorluk-
lardan da bahsetti. “Ne yaparsanız 
yapın “Aşk” ile yapın” mesajı ile 
konuşmasına son veren Beril Ko-
paral, öğrencilerin kariyer yolunda 
gelecekleri ile ilgili sorularını ya-
nıtlayarak interaktif ve keyifli bir 
sunum geçirerek Gazi Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi öğrencilerine 
veda etti.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay’da, üniversite
sınavı provası yapıldı

Otomobille çarpışan 
motosiklet yandı

KTO Karatay Üniversitesi 31 
Mart’ta düzenlediği Temel Ye-
terlilik Testi (TYT) provası yoğun 
katılım ile üniversite kampüsünde 
gerçekleştirildi. 

KTO Karatay Üniversitesi yak-
laşan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 
öncesi üniversiteye hazırlanan 
öğrencilere sınav provası yaşat-
tı. TYT’ye az bir süre kala, gerçek 
sınavı aratmayan, adayların adla-
rına düzenlenmiş belgelerle, KTO 
Karatay Üniversitesi amfilerinde, 
tüm sınav kuralları dikkate alına-
rak deneme sınavı yapıldı. KTO 
Karatay Üniversitesi İletişim Koor-
dinatörlüğü tarafından düzenlenen 
TYT provası geçtiğimiz Cumartesi 
günü Konya ve ilçelerinde eğitim 
gören öğrencilerin katılımıyla üni-
versite kampüsünde düzenlendi. 

ÖSYM kurallarının tümüyle 
uygulandığı sınav kapsamında 
bina girişinden aramaya, giriş kar-
tı ve kimlik kontrollerinden optik 
okuyucuda hazırlanmış sınav ka-
ğıtlarına kadar her şey gerçek sı-
nav ortamını aratmadı. TYT öncesi 

sınava giren yaklaşık 100 okuldan 
2 bin 500 öğrenci, KTO Karatay 
Üniversitesi’nde gerçek üniversite 
ortamında olmanın mutluluğunu 
yaşadı.12. sınıf öğrencileri ve me-
zun öğrenciler sınavda ÖSYM’nin 
dağıttığı kalemden, sınavın yapılış 
şekline kadar gerçek bir TYT gibi 
yapılan provada, sınav öncesi ek-
siklerini tespit ederek, karşılaşa-
bilecekleri muhtemel problemleri 
de yerinde tespit etme olanağını 
buldu.  Sınavla ilgili üniversiteden 
yapılan açıklamada ise “Kuruldu-
ğumuz günden bu yana üniversite 
olarak insan odaklı bir eğitim sis-
temini benimsedik. KTO Karatay 
Üniversitesi olarak öğrencilerin 
yanında olduğumuzu belirtmek 
için burada bulunuyoruz. 23 Ha-
ziran’da yapılacak TYT öncesinde 
öğrencilere gerçek sınav dene-
yimini yaşayarak sınav kaygısını 
önlemek, sınavda nelere dikkat et-
mesi gerektiğini öncesinde dene-
yimlemek için bu sınavı gerçekleş-
tirdik” ifadeleri yer aldı.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir ilçesinde otomobille 
çarpışan motosiklet kaza sonrası 
alev alev yandı. 

Kaza, öğle saatlerinde Hacıse-
yitali Mahallesi Seyitharun Kav-
şağı’nda meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Hasan Karakuş ida-
resindeki 42 K 5147 plakalı mo-
tosiklet, Hasan Ç. idaresindeki 42 
K 8576 plakalı otomobille çarpıştı. 

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet 
bir anda yanmaya başladı. Kazayı 
sürücüler yara almadan atlatırken, 
motosiklette çıkan yangın otomo-
bile de sıçradı. Çevredeki vatan-
daşlar alevlere yangın tüpleriyle 
müdahale ederek, yangını itfaiye 
gelmeden söndürdü. Yangın son-
rası motosiklette ve otomobilde 
maddi hasar meydana geldi. n İHA

Eğitim-İş ve Türk-Eğitim-Sen, Öğretmen Performans Sistemi’yle ilgili ortak açıklama yaptı.  
“Öğretmeni her an ‘diken üstünde’ tutacak bu yöntem asla kabul edilemez” denildi 

‘Eğitimin niteliğini
performans ölçemez’

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Genç, İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü önünde düzenlediği basın açık-
lamasında Öğretmen Performans 
Sistemini kabul etmediklerini ve 
bunun için mücadele başlattıklarını 
söyledi.

Eğitim-İş Konya Şubesi tarafın-
dan düzenlenen basın açıklamasına, 
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Öz-
gür Genç, yönetim kurulu ve sendi-
ka üyesi öğretmenler katıldı. Basın 
açıklamasına Türk-Eğitim-Sen 2. 
Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, CHP 
Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe 
Başkanları da destek verdi. 

Öğretmen performans sistemini 
kabul etmediklerini belirten Eğitim- 
İş Konya Şube Başkanı Özgür Genç, 
“Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimdeki 
yanlış politikaların sonucunda orta-
ya çıkan başarısızlığı üzerinden at-
maya ve sorumluluğu öğretmenlere 
yıkmaya çalışmaktadır. Türkiye’de 
eğitimde yaşanan nitelik sorunu-
nun nedeni öğretmenlerin sözde 
düşük olan performansları değildir. 
12 ilde pilot uygulaması yapılan 
öğretmen performans sisteminden 
sonra yeni bir yönetmelik taslağı 
yayınlanmış, yakın zamanda da yü-
rürlüğe gireceği ifade edilmektedir. 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri-
ni arttırmak için uygulanacağı iddia 
edilen performans değerlendirme 
sistemi eğitimin hiçbir sorununu 
çözemeyeceği gibi, tam tersine yeni 
sorunların doğmasına sebep ola-
caktır. MEB’in amacının eğitimde 
ücretli, sözleşmeli ve güvencesiz 
istihdamı yaygınlaştırmak olduğu 
herkesin malumu olmuştur. Öğret-
menlerin performansı için yapılacak 
değerlendirmede ortaya çıkacak 
olan performans notu okul müdü-
rü, zümre öğretmenleri, zümre dışı 
öğretmenler, veliler, öğrenciler ve 
öğretmenin öz değerlendirmesi so-
nucunda elde edilecektir. 4 yılda bir 
yapılacak sınav notunun da yüzde 
30’zu o yıl değerlendirmeye eklene-

cektir. Eğitimin niteliği, hiçbir bilim-
sel karşılığı olmayan performans de-
ğerlendirmesi ile değil, öğretmene 
değer vererek, velinin, öğrencinin 
ve toplumun gözünde öğretmenin 
mesleki saygınlığını arttırarak sağ-
lanabileceği açıkken, öğretmeni her 
an ‘diken üstünde’ tutacak bu yön-
tem asla kabul edilemez” dedi.

UYGULAMA GÜVENSİZLİĞİ 
ARTTIRACAKTIR

Uygulamanın öğretmen ve öğ-
renci arasında güvensizliği arttıraca-
ğına dikkat çeken Özgür Genç; “Milli 
Eğitim Bakanlığının performans de-
ğerlendirme uygulaması öğretmen-
lerin birbirine ve öğrencilerine karşı 
güvensizliğini arttıracak, sürekli 
performans baskısı ve tehdit altında 
çalışmasının önünü açacaktır. Per-
formans değerlendirmesiyle öğret-
menlerin yaptıkları işin niteliğinden 
çok yüksek performans üzerinden 
bireysel değerlendirmeye tabi tutul-
ması, okullarda herkesin birbirinin 
‘rakibi’ olduğu düşüncesinin geliş-

mesine ve iş barışının tamamen bo-
zulmasına neden olacaktır. Öğret-
menlik rekabetle değil dayanışma ile 
yapılacak bir meslektir. Deneyimle-
rimizle biliyoruz ki mesleki dayanış-
ma zümre ve okul başarısını artıran 
önemli etkendir.               

Milli Eğitim Bakanlığının uy-
gulamaya çalıştığı performans de-
ğerlendirme yönteminin dünyanın 
hiçbir yerinde benzer bir örneği yok-
tur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri-
ni arttırmak için uygulanacağı iddia 
edilen anlayış katılımcılık, kendini 
ifade etme, birlikte karar verme ve 
kalite gibi insanların kulağına hoş 
gelen kavramlarla reklam edilmekte 
ise de aslında performans değerlen-
dirmesi bahanesiyle öğretmenleri; 
öğrenciler ve velilerle karşı karşıya 
getirecek, öğrenci ve veliyi memnun 
edilecek müşteri; öğretmeni satış 
görevlisi olarak gören bu uygulama-
yı kabul etmemiz mümkün değildir” 
diye konuştu.

İŞ GÜVENLİĞİMİZİ 
TEHLİKEYE SOKUYOR  

Özgür Genç performans siste-
minin iş güvenliğini tehlikeye so-
kacağını ifade ederek, “Bilimsel ve 
objektif karşılığı olmayan perfor-
mans değerlendirme sonuçlarının 
“görevde yükselme, yer değiştirme, 
sözleşmenin yenilenmesi, hizmet 
puanına katkı, ücretlerin belirlen-
mesi” gibi alanlarda kullanılması 
birçok mağduriyetin doğmasına ve 
hak kayıplarına sebep olacaktır. Özel 
sektörün işten çıkarmalarda huku-
ki belge olarak kullanmaya devam 
ettiği performans sisteminin ileriye 
dönük olarak iş güvencemizi tehli-
keye soktuğu görülmektedir.  Öğ-
retmen yetiştirmedeki eksiklikler, 
atanma sorunları, çalışma koşulları, 
iş güvencesi açısından yaşanan kay-
gılar mesleğimizi itibarsızlaştırmış-
tır. Öğretmenlik mesleğini daha da 
itibarsız hale getirecek olan eğitim-
de performans değerlendirme uy-
gulamasına karşı hiçbir ayrım gözet-
meksizin bütün eğitim çalışanlarını, 
sendikaları, tüm öğrenci ve velileri 
ortak mücadeleye çağırıyoruz. Eği-
tim-İş olarak, Bakanlığın eğitimde 
yaşanan sorunlara kalıcı çözümler 
üretmek ve okullarda bilimsel, laik, 
ulusal, demokratik ve nitelikli bir 
eğitim anlayışını yerleştirmek yeri-
ne, öğretmeni itibarsızlaştıracak, iş 
güvencesini ortadan kaldıracak bir 
eğitim anlayışını yerleştirmesine 
izin vermeyeceğiz. İş güvencesini 
ortadan kaldıran bu uygulamaya 
karşı, hiçbir öğretmen arkadaşımı-
zın performansını ölçmeyeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube 
Başkanı Veli Doğrul da, “ Dünya-
nın hiçbir yerinde öğretmenine not 
veren öğrenci yoktur. Bu yanlış sis-
temin uygulamasını istemiyoruz. 
Bütün sendikalarla birlikte hareket 
ederek kaldırılması noktasında mü-
cadelemizi sürdüreceğiz” ifadesini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Türk-Eğitim-Sen 2. Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, 
CHP Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Başkanları da destek verdi.



3 NİSAN 2018 17HABER 

Selçuklu Belediyesi ve Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi paydaşlı-
ğında Türkiye’nin Otizm alanında 
örnek binalarından biri olan ve faa-
liyetlerini Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Vakfı eliyle sürdürülen Sel-
çuklu Otizmli Bireyler Eğitim Mer-
kezi (SOBE) 2 Nisan Dünya Otizm 
Günü dolayısıyla “Otizm Farkında-
lık” etkinliği düzenlendi.  

Selçuklu’nun sembol binaları 
olan Selçuklu Belediyesi Hizmet Bi-
nası, Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-
tim Merkezi ve Konya Tropikal Ke-
lebek Bahçesi de Otizm etkinlikleri 
kapsamında Otizm’in simgesi olan 
mavi renge boyandı. 

SOBE’de gerçekleştirilen etkin-
lik ilk olarak bisiklet turu ile baş-
ladı. Otizmli çocukların bu mutlu 
gününde bisikletleriyle etkinliğe 
katılan protokol üyeleri ve çok sayı-
da vatandaş da pedallarını Otizme 
dikkat çekmek için çevirdi. Otizm-
li çocuklar için düzenlenen Otizm 
Fakındalık etkinliği daha sonra SO-
BE’de gerçekleştirilen şenlik ile de-
vam etti. Otizmli çocuklar bu mutlu 
günlerinde şişme oyun grubu eğlen-
cesi, uçurtma şenliği, el izi ve mavi 
balonların gökyüzüne bırakılması 
keyifli bir gün geçirdiler.  

Otizm konusunda bir farkında-
lık oluşturmak ve otizmli çocukların 
sorunlarına dikkat çekmek amacıy-
la gerçekleştirilen etkinliğe katılım 
yoğun oldu. AK Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Dr. Hasan Çiftçi, Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, 
Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu 
Gençlik Kolları Başkanı Osman Şa-
hin, otizmli çocuklar ve aileleri ka-
tıldı. 

“SOBE OTİMZLİ 
ÇOCUKLARIMIZA IŞIK OLUYOR”
Otizm konusunun tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde çokça gün-
dem edilen ve konuşulan bir olgu 
haline geldiğini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, “Dünya Otizm Günü Etkinlikleri 
kapsamında SOBE merkezimizde 

bir etkinlik düzenliyoruz. Öncelikle 
otizmli çocuklarımıza destek olmak 
adına  burada bulunmanızdan dola-
yı hepinize teşekkür çok ediyorum. 
SOBE, otizm konusunda Türkiye’de 
yapılan en önemli tesislerden birisi 
ve fiziki imkanlarının yanı sıra eği-
tim imkanlarıyla da otizm konusun-
da bir farkındalık  oluşturdu. Aslında 
işin kolay kısmı binayı yapmaktı. O 

tamamlandıktan sonra Necmettin 
Erbakan Üniversitemiz ve SOBE 
Vakfı işbirliğiyle burası çok güzel 
hizmetlere ev sahipliği yapıyor. 
Sadece Konya’da değil tüm Türki-
ye’den insanlar SOBE’yi ziyarete ge-

liyorlar. Umuyorum ki burada veri-
len eğitimler otizmli çocuklarımızın 
hayatına yeni bir ışık oluşturacaktır. 
Emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum etkinliğimizin hayırlı olması-
nı temenni ediyorum”  dedi.

“SOBE ÖRNEK OLUYOR”
SOBE’nin otizm alanında önemli 

bir boşluğu doldurduğuna dikkat çe-
ken  Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Prof. Dr.  Rektörü Muzaffer Şeker;” 
Sadece ülkemizde değil, uluslararası 
alanda da sesini duyuran merkezi-
miz örnek bir yapılaşması ve uygu-
lamaları ile uluslararası alanda da 
dikkat çekiyor. Buradaki çalışmaları 

takip etmek ve örnek almak amacıy-
la da bizlerden destek istiyorlar. Sel-
çuklu Belediyesi tarafından yapılan 
mekan ülkemizde ve dünyada eşi 
benzeri olmayan bir mekan statü-
sündedir. Yine üniversite ve beledi-
ye işbirliği ile SOBE’nin sürdürebilir-
liği için SOBE Vakfı ile birlikte güçlü 
bir yapı içinde örnek teşkil ediyor. 

Otizm’e dikkat çekmek ve far-

kındalık oluşturmak adına yapılan 
‘Bisikletinle Otizm Farkındalığına 
Katıl’ etkinliğine katılan çocukları-
mızı ve ailelerini tebrik ediyorum.  
Buraya emeği geçen başta Selçuklu 
Belediye Başkanımıza, SOBE Vakfı 

Başkanımıza, öğretim üyelerimize 
ve tüm emektarlarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi.

“2 YILDA ÖNEMLİ 
MESAFELER KAT ETTİK”

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Merkezi’nin (SOBE) Türkiye ve dün-
yada örneği az bulunan nitelikte bir 
tesis olduğunu ifade eden Selçuk-
lu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi 
Vakfı Başkanı Mustafa Ak; “ Tesisi-
miz hazır, üniversitemizin iş birliği 
ile de eğitim kadromuz ve akademik 
kısmımız hazır. 

Biz de SOBE Vakfı ve mütevelli 
heyetindeki arkadaşlarımızla birlikte 
burada bir organizasyonu sağlama-
ya çalışıyoruz. Değerli ailelerimizin 
de katkıları ile bunu da başaracağı-
mıza inanıyoruz. Çünkü 2 yıl da çok 
önemli mesafeler kat ettik.  İnşallah 
böyle üzerine biraz daha koyarak bu 
çalışmalar devam edecek. Etkinliğe 
katılımızdan dolayı hepinize teşek-
kür ediyorum”  

SELÇUKLU’NUN SEMBOL 
BİNALARI MAVİYE BOYANDI

2 Nisan Dünya Otizm Farkında-
lık günü kapsamında tüm dünyada 
simge haline gelmiş binalar otizmin 
rengi olan maviye boyanıyor. 

Selçuklu Belediyesi de bu an-
lamlı güne mavi ışık etkinliği ile 
destek verdi.  Selçuklu’nun sembol 
binaları olan Selçuklu Belediyesi hiz-
met binası, Selçuklu Otizm Bireyler 
Eğitim Merkezi (SOBE) ve Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi mavi ren-
ge boyandı.  
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı tarafından “Otizm’in Farkındayız” etkinliği düzenlendi. Etkinlik bisiklet turu ile başladı. Otizm-
li çocuklar şişme oyun grubu eğlencesi, uçurtma şenliği, el izi ve mavi balonların gökyüzüne bırakılması keyifli bir gün geçirdi

Otizmli çocuklara ışık oldular

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, hazırlanan panoya el izi bırakarak otizmi çocukların eğlencesine ortak oldu. 

Selçuklu Belediyesi de bu anlamlı güne mavi ışık etkinliği ile destek verdi.  Selçuklu’nun sembol binaları olan Selçuklu Belediyesi hizmet binası,
 Selçuklu Otizm Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi mavi renge boyandı.
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcü-
sü Jose Fernandao, Spor Toto Süper 
Lig’de hala şampiyonluk şanslarının 
olduğunu ve bunun için sonuna kadar 
mücadele edeceklerini ifade etti. Sa-
rı-lacivertli kulübün resmi yayın or-
ganlarından Fenerbahçe dergisinin 
nisan ayı sayısında açıklamaları yer 
alan Fernandao, “Zirve yolunda puan 
rekabeti içinde olduğumuz takımlar-
dan ziyade, alt sırada bulunan takım-
lara karşı kaybettiğimiz puanlar şam-
piyonluğu belirliyor. Hala şansımızın 
olduğuna inanıyorum ve bunun için 
sonuna kadar savaşacağız.” ifadeleri-
ni kullandı.

Takım olarak bir hedeflerinin de 
Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak 
olduğuna değinen 31 yaşındaki golcü 
futbolcu, “Ziraat Türkiye Kupası’nda 

yapacağımız Beşiktaş maçında taraf-
tarlarımızın stadımızı doldurup yine 
bizi desteklemelerini istiyorum. UEFA 
Kupası’na doğrudan katılmamızı sağ-
layacak Türkiye Kupası’nı Beşiktaş’ı 
yarı finalde eleyip kazanacağımızı dü-
şünüyorum.” şeklinde görüş belirtti.

 “FENERBAHÇE KALMAMI İSTEDİĞİ 
MÜDDETÇE BURADA KALACAĞIM”

Jose Fernandao, Fenerbahçe ile 1 
yıllık daha kontratının bulunduğunu ve 
kulübün istemesi durumunda kalaca-
ğını aktardı. Türkiye’de 4,5 yıldır futbol 
oynadığını hatırlatan Brezlilyalı futbol-
cu, “Türkiye’ye çok iyi adapte oldum. 
Bir yıl daha kontratım var. Fenerbah-
çe’nin bana ihtiyacı olduğu ve kalma-
mı istediği müddetçe burada kalaca-
ğım.” değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli ekipteki performan-

sına değinen Fernandao, “3 yılda 100 
maçı tamamlamak üzereyim ve 50. go-
lüme ulaşmayı hedefliyorum. Az kaldı. 
Bence benim için iyi bir ortalama ama 
Fenerbahçe için bir kupa kazanmadık-
tan sonra bunların hiçbir önemi yok.” 
ifadelerini kullandı.

 Fernandao, Rusya’da düzenlene-
cek 2018 FIFA Dünya Kupası ile ilgili 
ise şunları kaydetti: “Rusya’da gülen 
taraf Brezilya olacak. Kafamda milli 
takımda oynamak olmasa da her za-
man bir taraftar olarak destekliyorum. 
Umarım iyi bir turnuva geçirip kupayı 
kazanırlar. Brezilya halkının sahip 
olduğu az mutluluktan biri de futbol. 
Takım, Brezilya halkına hak ettiği mut-
luluğu vermeli.”
n AA

Jose Fernandao, şampiyonluğa inanıyor

Spor Toto Süper Lig’de ilk 10 haftalık periyotta 17 puan 
toplayan Göztepe, ikinci devrede aynı süreçte 10 puanda 
kaldı. Ligde dün iç sahada Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan 
Göztepe, 27. haftayı 40 puanla 8. sırada tamamladı. Süper 
Lig’e başarılı sonuçlarla başlayan Göztepe, ilk 10 haftada 
17 puana ulaştı. İkinci devrenin aynı periyodunda ise 10 
puanda kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devrede en az puan 
toplayan ekipler içinde yer aldı. Süper Lig’de ikinci devrenin 
10 haftalık sürecinde Kardemir Karabükspor 3 puanda kalır-
ken, Bursaspor 8, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor ve 
Göztepe ise 10 puan topladı.
n  AA

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi Teknik Direktör Erol 
Bulut’a en az 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırla-
nıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, sezon başında Ertuğrul Sağ-
lam’dan görevi devraldıktan sonra takıma oynattığı futbol ve 
aldırdığı sonuçlarla dikkatleri çeken genç teknik adam Erol 
Bulut ile uzun vadeli yeni bir sözleşme yapmayı planladığı 
belirtildi. 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Bulut ile gele-
cek planlaması doğrultusunda en az 3 yılık bir sözleşme 
teklif edeceği belirtilen yönetimin, başarılı hocaya Avrupa 
Kupası hedefi de sunacağı ifade edildi. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında konuk ettiği Trab-
zonspor’u 2-1 yenen Galatasaray, zirvedeki yerini korudu. 
Müsabakada Galatasaray’ı galibiyete taşıyan golleri 7. 
dakikada Sofiane Feghouli ve 60. dakikada Bafetimbi Go-
mis atarken, Trabzonspor’un tek golünü ise 90+2. dakikada 
Jurac Kucka kaydetti. Bu sonuçla puanını 57’ye yükselten 
Galatasaray, en yakın rakibi Medipol Başakşehir’in 1 puan 
önünde liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekibi galibiye-
te taşıyan isimlerden Sofiane Feghouli, bu sezon ligde 7. 
golüne ulaşırken, Bafetimbi Gomis ise krallık yarışında 26 
golle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 
n AA

Göztepe ikinci yarıda 
10 puan toplayabildi

Erol Bulut’a 
yeni teklif

Galatasaray 
yerini korudu

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda 
Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, 
ikinci yarıda aldığı sonuçlarla zirvenin uzağında 
kaldı. Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan son-
ra göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay 
yönetiminde çıkışa geçen bordo-mavililer, 
16. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir 
ile puan farkını 5’e düşürürken kötü başladığı 
sezonda zirveye ortak olarak şampiyonluk yo-
lunda umutlarını artırdı. İlk 16 hafta sonunda 
28 puanla 1,75 puan ortalaması tutturan Kara-
deniz ekibi, daha sonraki dönemde ise istediği 
sonuçları almakta güçlük çekerek 11 maçta 14 
puan toplayabildi. Trabzonspor, bu dönemde 
1,27 puan ortalamasıyla 27. hafta sonunda 57 
puanla lider Galatasaray’ın 15 puan gerisinde 
42 puanla 5. sırada yer aldı.

11 MAÇTA 14 PUAN TOPLAYABİLDİ
Trabzonspor, 16. haftadan sonra 11 maçta 

3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 
puan toplarken 19 puan yitirdi. İlk yarının son 
haftasında Kardemir Karabükspor (deplas-
man) ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, 
18. haftada Atiker Konyaspor (deplasman) ile 

2-2, 19. haftada Fenerbahçe ile 1-1, 20. hafta-
da Göztepe ile 0-0, 21. haftada Gençlerbirliği 
(deplasman) ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 22. 
haftasında Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup 
olan Karadeniz ekibi, 23. haftada Aytemiz Alan-
yaspor’u (deplasman) 2-1 yendi, 24. haftada 
Beşiktaş’a 2-0 yenildi. Daha sonra 25. haftada 
Teleset Mobilya Akhisarspor’u (deplasman) 
3-1, 26. haftada Evkur Yeni Malatyaspor’u 4-1 
mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, 
27. haftadaki Galatasaray (deplasman) karşı-
laşmasından da 2-1 yenik ayrıldı.

KUPADAN DA ELENDİ
Trabzonspor, ikinci yarının ilk maçında 

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1-0 yenildiği Atiker 
Konyaspor’u rövanş maçında konuk etti. Bor-
do-mavililer, bu karşılaşmada da rakibi ile 
1-1 berabere kalarak, kupaya veda ederken 
taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı. En son 
2009-10 sezonunda 5 Mayıs 2010 tarihinde oy-
nanan final maçında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup 
ederek Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine taşı-
yan Trabzonspor’un kupa özlemi de 8 yıla çıktı.  
n AA

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında çöktü

İçerde en iyisi!
Spor Toto Süper Lig’de evinde Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Avru-

pa’nın beş büyük futbol ülkesindeki (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) takım-
larla karşılaştırıldığında iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisine imza attı

Evindeki namağlup serisini 40 
maça çıkaran siyah-beyazlı ekip, bu 
performansıyla Avrupa’nın önem-
li takımları Manchester City, Bayern 
Münih, Barcelona ve Paris Saint-Ger-
main’in (PSG) önünde yer aldı.  İç 
sahadaki son yenilgisini 2015-2016 
sezonunun 13. haftasında, Başakşehir 
Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 
2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, 
üst üste oynadığı 40 lig mücadelesinde 
33 galibiyet ve 7 beraberlikle elde etti.

3 FARKLI STATTA SERİYİ YAKALADI
Beşiktaş, diğer ekiplerden farklı 

olarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 
3 farklı statta yakalamayı başardı. BJK 
İnönü Stadı’nın yıkılıp yeniden yapıl-
ması nedeniyle evindeki karşılaşma-
ları farklı statlarda oynamak zorunda 
kalan siyah-beyazlı ekip, Atatürk Olim-
piyat, Başakşehir Fatih Terim statla-
rında rakiplerini konuk etti. BJK İnönü 
Stadı yerine yapılan Vodafone Park’ın 
bitmesinin ardından Dolmabahçe’de-
ki yerine geçen Beşiktaş, bu üç statta 
rakiplerine karşı başarılı sonuçlara 
imza attı. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki 
Galatasaray galibiyetiyle başlayan se-
ride Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim 
Stadı’nda 6 maçta rakiplerine üstün-
lük kurdu. Siyah-beyazlılar, Vodafone 
Park’taki 33 karşılaşmada  ise 26 ga-
libiyet ve 7 beraberlik aldı.

855 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Beşiktaş, iç sahada 855 gündür ra-

kiplerine galibiyet şansı vermedi. Lig-
deki son iç saha yenilgisini 29 Kasım 
2015’te yaşayan siyah-beyazlı takım, 
bu mağlubiyetin ardından rakiplerine 
karşı büyük üstünlük kurdu. Beşiktaş, 
evinde yenilmediği 40 maçta 99 gol 
atıp, kalesinde 27 gol gördü.

PSG’Yİ GEÇTİ 
Siyah-beyazlı ekip, iç saha perfor-

mansı bakımından Fransa’nın Ligue 1 
takımlarından PSG’nin bir adım önüne 
geçti. Fransa’da 17 puan farkla lider 
durumda bulunan ve iç sahada 743 
gündür kaybetmeyen PSG, şu ana dek 
evindeki 39 maçta 33 galibiyet ve 6 

beraberlik aldı. Fransız ekibi, evindeki 
son yenilgisini 20 Mart 2016’da Mona-
co’ya 2-0 mağlup olarak yaşadı. PSG, 
bu süreçte rakip fileleri 121 kez hava-
landırırken, 18 gol yedi. UEFA Şampi-
yonlar Ligi’nde Beşiktaş’ı eleyen Ba-
yern Münih, Borussia Dortmund’u 6-0 
yenerek iç sahadaki namağlup serisini 
36 maça taşıdı. Evinde son olarak 2 
Mart 2016’da Mainz 05’e 2-1 yenilen 
Alman ekibi, sonraki 36 iç saha mü-

cadelesinde 29 galibiyet, 7 beraberlik 
elde etti. Mainz 05 maçından bu yana 
evinde 761 gündür yenilmeyen Bayern 
Münih, sonraki 36 karşılaşmada 114 
kez gol sevinci yaşadı ve rakiplerinin 
20 golüne engel olamadı.
BARCELONA, 31 MAÇTIR YENİLMİYOR

İspanya’da şampiyonluğa giden 
Barcelona’nın, La Liga’da evinde oy-
nadığı son 31 maçta bileği bükülme-
di. Evindeki son yenilgisini 10 Eylül 

2016’da 2-1’lik skorla Alaves karşısın-
da yaşayan ve 569 gündür kaybetme-
yen Katalan ekibi, söz konusu 31 maçta 
26 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Bu 
karşılaşmalarda 97 gol kaydeden Bar-
celona, kalesinde 19 gole engel ola-
madı. 

İngiltere Premier Lig’de açık ara li-
der durumda bulunan Manchester City, 
evinde 27 maçtır kaybetmedi.
n AA 
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Türkiye Basketbol 1. Lig’de tem-
silcimiz Selçuklu Belediyespor, nor-
mal sezonun bitimine 4 hafta kala al-
dığı 21 galibiyet ile averajla 3. sırada 
yer alıyor. Sezon başında Play – Off 
için kimsenin şans vermediği Selçuk-
lu Belediyespor, ligde 30 hafta geride 
kalırken Play – Off oynamayı garan-
tilemiş durumda. Selçuklu Beledi-
yespor, Süper Lig hedefi yolunda ligi 
üst sıralarda bitirerek Play – Off’da 
saha ve seyirci avantajı elde etmenin 
hesaplarını yapıyor. Ligin ikinci yarı-
sındaki müthiş performansı Selçuklu 
Kartallarını lig ikinciliğine kadar taşı-
mıştı. Fakat önce Bursaspor ardından 
da Türk Telekom’dan üst üste aldığı 
mağlubiyetlerle 3. sıraya düşen mavi 
beyazlılar, ligi 2. sırada bitirmenin 
hesaplarını yapıyor. Normal sezo-
nun bitimine 4 hafta kala maçlarının 

hepsini kazanarak rakiplerinin puan 
kaybını bekleyecek olan Selçuklu 
Belediyespor, bu süreçte önce dep-
lasmanda TED Ankara Kolejliler ile 
karşılaşacak. Ardından iç sahaya 
yönelecek olan Selçuklu, Play – Off 
mücadelesi veren İstanbulspor Bey-
likdüzü’nü ağırlayacak. Ligin kalan 
2 haftasında önce Bandırmaspor 
ile deplasmanda karşılaşacak olan 
mavi beyazlılar, ardından kendi sa-
hasında Petkimspor’u ağırlayarak 
normal sezonu tamamlayacak. 

AVERAJ ÜSTÜNLÜĞÜ
Türkiye Basketbol 1. Lig’de Play 

– Off mücadelesi veren Selçuklu 
Belediyespor, oynadığı 30 maçta 21 
galibiyet ve 9 mağlubiyet ile ligin 3. 
sırasında yer alıyor. Temsilcimiz ile 
aynı puana sahip olan Afyon Bele-
diyespor da averajla 3. sırada yer 

alıyor. Ligi üst sıralarda bitirerek 
Play – Off’da saha avantajını almak 
isteyen Selçuklu Belediyespor, kalan 
haftalarda hata yapmak istemiyor. 3. 
sıradaki Afyon Belediyespor ile aynı 
puana sahip olan Selçuklu Kartalla-
rı, ligin ilk yarısında Afyon’a 15 sayı 
farkla deplasmanda 90 – 75 mağlup 
olmuştu. Ligin ikinci devresinde iç 
sahada karşılaştığı Afyon’a 18 sayı 
fark atarak ikili averajda üstünlük 
sağlayan mavi beyazlılar, bu sonuçla 
ligde 3. sırada yer alıyor. Selçuklu 
Belediyespor ile lig ikincisi Bur-
saspor arasında 2 galibiyet fark bulu-
nuyor. Ligin 31. haftasında lider Türk 
Telekomspor ile deplasmanda karşı-
laşacak olan Bursaspor, bu maçtan 
mağlubiyet ile ayrılması durumunda 
temsilcimizin 2. sıra için şansı yükse-
lecek.  n VEYSEL KOÇ

Selçuklu Belediyespor’da Play – Off için geri sayım
S Takım O G M A Y Puan
1 TÜRK TELEKOM 30 28 2 2602 2198 58
2 BURSASPOR 30 23 7 2497 2265 53
3 SELÇUKLU BELEDİYESİ 30 21 9 2384 2296 51
4 AFYON BELEDİYESİ 30 21 9 2513 2328 51
5 ANTALYASPOR 30 19 11 2354 2324 49
6 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 30 18 12 2422 2348 48
7 BANDIRMA KIRMIZI 30 17 13 2372 2368 47
8 OGM ORMANSPOR 30 16 14 2215 2245 46
9 İSTANBULSPOR 30 15 15 2330 2311 45
10 AKHİSAR BELEDİYE 30 15 15 2365 2405 45
11 BAKIRKÖY BASKET 30 13 17 2321 2380 43
12 KARESİ SPOR 30 12 18 2328 2448 42
13 DÜZCE BELEDİYE 30 12 18 2274 2390 42
14 PETKİM SPOR 30 9 21 2238 2349 39
15 ANKARA DSİ 30 9 21 2268 2400 39
16 YALOVA BELEDİYE 30 8 22 2435 2545 38
17 TED ANKARA KOLEJLİLER 30 8 22 2301 2433 38
18 SAMSUN ANAKENT 30 6 24 2184 2370 36

Selçuklu Hentbol’dan 8. galibiyet Selçuklu U18 Türkiye Şampiyonası’nda
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

Hentbol Takımı, sahasında konuk 
ettiği Ahi Evran Üniversitesi’ni 45-39 
mağlup ederek üst üste üçüncü gali-
biyetini aldı. 

Türkiye Hentbol 1.Liginde müca-
dele eden temsilcimiz Selçuklu Be-
lediyespor, 20.hafta karşılaşmasında 
75.Yıl Spor Salonunda Ahi Evran Üni-
versitesini konuk etti. Ligde oynadığı 
son iki maçtan galibiyetle ayrılan Ma-
vi-Beyazlılar, ligin güçlü ekiplerinden 
Ahi Evran Üniversitesi’ni de mağlup 
ederek ligde üst üste üçüncü galibiye-
tini aldı. İlk olarak Marmara Üniversi-
tesini 47 - 45, ardından deplasmanda 
Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 
43 – 26, ve son olarak sahasında Ahi 
Evran Üniversitesini 45-39 mağlup 
etmeyi başaran Selçuklu Belediyespor 
ligde üst üste üçüncü galibiyetini ala-
rak üst sıralara yükselmeyi başardı. 
Türkiye Hentbol 1. Lig’inde oynadığı 
18 maç sonunda 8 galibiyet ve 10 
mağlubiyet alan Selçuklu Beledi-

yespor, ligde 16 puanla 7. sırada yer 
alıyor. Karşılaşmanın ardından günü 
izinli geçiren temsilcimiz, 21. hafta 
maçında deplasmanda karşılaşacağı 

İstanbul Üniversitesi maçının hazırlık-
larına bugün yapacağı antrenmanla 
başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Kulübü U18 
Basketbol Takımı, yarı finaldeki rakip-
leri Trabzonspor ve İzmit Basketbol 
İhtisas’ı mağlup ederek şampiyonluğa 
ulaştı. Mavi-Beyazlılar, Türkiye Şam-
piyonası’nda Konya’yı temsil etmeye 
hak kazandı. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Basketbol branşında başarılı 
sonuçlar almaya devam ediyor. Bas-
ketbolda alt yapıya verdiği önemle 
dikkat çeken Selçuklu Belediyespor, 
alt yapıda elde ettiği başarılı sonuç-
larla yüzleri güldürüyor. U18 Türkiye 
Şampiyonası’nda daha önce yarı final-
lere kalmayı başaran mavi-beyazlılar, 
yarı finallerdeki rakiplerini de mağlup 
ederek Türkiye Şampiyonası’na katıl-
ma hakkı elde etti. Türkiye Basketbol 
Federasyonu tarafından Trabzon’da 
düzenlenen U – 18 Erkekler Türkiye 
Şampiyonası Yarı Finallerinde ilk 
olarak Trabzonspor’la karşılaşan Sel-
çuklu Belediyespor, karşılaşmanın ba-
şından itibaren üstün bir performans 
ortaya koydu ve mücadeleden 28 sayı 

farkla 73-45 galibiyetle ayrıldı. Bu ma-
çın ardından İzmit Basketbol İhtisas’la 
karşılaşan Selçuklu Belediyespor, ra-
kibini 74-63 yenerek rahat bir galibiyet 
aldı. Bu sonuçlarla birlikte Yarı Final 
grubunu şampiyon tamamlayan Ma-
vi-Beyazlılar, 21 – 27 Mayıs tarihleri 
arasında Sinop’ta düzenlenecek olan 

Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı 
temsil edecek. Türkiye Şampiyona-
sı’nda toplam 16 takım şampiyonluk 
için mücadele edecek. Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 
genç basketbolcuları tebrik ederek 
Türkiye şampiyonasında başarılar di-
ledi. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 29 17 5 7 46 24 22 56
2.ALTAY 29 15 9 5 51 28 23 54
3.SAKARYASPOR 29 15 8 6 46 31 15 53
4.ŞANLIURFASPOR 29 16 4 9 44 30 14 52
5.BUGSAŞ SPOR 29 14 8 7 47 28 19 50
6.HACETTEPE SPOR 29 13 11 5 42 23 19 50
7.BANDIRMASPOR 29 14 7 8 44 32 12 49
8.ANADOLU SELÇUK 29 12 9 8 40 38 2 45
9.NİĞDE BELEDİYE 29 11 6 12 33 38 -5 39
10.KIRKLARELİSPOR 29 10 8 11 34 40 -6 38
11.PENDİKSPOR 29 9 8 12 31 38 -7 35
12.ZONGULDAK 29 9 8 12 23 30 -7 35
13.KAHRAMANMARAŞ 29 8 10 11 34 44 -10 34
14.KARAGÜMRÜK 29 9 4 16 29 42 -13 31
15.FETHİYESPOR 29 6 10 13 31 45 -14 28
16.NAZİLLİ BEL. 29 5 8 16 25 48 -23 23
17.KARŞIYAKA 29 5 9 15 28 42 -14 18
18.SİLİVRİSPOR 29 2 10 17 20 47 -27 16

2017-2018
TFF 2. LiG BEYAZ GRUP

PUAN DURUMU

Konyalı sporculardan 
atletizmde büyük başarı

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu faaliyet takvi-
minde yer alan Bedensel Engelliler Atletizm Şampiyonası 01 
Nisan 2018 tarihinde Antalya’da yapıldı. Bedensel Engelliler 
Atletizm Şampiyonası’nda Konyalı sporculardan Mahir Ateş 
T44 kategorisi 100 metrede üçüncü, Yüksek Atlamada ise 
ikinci oldu. Sporculardan Abdullah Ilgaz ise, T47 kategorisi 
Yüksek Atlamada birinci, 100 metrede ve Uzun Atlamada 
ikinci oldu. Abdullah Ilgaz elde ettiği dereceler ile Büyükler 
Avrupa Şampiyonası barajını geçerek 20-26 Ağustos 2018 
tarihleri arasında Berlin’de yapılacak olan Avrupa Şampi-
yonası’nda mücadele etme hakkı kazandı.  n SPOR SERVİSİ

Lig daha bitmedi!
TFF 2. Lig’in 29.haftasında deplasmanda Sakaryaspor’a mağlup olan ve yakaladığı yenilmezlik 
serisini sonlandıran Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, yaptığı 
açıklamalarda ligin henüz bitmediğini ve kalan 5 maça kazanmak için çıkacaklarını ifade etti
Ligin ikinci yarısında büyük bir çıkış 

yakalayan ve Play – Off potasına girmek 
için mücadele eden yeşil beyazlı temsilci-
miz Konya Anadolu Selçukspor, 29.hafta 
maçında ligin güçlü ekiplerinden Sakar-
yaspor’a konuk oldu. iyi bir oyun ortaya 
koymasına rağmen, karşılaşmadan 2-1 
mağlup ayrılan Yavru Kartal’da Play – Off 
umutları devam ediyor. 45 puanda kalan 
Konya Anadolu Selçukspor, ligin kalan 5 
haftasında üst sıralarda bulunan rakipleri 
ile karşılaşacak. Kartal, bu maçları kaza-
narak Play – Off hedefine ulaşmak istiyor.

‘ŞEHİR ÇOK İYİ KONSANTRE OLMUŞ’
Seyircisiz oynanan Sakaryaspor ma-

çından Sakarya şehrinin çok iyi konsantre 
olduğunu ifade eden Konya Anadolu Sel-
çukspor Teknik Direktörü Alper Avcı, “El-
bette zor bir karşılaşma oynayacağımızı bi-
liyorduk. Bizim de Sakaryaspor’un da ligde 
belli iddiaları var. Karşılaşmanın seyircisiz 
oynanacak olması bizim için bir avantaj 
gibiydi. Fakat hafta başından itibaren Sa-
karya şehri maça çok iyi konsantre olmuş. 
Saha içinde seyirci yoktu ancak tüm şehir 
stadyum çevresindeydi. İlk yarıda temkinli 
oynadık. Bireysel bir hatadan dolayı çok 
basit bir gol yedik. Golün ardından oyuna 
yeniden ortak olduk. Pozisyonlar bulduk 
ve beraberlik golünü attık. Rakibimizin 
kalemizde etkili olduğu bir pozisyon olma-
masına karşın ilk yarı 1-1 berabere tamam-
landı” dedi.

‘KENDİMİZE YAKIŞTIRAMADIK’
Basit goller yediklerini belirten başarılı 

teknik adam, bu golleri kendilerine yakıştı-
ramadıklarını söyleyerek, “Rakibimizin 10 
kişi kalmasının ardından yaptığımız hamle-
lerle ikinci golü aradık. Oyunun genelinde 
takım olarak iyi mücadele ettik. Özellikle 
ikinci yarıda önemli pozisyonlar bulduk, 
tek eksiğimiz goldü. Pozisyon üretme nok-
tasında, kanatları, merkez hücumlarını çok 
iyi kullandık ancak son vuruşlarda etkili 
olamadık. Sahada takım savunmasını çok 
iyi yaptığımız bir maçta kendimize yakıştı-
ramadığımız bir gol yedik. Rakibimizin iki 
kişi ile geldiği bir pozisyonda defansımız 
çizgi halinde yakalandı ve geriye düştük” 
ifadelerini kullandı.

‘LİG HENÜZ BİTMEDİ’
Ligde kalan 5 maçın üçünde doğrudan 

rakipleri ile karşılaşacaklarını dile getiren 
Avcı, “Sakaryaspor karşısında iyi müca-
dele ettik, oyuncularımı tebrik ediyorum. 
Zaten oynadıkları güzel oyunun karşılığın-
da rakipleri tarafından da tebrik edildiler. 
Yenilmezlik serimizi belki sürdüremedik 
ancak lig henüz bitmedi. Bizim hedefimiz 
sezonu bitirebildiğimiz en iyi noktada bitir-
mek. Önümüzde 5 tane daha maç var. Bun-
ların üçü doğrudan rakiplerimiz ile. Kalan 
haftalarda biz iç sahada ki galibiyet serisini 
sürdürüp deplasmanlardan da alabildiği-
miz kadar çok puan alıp en iyi noktada ligi 
tamamlamak istiyoruz” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Konya Anadolu 
Selçukspor 

Teknik Direktörü 
Mustafa Alper Avcı



Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un yıldız oyuncusu Samuel 
Eto’o’nun ülkesi Kamerun’da yapıla-
cak olan cumhurbaşkanlığı seçimin-
de aday olacağı iddia edilmişti. Daha 
sonra olayın 1 Nisan şakası olduğu 
öğrenildi. Samuel Eto’o sosyal med-
ya hesabından yaptığı açıklamada 
olayın etik olmadığını ifade etti. 

Yapılan haberde, “Atiker Kon-
yaspor’da forma giyen Kamerunlu 
futbolcu Samuel Eto’o, ülkesinde 
2019 yılında yapılacak cumhurbaş-
kanlığı seçiminde aday olmak iste-
diğini açıkladı. Fransa’da yayımla-
nan “Jeune Afrique” adlı dergiye 
konuşan Eto’o, eskiden beri ülkesini 
yönetme hayali olduğunu ve bunu 

gelecek yıl yapılacak seçimlerde 
gerçeğe dönüştürüp ülkesini düze 
çıkarmak için etkili bir adım atmak 
istediğini belirtti. 

Eto’o, başarılı olmaması için 
önünde herhangi bir engel görmedi-
ğini kaydederek, futbolculuk kariye-
rindeki zaferleri politikaya da taşıma-
yı hedeflediğini bildirdi.

Eto’o, “Ülkeme cumhurbaşka-
nı olma rüyam Jül Sezar’ın Roma 
hayaliyle aynı. Bu, benimle birlikte 
içimde büyüyen gizli bir arzudur.” 
ifadelerini kullandı.

Hayalini kurduğu yönetim şeklini 
futbol takımına benzeten Eto’o, “11 
bakanı ve 7 genel sekreteri bulunan 
bir devlet hayali benimkisi. Yedek 

kadro her zaman zayıf olanın yerini 
alır. Benim hayal ettiğim devlet şek-
linde de genel sekreterler görevini 
hakkıyla yerine getirmeyen bakanla-
rın yerini alır.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Kamerun’un kuzeybatısında 
2016’dan beri İngilizce konuşulan 
Anglofonların yaşadığı bölgedeki si-
yasi krize de değinen Eto’o, “Uzun 
süre Londra’da kaldım. Anglosakson 
insanları iyi tanırım, resmi ve gergin 
insanlardır.” görüşünü paylaştı.

Anglofon bölgesindeki krizi çözü-
me kavuşturacağını ve onlarla uyum 
içinde yaşayacağını belirten Eto’o, 
“Bu kriz de futbol maçındaki anlaş-
mazlıklara benziyor. İyi bir kaptan so-

runu çözebilir.” ifadelerini kullandı.
Eto’o, hayatındaki bütün zorluk-

lara rağmen hayallerini gerçekleştir-
diğine işaret ederek, cumhurbaşkanı 
olma hayalinden de vazgeçmeyece-
ğini vurguladı.

Eşi Georgette’nin de azimli ve 
güçlü bir kadın olduğunu anlatan 
Eto’o, seçim kampanyalarına yakın-
da başlayacağını açıkladı.

Öte yandan, Afrika basınında 
Samuel Eto’o’nun, Liberya’da devlet 
başkanı seçilen eski futbol yıldızı Ge-
orge Weah gibi, aday olması halinde 
cumhurbaşkanlığına seçilebileceği 
yorumları yapılıyor” ifadeleri yer al-
mıştı.
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Samuel Eto’o ‘1 Nisan’ şakasına kızdı

RPS

Atiker Konyaspor Kulübü, Anka-
ra’da oynanan Osmanlıspor maçın-
da emniyet güçleri tarafından Kon-
yaspor taraftarına karşı yapılan kötü 
uygulamanın üzerine bir açıklama 
yayınladı. 

Yapılan açıklamada, “Atiker 
Konyaspor’umuzun Osmanlıspor 
ile geçtiğimiz pazar günü Ankara’da 
oynadığı Süper Lig mücadelesinin 
devre arasında, dışarıda kalan ta-
raftarımız ile emniyet güçleri ara-
sında hiç tasvip edilmeyen olaylar 
yaşanmıştır. Görüntüler bir emniyet 
mensubunun keyfi uygulamasının 
boyutlarını gözler önüne sermekte-

dir. Emniyet mensuplarının uyarıları 
doğrultusunda bulunduğu yerden 
ayrılmak için hareket eden taraftarı-
mızın üzerine köpek salan polisin bu 
davranışını, camiamız adına esefle 
kınıyoruz. Atiker Konyaspor Kulübü 
olarak, İçişleri Bakanlığı’mız, Emni-
yet Genel Müdürlüğü’müz ve Ankara 
Emniyet Müdürlüğü’müzün konuyla 
alakalı inceleme başlatması, soruş-
turma açması ve nihayetinde gerekli 
müeyyidelerin uygulanmasını talep 
ediyoruz. Konunun yakından takip-
çisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla 
bildiririz” ifadelerini yayınlandı. 
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Konyaspor’dan o 
polislere tepki geldi

Konyaspor’un 
rakibi en iyi 

sezonunu yaşıyor
Ligin 28.haftasında temsilcimiz Konyaspor’un 

konuğu olacak olan, Spor Toto Süper Lig’e bir se-
zon aradan sonra yeniden yükselen Demir Grup 
Sivasspor, puan tablosundaki başarı grafiği ile dik-
kati çekiyor. 2015-2016 sezonunda veda ettiği Sü-
per Lig’e bu sezon yeniden dönen kırmızı-beyazlı 
takım, 27 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 
mağlubiyet alarak 41 puan topladı. Teknik direktör 
Samet Aybaba yönetiminde bu sezon yakaladığı 
çıkışla dikkatleri çeken Demir Grup Sivasspor, 
Süper Lig’deki son 5 sezonun 27. haftası itibariyle 
en iyi performansını sergilemiş oldu. Sivas ekibi, 
27. haftalar itibariyle Süper Lig’de mücadele ettiği 
2015-2016 sezonunda 21, 2014-2015 sezonun-
da 31, 2013-2014 sezonunda 40 ve 2012-2013 
sezonunda 35 puan toplamıştı. Sivasspor, teknik 
direktör Rıza Çalımbay döneminde 2011-2012 se-
zonunda 27 haftalık periyotta 42 puan toplarken, 
bu süreçten sonra inişli-çıkışla bir grafik çizmiş ve 
2015-2016 sezonunda Süper Lig’e veda etmişti. 

PUANLARI EVİNDE TOPLADI 
Özellikle iç saha maçlarında başarılı bir grafik 

çizen kırmızı-beyazlı takım, 27 haftalık periyotta 
evinde çıktığı 14 maçtan 8’ini kazandı, 3’ünde 
berabere kaldı, 3’ünde ise mağlup olarak 27 puan 
topladı.  Kırmızı-beyazlılar, geride kalan periyotta 
deplasmanda çıktığı 13 maçtan 4’ünü kazanırken, 
2’sinde berabere kaldı, 7’sinde ise mağlup oldu. 
Maç başı 1,51 puan ortalamasıyla oynayan Demir 
Grup Sivasspor, 27 haftada rakip fileleri 37 kez ha-
valandırırken, kalesinde ise 38 gol gördü.  n AA

Deplasman kabusu!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligin 27.hafta maçında deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya 

geldi. Bu maçtan 1 puan alan yeşil beyazlı takım, deplasmanda aldığı puan sayısını 5’e çıkardı. Düşme 
potasından bir an önce uzaklaşmak isteyen Anadolu Kartalı, deplasman karnesini de düzeltmek istiyor

Bu sezon kötü kabuslar gören ve düşme 
potasında yer alan yeşil beyazlı temsilcimiz 
Atiker Konyaspor’un deplasman maçlarında 
yüzü gülmüyor. Oynanan 27 hafta sonun-
da 25 puan toplayabilen yeşil beyazlılar, 
bu puanların 20’sini iç sahada alırken, dış 
saha maçlarında sadece 5 puan kazanabil-
di. Anadolu Kartalı, son olarak Osmanlıspor 
ile deplasmanda karşılaşırken, bu maçtan 
1 puan aldı ve deplasman hanesine 1 puan 
daha yazdırmış oldu. Ligde kalan haftalarda 
Konyaspor’un 4 dış saha maçı bulunuyor.

TEK GALİBİYET ALANYA’DA
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, 

ligin 27.hafta maçında deplasman Osman-
lıspor ile karşı karşıya geldi. Bu 0-0 sona 
ererken, yeşil beyazlı takım deplasmanda 
5.puanını almış oldu.  Bu sezon deplas-
man aldığı kötü sonuçlar ile dikkat çeken 
Anadolu ekibi, daha önce deplasmanda 
Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalırken, 
Alanyaspor’u 2-1 mağlup etmişti. Bu sezon 
deplasmanda en az puan takımlardan biri 
olan Atiker Konyaspor, 2 puan kazanabilen 
ve ligin dibine demir atan Karabükspor’un 
ardından ikinci sırada yer aldı. Süper Lig’de 
deplasman maçlarında en puan alan takım 
Osmanlıspor oldu. Başkent ekibi sadece 6 
puan toplayabildi.

DEPLASMANDA 4 MAÇ VAR
Atiker Konyaspor, ligin kalan haftala-

rında 4 deplasman maçına daha çıkacak. 
Yeşil beyazlılar, ligde kalma adına önem 
arz eden bu maçlarda sırası ile Antalyaspor, 
Bursaspor, Karabükspor ve Fenerbahçe ile 
karşı karşıya gelecek. Sezon başında alınan 
karar gereği Kartal, Antalyaspor deplasma-
nına taraftarından yoksun çıkacak. Atiker 
Konyaspor, iç saha maçlarının tamamını 
kazanmak ve deplasmanda alabildiği kadar 
puan alarak ligde kalmak istiyor.

2015-2016 SEZONUNDA REKOR
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor, 2015-2016 sezonunda bir tarih yaza-
rak ligde 3.olmuştu. O sezon deplasmanda 

da başarılı bir grafik ortaya koyan Anadolu 
Kartalı, tam 26 puan topladı. Sezon sonun-
da 66 puana ulaşan Konyaspor, ligin ikinci 
yarısında 40 puan toplayarak devrenin lideri 

oldu. 2015-2016 sezonun yeşil beyazlı takım 
17 deplasmanda maçında 7 galibiyet, 5 be-
raberlik, 5 mağlubiyet almıştı.
n SPOR SERVİSİ
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