
Doluluk yüzde 65!
Kış aylarında kar yağışının geçen yıla oranla yetersiz olması su sıkıntısı yaşanır mı? sorusunu akıllara getirdi. DSİ 4. Bölge 

Müdürü Birol Çınar, barajlarda ki doluluk oranlarının yüzde 65’e yükseldiğini ve herhangi bir sorunun yaşanmayacağını vurguladı
YAĞMURLAR SU

DENGESİNİ SAĞLADI 
“Bu sene kar yağışı gerçekleşmedi ama dö-
nem dönem bölgesel alınan yağmurlar ba-
rajlardaki doluluk oranını istenilen seviyeye 
getirdi” diyen Çınar, Konya’nın yüzde 80’nine 
Ramazan Bayramı’nın arifesinde Mavi Tü-
nel’den alınacak suyun arıtılarak verileceğini 
belirtti. Çınar,  döşenen hattın dezenfeksiyon 
ve basınç testlerinin devam ettiğini söyledi.   
n HABERİ SAYFA 2’DE

YAZIN SU SORUNU 
YAŞANMAYACAK

Geçen seneye oranla Konya, bu sene daha 
az yağışlı bir kış mevsimi geçirdi. Ancak bu 
sene hem içme suyu hem de tarımsal sula-
ma anlamında bir sorun yaşanmayacağı be-
lirtiliyor. DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, 23 
adet depolama tesisinde doluluk oranlarının 
geçen seneye kıyasla daha iyi olduğunu dile 
getirerek tarımsal kuraklık söz konusu olma-
dığını ifade etti. 
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‘Ortak akıl ile 
hizmet yapıyoruz’

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Yerel 
Buluşma toplantılarının hizmet-
lerin planlanması, verimliliğin 
artırılması ve ortak hareket 
etme noktasında faydalı oldu-
ğunu ifade etti. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Beyşehir prestij
yollara kavuşuyor

‘Eğitimde iç barış 
bozulmamalı’

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, vatandaşlar-
dan gelen talep üzerine uzun 
yıllardır kullanıldığı için aşınıp 
yıpranan kilitli parke taşlarını 
sökerek yerine sıcak asfalt 
serdiklerini belirtti. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Eğitim sistemindeki sorunlara 
değinen Eğitim-İş Konya Şube 
Başkanı Özgür Genç, öğret-
menlere gelen performans 
notunun da iç barışı bozacağı-
nı ifade etti. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘BİN ARAÇLIK OTOPARK
TARİHİ BİR HİZMET’

BİLİM VE  TEKNOLOJİ
İLE GELİŞİYORUZ 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek:

AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı Akın:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Me-
ram’a kazandırılacak Meram Son Durak Yeraltı Katlı Oto-
parkının inşaatını yerinde inceledi. Başkan Akyürek, “1000 
araçlık otopark elde edebilmek tarihi bir hizmettir” dedi.

AKINSOFT Bölge Bayii ve Ana Bayii Toplantısı’nı gerçek-
leştirdi. AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, 
“Toplumları, dünyayı geliştiren akıldır” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Polislerimizin özlük 
hakları iyileştirilmeli’

MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, “Emniyet 
çalışanlarının 
özlük haklarını ve 
çalışma şartlarını 
iyileştirecek 
düzenlemeleri bir 
an önce hayata 
geçmeli” dedi. 
n SAYFA 15’TE

Komisyonlar şehir 
için mesai yapacak

11 AYDER’den Doğu 
Guta’ya yardım eli 12 Mehmetçik’ten

Meram’a mesaj 13 ‘Cihanbeyli’yi yerel
seçimlerde alacağız’

Öğretmen Ali Demir ve 4 öğrencisi tasarladı ve başardı 

Milli savunmaya ‘Porsuk’ desteği 
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Makine Teknolojileri Öğretmeni Ali Demir ve 4 lise 
öğrencisi, teröristlerin şehirlerde kazdıkları hendekler sonrasında askeri alanda kullanılabilecek kara aracı üretmeye 

karar verdi. Bunun üzerine ekip, 8 ay süren çalışmanın ardından her türlü arazi koşulunda hareket edebilen 4.5 kilogram 
ağırlığında, canlı görüntü aktarımı yapabilen ‘Porsuk’u üretti. Porsuk, saatte 3.5 kilometre hızla hareket edebiliyor. 

n HABERİ SAYFA 7’DE

Kurdukları komisyon-
larla önemli çalışma-
lar yürüteceklerini be-
lirten Mimarlar Odası 
Konya Şube Başkanı 
Saadet Armağan 
Güleç Korumaz, 
şehrin sorunlarının 
çözümüne katkı sağ-
lamayı amaçladıkla-
rını söyledi.  
n SAYFA 17’DE

Birol Çınar
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Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kariyer Günü etkinliği düzenlendi. Et-
kinlikte meslek liselerinin nitelikli eleman yetiştiren en önemli eğitim kurumları olduğu vurgulandı

Nitelikli elemanlar yetişiyor

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü ve Mehmet Tuza Pak-
pen Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi işbirliği ile Kariyer Günü etkinli-
ği düzenlendi.  

Etkinlikte açılış konuşmasını ya-
pan AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, Türkiye’nin aydınlık gele-
ceği olan öğrencilere olan güvenini 
dile getirerek, öğrencilerin okulda 
öğrenip uyguladıklarıve ortaya çı-
kardıkları icatlar ile başta savunma 
sanayimiz olmak üzere ülkemize her 
alanda hizmet etmiş olacaklarını ifa-
de etti.

Etkinlikte söz alan Konya Sana-
yi Odası Başkanı Memiş Kütükcü 

mesleki eğitimin öneminden bahse-
derek meslek liselerinde okuyan öğ-
rencilerimizin sanayi tesislerimizde 
pratik eğitim almalarının önemine 
değindi.  Konya Çalışma ve İş Kuru-
mu İl Müdürü Emrah Keleş ise mes-
lek liselerinin ülkemiz sanayisinin en 
fazla ihtiyaç duyduğu ara eleman ih-
tiyacını karşılayacak nitelikli eleman 
yetiştiren önemli eğitim kurumları 
olduğundan bahsetti. Bu okulları-
mızdan mezun olan gençlerimize, 
İŞKUR olarak kariyer günleri, istih-
dam fuarları ve işbaşı eğitim prog-
ramları olmak üzere birçok alanda 
hizmet vermeye devam edecekleri-
ni ifade etti.  n HABER MERKEZİ

Başkan Toru, Afrin 
Gazisi’nin nikahını kıydı

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, Afrin’deki Zeytin Dalı 
Operasyonu’nda Gazi olan Ahmet 
Çetin’in nikahını kıydı. Uzman Ça-
vuş Çetin, görev yerine dönmeden 
önce hayatını Rumeysa Koç ile bir-
leştirirken, Başkan Toru, genç çif-
tin mutluluklarına ortak oldu. 

Afrin’de uzman çavuş olarak 
görev yaptığı operasyon esnasında 
yakınına füze düşmesi sonucu ağır 
yaralanarak tedavi için Konya’daki 
baba ocağına getirilen Gazi Ahmet 
Çetin, daha önce de Elbab’da dü-
zenlenen operasyona katılmış ve 
orada da gazilik unvanını almıştı. 
Tedavi sürecinin ardından iyileşen 
Çetin, görev bölgesine dönmeden 
önce hayatını Rumeysa Koç ile 
birleştirdi. Merasim, Meram Bele-
diyesi Evlendirme Memurluğunda 

gerçekleşirken genç çiftin nikahla-
rını Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru kıydı.

“RABBİM İKİ CİHAN SAADETİ 
VERSİN”

Aile yakınlarının da katıldığı 
nikah töreninde konuşan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, Gazi 
Ahmet Çetin’le daha önce evine 
gerçekleştirdikleri ziyarette tanış-
tıklarını belirtirken “Hamdolsun 
gazimiz iyileşti. Gitmeden önce ni-
kah akdini gerçekleştireceğiz. Rab-
bim iki cihan saadeti versin, mutlu-
luklarını daim etsin ve bu evlilikten 
devletine milletine hayırlı nesiller 
ihsan etsin.” şeklinde konuştu. 

Genç çift ise Başkan Toru’ya 
teşekkür ederek hayatlarını birleş-
tirdikleri imzayı attılar.   
n HABER MERKEZİ

Konya’da kurak geçen bir kış mevsiminin ardından barajlar da ki doluluk oranları merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Devlet 
Su İşleri 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, barajlarda ki doluluk oranlarının yüzde 65’e yükseldiğini ve herhangi bir sorunun olmayacağını vurguladı

Barajlarda su yükseldi!
Geçen seneye oranla Konya, bu 

sene daha az yağışlı bir kış mevsimi 
geçirdi. Ancak bu sene hem İçmesu-
yu hemde tarımsal sulama anlamın-
da bir sorun yaşanmayacağı belirti-
liyor. Son verilere göre barajlardaki 
doluluk oranları yüzde 65’ yükseldi.
Konu ile alakalı açıklamada bulunan 
Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürü Bi-
rol Çınar, 23 adet depolama tesisin-
de doluluk oranlarının geçen seneye 
kıyasla daha iyi olduğunu dile geti-
rerek tarımsal kuraklık söz konusu 
olmadığını ifade etti. Ayrıca Mavi 
Tünel İçmesuyu projesinde sona ge-
lindiğini Ramazan Bayramı arifesin-
de Konya’ya menba kalitesinde su 
verileceğini ifade eden Çınar, 2018 
yılında bir çok projeye de imza ata-
caklarını da vurguladı.

BARAJLARDAKİ DOLULUK 
ORANLARI YÜZDE 65’E YÜKSELDİ

Devlet Su İşleri 4.Bölge Müdü-
rü Birol Çınar son verilere göre ba-
rajlardaki doluluk oranlarının yüzde 
65’e yükseldiğini ifade ederek sözle-
rine şu şekilde devam etti: “2 Nisan 
verilerine göre; Konya ve çevresinde 
bulunan 23 adet  baraj ve depolama 
tesislerimizde toplam doluluk oranı 
yüzde 65’tir. 2 Nisan 2017 tarihin-

de aynı depolamalarda doluluk oranı 
yüzde 46 olarak tespit edilmişti. Bu 
da geçen seneye göre doluluk oran-
larının iyi olduğunun göstergesidir. 
Geçen sene bölge ciddi kar yağışı 
almıştı, karların erimesi ile beraber 
depolamalardaki doluluk oranı hızlı 
bir şekilde yükselmişti. Bu sene kar 
yağışı gerçekleşmedi ama dönem 
dönem bölgesel alınan yağmurlar 
barajlardaki doluluk oranını istenilen 
seviyeye getirdi. 2018 sulama sezo-

nunda planlı ve düzgün bir işletme 
ile tarımsal su temini anlamında 
herhangi bir problem beklemiyoruz” 
dedi.

ARİFE GÜNÜ ÇEŞMELERDEN
 TATLI SU AKACAK

Mavi Tünel İçme Suyu Proje-
sinin tamamlanması ile Konya’nın 
çeşmelerinden membaa kalitesinde 
suyunun akacağını bildiren Çınar, 
Konya’nın yüzde 80’nine Ramazan 
Bayramı’nın arifesinde Mavi Tü-
nel’den alınacak suyun arıtılarak ve-
rileceğini belirterek, arıtma tesisinin 
ve isale hattı boru montajını tamam-
landığını, şu anda döşenen hattın 
dezenfeksiyon ve basınç testlerinin 
devam ettiğini ve verilen süre içeri-
sinde bu işlemlerinde tamamlanaca-
ğını söyledi.
DSİ’DE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

2018 yılı içerisinde yatırımların 
devam edeceğini dile getiren Çı-
nar sözlerine şu şekilde devam etti: 
“2018 yılında kurum olarak yatı-
rımlarımızdevam edecek. Birkaçın-
dan bahsedecek olursak, KOS 1,2,3 
sulamaları olarak isimlendirdiğimiz 
proje devam ediyor toplam sulama 
sahası 19 bin hektar, bu sene 2 bin 
hektar alan işletmeye açılacak. Afşar 

Hadimi Tüneli İnşaatı, ApaHotamış 
Sulamaları ve Ereğli İvriz Sağ sahil 
sulaması yenilemesi inşaatı işleri 
de devam edecek. Konya Hotamış 
Sulamaları, Konya Ovası 5,6 Sula-
maları projeleri tamamlandı bu pro-
jelerinde inşaat ihaleleri 2019 yılı ve 

sonrasında yapılacak. Konya kapalı 
havzasına diğer havzalardan su geti-
rilmesi ile ilgili olarak yürüttüğümüz 
planlama işide 2018 yılı içerisinde 
devam edecek. Bu planlama çalış-
ması ile  Konya Kapalı havzasına 
Ermenek çayından 462 milyon met-

reküp,  Akçay’dan   ise 155 milyon 
metreküp olmak üzere toplam 607 
milyon metreküp suyu aktarılması 
için gereken tesisleri planlanacak 
uygun bulunması halinde proje ça-
lışmalarına geçilecek.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, 23 adet depolama tesisinde doluluk oranlarının geçen 
seneye kıyasla daha iyi olduğunu dile getirerek tarımsal kuraklık söz konusu olmadığını ifade etti.

Çınar, Konya’nın yüzde 80’nine 
Ramazan Bayramı’nın arifesinde Mavi 

Tünel’den alınacak suyun arıtılarak 
verileceğini belirtti.
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Eğitim sistemindeki sorunlara değinen Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür 
Genç, öğretmenlere gelen performans notunun da iç barışı bozacağını ifade etti

‘Performans sistemi notu
eğitimde iç barışı bozar’

Milli Eğitim Bakanlığı 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında 
önemli değişikliklere gitti. Öğ-
rencilerin evlerinden uzak okul-
lara gitmesiyle tartışmalara 
neden olan Temel Eğitimden Or-
taöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) 
kaldırıldı. Sınavın kaldırılmasıyla 
öğrenciler kendi mahallelerinde-
ki okulları tercih edecekler. Bir 
diğer yeni uygulama ise; artık 
öğretmenlere performans notu 
verilecek. Okul müdürü, müdür 
yardımcısı, Öğrenciler, veliler, 
diğer öğretmenler tarafından her 
öğretmene not verilecek. Ancak 
her iki uygulama da tartışmala-
rı beraberinde getirdi. TEOG’un 
kaldırılması eğitim camiasında 
olumlu karşılanırken, yerine ge-
tirilen uygulamanın altyapının 
müsait olmadığından dolayı ka-
osa neden olacağı belirtiliyor. 
Öğretmenlere verilecek perfor-
mans notunun ise hem okuldaki 
iç barışı bozacağı hem de öğret-
menin itibarını zedeleyeceği ge-
rekçesiyle yeniden düşünülmesi 
isteniyor. 

İÇ BARIŞI BOZAN BİR 
UYGULAMA OLUR!

Yenigün Gazetesi’ni ziyaret 
eden Eğitim-İş Konya Şube Baş-
kanı Özgür Genç, eğitimdeki so-
runlarla ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Özellikle gündemde 
olan ve eğitim ciddi sorunlara 
yol açabilecek konulara açıklık 
getiren Genç, ilk olarak öğret-
menlere verilecek performans 
notunun yeniden düşünülmesi 
gerektiğini belirterek şunları söy-

ledi, “Bu çalışmanın temelinde 
şöyle bir şey var; okul müdürü, 
müdür yardımcısı diğer öğret-
menler, veliler, öğrencinin ken-
disi öğretmene puan verecek. Bu 
puanla öğretmenler başarılı veya 
başarısız olacak ve öğretmenlerin 
kariyer basamakları belirlenecek. 
Bu okul içerisinde iç barışı bozan 
bir uygulama olacak. Çünkü; bir 
öğretmen puanla başarısız olun-
ca sen başarısızsın denecek veya 
bir öğretmen diğer öğretmene az 
puan verdi diye sorunlar ortaya 
çıkacak. Başka bir olumsuz du-
rum, öğrenci öğretmene diyor ki, 
siz bana yüksek puan verin ben 
de size yüksek puan veriyim di-
yor. Dolayısı ile öğretmenlerin 
itibarını düşüren, öğretmenlik 
mesleğini değersizleştiren bir uy-
gulama olarak değerlendiriyoruz. 
Performans sistemiyle gelen sis-
teminde objektiflikten bahsedi-
lemez. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
temel anlamda birçok sorunu 
çözmesi gerekiyor. Sistemde tek 
hatalı olarak öğretmeni görmesi 
yanlış biz bunu kabul etmiyoruz. 
Öğretmen iyi olmak için veliye 
de öğrenciye de şirin görünmeye 
çalışacak. Bunu öğretmenlere ve 
diğer sendikalara anlatıyoruz.”

KAOS UYARISI YAPTI
TEOG’un kaldırılmasının ar-

dından yerine getirilen yerleştir-
me sisteminin de sorunlara neden 
olacağını savunan Genç, ‘Kaos’ 
uyarısında bulundu. “TEOG yer-
leştirme istatistiklerine göre bu-
gün ortaokuldan mezun olacak 
öğrenci sayısı 153 bin” diyen 

Genç, merkezi daire sistemi ile 
öğrenci yerleştirileceğinin hatır-
latmasını yaparak konuyla ilgili 
şu değerlendirmelerde bulundu, 
“Her çocuk kendi mahallesindeki 
okula gidecek. Burada her çocu-
ğa 5 tercih yapın diyecekler. Eğer 
Fen Lisesi’ne gitmek istiyorsan 
sınava gir. Peki mahallesi içeri-
sinde, o çember içerisinde tüm 
okul türlerinden var mı? Sınav-
sız alan Anadolu Lisesi, Meslek 
Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, 
Sosyal bilimler Lisesi, İmam Ha-
tip Lisesi bunların hepsi var mı? 
Yok. 3 tanesi var ama öğrenciye 
illa 5 tercih yapacaksın diyor. O 
zaman öğrenci ve veli istemedi-
ği okul türüne kayıt yaptıracak. 
Yani TEOG sınavını eleştirerek 
kaldırırken daha ciddi bir sınavla 
karşı karşıyayız. Alınan bilgilere 
göre şu anda 31 ilçedeki çocuklar 
25 okula yerleşmek durumunda. 
Bugün bizim 153 bin öğrencimiz 
var, lise kontenjanımız 113 bin. 
40 bin civarında öğrencimiz açık-
ta. Bizim Fatih projesi ile akıllı 
tahta, tablet dağıtmaktan ziyade, 
okulların mahallelere göre, ders-
lik sayılarına göre planlamasının 
yapılması lazım. Her mahallede 
her okul türünün olması lazım. 
Veli istediği okula çocuğunu gön-
dermesi lazım. Bunlar yapılma-
dığı için yazın bu sistemle yazın 
göreceğiz bir kaos yaşanacak.”

EĞİTİMEKİ ŞİDDETİ 
ORTADAN KALDIRMALIYIZ 
Eğitimdeki şiddet olayları-

nı da değerlendiren Genç, hem 
öğretmenlere hem de öğrenciye 
şiddet konusunda düzenlemele-
rin yapılmasının şart olduğunu 
dile getirdi. Bunun için caydırıcı 
bir yasal düzenlemenin gereklili-
ğini vurgulayan Genç, “Ağrı Do-
ğubeyazıt’ta veli tarafından bir 
öğretmen sırtından bıçaklandı. 
Geçtiğimiz dönem İzmir’de bir 
okul müdürü şehit edildi. 

Öğretmenlerin mesleğini ya-
parken şiddete dair öğretmeni 
koruyan bir yasa yok. Öncelikle 
bunu çıkarmak gerekiyor. Şidde-
ti önemseyen kesimi durdurmak 
gerekiyor. Bizim eğitimdeki şid-
deti ortadan kaldırmamız gereki-
yor” ifadelerini kullandı.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

AKINSOFT Bölge Bayii ve Ana Bayii Toplantısı’nı gerçekleştirdi. AKINSOFT Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, “Toplumları, dünyayı geliştiren akıldır” dedi 

‘Sahip olduklarımızı bilim 
ve teknolojiye borçluyuz’

Ürettiği sektörel yazılımlar ile 
alanının öncüsü konumunda olan ve 
Dünyanın İlk İnsansı Robot Üretim 
Fabrikasını açarak robotik teknoloji-
ler alanındaki çalışmalarıyla da hem 
ülkemizde hem de uluslararası ka-
muoyunda adından sıkça söz ettiren 
AKINSOFT, başarılarını paylaşmak 
ve etkileşimini canlı tutabilmek adı-
na Çözüm Ortaklarıyla eğlenceli ve 
verimli organizasyonlarda buluş-
maya devam ediyor. AKINSOFT bu 
kapsamda tarihi dokusu ve doğal 
güzelliklerinin yanı sıra yapılan ça-
lışmalarla ülkemizde bilim ve tek-
nolojinin başkenti olmaya aday şehri 
Konya’da “AKINSOFT Bölge Bayi ve 
Ana Bayi Toplantıları 2018” organi-
zasyonunu gerçekleştirildi.

6-7-8 Nisan 2018 tarihleri 
arasında Konya Ramada Otel’de, 
AKINSOFT Bölge Bayi ve Ana Bayi 
Toplantıları 2018 organizasyonu 
kapsamında Çözüm Ortaklarını ağır-
ladı. Son kullanıcılara daha kaliteli 
ve kusursuz hizmet götürülmesinin 
amaçlandığı toplantıya ilgi yoğun 
oldu. Katılımcıların keyifli bir şekil-

de karşılanmasıyla başlayan toplan-
tı organizasyonunun ilk gününde, 
AKINSOFT Ana Bayileri ve Bölge 
Bayileri için “Sosyal Medya ve Dijital 
Medya Kullanımı Eğitimi” ile “Prog-
ram Yenilikleri Eğitimi” düzenlendi. 
İkinci gününün ilk bölümünde katı-
lımcılar için  “Pazarlama Sunumu” 
eğitimi gerçekleştirilirken öğleden 
sonra ikinci bölümde ise AKINSOFT 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür 
Akın’ın da katılımı ile tüm çözüm 
ortaklarıyla birlikte faaliyet toplantısı 
yapıldı. Toplantı salonuna girişi sıra-
sında alkışlarla karşılanan Dr. Özgür 
Akın açılış konuşmasıyla katılımcıla-
ra hitap etti. Çözüm ortaklarına fa-
aliyet alanlarındaki yeniliklerden ve 
teknoloji alanındaki çalışmalarından 
bahseden Akın, robotik teknolojile-
rin ilerde insanların yaptığı tüm işle-
ri ellerinden alacağı ve bu durumun 
beraberinde işsizlik sorununu oluş-
turacağı yönünde yapılan spekülas-
yonlara da cevap verdi. Akın, “Bun-
dan 100 sene önce biz yoktuk, 100 
sene sonra da olmayacağız. Toplum-
ları, dünyayı geliştiren akıldır. Aklın 

ürettiği bilim ve bilimle gelen tekno-
lojidir. Bugün sahip olduğumuz her 
şeyi biz, bilim ve teknolojiye borç-
luyuz. Bu alandaki gelişmeleri takip 
edemez ve ileri seviyedeki dünya 
ülkelerinden geri kalırsak onlara ba-
ğımlı kalmış oluruz ki bu durum, bir 
süre sonra hürriyetimizi de kaybet-
memiz anlamına gelir. Unutulmasın 
ki ‘Özgürlüğün bedeli yoktur’ dedi. 

Aynı gün akşam düzenlenen 
Gala Gecesi yemeğinde buluşan 
AKINSOFT Çözüm Ortakları, lezzet-
li bir yemeğin ardından canlı müzik 
eşliğinde keyifli bir gece geçirdiler. 
Organizasyon, son gün keyifli bir 
ortamda yapılan kahvaltı programı-
nın ardından tüm çözüm ortakları-
nın katıldığı toplu fotoğraf çekimi ile 
son buldu. Yazılım ve ileri teknoloji 
yolunda başarılı ve emin adımlar-
la ilerleyen ve Türkiye’nin Vizyonu 
olan AKINSOFT, son derece verimli 
geçen Bölge ve Ana Bayi toplantısıy-
la başarılarına bir yenisini eklemek 
için bilim ve teknolojinin ışığında 
yürümeye devam edecek.
n HABER MERKEZİ 

ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti. Başkan Yıldırım, “Amacımız ülkemizin rekabet gücünü arttırmak” dedi

‘ASKON, adalet temelinde 
zenginlikler üreten kuruluş’

Anadolu Aslanları İş Adamla-
rı Derneği (ASKON), Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım, Başkan 
yardımcısı Taner Doğan, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Halil Aytemir, 
Kübra Atasagun, Bilgehan Bey-
han, Genel Sekreter Muaz Gülyiğit 
ve Genel Sekreter Yardımcısı Latif 
Güdül Yenigün Gazetesi’ne hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Ziya-
rette ASKON heyetini Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Arslan ve ARS Ajans 
çalışanlarından İbrahim Çiçekçi 
ağırladı. Ziyarette konuşan Ana-
dolu Aslanları İş Adamları Derne-

ği (ASKON), Konya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım, “Amacımız üye 
işletmelerin ve ülkemizin rekabet 
gücünü arttırmak, haksızlıkların 
giderilmesi mücadelesi vermek 
ve iktisadi hayatın ahlaki temelde 
şekillenmesine katkıda bulunmak. 
Bunun için, rehberlik ve öncülük 
görevine uygun hareket ediyoruz. 
Türkiye’nin hedeflerinin, stratejik 
planlarının, politikalarının, mev-
zuatlarının, uygulamalarının yanı 
sıra potansiyel pazarları, sektörleri 
ve konjonktürel gelişmeleri, yerel 
ve global ekonomik gelişmeleri 
analiz ediyoruz. Böylelikle müte-

şebbisler, kuruluşlar ve Türkiye 
ekonomisi üzerindeki etkilerini 
öngörerek yetkili mercilere ve 
kurumlara görüş ve tavsiyeler-
de bulunuyor, ülke kaynaklarının 
daha etkin ve verimli kullanımına 
yönelik görüş ve tavsiyeleri yetkili 
mercilerle paylaşıyoruz. ASKON, 
ülkemizin ve dünyamızın adalet 
temelinde yeniden şekillendiril-
mesi için haklı zenginlikler üre-
ten bir kuruluştur. Üyelerinin ku-
rumsal altyapılarını güçlendiren, 
üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve 
milli şuuru geliştiren, aynı mis-
yonu paylaşan ulusal ve uluslar 

arası kuruluş ve müteşebbislerle 
sağlıklı ilişkiler kuran, iş çevrele-
rinin yararlanmasını sağlayacak 
platformlar ve fırsatlar oluşturan, 
işbirliği alanları ve projeleri üre-
ten, ülkemiz ekonomisi ve müte-
şebbislerinin ulusal ve uluslararası 
alanda en güçlü ve ilk akla gelen 
temsilcilerindendir” ifadeleri-
ni kullandı. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan da Askon Başkanı 
Yakup Yıldırım’a çalışmalarından 
başarılar diledi. 
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 Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Genç, eğitim sistemindeki sorunları
 Yenigün Gazetesi’ne değerlendirdi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON),
Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım
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‘Meram Katlı Otopark tarihi bir hizmettir’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek, Meram’a 
kazandırılacak Meram Son Durak 
Yeraltı Katlı Otoparkının inşaatını 
yerinde inceledi. Otoparkın bölgenin 
önemli bir ihtiyacını karşılayacağını 
dile getiren Başkan Akyürek, “Me-
ram Son Durak’ta yaklaşık 1000 
araçlık otopark elde edebilmek tarihi 
bir hizmettir” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı süren Meram Son 
Durak Yeraltı Katlı Otoparkının inşa-
atını inceledi. 

Kazı ve inşa çalışmaları hakkında 
yüklenici firma ve belediye yönetici-
lerinden bilgi alan Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
“Meram Son Durak’ta yaklaşık 1000 
araçlık otopark elde edebilmek tarihi 
bir hizmettir. Burada çok büyük bir 
otopark çalışmasını yürütüyoruz. 

Eski Şükrü Doruk İlkokulu’nun ala-
nını kamulaştırma ile büyüterek çok 
büyük bir otopark yapıyoruz. Burası 
önümüzdeki süreçte yapmayı plan-
ladığımız teleferik merkezi olarak 
da faaliyet gösterecek. Vatandaşlar 
araçlarını buraya bırakıp teleferiğe 
binerek Tavusbaba’ya ve Gümüş-
tepe’ye çıkabilecek. Meram Son 
Durak’a gelenler, nizami bir otopark 

bulamıyorlardı. Burada nizami bir 
otoparkı sağlamış oluyoruz” dedi. 

OTOPARKIMIZ BU YIL 
HİZMETE GİRECEK 

Katlı otopark inşaatının önemli 
bir aşamaya geldiğini dile getiren 
Başkan Tahir Akyürek, “Taban, te-
mel ve kazı çalışması, tamamlanma 
aşamasında. 3 katlı olarak faaliyete 
geçmiş olacak. Yer üstünde de bir 

miktar otopark ve depolama ala-
nımız olacak. Büyükşehir Beledi-
yemizin, meclisimizin ve Meram 
ilçemizin çok önem verdiği bu ça-
lışmayı inşallah bu sene hep birlikte 
tamamlamak nasip olacak. Yapımcı 
firmaya, burada görev yapan arka-
daşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu.
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Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Birlik ve Kardeşlik” konulu lise 
ve orta dereceli okullara yöne-
lik düzenlediği Resim ve Hikaye 
Yarışması’nda dereceye giren 
öğrenciler ödüllerini düzenlenen 
törenle aldı. Birlik Vakfı Konya 
Şube Başkanı Orhan Gündüz, 
öğrencilerin çağdaş birer birey 
olarak yetişmeleri için eğitim, 
kültür, sanat ve spor alanlarında 
faaliyetlerinin devam edeceğini 
söyledi. Birlik Vakfı Konya Şube-
si’nin ortaokul ve lise öğrencile-
rine yönelik düzenlediği Resim 
ve HikayeYarışması sonuçlandı. 
Yarışmada dereceye giren öğ-
renciler ödüllerini törenle aldı. 
Vakfın Konferans Salonu’nda 
yapılan ödül töreninin açılışında 
konuşan Birlik Vakfı Konya Şube 
Başkanı Orhan Gündüz, gençle-
rin eğitimli, inançlı, vatansever,-
kültürlü ve çağdaş birer birey ol-
maları için düzenledikleri “Birlik 

ve Kardeşlik” konulu Resim ve 
Hikaye Yarışmasında dereceye 
giren öğrencileri tebrik etti. Gün-
düz, benzeri programların eği-
tim, sanat, kültür ve spor alanla-
rında devam edeceğini kaydetti. 
Törende Resim dalında birinci 

olan Havva Ceran Tenekeci tam 
altın, ikincilik alan Berfin Cay-
nakyarım altın, üçüncü Meryem 
Balasarçeyrek altın ile Hikaye 
dalında birinci Burakcan Kap-
lan tam altın, ikinci olan Ceyda 
Elmas yarım altın ve üçüncülük 

elde eden Kübra Arı da çeyrek 
altın ile ödüllendirildi. Yarışma-
da mansiyon alan öğrencilere 
kitap hediye edilirken, resimde 
sergileme kazanan öğrencilere 
katılım belgeleri verildi.  
n HABER MERKEZİ 

Mart ayında iç ve dış
hatlarda yolcu sayısı arttı

Karatay’dan ‘Sıfır Atık
 Projesi’ne destek

DHMİ Genel Müdürlüğü tara-
fından açıklanan 2018 yılı Mart Ayı 
Havalimanı İstatistiklerine göre; 
Mart ayında Konya Havalimanı’n-
da iç hat yolcu trafiği bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 
95.437, dış hat yolcu trafiği yüzde 
64 artışla 8.773, toplamda ise yüz-
de 8 artışla 104.210 oldu. 2018 Yılı 
Mart ayında Konya Havalimanı’na 
iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafi-

ği bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 6 artışla 745 oldu. Dış hatlar 
uçak trafiği yüzde 50 artışla 63 ol-
mak üzere toplam uçak trafiği yüz-
de 8 artışla 808’e ulaştı.

2018 Yılı Mart ayında Konya 
Havalimanı Yük (kargo+posta+-
bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 
12 artışla 792 ton olarak gerçek-
leşti.
n HABER MERKEZİ 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından başlatılan ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünü 
üstlendiği ‘Sıfır Atık Projesi’ne bir 
destek de Karatay Belediyesi’n-
den geldi. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’ın öncülüğünde, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’nin 
yaygınlaştırılmasına ilişkin prog-
ram ilk olarak Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde gerçekleştirildi.  Emi-
ne Erdoğan’ın kampanyaya destek 
çağrısına sessiz kalmayan Karatay 
Belediyesi de sürdürülebilir kalkın-
ma ilkeleri çerçevesinde atıkların 
kontrol altına alınması, gelecek 
nesillere temiz ve gelişmiş bir Tür-
kiye ile yaşanabilir bir dünya bıra-
kılması hedefi doğrultusunda ‘Sıfır 
Atık Projesi’ başlattı. İsrafın önlen-
mesi, atığın azaltılması ve atıkların 
dönüştürülmesini kapsayan atık 
yönetim felsefesi olarak tanımla-
nan “Sıfır Atık Projesi”nin hayata 
geçirilmesi için ilk olarak Karatay 
Belediyesi Hizmet Binasında ve 
tüm ek binalarında çalışmalara 
başlandı. Çalışmalar doğrultusun-
da, oluşan atıkların karakterizas-
yonu belirlendi, eğitim bilinçlen-
dirme çalışmaları tamamlandı, 
atıkların türlerine göre ayrı olarak 
biriktirilmesine başlandı.

Çevre dostu projelerle ener-

ji kaynaklarını korumaya devam 
eden Karatay Belediyesi’nin ha-
yata geçirdiği projeleriyle geri dö-
nüşüme katkı sağlamaya devam 
ettiğini dile getiren Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli; 
“Hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Proje-
si’ ile atığın kaynağında ayrılarak, 
geri dönüşüme kazandırılması 
noktasında mevcut sistemi daha 
düzenli ve sistemli hale getirme 
adına bu proje ile yola çıktık. Bu 
anlamda başlattığımız bu çalışma 
ile personellerimizin ve vatandaş-
larımızın daha duyarlı hale getiril-
mesi hepimizin önceliği olacaktır” 
dedi. ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamın-
da  çöp bilincinin gelişmesi için 
projenin en büyük ayaklarından 
birinin verilecek eğitimler olduğu-
nu söyleyen Hançerli, Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri 
tarafından gerçekleştirilen yüz 
yüze eğitimlerle geri dönüşümde 
kaynaktan ayrıştırmanın önemine 
dikkat çekildiğini belirtti. Hançerli, 
Karatay’ın gelecek nesillere daha 
yaşanabilir dünya miras bırakabil-
mek için büyük bir çevre duyarlılığı 
projesine imza attığını söyleyerek; 
ambalaj atıklarının kaynağında 
ayrı toplanması faaliyetleri kapsa-
mında 10 bin konutta 50 bin kişiy-
le ve 7 okulda bin 795 öğrenciyle 
yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçek-
leştirildiğini ifade etti. 
n HABER MERKEZİ

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ve Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulları yara-
rına kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelirle okul ihtiyaçları karşılanacak

Okul yararına kermes

Meram Yavuz Sultan Selim 
Ortaokulu ve Yavuz Sultan Se-
lim İmam Hatip Ortaokul’u bi-
raraya geldi, ortak bir kermese 
imza attı. Hem okul ihtiyaçları-
nın karşılanması hem de birlik, 
beraberlik, yardımlaşma ve sos-
yalleşmeyi sağlamak amacıyla 
okulların bahçesinde kermes 
düzenlendi. Düzenlenen kerme-
se İl Milli Eğitim Şube Müdürü 

Mehmet Yeşiltaş, Şef Nevin Çe-
til, Meram İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Mehmet Toru, Arif 
Ertuğ, Okul Müdürleri Orhan Ba-
yar, Hasan Dişli, Mustafa Uslu, 
Huriye Uslu, Ferda Kanat, Cavit 
Arıtürk, Loras Mahallesi Muh-
tarı Ahmet Akçay öğretmenler, 
veliler ve öğrenciler katıldı. Dü-
zenlenen kermes hakkında bilgi 
veren Okul Müdürü Muhammed 

Acıyan, “Öğretmenlerimiz ve 
velilerimizin organizasyonu ile 
bugün okul bahçemizde güzel 
bir organizasyon gerçekleştirdik. 
Hem ekonomik hem de sosyal 
ve kültürel açıdan kaynaşmayı 
sağlayan bir faaliyette bulunduk. 
Düzenlediğimiz kermeste elde 
ettiğimiz gelirle okullarımızı ih-
tiyaçlarını karşılayacağız. Ker-
mesimize gerek maddi gerekse 

manevi anlamda verdikleri des-
tekten dolayı velilerimize, öğ-
retmenlerimize  ve vatandaşla-
rımıza teşekkür ediyoruz” dedi. 
Kermeste Konya’nın yöresel 
lezzetlerin yanında çok sayıda 
yiyecek satıldı. Katılımın yoğun 
olduğu kermes öğretmen ve öğ-
rencilerin canlı müzik gösterimi 
ile sona erdi. 
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Birlik Vakfı’nda ödül heyecanı yaşandı

Meram Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ve Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulu’nda okul ihtiyaçlarının karşılanması için kermes düzenlendi.
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Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Türkiye’nin son dönemde 
Afrin ve sınır ötesinde yürüttüğü çok 
sayıda operasyona rağmen ülke ge-
nelinde olduğu gibi Beyşehir’de de 
yatırımların hız kesmediğini söyledi. 
Özaltun, Beyşehir Belediyesi Sosyal 
Tesisleri’nden Taşköprü Aile Çay 
Bahçesi’nde düzenlediği toplantıda 
Konya ve Beyşehir Kurucuovalılar 
Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği yönetim kurulu üyeleri ve 
Kurucuova mahallesi sakinleriyle 
biraraya geldi. Beyşehir Belediyesi 
tarafından ilçe genelinde yürütülen 
hizmetlere değinen Özaltun, Konya 

Büyükşehir Belediyesi ve devlet ya-
tırımlarının da durmadan sürdüğünü 
söyledi. Beyşehir bölgesini yakından 
ilgilendiren ulaşım yatırımlarıyla ilgili 
bilgiler de veren Özaltun, Yeni Devlet 
Hastanesi yanından geçecek çevre 
yolu çalışmasına değindi. Çevre yolu 
ihalesinin yapıldığını, ihaleyi üstlenen 
firmanın yer tesliminin ardından ça-
lışmalara kısa zamanda başlayacağını 
anlatan Özaltun, Beyşehir-Seydişe-
hir ilçeleri arasındaki mevcut yolun 
da bölünmüş yol olarak ihalesinin 
yapıldığını, ardından başlayan çalış-
maların halen devam ettiğini anlattı. 
Kurucuova ve Gölyaka güzergahın-

daki yerleşim merkezlerini de yakın-
dan ilgilendiren Beyşehir-Yenişar-
bademli arasındaki yol çalışmalarına 
da değinen Özaltun, “Geçmişte bu 
yol da çok konuşuluyordu. Kurucu-
ova yolunda da inşallah çoğu gitti, 
azı kaldı. Konya-Beyşehir yolundaki 
kadersizliği çok yakında orada da bi-
tirmiş olacağız. Yine, Beyşehir-Ispar-
ta arasındaki bölünmüş yol çalışma-
ları da devam ediyor” diye konuştu. 
Ulaşım yatırımlarının şehirler için 
çok önemli olduğunu konuşmasında 
vurgulayan Özaltun, “Eğer ulaşımınız 
olursa şehir kazanır. Dolayısıyla şehre 
yatırımcı daha fazla gelir. Tabi,Beyşe-

hir-Antalya arasındaki Gembos yolu 
güzergahlı yol çalışmalarını duyan 
yabancı yatırımcıların ilçemize olan 
ilgisi arttı. Bunu son dönemde, her 
noktada yakından görebiliyoruz. Dün, 
yatırımcılar bölgemize ilgi göster-
mezken, bugün tam tersi bir durum 
yaşanıyor” diye konuştu. Toplantıya, 
Belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe 
Teşkilatı yöneticileri, Konya Kurucu-
ovalılar Kültür ve Yardımlaşma  Der-
neği  Başkanı Hasan Özen, Beyşehir 
Kurucuovalılar Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Mesut Can ve Kuru-
cuova Muhtarı Mehmet Altıparmak 
ile mahalle sakinleri katıldı.

Huğlu’daki silah firmaları 
aynı çatı altında buluşacak

TBMM Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti Konya Milletvekili Mehmet 
Babaoğlu,Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun ile birlikte 
Beyşehir’e bağlı bazı dış mahalle-
leri ziyaret etti. Babaoğlu, kendi-
sine eşlik eden Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve AK 
Parti  İlçe Teşkilatı mensupları ile 
birlikte Beyşehir’e bağlı Kuşluca, 
Akburun ve Sadıkhacı Mahallele-
rini ziyaret etti.

Yerleşim merkezlerinde ma-
halle muhtarları ve vatandaş-
larla biraraya gelen  Milletvekili 
Babaoğlu, Başkan Özaltun ve 
beraberindeki partililer, bölgeyi 
yakından ilgilendiren yürütülen 
devlet yatırımlarıyla ilgili geliş-
meler hakkında bilgilendirmede 
bulundu.Yaptığı konuşmalarda, 

Beyşehir-Şarkikaraağaç arasında 
devam eden duble yol çalışmala-
rına değinen Babaoğlu, Kıreli ile 
Beyşehir arasında kalan kesim 
ile ilgili proje çalışmalarının sür-
düğünü anlatırken, “Biliyorsunuz 
öbür taraftan duble yol gelmeye 
başladı” diye konuştu. Babaoğlu 
ve Özaltun, ziyaretlerinde mahal-
le muhtarları ve mahalle sakinle-
rinden gelen talepleri de dinledi.

Kıreli-Beyşehir arası duble
yol projesi çalışmaları sürüyor

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Beyşehir Belediyesi 
Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü 
Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen 
toplantıda, Huğlu Sanayici ve İşa-
damları Derneği (HUSİAD) Yö-
netim Kurulu Başkanı İrfan Usta, 
Huğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ergun Çekiç, Huğlu Kültür ve 
Dayanışma Derneği Başkanı Nail 
Gökhaba, Huğlu Mahallesi Muh-
tarı Mehmet Harman, Huğlu’da 
av tüfeği ve savunma sanayisine 
yönelik olarak üretim yapan sektör 
temsilcileri ile biraraya geldi.

Toplantıda, Huğlu’da üretim 
yapan silah fabrikalarını aynı çatı 
altında buluşturacak olan Huğ-
lu Küçük Sanayi Sitesi’ne yönelik 
sürdürülen çalışmaların yanı sıra, 
yerleşim merkezinde yürütülen sa-
vunma sanayisine yönelik üretim 
çalışmaları ve istihdam konuları da 
ele alındı.

Özaltun, toplantıda yaptığı ko-
nuşmada,  Huğlu Mahallesi’nin 
son dönemde silah sanayisinde 
geldiği noktaya dikkat çekti. Av 
tüfeği üretiminde merkez haline 
gelen Huğlu Mahallesi’nin, ima-
lat, istihdam, ticaret ve ihracatta 
adından söz ettirirken, burada 
faaliyet gösteren av tüfeği ima-

latçılarının savunma sanayisine 
yönelik projelerde aktif rol üstlen-
diğini de vurgulayan Özaltun, Tür-
kiye’nin ilk milli piyade tüfeği olan 
MPT-76’nın iki büyük ve önemli 
parçasının burada imal edildiği-
ni hatırlattı. MPT-76’nın üretimi 
devam ederken tamamen yöreye 
özgü farklı bir silahın da  bölgede 
üretimi için girişimlerin başlatıldı-
ğı müjdesini de aldıklarını vurgu-
layan Özaltun, “Türk ordumuzun 
gerek Afrin’de, gerekse farklı ope-
rasyon süreçlerinde kullandığı milli 
ve yerli silahların Huğlu Mahalle-
mizde üretilmesi bizleri ve ilçemizi 
çok onore ediyor, gururlandırıyor. 
Bu anlamda, bölgemizde üreten 
her kim varsa, Belediye olarak  on-
ların yanında ve destekçisi olmaya 
dün de vardık, bugün de varız, ya-
rın da olmaya devam edeceğiz in-
şallah. Bundan kimsenin kuşkusu 
olmasın” dedi. Toplantıda, Huğlu 
Mahallesi’nde  yapım çalışmaları 
devam eden Sanayi Sitesi’nin ta-
mamlanmasının ardından yerle-
şim merkezinde faaliyet gösteren 
silah fabrikalarının tesislerini bu 
bölgeye taşıyacağını da anlatan 
Özaltun, sitenin yöredeki av tüfeği 
ve silah üretiminin bundan sonraki 
yeni adresi haline geleceğini kay-
detti.

Beyşehir üretti, diğer ilçeler de istedi

Beyşehir Belediyesi’nin adeta 
fabrika gibi çalışıp üretim yapan ka-
demesinde 4 yılda üretilen kamelya 
sayısı bin rakamına ulaştı. Kademe 
çalışanlarını ziyaret eden Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, bininci ka-
melya imalatını işçilerle birlikte ger-
çekleştirdi.

Kamelya aksamlarından profil 
demirlerine kaynak yapan Başkan 
Özaltun, eline aldığı matkapla ça-
lışan işçilerle birlikte montajını da 
tamamlarken, “Beyşehir Belediyesi 
olarak imal ettiğimiz kamelya sayı-
sı 4 yılda rekor bir seviyeye ulaştı. 
Beyşehir’de üretilen kamelyala-
rımızı, cami ve okul bahçelerinde 
kullanılmak kaydıyla artık talep ge-
len yakın ilçelerimizin mahalleleri-
ne de gönderiyoruz” dedi. Üretime 
başladıktan sonra daha estetik gö-
rünümü olan, ormancı masalarıyla 
bütünleşik, oturanları yağıştan ko-

ruyan, üstü kapalı tek parça, nakli 
ve kullanımı daha kolay kamelyalar 
imal etmeye başladıklarını belirten 
Özaltun, bu yeni tasarımın da ilçede 
yaşayan herkes tarafından çok beğe-
nildiğini belirtti. Beyşehir Belediyesi 
kademelerinin artık artan kamelya 

ve oturma bankı talebine yetişmeye 
çalışan bir mekan haline geldiğini 
vurgulayan Özaltun, “Bu kamelya-
ları mahalle muhtarlıklarımızdan, 
okul ve yurt yönetimlerinden gelen 
talepler doğrultusunda ilçemiz mer-
kezindeki mahalleler ile dışarıdaki 

yerleşim birimlerimize gönderiyo-
ruz. Ayrıca, okul ve yurt bahçeleri-
ne, cami avlularına, çeşme başlarına 
ve mesire, piknik alanlarına da tale-
be göre yerleştiriyoruz. Yine, cami 
ve okul bahçelerine konulmak kay-
dıyla yakın ilçelerimiz olan Hüyük, 
Derebucak, Doğanhisar, Derbent ve 
Seydişehir’in mahallelerine de gelen 
talepler doğrultusunda kamelyalar 
gönderiyoruz” dedi. Beyşehir Kade-
melerinde 4 yılda üretilen kamelya 
sayısının bine ulaştığını, bunun ilçe 
için bir rekor sayı olduğunu vur-
gulayan Özaltun, bininci kamelya 
üretimine kendi elinin de değdiğini 
söyledi. Özaltun, Beyşehir Beledi-
yesi olarak her alanda hizmet üret-
tiklerini, bu çalışmaları sergilerken 
vatandaşlardan “Allah razı olsun” 
sözleriyle gelecek duadan başka bir 
beklentilerinin olmadığını da sözle-
rine ekledi.

‘İlçeye ulaşım iyi olursa yatırımcı gelir’

Beyşehir Belediye Başka-
nı Murat Özaltun, 173 yıllık 
birikimiyle polis teşkilatının 
mazluma umut olmaya devam 
ettiğini söyledi. Başkan Özal-
tun,   “Emniyet teşkilatımız, 
her türlü tehdide karşı büyük 
fedakârlık, sabır ve cesaretle 
görev yapıyor. Polisimizin azim 
ve başarısı her türlü övgünün 
üzerindedir. “

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, şehir merkezini yeni prestij caddelerine kavuşturmaya başladıklarını söyledi. Başkan Özaltun, va-
tandaşlardan gelen talep üzerine uzun yıllardır kullanıldığı için aşınıp yıpranan kilitli parke taşlarını sökerek yerine sıcak asfalt serdiklerini belirtti

Beyşehir’e prestij caddeler
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 

Özaltun, kent merkezinde İlçe Bele-
diyesi tarafından yürütülen  sıcak as-
falt çalışmalarının gerçekleştirildiği 
noktalarda incelemede bulundu.

Belediye meclis üyeleri ve AK 
Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte Erenler Cadde-
si’nde devam eden sıcak asfalt ça-
lışmalarını yerinde inceleyen Özal-
tun, Beyşehir ilçe genelinde bu yıl 
yolların daha bakımlı ve modern bir 
hale getirilmesi  konusunda başlat-
tıkları seferberliğin sürdüğünü söy-
ledi. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün ilçe merkezindeki 
ana arterleri sıcak asfalt konforuyla 
tanıştırmaya başladığını dile getiren 
Özaltun, vatandaşlardan gelen talep 
üzerine uzun yıllardır kullanıldığı 

için aşınıp yıpranan kilitli parke taş-
larını sökerek yerine sıcak asfalt ser-
diklerini belirtti.

Özaltun, bu kapsamda parke taş-
larının söküldüğü ana caddelere taş-
ların kalınlığında sıcak asfalt dökül-
düğünü hatırlatarak, günü kurtaran 
yatırımlar değil, ilçe merkezine uzun 
yıllar hizmet verecek çalışmalar yü-
rüttüklerini vurguladı. 

Özaltun, sıcak asfalt dökülerek 
yol çizgi çalışmaları tamamlanan 
güzergahların ilçe merkezinin yeni 
prestij caddeleri haline getirildiğini 
kaydetti.

Bu çerçevede Beyşehir merkez-
de kilitli parke taşlarının sökülerek 
yerine sıcak asfalt kaplanan güzer-
gahların ilk etapta Antalya, Atatürk, 
Hükümet ve Erenler  Caddeleri ol-

duğunu anlatan Özaltun, Sanayi 
Sitesi’nde de sıcak asfalt çalışması 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sıcak asfalt çalışmalarının Bey-
şehir merkezde diğer ana caddelerde 
de  belli bir plan program dahilinde 
devam edeceğini vurgulayan Özal-
tun, kent merkezine 50-60 kilomet-
re mesafedeki dış mahallelerden de 
benzer çalışmalara yönelik talepler 
gelmeye başladığını kaydetti.  

Beyşehir’de başlayan sıcak asfalt 
çalışmalarını zaman içerisinde dış 
mahallelere doğru da yaygınlaştıra-
caklarını ifade eden Özaltun, “2018,  
Beyşehir’de  yol çalışmalarında sıcak 
ve sathi asfaltın yoğunluk kazandığı 
bir yıl olacak. Bu çalışmaları yürüte-
bilmek için gerekli ihaleleri gerçek-
leştirdik” diye konuştu. 

‘Polis teşkilatımız huzur
ve güvenin teminatı’

HAZIRLAYAN
RASİM ATALAY
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İkinci el oto satıcılarına 
yetki belgesi uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığı, ikinci el motorlu kara taşı-
tı ticareti yapmak isteyenlerin 
alması gereken yetki belgesi-
nin 13 Mayıs itibarıyla ticaret il 
müdürlüklerinden verileceğini 
açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlı-
ğınca, ikinci el motorlu kara ta-
şıtı ticareti yapmak isteyenlerin 
alması gereken yetki belgesinin 
13 Mayıs itibarıyla ticaret il mü-
dürlüklerinden verilmeye başla-
nacağı belirtilerek, “Süre açısın-
dan paniğe kapılmayı gerektirir 
bir durum söz konusu değildir. 
Yetki belgesinin ön koşulu olan 
mesleki yeterlilik belgesi yal-
nızca Mesleki Yeterlilik Kuru-
mu tarafından yetkilendirilmiş 
kuruluşlarca verilebilmektedir. 
Yanlış bilgi ve yönlendirmelere 
itibar edilmemelidir” açıklama-
sında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı 
açıklamada, 13 Şubat’ta Resmi 
Gazete’de yayımlanan “İkinci 
El Motorlu Kara Taşıtlarının Ti-
careti Hakkında Yönetmelik” ile 
ikinci el motorlu kara taşıtı tica-
retine ilişkin usul ve esasların 
düzenlendiği anımsatıldı.

Söz konusu yönetmelikle, 
ikinci el motorlu kara taşıtı ti-
caretinin güvenli, kayıtlı ve sis-
tematik yapılması için önemli 
bir adım atıldığına işaret edilen 
açıklamada, ikinci el motorlu 

kara taşıtı ticareti yapan tacir ve 
esnafın işletmeleri adına yetki 
belgesi almaları gerektiği kay-
dedildi.

Açıklamada, yönetmelik 
uyarınca faaliyette olan işlet-
melere söz konusu belge için 13 
Ağustos 2019’a kadar süre ta-
nındığı belirtilerek, şu ifadelere 
yer verildi:

“Süre açısından paniğe ka-
pılmayı gerektirir bir durum söz 
konusu değildir. Yetki belgesi, 
13 Mayıs 2018 itibarıyla İkinci 
El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti 
Bilgi Sistemi üzerinden işletme-
lerin bulunduğu yerdeki ticaret 
il müdürlüklerinden verilme-
ye başlanacaktır. Yetki belgesi 
alınabilmesi için ön koşul olan 
mesleki yeterlilik belgesi ise 
yalnızca Mesleki Yeterlilik Kuru-
mu tarafından yetkilendirilmiş 
kuruluşlarca verilebilmektedir. 
Son dönemde, esnaf ve tacir-
lerimizin yetkisiz kişi ve kuru-
luşlarca arandığı ve kendilerine 
Mesleki Yeterlilik Belgesi veya 
bu belge yerine geçen sertifika 
ve eğitimin ücret karşılığında 
sağlanacağı yönünde telkinlerde 
bulunulduğuna dair duyumlar 
alınmaktadır. Muhtemel mağ-
duriyetlerin önüne geçilmesi 
bakımından bu tür yanlış bilgi 
ve yönlendirmelere itibar edil-
memelidir.”
n İHA 

Kırmızı ışıkta sızan sürücü kendisini uyandıran polisi görüp kaçınca direğe çarptı. Sürücü alkolün et-
kisiyle ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınının omzuna yaslanıp “Abim benim” diyerek sızlandı 

Polisten kaçtı, kaza yaptı
Kırmızı ışıkta durduktan son-

ra otomobilde sızıp kalan alkollü 
sürücü, kendisini vatandaşlarla 
birlikte uyandırmaya çalışan po-
lisleri karşısında görünce gaza 
basıp kaçmak isterken refüjdeki 
aydınlatma direğine çarptı. Ka-
zadan yara almadan kurtulan sü-
rücünün ayakta duramaması ve 
olay yerine gelen yakının omzuna 
yaslanıp sızlanması dikkat çekti. 

Kaza, saat 08.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Sancak 
Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Cad-
desi üzerinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, trafik ışıkların-
da 42 KM 613 plakalı otomobilin 
sürücüsünü direksiyon başında 
sızmış halde gören vatandaşlar 
durumu polise bildirdi. Kısa süre-
de olay yerine gelen polis, uyan-
dıramadığı sürücünün alkollü 
veya rahatsızlık sonucu baygınlık 
geçirmiş olabileceği ihtimali üze-
rin olay yerine ambulans çağırdı. 
Vatandaşların ve polislerin uyan-
dırma çabaları sırasında bir anda 
uyanan sürücü A.K., karşısında 
polisleri görünce gaza basıp hızla 
hareket etti. Kaçarken otomobi-
lin kontrolünü kaybeden sürücü 
A.K., önce refüjde bulunan aydın-
latma direğine ardından da ağaca 
çarptı. 

YAKINININ OMZUNA
 YASLANIP SIZLANDI 

Kaza sonrası hurdaya dönen 
otomobilden şans eseri yara al-
madan kurtulan sürücü A.K., 
olay yerine sevk edilen itfaiye 
ekiplerinin yardımıyla bulunduğu 
yerden çıkarıldı. Alkollü olduğu 
belirlenen A.K., sağlık görevlile-
rinin müdahalesini kabul etmeye-
rek ambulansa binmek istemedi. 
Ayakta durmakta zorlanan alkol-
lü sürücüye zaman zaman itfaiye 
koluna girerek yardımcı olmaya 
çalıştı. Elinden sigarasını ve cep 
telefonunu düşürmeyen alkollü 
sürücü, bir ara ayakta durama-
yınca çimenlerin üzerine oturdu. 
Bir süre telefonuyla uğraşan A.K., 
haber verilmesi üzerine olay ye-

rine gelen bir yakının omzuna 
yaslanarak “Abim benim” diyerek 
sızlandı. İfadesi alınmak üzere 
polis merkezine götürülen sürücü 
A.K.’ya alkollü araç kullanmak ve 
mala zarar vermeden dolayı cezai 
işlem uygulandığı, ehliyetine de 
el konulduğu öğrenildi. 

A.K.’nın ışıklarda beklerken 

yol ortasında uyuduğu sırada 
kendisini uyandırmak isteyen va-
tandaşlar, “Arkadaş alkollü her-
halde. Bizim ışıklarda bekledi. 4-5 
ışık daha sonra arkadaşlarla uyan-
dırmaya çalıştık. Uyanınca da hız-
lı bir şekilde geldi bu tarafa önce 
direği yıktı, sonra da ağaca çarptı. 
Biz öldü diye yanına geldik, ışık-

larda kalp krizi falan diye. O da 
alkollüymüş oradan sonra buraya 
girdi zaten” şeklinde konuştu. 

Kazanın ardından devrilen 
aydınlatma direğinin vinç yardı-
mıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik 
akışı normale döndü.
n İHA 

Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün ayakta duramaması ve olay yerine gelen yakının 
omzuna yaslanıp sızlanması dikkat çekti.

Dur ihtarına uymadı, ‘Polisi görmedim’ dedi Doğanlar’da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı
Polisin “dur” ihtarına uymayan kam-

yonet sürücüsü polisle yaşanan kovala-
maca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan 
ve alkollü olduğu anlaşılan sürücünün, 
“Polis ekiplerini görmediğini” söyleyerek 
kendini savunması dikkat çekti. Edinilen 
bilgiye göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi 
üzerinde uygulama yapan Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü ekipleri, duru-
mundan şüphelendiği 42 SA 672 plakalı 
kamyonete ‘dur’ ihtarında bulundu. Sü-
rücünün dur ihtarına uymayarak kaçması 
üzerine kovalamaca başladı. Adana Çevre 
Yolu Caddesine çıkan alkollü sürücünün 
kullandığı kamyonet, yaklaşık 20 kilomet-
re süren kovalamacanın ardından ekipler 
tarafından cadde ile Kaside Sokağın kesiş-
tiği noktada yakalandı. Alkollü araç sürü-
cüsü Ecir D. (47) araçtan indirilerek etki-
siz hale getirildi. Alkol muayenesi yapılan 
Ecir D.’nin “Moralim bozuktu, dur ihtarı 
yapıldığını görmedim. Yoksa ben buraya 
durmazdım” demesi dikkat çekti. 
n İHA

İki aile arasında sokakta yaşanan 
silahlı çatışmada aynı aileden 2’si 
ağır 3 kişi yaralandı. 

Olay, saat 18.30 sıralarında mer-
kez Karatay ilçesi Doğanlar Mahalle-
si Perçemli Sokak’ta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, daha önceden 
aralarında husumet bulunduğu id-
dia edilen komşu iki aile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın büyümesi ile 
silahların konuştuğu kavgada Bektaş 
A. başından, Nizamettin A. bacakla-
rından ve Polat A. vücudunun çeşitli 
yerlerinden yaralandı. Silah seslerini 
duyan vatandaşlar, durumu polis ve 
112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. 
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık 
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardın-
dan yaralılar ambulansla Konya Nu-
mune Hastanesine kaldırılarak teda-
vi altına alındı. Yaralılardan Bektaş 
ve Nizamettin A.’nın hayati tehlike-
sinin bulunduğu belirtildi.
n İHA

İki kardeşin evde çakmakla oy-
nadığı sırada halıyı tutuşturması 
sonucu çıktığı iddia edilen yan-
gında, yoğun duman sebebiyle üst 
katlarda mahsur kalanları itfaiye 
kurtardı. 

Yangın, saat 11.00 sıraların-
da merkez Selçuklu ilçesi Yazır 
Mahallesi Tuğçe Sokak üzerinde 
bulunan 8 katlı bir apartmanda 
çıktı. İddiaya göre, apartmanın 
ikinci katında oturan Ahmet Ç.’nin 
oğulları A.Ç. (8) ile Y.Ç. (7), anne 

Emel Ç.’nin işte olduğu sırada ya-
tak odasında çakmakla oynarken 
halıyı tutuşturdu. Alevler kısa sü-
rede büyürken, çocuklar daireden 
çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Polis caddede önlem alırken, itfa-
iye ekipleri de yangına müdahale 
etti. A.Ç. ile Y.Ç. kardeşler kont-
rol amaçlı hastaneye kaldırılırken, 
yangın merdiveni bulunmayan bi-
nanın üst katlarında yoğun duman 
sebebiyle mahsur kalan vatandaş-

lar, itfaiye ekiplerince merdiven 
yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye yardı-
mıyla binadan çıkarılan vatandaş-
lardan bazıları gözyaşlarına hakim 
olamadı. Dumandan etkilendiği 
belirlenen bir kadına ambulansta 
müdahale edildi. 

Binanın yöneticisi Mustafa Çift-
ci, “Çocukların kendi başına evde 
olduklarını duyduk. Artık çocuklar 
bir şeyle mi oynadılar, yoksa elekt-
rikten falan kıvılcım mı aldı şu an 
net bilmiyoruz” şeklinde konuştu. 

Bina sakinlerinden İsmail Çiftci ise 
“Ben altıncı kattaydım, gececiy-
dim, yatıyordum. Evin içinin du-
manlandığını gördüm. Yöneticiyi 
aradım. Daha sonra balkona çıktık 
dumandan etkilenmeyelim diye” 
dedi. Yangın çıktığı sırada evinde 
bulunan başka bir apartman saki-
ni de, “Son anda fark ettim ben. 
Sonra itfaiye geldi onunla da indik. 
İçeride iki kişiydik duman yoğun 
olduğu için inemedik” şeklinde ko-
nuştu.   n İHA 

Çakmakla oynarken yangın çıkardılar
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Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanlığı görevine Hüseyin Eşgin getirildi.
Başkanlık makamı onayı ile Konya Büyük-
şehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına, 
Belediyenin çeşitli bölümlerinde görev 
yapan Hüseyin Eşgin atandı. Zabıta Daire 
Başkanlık görevine atanan Eşgin, “Bizi 
verilen görevi Hem Konya Büyükşehir 
Belediyesi adına, hem de Konyamız adına 
en iyisini  yapmak adına ekibimle birlikte 
çalışacağız. Bu vesile ile Başkanımız Sayın 
Tahir Akyürek beye de şükranlarımızı  arz 
ediyorum” dedi.  n HABER MERKEZİ

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü 
PYD/PKK’dan kaçan bir terörist güvenlik 
güçlerine teslim oldu. Mardin Valiliğin-
den yapılan açıklamada, Nusaybin’de 
9 Nisan’da bir terör örgütü PYD/PKK 
mensubunun, Suriye sınırında güvenlik 
güçlerine silahsız teslim olduğu bildirildi. 
Terör örgütü mensubunun İl Jandarma 
Komutanlığı ekiplerince gözaltına alın-
dığı belirtilen açıklamada, bölge halkının 
desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması 
amacıyla terörle mücadele kapsamında 
yürütülen operasyonların kararlılıkla devam 
edeceği kaydedildi.
n AA

Zabıta’ya Hüseyin
Eşgin atandı

Bir terörist
teslim oldu

Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz düzen-
li olarak devam ettirdiği esnaf ziyaretlerine bugün de 
devam etti. Başkan Oğuz esnaf ziyaretleri sırasında va-
tandaşlarla hem sohbet etti, hem dertlerini sıkıntılarını 
dinledi. Vatandaşlarla sohbeti sırasında yapılan yatırım-
ları anlatan Başkan Oğuz’a Çumra dışında yaşayan bir 
vatandaşın söyledikleri ise dikkat çekti. 20 yıldır Türkiye 
dışında yaşıyorum ve sürekli gelip gidiyorum diyen va-
tandaş eskiden Çumra’ya gelirken köye gidiyoruz diye 

konuşurduk Allah’a şükürler olsun şimdi ise tam mana-
sıyla bir şehir olmuş dedi. Konu Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan geldiği zaman ise sadece Türkiye’mizin 
lideri değil dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız var. Biz-
leri her daim gururlandırıyor” dedi.  Başkan Oğuz ziya-
retlerimizi düzenli olarak gerçekleştirmeye devam edi-
yoruz. Mevla esnafımızın işlerine bereket versin hayırlı 
işleri olsun temennisinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Başkan Oğuz’dan esnaf ziyareti

Öğretmen Ali Demir ve 4 lise öğrencisi 8 tekerlekli insansız kara aracı ‘Porsuk’u üretti. Porsuk, saatte 3.5 kilometre hızla hareket edebiliyor

Tasarladılar, başardılar
Lise öğrencileri, askeri alanda ve 

arama kurtarmada kullanılabilecek 
8 tekerlekli insansız kara aracı ‘Por-
suk’u üretti. Mehmet Tuza Pakpen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesin-
de görevli Makine Teknolojileri Öğ-
retmeni Ali Demir ve 4 lise öğrenci-
si, teröristlerin şehirlerde kazdıkları 
hendekler sonrasında askeri alanda 
kullanılabilecek kara aracı üretmeye 
karar verdi. Bunun üzerine ekip, 8 ay 
süren çalışmanın ardından her türlü 
arazi koşulunda hareket edebilen 4.5 
kilogram ağırlığında, canlı görüntü 
aktarımı yapabilen ‘Porsuk’u üretti. 
İnsansız kara aracı Porsuk, saatte 3.5 
kilometre hızla hareket edebiliyor. 

Porsuk hakkında bilgi veren 
Makine Teknolojileri Öğretmeni 
Ali Demir, kara aracı Porsuk’u okul 
atölyesinde tasarladıklarını söyledi. 
Porsuk’un 7 bin liraya mal olduğunu 
ifade eden Demir, “Biz öğrencilerle 

oturup ne yapalım diye düşünürken 
böyle bir insansız kara aracı yapmaya 
karar verdik. Yola çıkışımızda özel-
likle askeri operasyonlarda hendek 
savaşları gibi askeri operasyonlarda 
askerin giremeyeceği dar yerlere 
ve özellikle bina içlerine girip ora-
da gerekirse gözden çıkarılıp infilak 
ettirilebilecek ve başarı sağlanacak 
bir kara aracı üzerinde düşündük ve 
neticede ‘Porsuk’ ortaya çıktı. Por-
suk’un özelliği şudur; birincisi çok 
hafif ve boyutlarına göre çok büyük 
engellerden aşabiliyor olması, mali-
yetinin düşük olması. Biz 7 bin lira 
gibi bir maliyete bunu yaptık. Bu 
yüzden de gözden çıkarılabiliyor ol-
ması, yani bir asker onu gönderip ya 
patlayıcı koyup geri çağırabilir. Eğer 
öyle bir durum yoksa orada patla-
tabilir. Ya da bir mayın aramasını 
düşünün, mayın aramasında mayın 
tarlasına sokulabilir veya sivil amaçlı 

arama kurtarmada kullanılabilecek 
bir araçtır” şeklinde konuştu.  Araçta 
bulunan 8 tekerin ayrı çekim gücü 
olduğunu söyleyen Demir, “Üzerin-
de üç eksen çalışabilen 360 derece 
yine atölyemizde imal edilen bir ka-
mera beşiği var. Bu sayede görüntü-

yü canlı olarak kullanıcıya aktarabilir, 
gerekirse kayıt yapılabilir ve bu saye-
de de son derece ergonomik ve ucuz 
maliyetli ama bir o kadar da kulla-
nışlı bir kara aracı tasarlamış olduk. 
Kara aracımızın özellikle yürüyen 
mekanik aksamı bize özel tasarlan-

mıştır. Bunun da özelliği paletli araç-
lara göre yürüyen mekanik aksamı-
nın tamamen hareketli olması, yer 
şekillerine uyum sağlayarak hareket 
edebiliyor olması. Bütünleşik bir yapı 
değil, hareketli bir yapı, 8 tane teke-
ri var. 8 tekerinden ayrı çekim gücü 
var. Yani bir zeminde herhangi bir 
tekerin tutması onun hareket etmesi 
için yeterlidir. Bu yüzden son derece 
esnek ve kullanışlı bir araçtır. Tama-
men okulumuzda tasarlandı ve üre-
tildi” şeklinde konuştu. 

Porsuk’un tanıtımı için okulun 
atölyesinde yapılan programa katılan 
AK Parti Milletvekili Halil Etyemez 
ise, “Bu çalışmalar sorunlara çözüm 
üretecek ve artık ülkemiz terörle mü-
cadelede başka ülkelerden güçlük-
lerle aldığı silahları kendisi üretmiş 
olacak. Bu yüzden sizin yaptığınız 
bu çalışmaları önemsiyorum. Sizler, 
ülkemizin geleceğini koruyacak icat-

lar oluşturacaksınız. Vatana, millete 
hizmet etme noktasında sizlerin icat 
ettiği bu teknolojiler, askerlerimizin 
yaptığı görev kadar önemli” ifade-
lerini kullandı.  Porsuk adı verilen 
robotun savunma sanayine hizmet 
edebileceğini söyleyen Konya Sanayi 
Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Ku-
rulu Üyesi Memiş Kütükcü de, robo-
tun tamamen okuldaki öğretmen ve 
öğrenciler tarafından geliştirildiğini, 
bu robotun mayın arama faaliyetle-
rinin yanı sıra, imha etme ve sivil sa-
vunma amaçlı da kullanılabileceğini 
ifade etti.  

Programa AK Parti Konya Millet-
vekili Halil Etyemez, Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükcü, İl 
Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gür-
soy, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş 
ile okul yönetiminde bulunan sana-
yiciler ve öğrenciler katıldı.
n İHA
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

*  LİSE - MESLEK 
LİSESİ MEZUNLARI
* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ADAYLAR 

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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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.

Adres:  2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu/Konya 
Telefon:  0 332 239 07 61 (pbx)  /  info@filkar.com.tr

KALİTE KONTROL TEKNİKERİ TAKIM ARKADAŞLARI ARANIYOR
İş Tanımı : Ürün ve üretim kontrol metodolojisine uygun olarak; talaşlı imalat ve montaj
  hattında ürün proses kontrol, lojistik hattında final kontrol proseslerinin ölçüm
  sistemleri analizleriyle birlikte  doğrulamalarının gerçekleştirilmesi.
Personel Sayısı :  1
Aranan Nitelikler :
 • Endüstri Meslek Lisesi , Meslek Yüksek Okulu ve/veya Mühendislik Fakültesi mezunu,
 • 21-35 yaş arası,
 • Görev aldığı proses içerisinde oluşacak kalite sorunlarının etkin çözümü ve raporlanması,
 • İyileştirme, geliştirmeye açık, analitik düşünme ve raporlama bilgi/becerisi gelişmiş,
 • Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
 • Tecrübeli veya yetiştirilmek üzere,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşı

MONTAJ OPERATÖRÜ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Üretim portföyümüzdeki kompresör, havalı fren ve süspansiyon sistem valflerinin teknik
       şartnamelere uygun olarak montaj süreçlerinin yürütülmesi.
Personel Sayısı :  6
Aranan Nitelikler :
 • İlgili ilana ait meslek lisesi, yüksek okul ve dengi okullardan mezun (tercihen),
 • 21-35 yaş arası,
 • Tecrübeli ve/veya yetiştirilmek üzere,
 • Temel aparatlar hakkında bilgi sahibi olan,
 • Teknik resim okuyabilen,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Bay ise askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay/Bayan takım arkadaşı

ÜRETİM OPERATÖRÜ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Üretim prosesinde teknik şartnamelere uygun olarak CNC proseslerinin tanımlı
   olan süreçlere  uygun olarak yürütülmesi.
Personel Sayısı :  4
Aranan Nitelikler :
 • İlgili ilana ait meslek lisesi, yüksek okul ve dengi okullardan mezun (tercihen),
 • 21-35 yaş arası,
 • Tercihen CNC programlamaya hakim,
 • Temel ekipman hakkında bilgi sahibi olan,
 • Ölçü aletlerine hakim,
 • Teknik resim okuyabilen,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşı

TEKNİK RESSAM TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Ürün ve üretim yönetimine uygun olarak iki ve üç boyutlu teknik resimlerin
  hazırlanması mevcut dokümanların revizyonları ve koordinasyon takibi ile
  prototip ve ön seri ürünlerin teknik şartname gerekliliklerine, standartlarına
  uygun olarak dokümanların hazırlanması ve yayını
Personel Sayısı :  2
Aranan Nitelikler :
 • Teknik lise mezunu veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • 21-35 yaş arası,
 • Autocad ve/veya Pro Engineer programlarına hakim
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
 • İyileştirme, geliştirmeye açık, analitik düşünme ve raporlama bilgi/becerisi gelişmiş,
 • Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
 • Tecrübeli veya yetiştirilmek üzere,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Bay ise askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay/Bayan takım arkadaşı

DEPO OPERATÖRÜ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Depo ve lojistik proseslerinde teknik şartnamelere uygun olarak tanımlı olan 
   süreçlerin yürütülmesi.
Personel Sayısı :  2
Aranan Nitelikler :
 • 21-35 yaş arası,
 • Tecrübeli ve/veya yetiştirilmek üzere
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşları 

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 SEVKİYAT SORUMLUSU
3 DAHA ÖNCE DEĞİRMENCİLİK 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ 
TENEKECİ PERSONELLER 

ALINACAKTIR
-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.
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FABRİKANIN YÜKLEME VE 
PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK,
4 SAĞLIK ENGELİ OLMAYAN

4 45 YAŞINI AŞMAMIŞ
VASIFLI-VASIFSIZ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEME çalışabilecek BAY-BA-

YAN personel alınacaktır.

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

Gece yarısını geçeli çok vakit ol-
muştu. Yeryüzüne değil, insanlığın 
kalbine damla damla yağıyordu hü-
zün… Vicdanına kulak asmayanlar 
bu olaydan bihaber yaşıyordu ha-
yatı… Şeb, olabildiğince karanlık, 
umutsuzluk kol geziyordu.

Katre-i baran gönlüne kapat-
mıştı kendini… Yüreği adeta bir 
yanardağ olmuş, günlerce aksa 
dinmeyecek bir lavın od’unu taşı-
yordu. 

Katre-i baranın en sevgilisi olan 
kalemi elinden alınmıştı. Ve ondan 
roman yazması isteniyordu. Sevdi-
ği olmadığında nasıl yazabilirdi ki? 

Sessizlik bu sefer en çetin kış 
günlerinden daha soğuktu. Düşün-

celer karşısına kale gibi duvar ör-
müş, umut ile hayallere bakmasına 
engel oluyordu. Her şey sanki Arap 
saçına dönmüş, çözülmesi imkân-
sız olaylar silsilesi birbiri ardına sı-
ralanıyordu.

İşte tam da böyle bir gün…
Katre-i baran hüzün ağlıyordu. Za-
man sanki durmuş, iliklerine kadar 
acıyı hissetmesini istiyordu. Kim-
senin onu anlamayacağı ortada… 
Dünyanın bütün yükü sanki sadece 
onun omuzlarına yüklenmiş, mec-
buriyet yakasını bırakmıyordu.

Gökyüzünden damla damla 
yağıp yeryüzü ile bütünleştikten 
sonra uzun bir uykuya dalmak 
istiyorum. Toprak, insanlardan çok 

sahiplenir, sever miydi 
(beni) katre-i baranı?

Uyandığımda ise, 
televizyonda bugs-
banny açık, bu zamana 
kadar yaşadıklarımın 
rüya vesekiz yaşımda 
olduğumu bilmek; o 
sevimli tavşanın ha-
vucunu kemirerek 
bana dönüp, “n’aber-
cınım” dediğini duymak isterdim.  
Cedric’in“sekiz yaşındaysanız, 
hayat gerçekten çok güzel” sözü 
gelip içime kocaman bir mutluluğu 
misafir ediverseydi…  

Sanırım sevinçten 
elimde bir şişe su ile 
koşa koşa dışarı çıkıp, 
hemen çamur kara-
rak hayatımı yeniden 
inşa etmek isterdim. 
Hey gidi hayaller… Bir 
yanım halâ çocuk ve 
geçmiş buram buram 
burnumda tütüyor.

Fakat asıl bu bir 
hülya işte… Hiçbir zaman gerçek-
leşemeyecek! Ne zaman ki birbiri 
ardına sıra olup omuzlarımızdan 
tutmayı, hepbir ağızdan aynı ke-
limeleri seslendirmeyi bıraktık; o 

vakitten beri birbirimizi sırtımızdan 
vurmaya başladık. 

Gönlümde kendime bile cevap 
veremeyeceğim sorular var. Ve 
katre-i baran yine sert bir rüzgârla 
savruluyor. 

Kim bilir poyraz dindiği zaman 
kendimi nerede bulacağım. Belki 
bir hüzün dağının en tepesinde 
yalnızlık ile koyun koyuna, belki de 
bir günebakan tarlasının ortasında 
çehremi umut dolu güneşe çevirip 
bakarak…

Hayatın sağı solu belli olmuyor. 
Kim bilir hangihengâmenin içine 
başımızı deve kuşu gibi gömüp çı-
karamadığımızdanbunlar… Ya da 
elimizdeki atarilerin yerini telefonla-

rın almasından kaynaklı… 
Ve işte katre-i baran kendi va-

tanında mülteci oldu.Şeb-i Yelda’ya 
sığınıyor. 

Acı, sıkıntı ile geçen uzun bir 
gecede kalemimin karası ile bir iki 
kelam etmekle meşgulüm. Kendi-
me dahi cevaplayamayacağım bir 
sürü sorunun hücumundan galip 
ayrılmak için çabalıyorum. Onlar 
mı beni esir alır yahut ben mi on-
ların geri çekilmesini sağlarım, bi-
linmez!

Tek istediğim huzur dolu, refah 
günlerin hayatın anı yapraklarında 
daha çok yer alması… Allah gön-
lümüzdeki duaları yaşamayı nasip 
etsin. Selam ve dua ile… 

ŞEB-İ YELDA

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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MAAŞ+SSK+YEMEK+İKRAMİYELER+YAKACAK YARDIMI
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli marka otomobil hakkında, “Proje iyi gidiyor. Fakat üretim yeri seçi-
mi konusu 1,5 yıl sonra gündeme gelecek” dedi. Özlü, “Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünler üretmesi gerekiyor” dedi 

‘Yeri 1,5 yıl sonra gündeme gelecek’
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, yerli marka 
otomobilin üretim yeri seçimi ko-
nusunun 1,5 yıl sona gündeme ge-
leceğini bildirdi.

Bakan Özlü, partisinin il baş-
kanlığını ziyaretinde, Niğde Orga-
nize Sanayi Bölgesi ile ilgili geçmiş-
ten kalan bazı sorunlar olduğunu, 
Ankara’ya döndüğünde bu sorun-
ların çözümü için görüşmeler ya-

pacağını belirtti.
Teşvik programları kapsamın-

da Niğde’ye enerji ihtisas bölgesi 
ve güneş paneli üretim tesisi yatırı-
mı yapılacağını anlatan Özlü, daha 
önce bakanlığa başvurusu yapılmış 
olan kimya ihtisas organize sanayi 
bölgesi ile ilgili çalışmaları da hız-
landıracaklarını kaydetti.

Yerli marka otomobilin üretim 
yeri için 22 ilden talep geldiğini, 

bunlardan birinin de Niğde oldu-
ğunu ifade eden Özlü, şunları söy-
ledi: “Proje iyi gidiyor. Fakat üretim 
yeri seçimi konusu 1,5 yıl sonra 
gündeme gelecek. Önce otomobil 
tasarımı, şirketleşme, CEO atan-
ması ve tasarım. Bunlar da yakla-
şık 18 ayda tamamlanacak. Biz 5 
modelle piyasaya gireceğiz. Yani 
bizim yerli marka otomobilimiz 5 
model olacak. 

Bunların arasında spor, sedan 
var. Dolayısıyla şu anda uğraştı-
ğımız konu şirketleşme süreci ve 
tasarım. Yer seçimi aşaması daha 
sonra konuşacağımız bir konu. İn-
şallah bakarız, 22 il var, Niğde ne-
den olmasın. Niğde’de değerlendi-
rilir, o bakımdan inşallah bir sene 
sonra bu ortaya çıkar.”

Bakan Özlü, son açıklanan teş-
vik paketinin tamamen yüksek 
teknolojiye dayalı ürünlerle ilgili 
olduğunu aktararak şöyle devam 

etti: “Türkiye’nin yüksek teknoloji 
ürünler üretmesi gerekiyor. Tür-
kiye’nin cari açığı, dış ticaret açığı 
var. Bunları kapatmak için tek yo-
lumuz, tek çare yüksek teknolojik 
ürünler üretmekten geçiyor. Dola-
yısıyla geçenlerde açıklanan teşvik 
paketinin tamamı yüksek teknoloji 
ürünlerle ilgilidir ve bu noktada bu 
paketten Niğde de payını alacak. 
Biz yine Ar-Ge merkezi kuruyoruz. 
Bunların toplam sayısı bin 35 oldu. 
Bin 35 Ar-Ge ve tasarım merkezi-

miz var. Bu merkezlerde de yine 
yüksek teknolojik ürünler üretmek 
için gayret sarf ediyoruz.”

Bakan Özlü, daha sonra Fe-
tullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
darbe girişimi sırasında Özel Kuv-
vetler Komutanlığını ele geçirmek 
isteyen darbeci generali vurarak 
darbe girişiminin seyrini değişti-
ren şehit Astsubay Ömer Halis-
demir’in Çukurkuyu beldesindeki 
kabrini ziyaret etti.
n AA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

•  KAYNAKÇI OLARAK 
ÇALIŞTIRILACAK
ELEMANLARA 
İHTİYACIMIZ VARDIR.

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0 533 032 05 52 veya 0 332 503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR



Talay Motor Gömlek 
Sanayi Şirketi’nin Sahibi

Zeki Talay’ın 
annesi

Aliye Talay’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına Allah’tan Sabr-ı 

Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Talay Motor Gömlek Sanayi İşletme Sahibi Zeki Talay’ın annesi Aliye 
Talay, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhume Talay, dualarla defnedildi 

Talay ailesinin acı günü

Talay Motor Gömlek Sanayi Şirke-
ti’nin Sahibi Zeki Talay’ın annesi Aliye 
Talay vefat etti. 91 yaşında vefat eden 
Merhume Talay’ın cenazesi geçtiğimiz 
gün Öğle Namazına müteakip Sela-
haddin Eyyubi Camii’nden Aliyenler 
Mezarlığı’na dualar ve tekbirlerle def-
nedildi. Merhume Talay’ın cenazesine 
sevenleri, dostları ve akrabaları katıldı. 
Talay ailesi ise cenazeye katılanların ta-
ziye dileklerini kabul ederek vefat eden 
yakınlarının mezarı başında dualar etti. 
Merhume Talay’ın 4 erkek evladı var-
dı. Yenigün Gazetesi olarak merhume 
Aliye Talay’a Allah’tan rahmet, başta 
Zeki Talay olmak üzere Talay ailesine 
ise baş sağlığı ve sabırlar dileriz.
n TEVFİK EFE
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‘Araştırma komisyonu bizlere moral verdi’
SOBE Meclis Araştırma Ko-

misyonu için deneyim ve bilgi pay-
laşımı yapmaya hazır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından down sendromlular, 
otizm ve diğer gelişim bozuklu-
ğu bulunan çocuklara ve ailelere 
yardımcı olmak amacıyla 27 Mart 
2018 tarihinde kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu, SOBE ta-
rafından memnuniyetle karşılandı. 

Türkiye’de alanında tek olan 
ve Selçuklu Belediyesi tarafından 
büyük bir çalışmanın ürünü olarak 
ortaya çıkan Selçuklu Otizmli Bi-
reyler Merkezi, tesisleriyle ve idari 
yapısıyla farkındalık oluşturmaya 
ve ailelerin sesi olmaya devam 
ediyor. Selçuklu Otizmli Bireyler 
Vakfı Başkanı Mustafa Ak, down 
sendromlular, otizmliler ve diğer 
engelli grupları ile ilgili 27 Mart’ta 
oluşturulan Meclis Araştırma Ko-
misyonunun ailelere ve bireylere 
büyük destek vereceğini, başarılı 
çalışmalar yaparak ailelerin moral 
kaynağı olacağını belirtti. 

SOBE Vakıf Başkanı Musta-
fa Ak; “Hükümetimize Teşekkür 
Ediyoruz”

Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı 
tarafından aylık yapılan yönetim 
kurulu toplantısında, Meclis çatısı 
altında yeni oluşturulan Araştırma 
Komisyonu ile ilgili değerlendir-
melerde bulunan Vakıf Başkanı 
Ak şu görüşlere yer verdi: “Down 
Sendromlular ve otizmliler gibi 
diğer engelli grupları ile ilgili 27 

Mart’ta hükümetimiz bu çocuk-
larımız için neler yapılabileceğine 
dair araştırma komisyonu kurul-
masına karar verdi. Biz özellikle 
otizm alanında bir karar alınma-
sından dolayı büyük bir memnuni-
yetlik duyuyoruz. Hükümetimizin 
bu amaç doğrultusunda komisyon 
kurmasını çok destekliyoruz. Özel-
likle otizmli çocuklarımızın aileleri 
için ve diğer engelli çocuklarımızın 
aileleri için alınan kararın moral 

açısından desteği çok olacaktır. Bu 
vesile ile hükümetimize çok teşek-
kür ediyoruz. Biz de SOBE olarak 
komisyonla görüşlerimizi paylaşa-
rak fikir alışverişinde bulunmayı 
düşünüyoruz. Bugün 68 çocukta 
bir rastlanma sıklığına sahip otizm 
alanında Türkiye’nin en iyi tesis-
lerine sahip SOBE Vakfı olarak 
araştırma komisyonunun çalışma-
larına gerekli tüm desteği verece-
ğimizi belirtmek isteriz” dedi.  

Selçuklu Otizmli Bireyler 
Merkezinin tam teşekküllü binası 
ve işletme modeliyle Necmettin 
Erbakan Üniversitesinin desteği 
ile Türkiye’de önemli bir hizmeti 
yerine getirdiğini ifade eden Sel-
çuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay,  Otizmli çocuklara ve 
ailelerine faydalı olabilmek adına 
kurulan Meclis Araştırma Komis-
yonu’nun mevcut yaşam standart-
larını yükselteceğini ve ailelerin 

üzerindeki yükün de hafifleyece-
ğini belirtti. Altay, “Meclis Araş-
tırma Komisyonu’nun mevcut ge-
lişim bozukluklarıyla ilgili ailelerin 
ve bireylerin problemlerine büyük 
ölçekte çalışmalar yapması bizle-
re de moral vermektedir.  Bahsi 
geçen engelli gruplarına yönelik 
bilinçli bir yaklaşım sergilenmesi 
halinde yaşam standartları daha 
da yükselecek, bir o kadar da aile-
lerin üzerindeki yük  giderek hafif-
leyecektir” dedi. 

TBMM’de 27 Mart’ta alınan ve 
4 Nisan’da Resmi Gazete’de ya-
yınlanan kararla ilgili şu ifadelere 
yer verildi: “Down sendromunu 
ve otizm ile diğer gelişim bozuk-
luklarının yaygınlığının tespiti ve 
bunlara sahip bireylerin ve aile-
lerinin sorunlarının çözümü için 
alınması gereken tedbirlerin be-
lirlenmesi maksadıyla Meclis araş-
tırması açılmasına, bu araştırmayı 
yapacak komisyonun 12 üyeden 
kurulmasına karar verilmiştir.”
n HABER MERKEZİ 

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Köyceğiz Külliyesi’nde 
Konya Orman Bölge Müdürlüğü 
ile ortaklaşa düzenlenen “V. Gele-
neksel Ağaçlandırma Bayramı”nda 
yüzlerce fidan toprakla buluştu.  
Programın açılış konuşmasını ya-
pan Konya Orman Bölge Müdürü 
Muhammed Çolak, ormanların do-
ğanın, toprağın ve ağacın sigortası 
olduğunu belirterek, “Dünya yüz 
ölçümünün yüzde 29,6’sı orman-
larla kaplıyken ülkemizde bu oran 
yüzde 28,6 seviyesine ulaşmıştır. 
Konya ilimizde ise bu rakam yüzde 
13’tür. 2003 yılında Türkiye yüz 
ölçümünün yüzde 27,4’ü orman-
larla kaplıyken şuan yüzde 28,6’ya 
ulaştı, ciddi bir artış var. 20,2 mil-
yondan 22,3 milyon hektara ulaşan 
orman varlığımız var. Bizim hede-
fimiz 2023’te ülke yüz ölçümünün 
yüzde 30’unu ormanlarla buluştur-
maktır. Sadece 2017 yılında yapılan 
ağaçlandırma çalışması neticesinde 
6 milyon 464 bin fidanı biz toprak-
la buluşturduk. Yine 2003 ila 2017 
yılları arasında yapılan ağaçlan-
dırma çalışmaları neticesinde 101 
milyon fidan Konya’da toprakla bu-

luştu” dedi.
Başta Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan olmak üzere, Or-
man ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun nezaretinde Türkiye’nin 
her bölgesinde yürütülen ağaçlan-
dırma çalışmalarına katılarak des-
tek verenlere teşekkürlerini ileten 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, “Bu etkinlikle birlikte 2 bin 
civarında fidanı toprakla buluştur-
muş olacağız. Şimdiye kadar 75 bin 
fidan kayıtlarda dikilmiş görünü-
yor. İnşallah birkaç sene içerisinde 
şehrin siluetine, kampüsün görün-
tüsüne ayrı bir renk ve değer kata-

cak diktiğimiz bu fidanlar. Kampüs 
gelişiyor ve büyüyor. Bununla be-
raber ulaşım, konaklama, trafik, su 
tüketimi ve daha da önemlisi yeşil 
çevre konularında akademik çalış-
ma içerisinde bulunan hocalarımı-
za, öğrencilerimize güzel bir ortam 
sunmak adına gayret içerisindeyiz. 
İdari personel, akademik personel 
ve gönüllü öğrencilerimizle beraber 
yeşillendirme çalışmaları için çaba 
harcıyoruz. Özellikle Orman Bölge 
Müdürlüğümüze maddi ve mane-
vi desteklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Gösterdikleri kadirşinas 
gayretleri ve sadece üniversitemiz 

için değil tüm Türkiye için verdikle-
ri desteklerden dolayı şükranlarımı 
arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğren-
ciler ve protokol üyeleri yüzlerce 
fidan toprakla buluşturuldu. Et-
kinlik Konya’nın geleneksel pilav 
ikramıyla sona erdi.  Gerçekleşti-
rilen programla birlikte NEÜ Tıbbi 
ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve 
Araştırma Merkezinin hazırladığı, 
Konya Orman Bölge Müdürlüğü-
nün uygulayacağı, “Necmettin Er-
bakan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Parkı”nın uygulamasına da başlan-
mış oldu.  n HABER MERKEZİ 

‘Belediye hizmetlerini 
ihtiyaçlara göre yapıyoruz’

Kadroya geçen işçilerden 
Mehmetçiğe anlamlı destek

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal  “Hasbihal Buluşma-
ları” kapsamında Alaylar 1 Mahal-
lesi sakinleri ile buluştu. Programa, 
Belediye Meclis Üyeleri, Belediye 
Birim Müdürleri ve Alaylar 1 Ma-
hallesi Muhtarı ve Alaylar 1 Mahal-
lesi  sakinleri katıldı. Yatsı namazını 
Alaylar  Camii’nde eda eden Başkan 
Tutal namaz sonrasında vatandaş-
larla sohbet etti. Mahallelerine zi-
yaretlerinde dolayı teşekkür eden  
Alaylar 1 Mahallesi Muhtarı İbrahim 
Aypar ”başkanımıza yapmış oldu-
ğu çalışmalarından dolayı teşekkür 
ederiz. Bazı sıkıntılarımız vardı. 
Özellikle yıllardır çözülemeyen şe-
beke sularımızla ilgili sıkıntılarımı-
za çözüm getirildi. Asbestli olan su 
borularımız değiştirildi. Bu yıl plan-
lanan çalışmalar doğrultusunda bu 
sıkıntılarımızın çözüleceğine inanı-
yorum” dedi.

Hasbihal buluşmaları kapsa-
mında vatandaşlarla buluşmaya 
devam ettiklerini kaydeden Başkan 
Tutal, “Üç aydır mahalle Hasbihalle-
rimiz devam ediyor. Sizler bizlere 4 
yıl önce bir emanet verdiniz. Bizde 
bu emaneti en iyi şekilde temsil ede-
bilmek için tüm gücümüzle çalışıyo-
ruz. Sizlerin karşısına iddialı büyük 
projelerle çıkmıştık. Elhamdülillah 

sizlerin duası ve desteği ile bunla-
rın hepsini tamamladık, başlattık 
veya projelerini tamamlayıp, ihale 
aşamasına getirdik. Şu an Seydi-
şehir’de çalışmalarımız devam et-
mekte. Bugün buraya bugüne kadar 
yaptıklarımız ve eksik kalanlarımız 
neler, bunları sizlerden dinlemek 
için geldik. Çalışmalarımız ve pro-
jelerimizi gerçekleştirirken Ankara, 
Konya , Seydişehir ayağında yoğun 
bir tempo içerisinde görüşmelerimiz 
oldu. Ama şükürler olsun ki bu koş-
turmalarımız sonuçsuz kalmadı. Ye-
rel yönetimlerde  dördüncü yılımızı 
tamamladık. Gerek kırsal mahallele-
rimizde, gerek merkez mahalleleri-
mizde hizmetlerimizi programladık. 
Bu program dahilin de çalışmala-
rımıza devam edeceğiz. Belediye 
hizmetlerini halkımızın ihtiyaçları-
nı dikkate alarak yaptık, yapmaya 
da devam ediyoruz” dedi. Alaylar 
1 Mahallesi sakinlerine hizmetleri 
sunum eşliğinde aktaran Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, program so-
nunda mahalle sakinlerinin talep ve 
isteklerini alırken,uzun sürede ma-
halle sakinleri ile sohbet etti.

Program sonunda Başkan Tutal, 
Alaylar 1 Mahallesi Muhtarı İbrahim 
Aypar’a hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’da hizmet kalitesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “Yerel Buluş-
malar” eğitimciler ve din görevlilerinin ardından sendika temsilcileriyle devam etti

‘Güzel sonuçlar için ortak
akıl ile hizmet yapıyoruz’

Selçuklu Belediyesi tarafından 
resmi ve sivil kuruluşların katılımı ile 
eğitimden kültüre, altyapıdan imara 
bütün konularda şehrin geleceği için 
ortak kanaat oluşturma ve birlikte 
hareket etme amacıyla gerçekleşti-
rilen yerel buluşmaların son durağı 
sendikalar oldu. 

Selçuklu Kongre Merkezinde 
sendika temsilcilerinin katılımı ile 
yapılan istişare toplantısında farklı 
kurum ve kuruluşlarda şehre hizmet 
eden kamu personellerinin ülkemize 
sağladığı katma değerin önemine 
vurgu yapıldı. 

Programa Ak Parti İl Başkan 
Yardımcıları Fahrettin Kulu, Seyit 
Mehmet Sümer, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, Eğitim Bir-Sen Konya Şube 
Başkanı Nazif Karlıer, Hizmet-İş 
Konya Şube Başkanı Vacit Sır ve di-

ğer sendika temsilcileri katıldı. 
Yerel buluşmalar kapsamın-

da şehrin gelişimine öncülük etme 
adına yapılan istişare toplantılarının 
önemine dikkat çeken Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
toplantıların hizmetlerin planlanma-
sı, verimliliğin artırılması ve ortak 
hareket etme noktasında faydalı ol-
duğunu ifade etti.  “Şehrimiz adına 
hayırlı kararlar çıkması için gayret 
gösteriyoruz” diyen Başkan Altay, 
“Sendikalarımız çok büyük kitlele-
ri temsil ediyorlar. Memur-Sen ve 
Hak-İş olarak çeşitli iş kolları ve şu-
beleriyle şehrimizin ve ülkemizin her 
noktasında kamu personellerini tem-
sil ediyorsunuz. Belediye personel-
lerimiz de bu sendikalarımızın birer 
üyesidir. Dolayısıyla hem şehrimiz 
hem de ülkemiz için genel kanaat 
oluşturma adına önemli kuruluşlar-
la biraraya gelerek ortak noktalarda 

birlikten kuvvet doğar ilkesiyle daha 
güzel sonuçlar elde etmek üzere bir-
likte hareket etmekteyiz” dedi. 

“MÜCADELEMİZ İMKANLAR 
DOĞRULTUSUNDA HAKKIMIZ

 OLAN İÇİNDİR”
Eğitim Bir-Sen Konya Şube Baş-

kanı Nazif Karlıer yerel buluşmaların 
önemine dikkati çekerek, “Bizler ça-
lışanın haklarını en iyi şekilde koru-
mak için çalışıyoruz. Sendikacı olarak 
gelişen ülkemizin refah payından da 
muhakkak ki payımıza düşeni almak 
için çalışmalarımızı yürütüyoruz.  Ül-
kemizin 2017 yılı için 7.4 ekonomik 
büyümesi gerçekten güzel bir geliş-
medir. Bu buluşmayı organize eden 
Selçuklu Belediyemize, AK Parti ye-
rel yönetimine teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Yerel Buluşmaların Selçuklu’da  
hizmet kalitesine katkı sağladığını 
ifade eden Ak Parti Selçuklu İlçe Baş-

kanı Mustafa Hakan Özer, “Ak Parti 
olarak insanımızı temsil eden bütün 
kurum ve kuruluşlarla her zaman 
biraraya gelerek önümüzdeki süreci 
istişareli ve uyumlu bir şekilde belir-
li bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. 
Yaptığımız bu çalışmaların tek bir 
amacı var. O da insanımızı, şehrimizi 
ve ilçemizi daha iyi noktalara taşı-
mak. Bu çerçevede bu toplantıların 
faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Ak Parti’nin istişareye verdiği 
önemi göstermesi açısından yerel bu-
luşmaların önemli olduğunun altını 
çizen Ak Parti İl Başkan Yardımcıları 
Fahrettin Kulu ve Seyit Mehmet Sü-
mer de, yeni dönemde de toplumun 
her kesimiyle iletişim ve işbirliğinin 
artarak devam edeceklerini ifade et-
tiler. Program sendika temsilcilerinin 
faaliyet alanlarıyla ilgili talep, öneri ve 
görüşleri dile getirmesi ile sona erdi. 
n HABER MERKEZİ 

Suriye’nin Afrin bölgesinde 
yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’n-
da görev yapan Mehmetçiğe des-
tekler sürüyor. Beyşehir ilçesin-
de,taşeron personel olarak görev 
yaparken daimi işçi kadro statüsü 
kazanan Belediye işçileri, örnek bir 
davranış sergileyerek kendi arala-
rında topladıkları parayı Mehmet-
çiğe bağışladı. Paranın ilgili hesaba 
yatırılmasının ardından banka şu-
besi önünde işçiler adına gazeteci-
lere açıklamada bulunan Mustafa 
Öz, Beyşehir Belediyesi’nin değişik 
birimlerinde görev yapan taşeron 
işçi iken daima kadroya atanan 
personeller olarak bir kampanya 
düzenlediklerini belirtti. Kampan-
ya kapsamında daimi işçi statüsü 
kazanan personel kendi arasın-
da Mehmetçiğe küçük de olsa 

bir  nebze de destekte bulunmak, 
katkı sunmak amacıyla kampanya 
düzenlediklerini vurgulayan Öz, 
toplanan paraları ise Mehmetçik 
Vakfı’nın ilgili hesabına yatırdık-
larını söyledi. Öz, yıllardır kadro 
özlemiyle beklerken devletin ta-
şeron çalışanlara sahip çıktığını da 
vurgularken, “Taşeron yasası ile 
bizleri işçi kadrosuna aldılar. Yıl-
lardır beklediğimiz işçi kadrosuna 
geçtiğimiz için çok mutluyuz. Bu 
manada bizler de işçi çalışanlar 
olarak başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ol-
mak üzere Başbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım’a,tüm devlet bü-
yüklerimize, belediye başkanımıza 
ve emeği geçen herkese teşekkür 
etmek istiyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Gelişen kampüs alanı yeşillendiriliyor 

27 Mart 2018 tarihinde kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, SOBE tarafından memnuniyetle karşılandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplantıların hizmetlerin planlanması, verimliliğin artırılması ve ortak hareket etme noktasında faydalı olduğunu ifade etti.
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Mehir Vakfı temsilcileri, Anadolu Ajansı 
(AA) Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır’ı 
ziyaret etti. Mehir Vakfı Genel Müdürü 
Aygül Erdem ve beraberindeki heyet, 
AA Konya Bölge Müdürü Kayır’ı ziyaret 
ederek, vakfın çalışmalarını anlattı.  Erdem, 
vakıf olarak 22 yıldır dil, din, ırk ayrımı 
yapmadan ulusal ve uluslararası alanda 
ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya çalıştıklarını 
belirtti.  AA Bölge Müdürü Kayır, ziyaretleri 
dolayısıyla Erdem ve beraberindeki heyete 
teşekkür etti. n AA

Hüyük ilçesinde otomobilin takla atması 
sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 
kişi yaralandı. Kaza, Hüyük ilçesine bağlı 
Kıreli Mahallesi yakınlarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. 
idaresindeki 41 BB 371 plakalı otomobil, 
Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 30. kilomet-
resinde sürücünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. 
Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisin-
deki Erkan Y., Yusuf O. ve Osman E. olay 
yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıl-
dığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi 
altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin 
bulunmadığı öğrenildi. n İHA

Mehir Vakfı’ndan 
AA’ya ziyaret

Otomobil takla
attı: 4 yaralı

Seydişehir’de polisi arayıp intihar edeceğiz dediği iddia 
edilen 55 yaşındaki adam, bir süredir arkadaşlık ettiği 22 
yaşındaki genci çenesinden av tüfeğiyle vurduktan sonra 
kendini vurdu. Olay, 03.00 sıralarında Seydişehir ilçesine 
bağlı Seyitharun Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil Yüce (55) iddiaya 
göre polisi arayarak bir süredir arkadaşlık ettiği Emre M. ile 
birlikte intihar edeceklerini ihbar etti. Bir süre sonra evden 
gelen silah sesini duyan vatandaşlar da polise haber verdi. 
Adrese sevk edilen polis ekipleri, kapının açılmaması üzeri-

ne itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin yardımıyla kapı kırı-
larak içeriye girildiğinde Adil Yüce ölü olarak, Emre M. ise 
çenesinden vurulmuş yaralı halde bulundu. Çağrılan ambu-
lansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Emre 
M. ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Evde 
inceleme yapan polis ekipleri, Adil Yüce’nin yanı başında 
av tüfeği buldu. Yapılan ilk incelemede Adil Yüce’nin Emre 
M.’yi vurduktan sonra intihar ettiği tahmin ediliyor. Evdeki 
incelemelerin ardından Adil Yüce’nin cenazesi otopsi yapıl-
mak üzere Seydişehir devlet hastanesine kaldırıldı. n İHA

Önce vurdu sonra intihar etti

Akşehir’de uygulanan “Akşehir 
1 Milyon Kitaba Koşuyor” projesi 
kapsamında “ Ailemle Kitap Oku-
yorum” başlığı altında kitap okuma 
etkinliği yapıldı. Öğrencilerin aile 
fertleriyle kaynaşmalarını ve birlikte 
kitap okumalarını, anne- baba- ço-
cuk ilişkisinde kitap arkadaşlığının 
önemli bir konuma getirilmesi ama-
cıyla düzenlenen etkinlikte; aileler 
çocukları ile birlikte kitap okudu. 
Proje kapsamında; Akşehir genelin-
deki tüm okullarda üçüncü ders saa-
tinde gerçekleşen etkinlik ile aileler, 
çocuklarının okullarına gidip sıraları-
na oturarak çocuklarıyla birlikte bir 
ders saati kitap okudular. 18 bin 134 
öğrencinin bulunduğu Akşehir’de, 
her tür okul ve ikinci sınıftan itiba-
ren her kademede gerçekleştirilen 

“Ailemle Kitap Okuyorum” etkinliği 
çerçevesinde tüm veliler okullara 
davet edilerek çocuklarının bulun-
duğu sınıflarda bir ders saati boyun-
ca öğrencilerle birlikte okuma etkin-
liğine katıldı. Etkinliğe velilerin ilgisi 
yoğun olurken, Akşehir protokolü de 
bu etkinliğe destek verdi.  Akşehir 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Kö-
seoğlu ile Akşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Ön-
cel de; Akşehir Nimetullah Nahciva-
ni İmam Hatip Ortaokuluna giderek 
öğrencilerle birlikte kitap okudu. 
Etkinlik öncesi konuşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, bu 
etkinliğin çocukların okuma alışkan-
lığı kazanmasına katkı sağlayacağını 
kaydetti.
n İHA

Güvenli gıda denetimleri 
15 yılda 25 kat arttı

Gıda ve Kontrol Genel Müdür-
lüğünün halk sağlığını yakından 
ilgilendiren gıda denetimleri, 15 
yılda yaklaşık yüzde 2 bin 500 ar-
tarak 2017’de bir milyonu geçti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğünün faaliyetleri, toplum 
sağlığını yakından ilgilendiriyor. 
Güvenli gıda için denetimlerini her 
geçen yıl artıran ekipler, tespit edi-
len usulsüzlüklere ilişkin idari yap-
tırım uyguluyor. 

Bakanlığının etkin gıda gü-
venliği sağlamak için uygulamaya 
aldığı “Alo 174 Gıda Hattı”na da 
vatandaşlar, halka açık işletmeler-
de gördüğü usulsüzlükleri ihbar 
ediyor. Birincil üretimden toplu 
tüketim yerlerine kadar bütün aşa-
maları denetleyen ekipler, gıda gü-
venliğini tehdit edenler hakkında 
ifşa, idari yaptırım ve para cezası 
uyguluyor.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü 
Muharrem Selçuk, kurumun faa-
liyetlerinin halk sağlığını yakından 
ilgilendirdiğini söyledi.

Gıdanın üretilmesinden sof-
ralara uzanan süreci yönetmeyi 
amaçladıklarını anlatan Selçuk, 
hasat öncesi denetime de dikkat 
ederek, tarla, bağ ve bahçedeki 
üründen numune alıp inceleme 
yaptıklarını anlattı.

Selçuk, teşkilatının Türkiye’de 
gıdanın güvenli olmasından so-
rumlu olduğuna işaret ederek, 
şöyle konuştu: “Türkiye’de gıda 
güvenliği açısından denetim ya-
pıyoruz. Ülke genelindeki teşkilat-
larımızda yaklaşık 7 bin kişilik bir 
ekiple çalışıyoruz. 2017’de 1 mil-
yon 13 bin denetim gerçekleştirdik. 
Bu yıl hedefimiz bu rakamın üzeri-
ne çıkarmaktır. Bu rakam 2016’da 
893 bindi. Yıldan yılda artıyor. De-
netimleri sağlık kriterlerine göre 
değerlendiriyoruz. Üründe kalıntı, 
katkı ve işletmelerin hijyen şartla-
rını denetliyoruz. Taklit ve tağşiş 

tespit edilen ürünleri kamuoyunun 
bilgisine sunuyoruz. 2017’de 16 
bin 900 firmaya farklı yaptırımlar 
uygulandı.” Denetimlerde tüketi-
cilerin çok önemli rol üstlendiğini 
vurgulayan Selçuk, şunları kaydet-
ti: “Alo 174 Gıda Hattı’mız var. Bu 
hat üzerinden gördükleri olumsuz-
lukları bildirmelerini istiyoruz ki 
denetimlerimiz daha etkin olsun. 
Vatandaşlarımızın bize bildirimde 
bulunmasını istiyoruz. Olumsuzluk 
üzerinde ihbarlarla yaptırım uygu-
lamalarımız daha fazladır. Gıda de-
netimleri, 2002’de 39 bin 646 iken 
2017’de bir milyon 13 bin 855’e 
çıktı. Alo 174 Gıda Hattı’nda, 14 
Şubat 2009’dan 2017’ye kadar 
1 milyon 941 bin 387 aramada, 
480 bin 275 başvuru incelendi, 43 
bin 619’u hakkında işlem yapıldı. 
2012 ile 2017 yılları arasında 19 
kez kamuoyuna açıklama yapıldı. 
642 firmanın, bin 323 parti ürü-
nü ifşa edildi. 2017’de toplam 85 
milyon 674 bin 181 lira idari para 
cezası kesildi.” 

KADINLAR 200, ERKEKLER 250 
GRAM EKMEK TÜKETİYOR

Selçuk, Türkiye’de ekmeğin 
sofraların vazgeçilmezi olduğunu 
ifade ederek, Türk insanının da 
ekmeği terk edemeyeceğini dile 
getirdi. Tam buğday ekmeği tü-
ketmenin önemine dikkati çeken 
Selçuk, şunları kaydetti: “Sağ-
lık açısından da faydalı üründür. 
Günlük kalori ihtiyacımızın yüzde 
25’ini buradan karşılıyoruz. Bilim-
sel çalışmalar var. Dünyada en faz-
la ekmek tüketen ülkeyiz. Kadınlar 
günde ortalama 200 gram, erkek-
ler ise 250 gram ekmek tüketiyor. 
Ekmek tüketiminden vazgeçilmesi 
kolay değildir. Terk edilmesin ama 
ekmeğimiz kaliteli olsun. Kepek 
oranı yerinde ve tam buğday ek-
meği olsun. Bunun için çalışıyoruz. 
Kaliteli ekmeğin üretilmesi ve bu 
ekmeğin tüketilmesi lazım. Çaba-
mız, bu yöndedir.” n AA

Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Türkiye’de günde 4,9 milyon ekmeğin israf edildiğini belirtti. 800 milyona yakın 
insanın aç olduğunu belirten Şireli, “Dünya nüfusunun 12’de 1’i, atılan gıdalarla beslenebiliyor’’ dedi

‘Günde 4,9 milyon 
ekmek israf oluyor’

Ankara Üniversitesi Gıda Gü-
venliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Türki-
ye’de günde 4,9 milyon ekmeğin is-
raf edildiğini belirtti. Prof. Dr. Şireli, 
‘’Dünyada 750- 800 milyon aç insan 
var. Attığınız bir gıdanın, başkasının 
karnını doyurabileceğini düşünmek 
önemli bir noktadır. Dünya nüfusu-
nun 12’de 1’i, atılan gıdalarla besle-
nebiliyor’’ dedi.

Son yıllarda ön plana çıkan gıda 
kaybı ve israfı konularını değerlen-
diren Ankara Üniversitesi Gıda Gü-
venliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Türki-
ye’de ekmek israfıyla ilgili belirli 
çalışmaların yapıldığını, günlük 2 
milyona yakın ekmeğin israfının ön-
lenmeye çalışıldığını kaydetti. Gıda 
kayıplarının önleme çalışmalarının 
hem ekonomik açıdan hem de ulu-
sal kaynakların yanlış kullanılma-
ması açısından önemli bir faktör ol-
duğunun vurgulayan Prof. Dr. Şireli 
şunları söyledi: “Yapılan çalışmalar-
da ülkemizde günde 2 milyona ya-
kın ekmek israfı önlenmeye çalışıldı. 
Bu hem ekonomik açıdan büyük bir 
kazanım, hem de ulusal kaynakların 
yanlış kullanılmaması açısından da 
önemli bir faktör. İsraf konusunda 
özellikle toplumsal boyutta davra-
nışsal alışkanlıklar var. Günlük ola-
rak evimize aldığımız ekmeklerin 
muhafazasından tutun da paketlen-
mesine, saklanmasına kadar. Geç-

tiğimiz yıllar içerisinde kaybedilen, 
kazanılan ekmeklerle veya ürünlerle 
yüzlerce okul, yüzlerce köprü, onlar-
ca bina ve fabrika yapılabilirdi. İşte 
biz bu yüzden bunları dile getirmeye 
çalışıyoruz. Bunlardan ülkenin karlı 
çıkmasına çalışıyoruz.”  

4,9 MİLYON EKMEK 
İSRAFA UĞRUYOR

Türkiye’de günde 4,9 milyon 
adet ekmeğin israfa uğradığını be-
lirten Prof. Dr. Şireli, ‘’Kayıp olarak 
baktığımızda geçtiğimiz yıllar içeri-
sinde günde 6 milyon ekmek israf 
ediliyordu. Yapılan  çalışmalarla bu 
rakam 4,9 milyon adete indi ‘’ dedi.  
DÜNYADA 800 MİLYON AÇ İNSAN VAR 

Çöpe giden gıdayla başkasının 
karnının doyurabileceğini düşünme-

nin, önemli bir duyarlılık olduğunun 
altını çizen Prof. Dr.  Şireli, “Dünya-
da 750-800 milyon aç insan var. Si-
zin attığınız bir gıdanın, başkasının 
karnını doyurabileceğini düşünmek 
önemli bir nokta. Bu boyutta baktı-
ğınızda dünya nüfusunun 12’de 1’i 
atılan gıdalarla beslenebiliyor. Bu-
gün sadece ekmek boyutunda bak-
tığımızda Avrupa’da günlük 37 mil-
yon dilim ekmek israf ediliyor, bu da 
ciddi bir rakam. Bu kadar toplumda 
aç insan, ekonomik gelir düşüklüğü 
varken, bunun değerlendirilmemesi 
önemli bir kayıp” diye konuştu.

Şireli, ekmek israfında Suudi 
Arabistan ve Endonezya’nın ilk sı-
ralarda yer aldığını sözlerine ekledi.
n DHA

Aileleri ile birlikte kitap okudular

Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürü 
Muharrem Selçuk

Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli
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FETÖ’nün Afrika yapılanmasına darbe
Milli İstihbarat Teşkilatı, FE-

TÖ’nün orta Afrika ülkesi Ga-
bon’daki yapılanmasını çökerten 
bir operasyonla 3 elebaşını Türki-
ye’ye getirdi. Milli İstihbarat Teşki-
latı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanması’nın 
(FTE/PDY) orta Afrika ülkesi Ga-
bon’daki yapılanmasını çökerten 
bir operasyon düzenledi.

FETÖ’nün Gabon yapılanma-
sı içindeki Osman Özpınar, İbra-
him Akbaş ve Adnan Demirönal, 
MİT’in operasyonuyla ele geçirildii. 

Elebaşlar, Gabon’un başkenti 
Librevil’den özel uçakla getirildikle-
ri Türkiye’de İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Terörle Mücadele Şubesi 
ekiplerine teslim edildi.

Sorguları önümüzdeki günler-
de yapılacak

Şüpheliler Özpınar, Akbaş ve 

Demirönal hakkındaki soruştur-
mayı yürüten İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı, dosyaları tek elde top-
luyor. 

Şüpheliler hakkındaki dosyalar, 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’n-
ca ilgili kurumlardan isteniyor. 

Şüphelilerin ifadeleri ise önü-
müzdeki günlerde alınacak.

FETÖ/PDY mensuplarının üze-
rinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 
800 ABD doları, 12 milyon Orta Af-
rika frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) 
ve muhtelif elektronik haberleşme 
cihazları bulundu. Edinilen bilgiye 
göre, Özpınar hakkında Ankara 5. 
Sulh Ceza Hakimliği ve Seydişehir 
Sulh Ceza Hakimliği tarafından 
“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” 
suçundan arama ve yakalama ka-
yıtları bulunuyor.  Gabon’un baş-

kenti Librevil’deki “Uluslararası 
Türk Gabon Okulu” müdürü olarak 
görev yapan Özpınar, mayıs 2017 
itibarıyla Kenya çapında faaliyet 
gösteren “Işık Akademileri” (Light 
Academy) adlı örgüt yapılarının 
eğitim koordinatörü ve genel direk-
törü pozisyonundaydı. Özpınar’ın 

FETÖ/PDY’nin Bylock haberleşme 
uygulamasını kullandığı da tespit 
edilmişti.  Yakalanan elebaşlardan 
Demirönal hakkında da Ankara 5. 
Sulh Ceza Hakimliği mahkeme-
sinin “Silahlı Terör Örgütüne Üye 
Olma” suçlamasıyla aldığı tutukla-
ma ve yakalama kaydı bulunuyor. 

Demirönal, FETÖ/PDY’nin Gabon 
yapılanmasına ait Işık Okulları’nda 
(eski adı Ecole Privée International 
Turco-Gabon) müdür olarak görev 
yapıyordu.

AVRUPA’DAN AFRİKA’YA PARA 
TRANSFERLERİNİ YÖNETİYORDU

Akbaş hakkında ise Ankara 5. 

Sulh Ceza Hakimliği ile Osmaniye 
2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 
“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” 
suçundan arama ve yakalama kay-
dı var.

Bylock kullanıcısı Akbaş, Ga-
bon’da “Işık Okulları’nın genel 
müdürlüğü”nü yaparken, örgütün 
Avrupa’dan Afrika’ya yaptığı para 
transferi faaliyetini yönetiyordu. 

Gabon’daki üst düzey isimlerin 
23 Mart’ta Gabon güvenlik güçleri 
tarafından gözaltına alındığı öğre-
nildi.

MİT, FETÖ’yle mücadele çerçe-
vesinde örgütün yurt dışı yapılan-
masını çökertmek amacıyla onlarca 
ülkede operasyon düzenleyerek 
çok sayıda elebaşını Türkiye’ye 
getirmiş ve adli makamlara teslim 
etmişti.
n AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, emniyet çalışanlarının 
özlük haklarını ve çalışma şartlarını iyileştirecek düzenlemeleri bir an önce hayata geçmeli

‘Polislerimizin özlük 
hakları iyileştirilmeli’

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. 
Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla 
açıklama yapan MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, “Türk Milleti’nin 
emniyet ve asayişini sağlamak için 
fedakârca çalışan Türk Polis Teşki-
latı’nın 173. kuruluş yıldönümünü 
kutluyoruz” dedi. 

“Huzurun, güvenliğin ve kamu 
düzenin teminatı olan Türk polisi, 
ortaya koyduğu hizmetleriyle ve 
gösterdiği mücadele azmiyle mil-
letimizin haklı gururudur. Sahip 
oldukları vatan sevgisiyle gece 
demeden, gündüz demeden faa-
liyetlerini yürüten polislerimizin 
bizim açımızdan kıymet ve önemi 
çok fazladır” diyen Kalaycı, “Türk 
milletinin birliğini ve bütünlüğü-
nü korumak amacıyla gösterilen 
takdire şayan gayretin özünde ve 
merkezinde şüphesiz Türk polisi 
vardır. Bu itibarla emniyet teşki-
latımızın tüm mensupları millet 
olarak iftihar kaynaklarımız ara-
sındadır. Milletimizin gururu ve 
övüncü olan Türk polisinin gerek 
özlük haklarıyla ilgili, gerek çalış-
ma şartlarıyla ilgili çözüm bekleyen 
sorunları bulunmaktadır.  Polisleri-
miz emekli olunca maaşı yarı yarı-
ya düştüğünden yaş haddine kadar 
çalışmak zorunda kalmaktadır. 
Emekli olunca da şiddetli geçim 
sıkıntısı çekmekte, yeniden iş bu-
labilmek, gelir elde edebilmek için 
çabalamaktadır. Emniyet mensup-
larımızın başlıca isteği, ek göster-
gelerinin yükseltilmesi ve çalışma 
şartlarının iyileştirilmesidir” ifade-
lerini kullandı. 

Türk Polisi’nin çalışma şart-

larında birçok zorluklar bulundu-
ğuna dikkat çeken Kalaycı, “Diğer 
kamu görevlilerine nazaran çalış-

ma süreleri çok uzundur. Ayrıca, 
ikinci emir ve ek görev uygulama-
ları nedeniyle polislerimiz devamlı 

mesai yapmak durumunda kal-
maktadır. 

Emniyet çalışanlarının çalışma 
süreleri, senelik ve haftalık izinle-
ri ile fazla mesai ücretleri yeniden 
düzenlenmeli, atama ve terfilerin-
de liyakat esas olmalıdır. Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak Hükümetten 
beklentimiz ve isteğimiz, emniyet 
çalışanlarının özlük haklarını ve ça-
lışma şartlarını iyileştirecek, polis-
lerimize 3600 ek gösterge verilme-
sini de içerecek düzenlemeleri bir 
an önce yapmasıdır. Bu duygu ve 
düşüncelerle, Türk Polis Teşkila-
tı’nın 173. Kuruluş yıldönümünde, 
tüm polislerimizi kutluyor, hepsine 
en içten sevgilerimi sunuyorum. 
Görevlerini icra ederken, hain sal-
dırılar sonucunda şehit düşmüş 
tüm kahramanlarımıza da Cenab-ı 
Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘2019 seçimleri için üretken olacağız’
AK Parti Seydişehir Gençlik Kol-

ları yönetimi, genç mahalle başkan-
ları ile yemekli toplantıda bir araya 
geldi. AK Parti Seydişehir İlçe Baş-
kanı Mustafa Konuer’in de katıldığı 
toplantıda; Gençlik Kolları Başkanı 
Mevlüt Polat,teşkilat mensuplarına 
birlik beraberlik mesajı verdi.

Allah’ın selamı bereketi üzeri-
nize olsun, toplantımıza hoşgeldiniz 
diyerek sözlerine başlayan Genç-
lik Kolları Başkanı Mevlüt Polat, 
“Görev bize tevdi edildikten sonra 
yeni kurduğumuz gençlik kolları 
yönetimi ve yeni oluşturduğumuz 
mahalle başkanlarımızla ilk toplan-
tımız. İlçemizde elli beş mahallemiz 
var, Seçim işleri Başkan Yardımcı-
mın organizasyonu ile tüm mahal-
lelerimizin başkanlarını belirledik. 
Onlarda yönetimlerini oluşturarak 
birer çalışma arkadaşımız olacak-
lar. Mahalle başkanları partimizin 
mahallelerdeki gözü, kulağı, elidir. 
Bu denli önemli görevinizde başarı-
lar dilerim. Kendinizi hiçbir zaman 
yalnız hissetmeyin. Bizler biriz bera-
beriz. Her zaman her konuyu payla-
şacağız, çözümler üreteceğiz. 2019 
seçimleri için üretken olacağız. Par-
timizin gönül erleri olarak hepinize 

çok teşekkür ederiz, çalışmalarınız 
hizmetleriniz için Allah sizlerden 
razı olsun” ifadelerini kullandı. 

Daha sonra genç mahalle baş-
kanlarına seslenen AK Parti Seydi-
şehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer, 
“Ak Partili olarak bizlerin bir göre-
vi var, Reis-i Cumhur’umuz Recep 
Tayyip Erdoğan’ı Başkan yapana 
kadar mücadelemize devam ede-
ceğiz. Mahalle başkanlarımız parti-
mizin temelini oluşturuyor. Mahal-
lelerde partimizin gözü kulağıdırlar.
İlçemizin elli bes mahallesi için ana 
kademe mahalle başkanlarımızı 

oluşturduk. Şimdi gençlik kolları 
mahalle başkanlarımızı oluşturuyo-
ruz.Gençlik kolları yönetimimiz ve 
mahalle başkanlarımız ayda iki sefer 
toplantı yapacaklar. Toplantılarımızı 
yapmamızın amacı teşkilatımızı diri 
tutacağız, teşkilat mensuplarımızla 
birlikte vakit geçireceksiniz. Mahal-
le başkanlarımız öncelikle yönetim 
kurullarını oluşturacaklar. AK Parti 
ailesi olarak sizler bizim kolumuz-
sunuz. Ben sizlerden karakterli bir 
gençlik istiyorum. Biz hepimiz Reis’i 
Cumhur’un adamıyız, bize verilen 
talimatlar doğrultusunda hareket 

ederiz. Biz Reis’imize, davamıza 
inandığımız için çalışıyoruz” dedi.

Gençlere tavsiyelerde de bu-
lunan Başkan Konuer, “AK Parti 
gençliği olarak erdemli, karakterli 
yaşamak ve öyle bir soy isim bırak-
mak olmalıdır. Reisimiz gençliğe 
güvendiği için seçmeseçilme yaşını 
18 e düşürdü. Edepli, erdemli, gö-
nüllü Allah rızasını gözeten gençlik 
teşkilattan uzak durursa; çıkarcılar, 
menfaatçiler, vatan hainleri ülke-
yi yakar. 15 temmuzda gördünüz, 
aynısını gelecekte yaşamamak için 
partimize davamıza sıkı sıkıya sa-
rılacağız, sahip çıkacağız. Güce ve 
makama göre değil, Allah rızası 
için doğruyu söyleye bilen, yanlışa 
yanlış diyebilen iradeli karakterli 
bir gençlik istiyorum. Hatalarımız 
olduğunda söyleyeceğiz ki herkes  
hareketlerine dikkat etsin. 2019 se-
çimlerine var gücü ile çalışabilecek, 
çeşitli bahanelere sığınmayacak 
mücadeleci bir gençlik istiyorum. 
Çünkü 2019 veballi bir iş, çocuklar 
babasız analar evlatsız kaldı. Bunun 
vebalini bilerek, Allah’a hesap vere-
bilme düşüncesiyle hareket edece-
ğiz” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Tarım Bakanlığı ile 
Gümrük bakanlığı or-
taklasa Tarım Ürünleri 
Borsası’nı kuruyor.

TMO bünyesinde 
Lisansı Depolama sis-
temi 1 Temmuz’dan 
itibaren hayata geçiri-
liyor, artık mahsulünü 
kaldıran çiftçi depola-
ma sorunu yaşama-
yacak.

TMO Akşehir Bölge Müdürü 
Mustafa Yılmaz, Kadınhanı Sözcü 
gazetemizi ziyaret ederek TMO Li-
sanslı Depolama Sistemi hakkında 
bilgi verdi.

 1 Temmuz’dan itibaren çiftçi 
tarladan kaldırdığı ürünü lisanslı 
depolama sistemine dâhil ederse 
TMO kaç km olursa olsun teslim 
ettiği ürün için 500 TL nakliye parası 
alacak.

Lisanslı depolama sistemine 
geçerse Stopaj ve SGK kesilmeye-
cek, SGK’yı devlet yatıracak.  

Depolama sisteminde en az 6 
ay TMO mahsul kalırsa depo kirası-
nı çiftçi ödemeyecek, 6 ay dan son-
ra  ton başına 3 TL depolama kirası 
alacak.

Ürün tesliminde TMO’da ban-
ka temcilileri ve Gümrük Bakanlığı 
temsilcileri de bulunacak ve ürün 
analizlerini Gümrük Bakanlığı tem-
silcileri yapacak. 

Ürünlerini Lisanslı depolama 
sistemi ile TMO teslim edenler, ta-
rım kredi ve TC Ziraat Bankaları’n-
dan ürün bedelinin yüzde 75’i kadar 
faizsiz 9 ay vadeli kredi alabilecekler. 

Aldıkları kredinin  faizini devlet 
ödeyecek .

Para veya altın borsası gibi ta-
rım ürünlerini istedikleri zaman çiftçi 
satabilecek. İsterse bekletebilecek.

Tahıl borsasını takip eden çiftçi 
depolama sistemindeki ürününü 

istediği zaman satabi-
lecek ve aldığı kredi-
den düşülüp geri kalan 
kısım ödenecek.

Lisanslı depolama 
sistemi ile ürününü 
borsada satan çiftçiye 
ton başı TMO 25 TL 
destek verecek.

Borsada tahıl 
ürünleri ne zaman 
değer kazandı zaman 

çiftçi o an sistemdeki depoladığı 
ürününü anında alıp satabilecek.

İsterse çiftçi lisansı depolama 
sistemine bıraktığı ürününü alıp 
başkasına satabilecek.  

Lisanslı depolama sistemindeki 
tüm ürünler sigortalanmış olacak.

ÇKS olan tüm çiftçi isterse bu 
sisteme girecek ve ürettiği tüm ürü-
ne kan ton olursa olsun lisanslı de-
polama sistemi ile TMO verebilecek.

Lisanslı depolama sistemine 
gecen her çiftçiye Ziraat Bankası 
hemen mahsulünü teslim ettiği 
TMO ofisinden yatırım hesabı aça-
cak veya hesabı olanlara o hesap 
üzerinden islen yapılıp elektronik 
ürün senedi üzerinden alım satım 
yapabilecek.

Lisanslı depolama sisteminde 
olan çiftçi anlamsalı olduğu borsaya 
kayıtlı olacak.

Ürün analizi için çiftçiden TMO 
ücret alınmayacak.

Lisanslı depolama sistemindeki 
ürünler en yüksek ücreti veren kisi-
lerede satılması imkânı sağlanıyor 

Ayrıca ÇKS olan zahirecilerde 
ürelerini bu sistemde TMO beklete-
bilecek veya satabilecek.

Bu sistemde hem deposu ol-
mayan çiftçiye kolaylık sağlanıyor 
hem de çiftçi ürününün fiyatını dev-
letin açıklamasını dâhilde kendisinin 
belirlenmesini sağlaması ve ürünün 
değer kazanması amaçlanıyor.

TARIM ÜRÜNLERİ BORSASI 

Ereğli Belediyesi, sokak hay-
vanlarını kısırlaştırma çalışmaları-
na devam ediyor. Sokak hayvanla-
rının kuduz aşıları, iç ve dış parazit 
ilaçları yapılıp kulak küpeleri takı-
larak operasyon sonrası iyileşme 
sürecinin ardından 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu çer-
çevesinde alındıkları ortama geri 
bırakılıyor.

Konu hakkında açıklama ya-
pan Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven: “Belediyemizin Ve-
teriner Hekimi tarafından sokak 
hayvanlarını kısırlaştırma operas-
yonlarımıza devam ediyoruz. Va-
tandaşlarımızdan gelen şikayetler 
doğrultusunda, hemşehrilerimi-
zin sağlığı ve güvenliği açısından 

önem arz eden bu hizmeti titizlikle 
yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın 
sağlığı ve güvenliği bizim için çok 
önemlidir. Sokak Hayvanlarının 
kuduz aşılarını, iç ve dış parazit 
ilaçlarını yaparak iyileşmelerinin 
ardından alındıkları ortamlara geri 
bırakıyoruz. Belediye olarak sokak 
hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz ve 
hayvanlarımızı da korumak bizim 
görevimizdir. Bu konuda vatan-
daşlarımızın da duyarlı olmasını 
bekliyoruz. Küpeleri olmayan hay-
vanları Belediyemize bildirmele-
rini ve küpeli hayvanların zararsız 
olduğunun bilinmesini rica edi-
yoruz. Bu anlamda bizlere destek 
olan hemşehrilerimize teşekkür 
ediyorum” dedi. n HABER MERKEZİ

‘Sokak hayvanlarına 
sahip çıkıyoruz’

gazeteci_yalcin@mynet.com
YALÇIN DİNÇ

MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı
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İskandinavya’nın ilk Müslüman mezarlığı YPG/PKK eylemlerine son verilsin çağrısı
Finlandiya’nın başkenti Helsin-

ki’deki 148 yıllık Müslüman me-
zarlığı, İskandinavya’daki en eski 
Müslüman mezarlığı olarak bilini-
yor.  Dünya Türk İş Konseyi Avru-
pa Komitesi üyesi Yakup Yılmaz, 
mezarlığa sadece Finlandiya’daki 
Tatar Türklerinin gömüldüğünü 
belirtti. Yılmaz, “19. yüzyılın son-
larına doğru Tataristan’ın başkenti 
Kazan’ın kuzeybatısındaki Nijni 
Novgorod civarında yaşayan Tatar 
asıllı Müslümanlar, ticaret yapmak 
amacıyla Finlandiya topraklarına 
gelmeye başladı. Daha ziyade sey-
yar satıcılıkla uğraşan bu insan-
lardan başka o tarihlerde Rus or-
dusunda görev yapan Müslüman 
askerlerle merkezden gönderilen 
birtakım Müslüman memurlar 
da Finlandiya’nın çeşitli yerlerine 
dağıldılar. Bunlardan bazılarının 
vefatı üzerine Helsinki’de 1870’te 
İskandinavya’nın ilk Müslüman 
mezarlığı tahsil edilmiş oldu’’ diye 
konuştu.

Mezarlığın turistlerin de ilgi-
sini çektiğini vurgulayan Yılmaz, 

‘’Buradaki tüm mezarların üstün-
de ay yıldız, bazı mezarların üst 
kısımlarında ise kavuk şeklinde 
mermer taşları bulunuyor. Bura-
nın en önemli özelliklerinden biri 
de Müslüman, Yahudi ve Hristi-
yan mezarlıklarının yan yana ol-
masıdır. Tarihi özelliğinden dolayı 
mezarlık, Finlandiya’ya gelen tu-
ristlerin de ziyaret ettiği yerlerden 
birisi’’ dedi.  Finlandiya’da yaklaşık 
100 bin Müslüman bulunduğunu 
kaydeden Yılmaz, ‘’1922’de Fin-
landiya’da dini özgürlük getiren bir 
kanunla İslamiyet resmen tanın-
mış ve Tatarlar 1925’te Finlandiya 

İslam cemaati adıyla cemiyetlerini 
kurmuşlar. Şuanda bine yakın Ta-
tar Türkü Finlandiya’da yaşıyor.’’ 
ifadelerini kullandı. 

İskandinavya’daki ilk mesci-
din Suomenlinna Adası’nda bu-
lunduğuna dikkati çeken Yakup, 
‘’İskandinavya’da ilk mescit, Fin-
landiya’nın Suomenlinna Adası’n-
da bir binanın odasının ibadet için 
Müslümanlara tahsis edilmesiyle 
kuruldu. Söz konusu odada cuma 
günleri Müslümanlar, cumartesi 
günleri de Yahudiler ibadetlerini 
yerine getirmişler’’ dedi.
n AA

İsviçre’nin Başkenti Bern’de 
geçen cumartesi izinsiz göste-
ri düzenleyen terör örgütü YPG/
PKK yandaşlarına, polisin plastik 
mermilerle müdahale ederek da-
ğıtması İsviçre basınında geniş yer 
aldı.  Gazeteler, Bern’deki şiddet 
olaylarını “vandalizm” ve “kaos” 
başlıklarıyla okuyucularına aktar-
dı. Bern’in yanı sıra Zürih, Basel, 
Cenevre ve Lozan gibi başlıca 
kentlerde ve havaalanlarında ay-
lardır izinsiz gösteri düzenleyen 
terör örgütü yandaşları, ilk kez 
polisin sert müdahalesiyle karşı-
laştı. Bern Kanton Polisi yetkilileri, 
Bern’deki yasa dışı eyleme katılan 
YPG/PKK yandaşlarının dağıtılma-
sı için plastik mermiler kullanıldı-
ğını doğruladı.

Polis yetkilileri, başkentteki 
izinsiz eylemin yüz binlerce İsviçre 
frankı zarara yol açtığını ve 63’ü 
kadın 239 kişinin gözaltına alın-
dığını belirtti. Terör yandaşlarının 
ellerindeki meşaleler, sprey bo-
yalar, piroteknik ürünler ve diğer 
objelerle binalara ve tramvaylara 

zarar verdiğini dile getiren polis, 
Bern’de toplu ulaşımın da ak-
sadığını kaydetti. Avrupalı Türk 
Demokratlar Birliği (UETD) İsviç-
re Başkanı Murat Şahin, İsviçre 
makamlarına seslenerek, Zeytin 
Dalı Harekatı’nı bahane ederek 
aylardır huzursuzluk oluşturan 
terör örgütü YPG/PKK yandaşları-
nın yasa dışı eylemlerine son ve-
rilmesi çağrısı yaptı. Şahin, “Bern 
Kanton Polisinin terör örgütü 
yandaşlarının yasa dışı gösterisine 
izin vermemesini memnuniyetle 
karşılıyoruz. İsviçre makamlarının 
gelecekte de ülkedeki yüz binden 

fazla Türk vatandaşının huzuru-
nu kaçıracak bu tür yasa dışı terör 
destekçisi eylemlere izin verme-
mesini temenni ediyoruz” diye ko-
nuştu. İsviçre’de faaliyet gösteren 
92 dernek ve 13 federasyonun çatı 
organizasyonu olan İsviçre Türk 
Toplumu (İTT) Başkanı Levent 
Karaağaç ise geçen ocak ayında, 
İsviçre’de bölücü terör örgütü 
PKK’nın reklamlarına panolarında 
izin veren İsviçre Federal Demir-
yollarının (SBB), İTT’nin terörün 
kurbanlarına dikkati çeken ilan 
talebini ise reddettiğini anımsattı.
n AA

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Ben-
nett, sosyal medya hesabından ya-
yımladığı mesajında, sınıra yaklaşan 
silahsız Filistinli bir gencin vuruldu-
ğu ana ait görüntülere gelen eleştiri-
lere tepki göstererek İsrail askerleri-
ne destek verdi.  Mesajında Bennett, 
“İsrail askerleri bizim hayatlarımızı 
koruyor. Biz de onları koruyoruz. 
Onları yüzüstü bırakmayız.” ifade-
lerini kullandı. İsrailli Bakan, yerel 
bir radyoya yaptığı açıklamada da 
“Askerlerimizin videodaki konuşma 
şeklini ve kulağa hoş gelip gelme-
diğini mi yargılayacağız? Gerçekten 
mi?” diye konuştu.  Sosyal medyada 
dün dolaşıma giren görüntülerde, 
tellerle çevrili sınıra yaklaşan ve si-
lahsız olduğu açıkça belli olan Filis-
tinli bir gencin İsrail keskin nişancısı 
tarafından vurulma anı görülüyor. 

Gencin vurulduğunu gören İs-
rail askerlerinin sevinç çığlığı attığı, 
bir askerin “Ne güzel video oldu” 
dediği, diğer İsrail askerlerinin de 
Filistinli genci vuran keskin nişancı-
yı övmesi duyuluyor.  Silah sesinin 
ardından onlarca Filistinli vurulan 
genci hastaneye kaldırmak için böl-

geye geliyor ve genci tahliye ediyor. 
Filistinli gencin vurulduğu anda 
bölgeden çok sayıda ambulans sesi 
yükseliyor. 

Bu sırada kayıtta olan kamerada 
İsrail askerlerinin güldükleri duyulu-
yor.  Ne zaman ve nerede çekildiği 
tam olarak bilinmeyen videonun, 
İsrail işgali altındaki Gazze sınırında 
30 Mart’tan bu yana devam eden 
“Büyük Dönüş Yürüşü” gösterile-
rinde çekildiği tahmin ediliyor.  Zira 
İsrail ordusu askerlerine Gazze’de 
düzenlenen barışçıl gösterilerde 
sınıra yaklaşan Filistinlileri vurma 
emri vermişti.

30 Mart’tan bu yana devam 
eden gösterilerde İsrail keskin ni-
şancılarının ateş açması sonucu 32 
Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek 
mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli 
de yaralandı. 

İsrail ordusu, Filistinliler ara-
sında büyük tepkiye neden olan vi-
deoyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. 
Açıklamada, videonun aylar önce 
kaydedildiği ileri sürüldü ve olayla il-
gili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
n AA

Yunanistan’da 2,5 yılda
325 çocuk tecavüze uğradı

Selva Sınır Kapısı için tahliye
talimatı verildi iddiası

Yunanistan’da küçük çocuklara 
yönelik cinsel istismar vakalarının 
endişe verici boyutlara ulaştığı bil-
dirildi. Basında yer alan Yunanis-
tan Polis Teşkilatı (ELAS) verilerine 
göre, son 2,5 yılda 15 yaş altı 325 
çocuk tecavüze uğradı. Saldırıların 
büyük bir kısmının, aile fertleri ta-
rafından işlendiği belirtildi. Atina’da 
yayımlanan “Nea Selida” gazetesi, 
konuya ilişkin haberinde, kısa süre 
önce ortaya çıkarılan küçük çocukla-
ra yönelik üç ayrı cinsel istismar ola-
yının Yunan kamuoyunu derinden 
sarstığına işaret ederek, “Ortaya çı-
karılan vakaların buz dağının sade-
ce tepesi olduğunu herkes biliyor.” 
ifadelerine yer verdi.

Atina Pantion Üniversitesi öğre-
tim üyelerinden Antonis Magganas, 
“Pedofili, Yunanistan’da öteden beri 
bir var olan fenomen.” dedi ve so-
runun son yıllarda daha sık ortaya 
çıktığını söyledi. Magganas, ülkede 
yaşanan çocuk istismarı vakalarının, 
adalete intikal edenlerden çok daha 
fazla olduğuna dikkati çekerek, 
“Adalete intikal eden vakalarla, bu 

konuda bizden yardım isteyenlerin 
sayısı arasında büyük fark bulunu-
yor. Çocuk Sağlığı Enstitüsünün 
araştırmasında her 8 çocuktan biri-
nin cinsel tacize uğradığı tespit edil-
di. Küçük çocuklara yapılan cinsel 
saldırılar endişe verici boyutlarda” 
dedi. Daha önce sosyal nedenlerden 
dolayı gizlenmeye çalışılan çocuk 
istismarı vakalarının artık açıkça ko-
nuşulmaya başlandığını vurgulayan 
Magganas, “Yunanistan, gecikmeli 
de olsa çocuk istismarına tepki gös-
teren ülkeler arasına girmeye başla-
dı. Bu konuda değişen şey sorunun 
görünümü. Sonunda ‘millet ne der’ 
tabusu kırılmaya başlıyor.” ifadele-
rini kullandı. Çocuk Gülümsemesi 
Vakfı psikologlarından Agky Kse-
naki de çocuklara yönelik cinsel is-
tismarın genellikle yakınları tarafın-
dan işlendiğini belirterek, “Maalesef 
bize ulaşan vakaların çoğu, çocuğun 
kendi aile çevresindeki kişiler tara-
fından yapılan cinsel istismar olayla-
rıyla ilgili. Bu, meselenin ortaya çı-
karılmasının daha çok gecikmesine 
neden oluyor.” dedi. n AA

Suudi Arabistan’ın Riyad ga-
zetesinde yer alan haberde, “Selva 
Kanalı” projesine dair yeni detaylar 
aktarıldı. Riyad yönetiminin, proje 
kapsamında ilk olarak Katar’a açı-
lan tek gümrük noktası Selva Sınır 
Kapısı’ndaki sivil birimlerin tahliye 
edilmesi ve kontrolün tamamen 
Suudi Arabistan sınır muhafızları-
na bırakılması talimatı verdiği öne 
sürüldü. “Selva Kanalı’nın inşası 
için Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) ve Mısır koalisyo-
nu” başlığıyla yayınlanan haberde, 
projenin Suudi Arabistan ve BAE 
özel sektörleri tarafından finanse 
edileceği, kazı çalışmalarını ise bu 
konuda tecrübesi olan Mısırlı firma-
ların üstleneceğini belirtildi. Haber-
de ayrıca iki ülke arasında açılması 
planlanan Selva Kanalı ile Katar’ın 
Suudi Arabistan’dan tam olarak ay-
rılmayacağına dikkat çekildi. Suudi 
Arabistan’ın kanalın diğer tarafında 
da toprağının kalacağı ve burada bir 
askeri üs kuracağı iddia edildi. 

Riyad yönetiminin buradaki 
topraklarının diğer bölümünü ise 
ileride inşa edeceği nükleer tesis-

lerden ortaya çıkacak atıklar için 
kullanacağı öne sürüldü. BAE’nin 
de Katar’a yakın sınır bölgesini aynı 
şekilde nükleer reaktör atıkları için 
kullanacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan’da internet 
üzerinden yayın yapan “Sabq” ga-
zetesi geçen hafta yayınladığı ha-
berde, Suudi Arabistan’ın, Katar ile 
arasındaki 60 kilometrelik tek kara 
sınırında kanal inşa etmek için tam 
teşekküllü bir turizm projesi üzerin-
de çalıştığı iddiasında bulunmuştu.

Projenin resmi makamlar ta-
rafından onaylanmayı beklediği 
aktarılan haberde, kanalın Suudi 
Arabistanlı 9 yatırımcı firmanın bir 
araya gelmesiyle yaklaşık 2,8 milyar 
riyal maliyetle 12 ayda tamamlana-
cağı öne sürülmüştü. Haberde, pro-
je kapsamında 5 büyük otel ve tatil 
köyünün yanı sıra 2 yeni liman inşa 
edileceği bilgisi yer almıştı. Suudi 
Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır 
yönetimlerinin, 5 Haziran 2017’de 
Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini 
kesmeleri ve ekonomik abluka uy-
gulamaları Körfez bölgesinde krize 
yol açmıştı. n AA

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine müdahalesinde 
yaralanan 3 bin 78 Filistinliden 105’inin durumunun ağır olduğu bildirildi

İsrail askerleri 3 bin 78 
Filistinli’yi yaraladı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Söz-
cüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği 
basın toplantısında 30 Mart’tan bu 
yana devam eden “Büyük Dönüş 
Yürüyüşü” gösterilerinde İsrail as-
kerlerinin müdahalesi sonucu yara-
lanan Filistinlilerin sayısı ve sağlık 
durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, “İsrail’in yaraladığı kişi 
sayısı 3 bin 78’e yükseldi, bunlardan 
105’inin durumu ağır ve yoğun ba-
kım ünitelerinde tedavileri devam 
ediyor. Yaralılardan 305’i çocuk, 78’i 
kadın ve 12’si ise sağlık personeli.” 
dedi.

“İSRAİL, SİLAHSIZ SİVİLLERİ 
KASITLI ŞEKİLDE VURUYOR”
Bakanlık verilerine göre 129 

kişinin baş veya boynundan vurul-
duğunu aktaran Kudra, “İsrail işgal 
güçleri yürüyüşe katılan silahsız si-
villeri kasıtlı şekilde vuruyor.” diye 
konuştu. 

Kudra, yaralılardan 176’sı-
nın vücudunun üst kısımlarından, 
51’inin göğüs ve karından, bin 27’si-
nin ise vücudunun alt bölgelerinden 
vurulduğunu kaydetti. 

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, 
gösteriler sırasında 4 ambulans ile 
sivil savunma aracının doğrudan 
hedef alındığını ifade etti.

“İLAÇ VE TIBBİ MALZEME 
STOKU TÜKENİYOR”

Öte yandan basın toplantısın-
da konuşan Sağlık Bakanlığı İlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürü Munir Be-
reş ise bölgede yaşanan ilaç ve tıbbi 
malzeme sıkıntısına dikkati çekti.

Şehit ve yaralı sayısının her gün 
arttığına işaret eden Bereş, “Yaralı 
sayısı arttıkça hastanelerdeki ilaç ve 
tıbbi malzeme stoku da tükeniyor.” 

dedi.
Bereş, “Hastanelerdeki ilaç ih-

tiyacının düzenli olarak karşılana-
maması, ilaç stoklarında daha önce 
görüşmemiş eksikliğe yol açtı. Ba-
kanlığın depolarındaki temel listede 
bulunan 232 sınıf ilaç stoku sıfıra 
inmiş durumda. İlaç depolarındaki 
açık ise yüzde 45’e ulaştı.” diye ko-
nuştu. 

Aynı şekilde tıbbi gereç konu-
sunda da büyük sıkıntısı yaşandığını 
kaydeden Bereş, bakanlığın temel 
listesinde bulunan 229 sınıf malze-

menin tükendiğini aktardı.
Bereş, uluslararası yardım ku-

ruluşlarına “yaralı ve hastaların 
tedavilerinin sürdürülebilmesi için 
Gazze’deki sağlık sektörüne destek 
olmaları” çağrısında bulundu.

TOPRAK GÜNÜ’NÜN 42. YILINDA 
“BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ”
Filistinliler, Toprak Günü’nün 

42’nci yılı kapsamında 30 Mart 
Cuma gününden bu yana abluka 
altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sı-
nırında barışçıl eylemler düzenliyor. 
İsrail askerleri ise “sürgün edildik-

leri topraklarına geri dönmeyi ve 
2006’dan beri Gazze’ye uygulanan 
hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” 
talep eden sivil halkın üzerine ger-
çek mermilerle ateş açıyor. Sınırdaki 
barışçıl gösterilere orantısız güç kul-
lanarak müdahale eden İsrail asker-
leri 30 Mart’tan bu yana 32 Filistin-
liyi şehit etti. 

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

İsrailli Bakan Bennett’ten vahşete destek
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Kurdukları komisyonlarla önemli çalışmalar yürüteceklerini belirten Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı 
Saadet Armağan Güleç Korumaz, şehrin sorunlarının çözümüne katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi

Komisyonlar şehir 
için mesai yapacak

Mimarlar Odası Konya Şubesi 
16. Olağan Genel Kurulu’nu Şubat 
ayında gerçekleştirdi. Saadet Ar-
mağan Güleç Korumaz ve Abdullah 
Naltekin’in yarıştığı Olağan Genel 
Kurul’da Abdullah Naltekin 387 
oy alırken,  Saadet Armağan Güleç 
Korumaz 473 oy alarak Mimarlar 
Odası Konya Şubesi’nin yeni başka-
nı oldu. Yapılan seçimlerin ardından 
hızlı bir şekilde çalışmalarına baş-
layan Mimarlar Odası Konya Şube 
Başkanı Saadet Armağan Güleç Ko-
rumaz, yeni dönem çalışmalarıyla 
ilgili Yenigün Gazetesi’ne konuştu. 
Mimarlar Odası Konya Şubesi olarak 
hedeflerinin kente ve üyelerine katkı 
sağlamak olduğunu belirten Koru-
maz, bu doğrultuda önemli projeler 
yürüteceklerini söyledi. 

ÜYELERİMİZİN 
HAKLARINI KORUYACAĞIZ

Mimarlar Odası Konya Şube 
Başkanı Saadet Armağan Güleç 
Korumaz yaptığı açıklamada, Oda 
olarak güzel bir seçim süreci yaşa-
dıklarını anımsattı. Mimarlar Odası 
Konya Şubesi’nin farklı üye profil-
lerinin olduğunu dile getiren Ko-
rumaz, “Kamuda çalışan, serbest 
çalışan, ücretli çalışan, üniversite 
çalışan üyelerimiz var. Bu yelpaze-
de hepsinin kendi alanında farklı 
sorunları var. Genç mezun arkadaş-
ların sorunları var. Dolayısı ile genç 
mimar arkadaşlarımızı bu piyasa 
koşularına daha iyi hazırlayabilecek 
eğitimler, seminerler, tecrübeli mi-

marlarla söyleşiler devam edecek. 
Burada temel olarak kendimize gö-
rev edindiğimiz ve sorumluluğunu 
aldığımız şey bu mesleki hak sorum-
luluk ve yetkilerimizin biraz daha kı-
sıtlanan yetki alanlarımızı ve hakla-
rımızı geri alabilmenin mücadelesini 
vereceğiz. Diğer hedefimiz de şehre 
nasıl katkı sağlayabiliriz. Bu noktada 
çalışmalarımız devam edecek” dedi. 

KÜLTÜR-SANAT 
ETKİNLİKLERİ SÜRECEK

Mimarlar Odası Konya Şubesi 
olarak yeni dönemde sanatsal akti-
vitelere daha önem vereceklerinin 
altını çizen Korumaz, bu noktada 
önlerinde iki önemli program oldu-

ğunu söyledi. “9 Nisan’da başlayan 
Mimar Sinan Haftası ve Ekim ayının 
ilk haftası kutlanan Dünya Mimarlık 
Haftası etkinliklerine hazırlanıyo-
ruz” diyen Başkan Korumaz,sözle-
rine şöyle devam etti, “Dünya Mi-
marlık Haftası kapsamında şehirde 
fuarlar, sergiler, Söyleşi dizileri dü-
zenlemeyi düşünüyoruz. Serbest ça-
lışan mimarlarla ilgili şantiye şefliği 
konusu kanayan yaramız. Müteah-
hitlik yasası ile ilgili yürürlükte olan 
konular, mesleki denetim kontrol, 
odaya üyelik konularında komisyon-
lar kurduk. Şehrin göç, ulaşım, kent-
sel dönüşüm konuları ile ilgili çeşitli 
paneller düzenleyeceğiz. Buradan 

çıkan raporları da çeşitli yerlere ile-
teceğiz.Yayınlarımız devam edecek. 
10 yıldır devam ettiğimiz mimarlar 
dergisi devam edecek. Kültür-sanat 
etkinliklerimiz devam edecek. Bu 
noktada sürekli sergiler açılsın isti-
yoruz. Yine sosyal projelerimiz var 
onları sürdüreceğiz. Kültürel ve do-
ğanın korunması üzerine bir komis-
yon kuruldu.”
ORTAK KOMİSYONLAR KURACAĞIZ

Başkan Korumaz, bir meslek 
kuruluşu olan Mimarlar Odası Kon-
ya Şubesi’nin şehre katkı sağlaması 
amacıyla diğer meslek kuruluşları 
ve sivil toplum kuruluşları ile sıkı bir 
iletişim halinde olacağını, sorunlara 
ortak çözümler bulma noktasında 
ellerinden gelen katkıyı sağlamayı 
amaçladıklarını dile getirerek ortak 
komisyonlar kuracaklarını söyledi. 
Ayrıca şehre değer katacak proje ya-
rışmaları yapacaklarını belirten Ko-
rumaz, “Yarışma projesi hazırlıkları-
mız var. Bu projelerin de Konya’ya 
ciddi katkı sağlayacağını düşünüyo-
ruz. Çünkü uzun süredir Konya’da 
yarışma açılmıyordu. Yerel yönetim-
lerle temas halindeyiz. Şehrin ihtiya-
cı olan bir konuda yarışmayı açmak 
daha anlamlı olacak. 2 yıl önce kur-
duğumuz öğrenci gurubumuz vardı. 
Onun sosyal projeler ve etkinlikleri 
devam edecek. Bu dönemde Ulus-
lararası Genç Mimarlar Birliğini bir 
ayağını da Konya’da kurmak istiyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Kavga ihbarı ile geldiler,
sürprizle karşılaştılar

 Kavga olduğu yönündeki ih-
bar üzerine olay yerine gelen polis 
ekipleri, sürprizle karşılaştı 

Konya’da faaliyet gösteren 
“Eren’den Sonra İyilik Hareketi 
Grubu” üyeleri, kavga ihbarıyla 
olay yerine gelen polis ekiplerine 
sürpriz yaptı. Eren’den Sonra İyilik 
Hareketi Grubu üyeleri, Türk Po-
lis Teşkilatının Kuruluşu’nun 173. 
yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet 
Müdürlüğü asayiş ekiplerine sürp-
riz bir kutlama hazırladı.

Merkez Meram ilçesine bağlı 
Zafer Meydanı’nda toplanan grup 
üyeleri, 155 İhbar Hattı’nı arayıp, 
meydanda kavga olduğunu bildir-
di. Bunun üzerine olay yerine ge-
len asayiş ve yunus ekipleri, gru-
bun sürpriziyle karşılaştı.

Polis ekiplerinin geldiği sırada 
Türk bayrağı açan grup, gelen ekip 
için hazırlanan ve üzerinde  “Polis 
Teşkilatının 173. Yıl Dönümü Kut-
lu Olsun” yazılı pastayı ikram etti, 
polislere çiçek verdi. Çevredeki 
vatandaşlar da alkışlarıyla yapılan 
sürprizi destekledi.

Grup adına konuşan Musa So-
nuç, grup üyeleri olarak, polislerin 
mutlu gününde yanlarında olmak 
istediklerini söyledi. Polis teşkila-
tının 173. yıl dönümünü kutlayan 
Sonuç, “Polis ekiplerini kavga var 
diye çağırmıştık fakat geldiklerin-
de pasta ve çiçeklerle karşıladık.” 
dedi. Programın sonunda grup 
üyeleriyle polisler hatıra fotoğrafı 
çektirdi.
n AA

‘Türkiye büyüyecek, çok daha güçlü olacak’
AK Parti Karaman Milletvekili 

ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, güçlü ve gelişmiş 
bir Karaman için çalıştıklarını söy-
ledi. 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü, Karaman Belediye-
si ve Karaman Valiliğini ziyaret 
eden Milletvekili Konuk, AK Parti 
İl Teşkilatının düzenlediği hafta-
lık olağan yönetim kurulu top-
lantısına katıldı. Larende Kapalı 
Pazarında esnafla bir araya gelen 
AK Parti Karaman Milletvekili 
ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk daha sonra Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Ali Osman Bebek’i ziyaret etti, 
devam eden yatırımlar hakkında 
bilgi aldı. 15 bin kişilik stadyum, 
3 bin kişilik kapalı spor salonu, 
bireysel spor kompleksi ve semt 
sahası gibi projelerin Karaman’a 
önemli katkı sağlayacağını belir-
ten Milletvekili Konuk, “Bu ya-
tırımlar Karaman’a büyük değer 
katacak. Şehrimize katma değer 
sağlayan, değer katan, sosyal ha-
yatı canlandıran, tüm projelerin 
takipçisiyiz. Tüm bu projelerin en 
sağlıklı şekilde yürütülmesi için 
büyük çaba sarf ediyoruz. Kara-
man, bu güzellikleri sonuna kadar 
hak ediyor. Daha sağlıklı nesille-
rin yetişmesi, daha dinamik bir 
Karaman için gençlik ve spor ol-
mazsa olmazımızdır” dedi. 
“TÜRKİYE OLARAK GİTTİĞİMİZ HER 

YERE ADALET GÖTÜRÜYORUZ” 
Karaman Belediye Başkanı Er-

tuğrul Çalışkan ve Karaman Va-
lisi Fahri Meral’i de ziyaret eden 
Milletvekili Konuk’un bir sonraki 
durağı AK Parti İl Teşkilatıydı. 
Haftalık Olağan Yönetim Kurulu 
Toplantısında konuşan Millet-

vekili Konuk, Türkiye’nin bütün 
zorluklara ve engellemelere rağ-
men büyümeye devam ettiğini 
kaydetti. Konuk, “Türkiye olarak 
gittiğimiz her yere adalet götü-
rüyoruz. Birlik ve beraberlik içe-
risinde bu kutlu yürüyüşe devam 
edeceğiz. Bu aziz ve necip mil-
let, tarih boyunca tüm dünyada 
adaleti ve huzuru hâkim kılmak 
için mücadele etmiştir. Bugün 
de aynı amaç uğruna canımızı 
dişimize takarak mücadelemize 
devam ediyoruz. Birileri okya-
nus ötesinden, binlerce kilometre 
mesafeden gelerek bölgemizde 
bir takım müdahaleler gerçekleş-
tiriyor. Burada ne işiniz var? Sını-
rınız mı var, kan bağınız mı var? 
Sebebini çok iyi biliyoruz. İçinde 
Suriye’nin de bulunduğu bu kıta 
sahanlığında 100 Trilyon Dolar’a 
yakın petrol zenginlikleri ve do-
ğalgaz rezervleri bulunuyor. Ora-
daki doğal zenginliğin peşindeler. 

Başta Amerika olmak üzere böl-
geye gelen batılı güçler aynı kay-
gı içerisindeler. Bizim ise burada 

bulunma sebebimiz belli. Tarih 
boyunca gittiğimiz yerlere ne 
için gittiysek şu anda Suriye’ye 

gidiş sebebimiz de aynı. Biz kan 
ve gözyaşı ile dolan bu yerlere 
huzuru ve güveni getirmek için 
gidiyoruz. Bunu güçlü olmazsak 
nasıl yapabiliriz? Çok şükür eski 
Türkiye artık geride kaldı. Artık 
her gün daha da büyüyen ve güç-
lenen bir Türkiye var. Daha da 
güçlü olacağız” dedi. 
“TÜRKİYE DAHA ÇOK BÜYÜYECEK 

VE DAHA ÇOK GÜÇLÜ OLACAK” 
Türkiye’nin 2017 yılının ilk 

çeyreğinde 5,3, ikinci çeyreğinde 
5,4, üçüncü çeyreğinde 11,1 ve 
dördüncü çeyrekte 7,3, ortalama 
olarak da 7,4’lük büyüme kay-
dettiğini ifade eden Milletvekili 
Konuk, “Büyüme rakamları ile 
2017 yılında G20 ülkeleri ara-
sında birinci sıraya oturduk. Reel 
olarak büyüdük ve büyümeye de 
devam edeceğiz. Ülkemizin he-
men yanı başında meydana gelen 
onca hadise asla tesadüf değildir. 
Batılı güçlerin burada Türkiye’yi 

de içine alan geniş bir coğrafyada 
bir takım hesapları var. O yüzden 
Sayın Cumhurbaşkanımıza arkası 
kesilmeyen saldırıların altında bu 
hesaplar yatıyor. Çünkü bu ülke 
başsız kalırsa onlar için Türkiye 
ile oynamak daha kolay olacak. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde AB, NATO 
veya dost bildiklerimizin saldı-
rılarını bertaraf ediyoruz. Bunu 
sağlam siyasi bir duruşla başarı-
yoruz. İnşallah Türkiye daha çok 
büyüyecek ve daha çok güçlü ola-
cak. Tabi bu büyüme ve gelişme 
ile Karaman da büyüyecek. Güçlü 
ve gelişmiş bir Karaman için teş-
kilatımız birlik ve beraberlik için-
de çalışmalarına devam ediyor, 
2019’a hazırlanırken çalınmadık 
kapı, sıkılmadık el bırakmaya-
cağız, birlik ve beraberlik içinde 
durmak yok, çalışmaya devam” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Karaman Belediyesi ve 
Karaman Valiliğini ziyaret eden Milletvekili Konuk, AK Parti İl Teşkilatının 

düzenlediği haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Saadet Armağan Güleç Korumaz
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“Bir haya-
lim var; Kon-
yaspor’un ba-
şarılı Avrupa 
kulüpleri ara-
sında yer aldı-
ğı. Her yıl ligde 
kalıcı olmak 
veya her sezonu 
ilk on içerisinde 
tamamlamak 
tatmin edici 
hedefler değil. 
Çok daha fazla-
sına ihtiyacımız 
var. Bu yüzden 
Yeşil Beyaz 
Dergisi’nin her 
sayısında Kav-
gam isimli bu 
bölümde Kon-
yaspor’u ileriye 
taşımak için 
çeşitli proje-
lere yer vere-
ceğim.” Yeşil 
Beyaz Konya 
Dergisi yazarı 
Sami Sertça-
kar, derginin 
23.sayısında 
hayallerini ve 
projelerini yazdı

Kabul edilemez hedeflerden biri olarak 
bahsettiğimiz ligi ilk on içerisinde tamam-
lamak şöyle dursun, mevcut durumda çetin 
bir ligde kalma savaşı vermekteyiz. En iyi 
senaryoda sezonu ligde kalmayı başararak 
tamamlayacağız. Ya sonra? Başarılarla, 
dolayısıyla yüksek gelirle geçirdiğimiz se-
zonların ardından düştüğümüz durum or-
tada. Lig, kupalar, iki sezon üst üste UEFA 
katılımı ve sattığımız oyunculardan elde edi-
len gelirleri göz önünde bulundurursak ha-
rika bir mali tablomuz vardı sezon başında. 
Böyle harika bir mali durumla dahi bu denli 
zor duruma düştüysek, borçla kapatacağımız 
mevcut sezonun ardından gelecek sezon bizi 
bekleyen durum oldukça korkutucu.

1-) Kabullenme
Öncelikle, samimi bir özeleştiri yapma-

dan hiçbir yere varamayız. İster taraftar, ister 
teknik heyet mensubu, ister futbolcu, ister 
yönetici olalım; ilk aşamamız “kabullenme.” 
Bir önceki paragrafta bahsettiğimiz başarıla-
rın ve imkanların ardından yaşanan durum, 
ders niteliğinde bir başarısızlık örneğidir. 
Büyük hatalar yapıldı ve Konyaspor gerçekten 
kötü yönetildi. Samimi bir şekilde bu gerçeği 
kabullenmek gerek ki yolumuza hatalarımız-
dan ders almış olarak devam edebilelim.

2-) Teşhis
Başarısızlığı kabullenmenin ardından 

atılması gereken adım ise teşhis. En önemli 
madde ile başlamak istiyorum. 

A-) Part-time kulüp yöneticiliği yapılmaz! 
Süper Lig’in son yıllara damga vuran takımı 
Konyaspor’un yönetimi hobi olarak yapılabi-
lecek bir iş değildir. Özellikle, tutmadığınız 
takımın yöneticiliğini yapmak oldukça zor bir 
iş olsa gerek! Bir gönle iki sevgili sığmayacağı 
gibi, iki takıma gönül vermek de mümkün de-
ğildir. Böyle bir durumda ya ikisi de sizin için bir 
anlam ifade etmiyordur ya da bir tanesi zoraki-
dir, mecburidir. Bir tarafta yöneticiliğini yaptı-
ğınız takım, diğer yanda bir İstanbul takımı. Si-
zinle hiçbir alakası olmayan İstanbul takımının 
taraftarı olmak için zorlama bir sebebiniz olma-
yacağına göre, zoraki tuttuğunuz takım hangisi 
siz karar verin. Hal böyle iken başarısızlığın 
sebebini çokta uzakta aramaya pek lüzum yok.

Çözüm: Tam zamanlı yönetim kadrosu. 
Maaşını Konyaspor’dan alan, dolayısıyla tek 
işi Konyaspor’a sahip çıkmak ve ileriye taşımak 
olan yöneticiler. Sıradan orta ölçekli bir şirketi 
yönetmek için dahi tüm zamanını işine adayan 
profesyonel yönetim kadrosuna ihtiyaç duyar-
ken, Konyaspor gibi dev bir yapıyı yönetmek 
için böyle bir ekibe ihtiyacınız olması kaçınıl-
maz. Yarısından fazlasının etkin rol almayacağı 
çift haneli rakamlarda kişi sayısından oluşan 
kalabalık bir yönetim kadrosuna da ihtiyaç yok. 
Eskilerin söylediği gibi; yarım akıllı iki olacağı-
na adam akıllı bir olsun. Gerekli yetkinliklere 
sahip yedi kişilik etkin bir ekip işi layıkıyla yeri-
ne getirecektir. Söz konusu yedi kişilik yönetim 
kadrosu nasıl seçilmeli? Tabi ki atama usu-
lüyle değil! Mevcut yapının derhal değişmesi 
ve aday listelerin bin, iki bin kişiyle yapılacak 
kongrelerde üyeler tarafından oy birliğiyle se-
çilmesi gerekmekte. Bunun için ise kulübün 
taraftar üyeliğine açılması lazım. Şu anda bir 
taraftarın kulübe üye olabilmesi için mevcut 
yönetimden iki yöneticiyi kendisine referans 
yapmalı; yani kısaca kendi halinde Kon-
yaspor’a gönül vermiş ve tuttuğu takıma bir 
şeyler katma amacı güden bir taraftarın ku-
lübe üye olmasının önü kapatılmış durumda. 
Akıl alır gibi değil, fakat durum böyle. Oysa 
taraftar kulübe üye olsa; binlerce kişinin sağ-
layacağı yıllık üyelik aidatı kulüp için ciddi 
bir gelir kaynağı olacak. Yönetimler binlerce 
kişi tarafından sağlıklı bir şekilde seçilecek. 
Yalnızca ve yalnızca orada bulunmayı hak 
eden, planlı projeli insanlar görev başın-
da olacak. Teyzesi defterdar olan faytonla 
damda gezemeyecek!

B-) Sezon başında Konyaspor’da ya-
pılan transferler tüm Türkiye’de hayretle 
karşılandı. Çünkü herkes bütçesi tüm Sü-
per Lig takımlarından daha iyi durumda 
olan Konyaspor’un kadrosuna büyük güç 
katmasını beklerken, Konyaspor hiçbir 

Süper Lig takımının kadrosunda istemeyece-
ği 3 forvet transfer etti. Bu o kadar önemli bir 
transfer konusu ki, sezonun ilk yarısı içerisinde 
takımı yöneten iki teknik adam da bu üç forvet 
ile oynamaktansa, takımı forvetsiz oynatmayı 
tercih ettiler! Nitekim devre arasında bu üç for-
veti gönderecek takım bile bulunamayışı duru-
mun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha göz-
ler önüne serdi. Kısaca, scouting yani oyuncu 
bulma ve transfer konusunda ligin en başarısız 
takımı unvanını bileğinin hakkıyla kazandı.

Çözüm: Konyaspor’un scouting bilgi ve ba-
şarısıyla ünü Türkiye çapında hızla yayılmakta 
olan bir taraftarı bulunmakta. Gerçek ismini 
gizli tutsa da Twitter kullanıcıları onu @Kon-
yasporScout ismiyle yakından tanımaktalar. 
Diğer Süper Lig takımları bile kendisinin pay-
laşımlarını sıkı sıkıya takip ederken Konyaspor 
yönetiminin kendisinden faydalanmıyor olması 
gerçekten akıl alır gibi değil. Çoktan tanışılmak 
için kulübe davet edilmiş olması, scout ekibine 
dahil edilmiş olması gerekirdi. Kendisinin Twit-
ter üzerinden kulübe tavsiye olarak sunduğu 
oyuncular birkaç yıl içerisinde büyük Avrupa 

kulüpleri tarafından fark edilmekte ve tabiri 
caizse kapılmakta. Eğer geçtiğimiz yıllarda 
değerlendirilmiş olsaydı bu oyuncuların takım 
başarısına sağlayacağı katkı bir yana, her yıl 
katlanan transfer değerleri sayesinde kulübe 
sağlayacağı maddi getiri de büyük miktarda 
olacaktı. Ne yazık ki göz göre göre mahrum kal-
dık ve kalmaya da devam ediyoruz.

Benzer bir şekilde Twitter üzerinde Kon-
yaspor’un her hafta oynayacağı rakip üzerine 
kapsamlı bir analiz yayınlayan; rakibin önlem 
alınması gereken güçlü yanlarına ve kulla-
nılması gereken zafiyetlerine dikkat çeken @
KonyasporAnaliz isimli bir taraftar bulunmakta. 
Normal şartlarda kolaylıkla galip gelebileceği-
miz birçok karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldık 
bu sezon. Özellikle her maç öncesi ve sonrası 
çalışmalarını dikkatle okuduğum bu arkadaşı-
mızın parmak bastığı noktaların gerçekten bu 
karşılaşmaların kaybedilme nedenleri olarak 
önümüze çıktığını görmekteyim. Kulübe davet 
edilip mevcut teknik ekibe takviye güç olarak 
faydalanılamaz mıydı kendisinden? Bu şekilde 
kazanılması muhtemel birçok puanı kaybetmiş 

olmamız çok acı değil mi?
Benzer bir şekilde yıllardır Konyaspor ku-

lübüne forma tasarımı teklifleri sunmaktayım. 
Özellikle UEFA arenasında boy gösterecek olan 
takımımız için önemli konulardan biri idi maç-
larda üzerinde taşıyacağı formalar. Bir önceki 
sayıda yer alan forma tasarımlarım taraftar ta-
rafından da büyük ilgi gördü. Objektif bir gözle 
değerlendirerek ben de tasarımların Avrupa 
kulüpleri standardının bile oldukça üzerinde bir 
güzelliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Göğüs 
kısmında bulunan iki çizginin aynı sezonda alı-
nan iki kupayı temsil etmesine kadar ince de-
taylarla hazırlanmış bu formalar da maalesef 
kulüp yönetimi tarafından dikkate alınmadı. 
Tıpkı Konyaspor kulübü için sunmakta olduğum 
kalkınma projeleri gibi.

C-) Tüm Konya şehrinin takımı olan Kon-
yaspor’un başta mali konular olmak üzere şef-
faf olmayışı gerçekten garip bir durum. Sahibi 
şehir halkı olan bir kulübün mali durum ve dö-
kümünün şehrin halkından gizlenmesi akıl alır 
gibi değil. Hem bu gizli kapaklı durum, hem an-
laşılması mümkün olmayan transferler netice-
sinde dibe vuran mali yapı, hem de ortaya çıkan 
Konya Store skandalı neticesinde şehir halkının 
yönetime olan güveni çökmüş durumda. İnsan-
lar güvenmedikleri bir yapıya ne kadar destek 
verebilirler? Vermeyecekleri aşikâr.

Çözüm: Bu şehrin halkından, yani Kon-
yaspor’un asıl sahibinden saklayacak hiçbir 
şeyimiz olmamalı. Gelir/gider tablosu ve mali 
durum açıkça taraftara ibraz edilebilmeli. Ve-
remeyecek hesabı olmayan hesabı gizlemez 
değil mi? Ortada hiçbir problem olmasa her şey 
mükemmel ilerlese bile böyle olması gerekir; ki 
şu anda durum bunun tam tersi. Kimsenin ak-
lında soru işareti bırakmamak için, şeffaf yapı 
şart. Madem alnımız ak başımız dik; bu tabloyu 
da gururla sunabiliriz değil mi?

Sevgili dostlar, bu sayı ile birlikte Kon-
yaspor’un en zayıf yönlerini ve temeline dair 
yapılanma planımı konu edindiğim yazımda 
Kavgam isimli bölümüme giriş yaptım. Önü-
müzdeki sayılarda proje bazında ilerleyeceğim. 
Ekonomik kalkınma ve marka yönetimi ana te-
malı bir yazı dizisi sunacağım beğeninize.

Görüş ve fikirlerinizi iletişim adreslerim 
aracılığı ile bana ulaştırmanızı önemle rica 
ederim.

Konyaspor için hep birlikte üretmeye de-
vam edelim.

Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle.
Saygılarımla.

n SAMİ SERTÇAKAR
İletişim: sertcakar@piexo.net
Twitter: @samisertcakar

KONYASPOR
İÇİN ÜRETMEK
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Türkiye Judo Federasyonu Başka-
nı Sezer Huysuz, göreve geldiklerin-
den bu yana altyapıya yatırım yapmak 
için uğraş verdiklerini ancak bunun 
meyvelerini toplamak için zamana 
ihtiyaç duyduklarını söyledi. Huysuz, 
günü kurtarmaktan çok judonun ge-
leceğini kurtarmak için çalıştıklarını 
anlattı.

Genç takımın İtalya, ümit takımın 
Almanya, diğerlerinin de Antalya 
Grand Prix’inde mücadele ettiğini 
belirten Huysuz, “Gençlere daha fazla 
yatırım yapmamız gerektiğini her za-
man söylüyorum. Sadece günü kurtar-
mak adına madalyalar almak bir şey 
getirmiyor. Şu anda çok umutluyum.” 
ifadelerini kullandı. İki sıklette Genç-
lik Olimpiyatları’nda yer alacaklarına 
dikkati çeken Huysuz, “Biz, hem İtal-

ya, hem Almanya, hem de Antalya’da 
bir organizasyon içindeyiz. 2020’ye 
hazırlanırken, 2024’ün takımını da ha-
zırlayacağız. 2020 Olimpiyatları’ndan 
önce 2024 Olimpiyatları’nı düşünüyo-
ruz. Bunu yapmazsak hata yaparız.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Ellerindeki verilerle gidebilecek-
leri yerin belli olduğuna vurgu yapan 
Huysuz, şöyle konuştu:

“Altyapıya yatırım yaparak 2024’e 
nasıl gideceğimiz de belli. 2024’ün ta-
kımını, 2019 ve 2020 gibi hazırlarsak 
zaten o zaman kurtarmış oluruz. Biz 
her olimpiyat sonrasında yeni sporcu 
bulma dönemine giriyoruz. Orada da 
iş işten geçmiş oluyor.”

2020 TOKYO’YA 8 SPORCU 
Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olim-

piyatları’na yönelik çalışmaların 

yürütüldüğünü anlattı. Bu yıl başlan-
gıcında aldıkları madalyaları hatır-
latan Huysuz, şöyle konuştu: “2020 
Tokyo Olimpiyatları’na 8 sporcuyla 
katılacağımızı söylüyorum. Alttan 
gelen kardeşlerimizle olimpiyatlarda 
yerimizi alacağız. Bunu söylerken is-
tatistiklere, aldığımız madalyalar ve 
sıkletlerdeki duruma bakarak söylü-
yorum. Bunu söylerken, inanarak söy-
lüyorum. Bunu günü kurtarmak adına 
söylemiyorum. Dünya sıralamasında 
7 kardeşimiz ilk 30 içinde. Bunun içi-
ne bir kişi daha koyacağız ve buradan 
da olimpiyatlara gidecekler. 4 yıllık 
çalışmalarla olimpiyatlarda madalya 
alamazsınız.” 

“EV SAHİPLİĞİ 
         STRES YAPIYOR”

Huysuz, Antalya’daki grand prix 

müsabakalarındaki durumdan mem-
nun olmadığını dile getirdi. “Memnun 
olmak o kadar kolay değil.” diyen 
Huysuz, “Ev sahipliği stres yapıyor. 
Ev sahibi olduğumuz yerde daha çok 
madalya almak istiyoruz. Bazı sporcu-
larımız ev sahipliği yaparken o stresi 
kaldıramıyor. O stresin oluşturduğu 
olumsuz neticeler burada da oldu.” 
şeklinde görüş belirtti.

Grand prix müsabakalarında 
sporcuları da fazla zorlamadıklarını 
ifade eden Huysuz, “Bizim amacımız 
buradaki maçlardan çok iki hafta son-
raki Avrupa Şampiyonası. Bu yüzden 
çocuklarımızı çok da zorlamadık. 60 
kiloda Ahmet Şahin Kaba ve Bekir 
Özlü’yü yarıştırmadık. Bu sene yüksek 
bir katılım da oldu. 52 ülkeden 344 
sporcu müsabakalara katıldı.” değer-

lendirmesini yaptı.
Antalya’da ileriye dönük umutlan-

dırıcı sonuçlar aldıklarını dile getiren 
Sezer Huysuz, şunları kaydetti: “Bilal 
Çiloğlu bizim altın madalya bekledi-
ğimiz bir sporcumuzdu. Şanssızlık. 

Judoda yenilmeyen adam yoktur. Bu 
da bizi üzdü. Biz, Bilal’den olimpiyat-
larda altın madalya bekliyoruz. Ve-
dat’ın (Albayrak) altın madalyası bizi 
sevindirdi.”
n AA

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un 
genç oyuncularından Savaş Polat, ligde oynanacak olan 
Bandırmaspor maçını da kazanarak Play – Off için önemli 
bir adım atmak istediklerini söyledi. İkinci yarıda güzel bir 
çıkış yakaladıklarını ifade eden Polat, “Ligin ikinci yarısın-
da sadece iki kez yenildik. Güçlü takımlara karşı kaybettik. 
Ama hala Play – Off şansımız sürüyor. Silivrispor maçı ile 
yeniden kendimize geldik. Bundan sonraki maçlarımızı da 
kazanarak Play – Off oynamak istiyoruz” ifadelerini kullan-
dı.
n MUHAMMED SAYDAM

Savaş Polat: 
Play – Off istiyoruz

Yavru Kartal Konya Anadolu Selçuks-
por, ligin 30.hafta maçında kendi saha-
sında Silivrispor’u 4-2 ile geçerek Play 
– Off iddiasını sürdürdü. Ligde 48 puana 
ulaşan yeşil beyazlı takım sıralamada 
8.sıradaki yerini korurken, üst sıralarda 
bulunan rakipleri ile puan farkını azalttı. 
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Konya Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı 
Mehmet Güney, son ana kadar mücadele 
edeceklerini ifade ederek, Play – Off iddi-
asını sürdürmek istediklerini belirtti

‘KENDİ İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDIK’
Konya Anadolu Selçukspor’un son 

durumu hakkında açıklamalarda bulunan 

Kulüp Başkanı Mehmet Güney, Silivri 
maçında konsantrasyon eksikliği yaşa-
dıklarını ifade ederek, “Ligin son haftaları 
yaklaştıkça oynadığımız her müsabaka 
daha da zorlaşıyor. Artık bütün takımların 
hata yapma lüksü kalmadı. Sahaya çıkan 
takımlar kayıp yaşamak istemiyor. Bu 
hafta bizde ligin son sırasında yer alan ve 
kaybedebileceği hiçbir şey oymayan bir 
takımla karşılaştık. Kendi işimizi kendi-
miz zorlaştırdık ama neticede kazandık. 
Rakibimizin ligde bulunduğu konum bi-
zim konsantrasyon kaybı yaşamamıza 
neden oldu. Nitekim sahada maçta bu-
nun zorluklarını yaşadık” dedi.

‘HEDEFLİ BİR TAKIM OLACAĞIZ’
Ligde hedefleri olan, aynı zamanda 

altyapı görevi gören bir takım olmak iste-
diklerini sözlerine ekleyen Başkan Güney, 
“İnşallah kalan haftalarda aynı sorunla 
bir kez daha karşılaşmayız. Ama ligin son 
haftasına kadar Play - Off iddiamızı sürdü-
receğiz. Diğer yandan Konyaspor’un da 
galip gelmesi bizi çok mutlu etti. Konya 
olarak mutlu bir hafta sonu geçirdik. İki 
takımımız da galip geldi. İnşallah bu se-
riler devam edecek ve sezon sonunda en 
iyi noktalarda olmak en büyük ümidimiz. 
Her ne kadar altyapı çalışmalarına ağırlık 
vererek oyuncu yetiştirmeyi görev bilsek 

de ligde de üst sıraları zorlayan, hedefli 
bir takım olmayı arzu ediyoruz. Bunun 
mücadelesini de son maça kadar sürdü-
receğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Konya Anadolu Selçukspor, ligin 

31.hafta maçında deplasmanda Bandır-
maspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil 
beyazlı takım bu maçın hazırlıklarına dün 
yaptığı antrenman ile başladı. Tatlıcak 
Tesisleri’nde yapılan idman Teknik Direk-
tör Mustafa Alper Avcı gözetiminde ger-
çekleştirildi. Yavru Kartal, deplasmanda 
oynayacağı zorlu maçı kazanarak üst 
sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Kulüp Başkanı 
Mehmet Güney açıklamalarda bulundu. Silivrispor maçının zor geçtiğini ancak kazanmasını 
bildiklerini belirten Güney, Play – Off iddiasının son haftaya kadar süreceğini sözlerine ekledi

2020 Olimpiyatlarına Türkiye’den 8 sporcu

İddiamız sürecek!

Anadolu Yıldızlar Ligi Badmin-
tonda finale yükselen Konya erkek 
takımı, Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü 
ziyaret etti. 

Spor Genel Müdürlüğü tara-
fından organize edilen Anadolu 
Yıldızlar Ligi projesi kapsamında 
Manisa’da yapılan 2017-2018 se-
zonu Analig Badminton Yarı Final 
Müsabakalarında finale yükselen 
Konya Karması Erkek Takımı, ant-
renörleri Fersun Gergin, Cemil 
Küçükkolbaşı, Badminton İl Tem-
silcisi Mehmet Zeki Erkan ve ASP 
Spor Kulübü Başkanı Süreyya Ho-
rasanlı, Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’e 

ziyarette bulundu. 
Finale yükselen sporcuları teb-

rik eden İl Müdürü Ömer Ersöz, 
Mayıs ayında Bolu’da yapılacak 
olan finallerde başarı dileklerini 
iletti.  n SPOR SERVİSİ

Genç sporculardan 
Ömer Ersöz’e ziyaret

Türkiye Kick Boks Federasyonu 
faaliyet programında yer alan Alpe-
ren Atabey Anısına 3.Uluslararası 
Türkiye Açık Kick Boks Müsabakaları 
05-08 Nisan 2018 tarihleri arasında 
Antalya’da yapıldı. 

3.Uluslararası Türkiye Açık Kick 
Boks Müsabakalarında Konyalı spor-
culardan Minikler 32 kiloda Emircan 
Abdullah Besekerek üçüncü, Yıldızlar 
63 kiloda Ali Demiş birinci, 47 kiloda 
Muzaffer Karabulut ve 60 kiloda İclal 
Akbak üçüncü oldu. Gençler katego-
risinde 57 kiloda M. Kaan Ekici, 60 
kiloda Serdar Çınar, 70 kiloda Sab-
riye Gür, +70 kiloda Bircan Dönmez, 
70 kiloda Şeyma İyiel ikinci, 57 ki-
loda Enes Sevinç ve 67 kiloda Yusuf 

Sevinç ise üçüncü oldu. 
Büyükler kategorisinde ise +70 

kiloda Dilber Dönmez ikinci olarak 
gümüş madalya kazandı.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporcular 
12 madalya kazandı

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’nda Konya 
TOHM sporcusu, Emine Göğebakan gümüş madalya 
kazanarak dünya ikincisi oldu. 100’e yakın ülkeden 946 
sporcunun mücadele ettiği Tunus’un Hammamet şehrinde 
düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’nın ilk 
gününde bayanlar 42 kiloda Konya TOHM sporcusu Emine 
Göğebakan gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı 
açıklamada Konya TOHM sporcusu Emine Göğebakan’ı ve 
antrenörlerini tebrik ederek, başarıları diledi.
n SPOR SERVİSİ

Tekvandoda Emine, 
dünya ikincisi oldu

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 30 17 6 7 47 25 22 57
2.ŞANLIURFASPOR 30 17 4 9 46 30 16 55
3.ALTAY 30 15 9 6 52 30 22 54
4.SAKARYASPOR 30 15 9 6 48 33 15 54
5.BUGSAŞ SPOR 30 15 8 7 50 29 21 53
6.BANDIRMASPOR 30 15 7 8 46 32 14 52
7.HACETTEPE SPOR 30 13 11 6 42 25 17 50
8.ANADOLU SELÇUK 30 13 9 8 44 40 4 48
9.NİĞDE BLD.SPOR 30 12 6 12 36 40 -4 42
10.KIRKLARELİSPOR 30 10 8 12 36 43 -7 38
11.PENDİKSPOR 30 9 9 12 32 39 -7 36
12.ZONGULDAK 30 9 9 12 24 31 -7 36
13.KAHRAMANMARAŞ 30 8 11 11 35 45 -10 35
14.KARAGÜMRÜK 30 9 4 17 29 44 -15 31
15.FETHİYESPOR 30 6 11 13 33 47 -14 29
16.NAZİLLİ BLD.SPOR 30 5 8 17 26 51 -25 23
17.KARŞIYAKA 30 6 9 15 30 43 -13 21
18.SİLİVRİSPOR 30 2 10 18 22 51 -29 16



RPS

Süper Lig’in devre arasında Antalyaspor’dan ayrı-
larak Konyaspor’un yolunu tutan Samuel Eto’o ile ilgili 
Antalyaspor cephesinden saçma sapan bir iddia ortaya 
atıldı. Küme düşme potasını yakından ilgilendiren maç-
ta pazar günü Konyaspor’u ağırlayacak Antalyaspor’da 
Asbaşkan Şefik Öz, Kamerunlu yıldız futbolcunun kendi 
futbolcularını arayıp şike teklif ettiği imasında bulundu.

“ETO’O OYUNCULARIMIZIN AKLINI ÇELİYOR”
Çirkin iddialarda bulunan Şefik Öz, Samuel 

Eto’o’nun, kritik maç öncesi Antalyaspor’dan eski takım 
arkadaşlarını aradığı duyumları geldiğini söyledi.

Eto’o’nun Antalyaspor’la sezon sonunda sözleş-
mesi bitecek bazı futbolcuları arayarak Konyaspor’a 
transfer olabileceklerini söylediği yönünde dedikodular 
dolaştığını ifade eden Şefik Öz, “Samuel Eto’o’nun eski 
takım arkadaşlarını arayarak akıllarını çeldiğine inan-
mak istemiyoruz ama böyle bir dedikodu dolaşıyor. 
Bu konuyla ilgili bugün 50’ye yakın telefon geldi. Kon-
yaspor yönetimi de böyle bir maçtan önce böyle şeyler 
olsun istemez. Bu durumu bazı menajerler manipüle 
edebilir, ancak Eto’o’ya böyle bir şey yakışmaz” diye 
belirtti.

Öz, “Hangi futbolcuları aradığıyla ilgili bilgimiz 
yok, bu durumu futbolcularımıza da sormayacağız. 
Böyle bir telefon gelmişse dahi futbolcularımız gereken 
yanıtı vermiştir” dedi.

KONYASPOR TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ
Şefik Öz’ün çirkin açıklamalarının ardından Kon-

yaspor taraftarı duruma tepki gösterdi. Sosyal med-
yada yaptıkları paylaşımlarla Antalyaspor yönetimini 
hedef alan yeşil beyaz renklere gönül verenler, yapılan 
açıklamaların maç öncesi takımı motive etme amaçlı 
olduğunu ifade etti. 

GEÇMİŞTE DE YAPTILAR 
Antalyaspor yönetiminin gündem değiştirme 

amaçlı bu çıkışı ilk değil. Daha önce de dönemin Antal-
yaspor başkanı, Gültekin Gencer bir Konyaspor mağ-
lubiyeti sonrası, bazı Konyasporlu futbolcuların para-
sını alamadığı gerekçesi ile o dönem Antalyaspor’da 
oynayan Samuel Eto’o’ya ‘Beni Antalyaspor’a transfer 
ettir’ dediğini iddia etmişti. Ancak daha sonra Eto’o 
Antalyaspor’dan parasını alamadığı gerekçesi ile Kon-
yaspor’a transfer olmuştu.
n SPOR SERVİSİ

Antalyaspor yönetiminden çirkin iddialar

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR FK 28 18 5 5 49 27 22 59
2.GALATASARAY 28 18 3 7 63 30 33 57
3.BEŞİKTAŞ 28 16 8 4 53 24 29 56
4.FENERBAHÇE 28 15 9 4 56 30 26 54
5.TRABZONSPOR 28 12 9 7 50 39 11 45
6.KAYSERİSPOR 28 11 8 9 36 41 -5 41
7.SİVASSPOR 28 12 5 11 37 43 -6 41
8.GÖZTEPE 28 11 7 10 40 46 -6 40
9.KASIMPAŞA 28 10 7 11 44 46 -2 37
10.YENİ MALATYASPOR 28 10 7 11 33 37 -4 37
11.AKHİSARSPOR 28 9 7 12 38 45 -7 34
12.ANTALYASPOR 28 9 7 12 35 48 -13 34
13.BURSASPOR 28 9 6 13 34 38 -4 33
14.ALANYASPOR 28 9 4 15 44 49 -5 31
15.GENÇLERBİRLİĞİ 28 7 9 12 33 43 -10 30
16.A. KONYASPOR 28 7 7 14 31 36 -5 28
17.OSMANLISPOR 28 7 7 14 38 47 -9 28
18.KARABÜKSPOR 28 3 3 22 19 64 -45 12

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2017-2018

PUAN DURUMU

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Kulü-
bü’nün Başkanı Mustafa Cengiz, Konyalı Spor 
Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik’i makamında 
ziyaret etti. İkili ziyarette fikir alışverişinde bulundu. 
Konyalı bürokrat Faruk Özçelik, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken, Galatasaray Başkanı 
Mustafa Cengiz, Faruk Özçelik’e 42 numaralı Gala-
tasaray forması hediye etti. Özçelik ve Cengiz daha 
sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.  n SPOR SERVİSİ

Mustafa Cengiz’den 
Özçelik’e ziyaret

Bursaspor 
Mustafa Er’e emanet

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’da Fran-
sız teknik direktör Paul Le Guen’in sözleşmesinin tek ta-
raflı feshedilmesinin ardından takım, yardımcı antrenör 
Mustafa Er’e teslim edildi. Alınan bilgiye göre, yeşil-be-
yazlı yönetim kurulu, takımın başına getirilecek teknik 
direktör konusunda bir görüşme gerçekleştirildi.

Yapılan görüşmelerde, ligde kalan 6 hafta için takı-
mın, Le Guen’in yardımcılığını yapan antrenör Er’e teslim 
edilmesi kararlaştırıldı. Yeşil-beyazlı yönetim, akşam sa-
atlerinde gerçekleştirilecek antrenman öncesi tesislere 
davet ettiği Er ile görüşerek kararı kendisine tebliğ etti.

Bursaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları çerçevesin-
de, bu akşam yapılacak antrenmanda, takımın başında 
Mustafa Er olacak. Öte yandan, Le Guen de bazı oyuncu-
lar ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşıp Özlüce Tesisleri’n-
den ayrıldı.

Mustafa Er, yeşil-beyazlı takımın geçen sezon 2-1 
kazanarak, ligde kalmayı garantilediği son maç olan 
Trabzonspor karşılaşmasında, takımın başında teknik di-
rektör olarak sahaya çıkmıştı. Er, Le Guen’in teknik direk-
törlüğe getirilmesinin ardından yardımcı antrenör olarak 
görevini sürdürüyordu. n AA

Gençlerbirliği’nden
ikinci yarıda büyük çıkış

Spor Toto Süper Lig’de ilk 11 haftalık 
periyotta 8 puan toplayan Gençlerbirliği, 
ikinci yarının aynı döneminde 16 puanı ha-
nesine yazdırdı ve bu süreçte en fazla puan 
artışı yaşayan ekip oldu.

Ligde ilk 11 haftayı 8 puan ve averajla 
son sırada geçen Gençlerbirliği, ikinci yarı-
nın aynı döneminde 16 puan elde etti. Baş-
kent temsilcisi, iki devrenin 11 haftalık pe-
riyodunda 8 puanlık artış ile performansını 
en fazla yükselten ekip olarak dikkati çekti.

Şampiyonluk mücadelesi veren takım-
lardan Beşiktaş ile Fenerbahçe, söz konusu 
süreçte ilk yarıdaki puanlarını geçerken, 

Galatasaray ilk devreye göre geride kaldı. 
Medipol Başakşehir’in elde ettiği puan ise 
değişmedi.

Performansını yükselten takımlar sı-
ralamasında Gençlerbirliği’ni 6 puanlık 
artışla Kasımpaşa, 5’er puanla Antalyaspor 
ve Beşiktaş, 4 puanla Fenerbahçe, 3’er 
puanla Atiker Konyaspor, Osmanlıspor ve 
Trabzonspor ile 1 puanla Evkur Yeni Malat-
yaspor izledi.

İlk 11 haftada 23 puan toplayan Medi-
pol Başakşehir, ikinci devrenin ilk 11 ma-
çında da aynı puana ulaştı.
n AA

Süper Lig karıştı
28. haftanın son maçına Gençlerbirliği’nin Galatasaray’ı mağlup etmesi Süper Lig’i karıştırdı. 

Galatasaray liderliği Başakşehir’e kaptırırken, haftayı Sivasspor galibiyeti ile kapatan ve 
rakiplerinin puan kaybını bekleyen temsilcimiz Atiker Konyaspor büyük hayal kırıklığı yaşadı

Spor Toto Süper Lig’de son 6 haftaya 
girilirken, şampiyonluk ve kümede kalma 
yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor. 
Bu yıl 60. sezonu oynanan Süper Lig’de 
tarihin en çekişmeli dönemlerinden biri 
hem zirvede hem de alt sıralarda geçiyor. 

Şampiyonluk yolunda 4 takım sezonu 
zirvede tamamlamak içim son 6 hafta 
kıyasıya bir yarışa girecek. Ligin zirve-
sindeki Medipol Başakşehir’in 59, ikinci 
Galatasaray’ın 57, üçüncü Beşiktaş’ın 56, 
dördüncü Fenerbahçe’nin ise 54 puanı 
bulunuyor.

AVANTAJ MEDİPOL 
BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY’DA

Şampiyonluk yarışında Medipol 
Başakşehir ve Galatasaray rakiplerine 
göre bir adım önde bulunuyor.  Yarışta 
en kritik maçlardan birisi ise önümüzde-
ki hafta oynanacak. Ligin 29. haftasında 
ikinci sıradaki Galatasaray, sahasında 
lider Medipol Başakşehir’i konuk edecek. 
Sarı-kırmızılılar kalan 6 maçını da kaza-
narak şampiyonluk ipini göğüslemeye 
çalışacak. Ligde bu hafta zirveye çıkan 
Medipol Başakşehir ise Galatasaray’la 
berabere kalıp geri kalan 5 maçını da ka-
zanması durumunda arkasındaki takımla-
ra bakmadan şampiyon olacak.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE’YE TÜM 
MAÇLARINI KAZANMAK YETMİYOR

İlk ikiyi takip eden Beşiktaş ve Fener-
bahçe’ye ise tüm maçlarını kazanmak 
yetmiyor. Beşiktaş kalan maçlarını kazan-
ması durumunda önündeki rakiplerinin 6 
haftada 4 puan kaybetmesini bekleyecek. 
Fenerbahçe’nin şansı ise diğer rakiple-
rine göre daha az. Sarı-lacivertliler, 18 
puan alıp rakiplerinin puan kayıplarına 
göre 4 yıllık şampiyonluk özlemini dindir-
meye çalışacak. Fenerbahçe’nin avantajı 
ise kalan 6 haftada Galatasaray-Medipol 
Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş maçla-
rının oynanacak olması. 

ZİRVEDE KALAN MAÇLAR
Zirve yarışı veren 4 takımın kalan 

maçları şöyle:
Medipol Başakşehir: Galatasaray 

(D), Kayserispor, Osmanlıspor (D), De-
mir Grup Sivasspor, Antalyaspor (D), 
Kasımpaşa.

Galatasaray: Medipol Başakşehir, 
Aytemiz Alanyaspor (D), Beşiktaş, Tele-
set Mobilya Akhisarspor (D), Evkur Yeni 

Malatyaspor, Göztepe (D).
Beşiktaş: Teleset Mobilya Akhi-

sarspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor, Ga-
latasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor 
(D), Demir Grup Sivasspor. 

Fenerbahçe: Demir Grup Sivasspor 
(D), Antalyaspor, Kasımpaşa (D), Bur-
saspor, Kardemir Karabükspor (D), Ati-
ker Konyaspor.

ALT SIRALAR DAHA DA KARIŞIK
Ligin zirvesi kadar küme düşme hat-

tında da büyük bir çekişme yaşanıyor. 
Kardemir Karabükspor’un küme düşmesi 
kesinleşirken, Spor Toto 1. Lig’in yolunu 
tutacak son 2 takımı kalan 6 haftada oy-
nanacak maçlar belirleyecek. Ligin 17. 
sırasındaki Osmanlıspor’la, 11. sıradaki 
Teleset Mobilya Akhisarspor arasında 
sadece 6 puan fark bulunuyor.

Osmanlıspor ile 16. Atiker Kon-
yaspor’u 28’er, 15. Gençlerbirliği’nin 
30, 14. Aytemiz Alanyaspor’un 31, 13. 
Bursaspor’un 33, 12. Antalyaspor ile 11. 
Teleset Mobilya Akhisarspor’un ise 34’er 
puanı var.

Alt sıralardaki takımların kalan maç-
ları şöyle:

Osmanlıspor: Trabzonspor, Gençler-
birliği (D), Medipol Başakşehir, Aytemiz 
Alanyaspor (D), Beşiktaş, Teleset Mobil-
ya Akhisarspor (D).

Atiker Konyaspor: Antalyaspor (D), 
Kasımpaşa, Bursaspor (D), Kardemir Ka-
rabükspor (D), Göztepe, Fenerbahçe (D).

Gençlerbirliği: Kayserispor (D), Os-
manlıspor, Demir Grup Sivasspor (D), 
Antalyaspor, Kasımpaşa (D), Bursaspor.

Aytemiz Alanyaspor: Evkur Yeni Ma-
latyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor 
(D), Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor 
(D), Antalyaspor.

Bursaspor: Göztepe (D), Kardemir 
Karabükspor (D), Atiker Konyaspor, Fe-
nerbahçe (D), Trabzonspor, Gençlerbirli-
ği (D).

Antalyaspor: Atiker Konyaspor, Fe-
nerbahçe (D), Trabzonspor, Gençlerbir-
liği (D), Medipol Başakşehir, Aytemiz 
Alanyaspor (D).

Teleset Mobilya Akhisarspor: Beşik-
taş, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor 
(D), Galatasaray, Kayserispor (D), Os-
manlıspor.
n AA
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