
Kışın da ‘gel’diler!
Turizm acentalarına 

uçak başı 9 bin dolara 
kadar destek verilmesi 

kış aylarında da turizmin 
hareketlenmesini sağladı. 

Uygulama ile Konya’da 
da İranlı ve Çinli turist 

sayısında artış yaşandı

9 BİN DOLAR DESTEK 
AVANTAJ SAĞLADI

Bakanlar Kurulu kararıyla Kasım, 
Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 
turist getiren acentelere uçak 
başı 9 bin dolar verilmesini de-
ğerlendiren İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, turiz-
min her mevsim canlı tutulması 
açısından avantaj oluşturduğunu 
belirtti.

TURİSTİ KONYA’DA
TUTMAK GEREKİYOR

Turistleri Konya’da tutmak gerek-
tiğine dikkat çeken Yarar, “Şehir 
olarak çalışmamızı büyütürsek 
Konya’da konaklamalar artar. Tur 
şirketleri Konya’ya 1 gün ayırıyor. 
Oysa Konya büyük bir şehir. Kon-
ya’ya 1 hafta ayrılması gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.  
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Ilgın Şeker’e
637 milyon TL!

Ereğli eğitim 
için seferber!

14 Şeker fabrikasının özelleş-
tirilmesi kararı kapsamında 
Ilgın Şeker Fabrikası’nın ihalesi 
yapıldı. Yapılan ihaleyle Ilgın 
Şeker Fabrikası ihaleyi 637 
milyon TL rekor bedelle Alteks 
Tekstil’e satışı gerçekleştirildi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatıy-
la başlatılan okuma-yazma 
seferberliğine destek veren 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, eğitimin her yaşta 
kıymetli olduğunu vurguladı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

ORGANİK YUMURTA 
DİYE BİR ŞEY YOK!

ŞEHRİN VİZYONUNU 
VATANDAŞ BELİRLEYECEK

Yumurtalara barkod sistemi geldi

Şehrim 2023 Otobüsü Konya’da

Yumurtalara “yetiştirme metodu kodu” sistemi getirildi. Ta-
vukçuluk yapan işletmeler ise piyasada organik yumurtanın 
bulunmadığını iddia ederek, tavuklara yedirilen yemlere 
dikkat çekti.

Şehrim 2023 Otobüsü, 3 gün boyunca vatandaşlara Konya 
ile ilgili düşüncelerini, beklentilerini soracak. Çalışma so-
nunda AK Parti hedefleri ile ilgili yol haritası oluşturacak.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 14’TE

Bedesten nefes aldı
Bin araçlık yeraltı otoparkı hizmete girdi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımı tamamlanan Tarihi Osmanlı 
Buğday Pazarı kapsamındaki bin 
araçlık yeraltı otoparkı, dün itibariyle 
vatandaşların ve esnafların hizmetine 
açıldı. Otoparkla esnaf rahat bir nefes aldı. 
Otoparka abone olmanın yanında 
normal ücret tarifesi ile kullanılarak 
faydalanabilinecek. Bölge esnafı otoparkı 
kullanmaya başlarken, trafik ve zabıta 
ekiplerinin bölgede sık sık denetimler 
yapmasını istiyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

12 Seha Yapı’dan
fuara 4 proje 15 Araçlar sıcak 

havaya hazırlanmalı 17 Kayseri’nin kimliği 
geleceğe aktarılıyor

Yapı Fuarı’nda 
hedef 40 bin!

19-22 Nisan’da gerçekleşecek 2. Yapı Fuarı hakkında bilgi 
veren TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı 

Ayyıldız, “Geçen yıl ziyaretçi sayımız 34 bin civarındaydı. Bu 
yıl hedefimiz 40 bin ziyaretçiyi aşmak” dedi. n SAYFA 7’DE

Buğday desteği
gözden geçirilmeli

Ziraat Mühendisleri 
Odası (ZMO) Konya 
Başkanı Celil Çalış, 
yürürlüğe giren 
‘Milli Tarım Projesi’ 
kapsamındaki havza 
bazlı ürün destekleme 
modelinde, buğday 
üretiminin farklı 
değerlendirilmesi 
gerektiğini söyledi.  
n SAYFA 5’TE

Abdüssettar Yarar
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Toplumun kandırılmaması ve yanıltılmaması adına hem de haksız kazancın önüne geçilebilmesi için yumurtalara “yetiştirme metodu kodu” sis-
temi getirildi. Tavukçuluk yapan işletmeler piyasada organik yumurtanın bulunmadığını iddia ederek, tavuklara yedirilen yemlere dikkat çekti 

Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı Yeraltı Otoparkı, hizmetine açıldı. Bölge esnafı otoparkın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti

Organik mi değil mi?

Otopark açıldı, Bedesten nefes aldı

Toplumun kandırılmaması 
ve yanıltılmaması adına yumur-
talara barkod sistemi getirildi. 
16 Nisan 2018 tarihinden iti-
baren uygulamaya giren “yetiş-
tirme metodu kodu” sistemi ile 
vatandaşlar yumurtanın kodu-
nu bakarak, satın alabilecek. Bu 
kapsamda, “Organik yetiştirici-
likte “0”, açık dolaşımda yetişen 
için “1”, kümeste kafessiz yetiş-
tiricilik için “2”, kafeste yetişti-
ricilik için “3” kodları belirlendi. 
Tavukçuluk ile uğraşan üretici-

ler ise her yumurtanın organik 
olarak satıldığını ancak organik 
bir yumurtanın kesinlikle bulun-
mayacağını belirtti. Şenyum Ta-
vukçuluk İşletme Sahibi Taner 
Şensözlü “Benim gibi toptan-
cılardan lekeli yumurtayı gelip 
alıyorlar ve organik diye satıyor-
lar” dedi. 

“ORGANİK YUMURTA 
DİYE BİRŞEY YOK”

Kadiroğulları Tavukçuluk İş-
letme Sahiplerinden Selahattin 
Örs “yetiştirme metodu kodu” 
sisteminin yararlı olmayacağını 
düşündüklerini belirterek söz-
lerine şu şekilde devam etti:  
“organik yetiştiricilikte “0”, açık 
dolaşımda yetişen için “1”, kü-
meste kafessiz yetiştiricilik için 
“2”, kafeste yetiştiricilik için 
“3” kodlu numaralarda yumur-
talar olacak. Bizim sistemimiz 
ise kafes sistemi yani 3 numara 
oluyor. Yumurtaların üzerinde 
işletme numaralarının önlerinde 
bu kodlar yer alacak. Bugünden 
itibaren kodsuz olarak kimse 
yumurta satamayacak. Yani her 
yumurta organik adı altında sa-
tılıyor ama her yumurta maale-
sef organik değil. İsteyen iste-
diği gibi yine yumurtayı satar. 
Çiftçi hiçbir şey atmasa ot ilacını 
atıyor veya gübre atıyor. Buğ-
daydan mısırdan önce ot çıkıyor. 
Hayvan geziyordur tamam ama 
yem vermeseniz oda yumurtla-
maz.”

“ÜRETİCİNİN ÜRÜNÜNÜN 
DEĞERLENDİRİLMESİ LAZIM”

Yumurta üreticilerinin du-
rumunun sıkıntılı olduğunu be-
lirten Örs, “Yumurtanın kolisi 
şuanda 7 TL’den satılıyor. Eğer 
ihracat olmasa ürünleri dışarıya 
göndermezsek bizim işimiz çok 
kötü. Bizim sektörümüzün sı-
kıntısını herkes biliyor ama ma-
alesef müdahale eden yok. Dı-
şarıya yumurta göndereceğiz de 

bizler üretici olarak ayakta kala-
cağız! Üretime bir denetim veya 
sınırlama getirilirse bunun önü-
ne geçilir. Üreticinin ürününün 
değerlendirilmesi lazım. Eğer 
çözüm bulunmaz ise bizim gibi 
yumurta üreticilerinin çoğunun 
kaybolacağına inanıyorum” diye 
konuştu. 

“LEKELİ YUMURTAYI GELİP 
ALIYORLAR VE ORGANİK 

DİYE SATIYORLAR”
Hileli satışların önüne bu sis-

tem ile de geçilemeyeceğini dile 
getiren Şenyum Tavukçuluk 
İşletme Sahibi Taner Şensözlü 
cümlelerini şu şekilde aktardı: 
“Hileli satışın önüne geçileceği-
ni biz zannetmiyoruz. Organik 
yumurta diye zaten bir ürün yok 
piyasada. Organik demek ekmiş 
olduğu hammaddeyi ilaçsız ek-

mesi demektir. Şuanda herkes 
ekmiş olduğu hammaddeyi ilaç-
lıyor. Benim gibi toptancılardan 
lekeli yumurtayı gelip alıyorlar 
ve organik diye satıyorlar. Şu-
anda çoğu yerde numarasız yu-
murtalar var. Bunların önüne 
geçilmesi lazım. Şu an çiftçilerin 
hepsi yumurtaya organik diyor. 
Şimdiki satılan tohumların hep-
sinin de geni ile oynanmıştır. 

Yumurta fiyatları konusunda da 
zaten sıkıntılıyız. Doların yüksel-
mesi bizim giriş hammaddeleri-
mizin fiyatını artırdı. Eğer böyle 
giderse Türkiye’de ki tavukçu-
luğu bitirerek ülke dışından yu-
murta getirtip yüksek fiyatlara 
yedirtecekler. Yem fiyatlarında 
artış var yumurta fiyatlarında 
yok. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı tamamlanan 
Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı 
kapsamındaki bin araçlık yeraltı 
otoparkı, dün itibariyle vatan-
daşların ve esnafların hizmetine 
açıldı. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Türkiye’ye örnek projele-
rinden biri olan Tarihi Osmanlı 
Buğday Pazarı’nda yürüttüğü 
çalışmalar yoğun bir şekilde de-
vam ederken, proje kapsamında 
yapımı tamamlanan yeraltı katlı 
otoparkı hizmete açıldı. Otoparkın 
hizmete açılmasının ardından böl-
ge esnafı rahat bir nefes altı. Oto-
park 24 saat boyunca Konyalılara 
hizmet edecek. Otoparka abone 
olmanın yanında normal ücret 
tarifesi ile kullanılarak faydalana-
bilinecek. Bölge esnafı otoparkı 
kullanmaya başlarken, trafik ve 
zabıta ekiplerinin bölgede sık sık 
denetimler yapmasını istiyor.

TARİHİ BEDESTEN VE BÖLGESİNDE 
HAREKETLİLİK ARTACAK 

Bölge esnaflarından Ahmet 
Aktarmar, “Bölge esnafı olarak 
uzun zamandır, Tarihi Osmanlı 
Buğday Pazarı otoparkının açıl-
masını bekliyorduk. Otoparkımız 
dün itibariyle hizmete açıldı.1000  
araçlık otopark sayesinde bölgeye 
vatandaşlarımız daha rahat gele-
cek ve bölge esnafımızda hareket-
lilik yaşanacak. Emeği geçenlere 
teşekkür ederiz” ifadelerini kul-
landı. Ali Şeker de parkın açılması 
ile birlikte işlerinde az da olsa ha-
reketliliğin yaşandığını ifade ede-
rek, “ Otoparkın bölge esnafına ve 
bölgeye yararlı olacağına inanı-
yorum. Otopark fiyatları daha da 
uygun olursa vatandaşlarımızın 
daha çok istifade edeceğine ina-
nıyorum. Otoparkın açılması ile 
bölge üzerinde bulunan caddede 

trafik’in sıkışmasının önüne ge-
çilecek. Trafik ekiplerinin cadde 
üzerinde denetimlerini artırarak 
trafiğin daha sağlıklı akmasını is-
tiyoruz” dedi.

OTOPARKI HİZMETE AÇILDIĞI 
REKLAMLAR İLE DUYURULMALI 

Bölge esnaflarından Mehmet 
Akten, otoparkın hizmete açıl-
dığından bir çok vatandaşın ha-
berinin olmadığını ifade ederek, 
“Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı 
Yeraltı Katlı Otoparkı bölgemi-
ze ve Konyamıza hayırlı uğurlu 
olsun. Yaklaşık 5 yıldır otoparkı-
mız kapalıydı. Önceden burada 
açık otoparkımız vardı. Yaklaşık 
5 yıldır bölgede otopark sorunu 
yaşanıyordu. Otoparkımızın ya-
pılmasında emeği geçen herke-
se teşekkür ediyoruz. Otoparkın 
açıldığını vatandaşlarımıza du-
yurmak konusunda belediye yet-
kilerine büyük görevler düşüyor. 
Reklam çalışmaları ile otoparkın 
açıldığı duyurmak lazım. Bölgede 
otoparkın olmaması hem bizler 
açısından hem de bölgeye gelen 
vatandaşlarımız için büyük bir sı-
kıntıydı” ifadelerini kullandı. 

Konya Sarraflar ve Kuyum-
cular Derneği Başkanı Mehmet 
Kuşdemir de, “Otoparkın açılması 
hem bedesten esnafı için hem de 
sarraflar caddesi ve Kapu  Camii 
civarından bulunan esnaflar için 
çok önemli. Emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum. Bölgedeki 
otopark sıkıntısı bin  araçlık oto-
park sayesinde giderilmiş olacak. 
Bölgeye gelen vatandaşlarımız 
rahatlıkla hem bedesten, hem 
de çevrede bulunan işyerlerinde 
işlerini rahatlıkla halledebilecek. 
Otoprak ile bedestenin eski haline 
döneceğini inanıyorum” değer-
lendirmesinde bulundu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tavukçuluk ile uğraşan üreticiler ise her yumurtanın organik olarak satıldığını ancak organik bir yumurtanın kesinlikle bulunmayacağını belirtti.

Taner Şensözlü

Selahattin Örs

Mehmet Kuşdemir

Ahmet Aktarmar

Ali Şeker

Mehmet Akten Otoparkın hizmete açılmasının ardından bölge esnafı rahat bir nefes altı. Otopark 24 saat boyunca Konyalılara hizmet edecek.



Konya’da Sakura 
güzelliği yaşanıyor

MEDAŞ Sanat Galerisi 
yeniden açılıyor

Laleler ve güllerle birlikte son 
yıllarda şehrin güzelliklerinden biri 
haline gelen Sakuralar, rengarek 
ve etkileyici çiçekleriyle; Ladikli 
Ahmet Hüdai Parkı, Sakura Parkı 
ve Japon Parkı’nda görsel bir şölen 
sunuyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından şehir geneline dikilen 
Lale ve Sümbüllerin yanı sıra ren-
gârenk çiçekleriyle açan Sakuralar 
da (Japon süs kirazı) Bahar ayla-
rında şehre ayrı bir güzellik katı-
yor.  Konya’nın her mevsim açan 
çiçekleriyle rengarenk olduğunu, 
özellikle son yıllarda Lale ve Gül-
lerle anıldığını belirten Konya Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, çiçekleriyle dikkat çeken 
Sakura Ağaçlarının da şehrin gü-
zelliklerinden biri haline geldiğini 
söyledi.  İstanbul Yolu üzerindeki 
Ladikli Ahmet Hüdai Parkı başta 
olmak üzere Ecdat Bahçesi yanın-
daki Sakura Parkı ve Japon Parkı’n-
da bulunan çok sayıda Sakuranın 
açtığını kaydeden Başkan Akyü-
rek, Japonya’da adına festivaller 
düzenlenen Sakuraların mutlaka 
görülmesini tavsiye etti.  Meyve 
vermeyen bir tür kiraz ağacı olan 
Sakuralar, rengârenk çiçekleri ile 
dikkat çekiyor.
n HABER MERKEZİ

Uzun bir aranın ardından 
MEDAŞ Sanat Galerisi, “Karma 
Resim Sergisi” ile kapılarını ziya-
retçilerine açıyor  “Karma Resim 
Sergisi” ile uzun bir aranın ardın-
dan kapılarını ziyaretçilerine aça-
cak olan MEDAŞ Sanat Galerisi, 
Selçuk Üniversitesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ve Karatay 
Üniversitesi Öğretim Görevlileri-
nin eserlerinin yer alacağı karma 
sergiyi ziyaretçilerinin beğenileri-
ne sunacak.  Prof. Dr. Canan De-

liduman, Prof. Dr. Melek Gökay, 
Prof. Dr. Hüseyin Elmas, Dr. Öğr. 
Üyesi Hatice Kübra Özalp, Dr. 
Öğr. Üyesi Ahmet Türe, Doç. Dr. 
Oğuz Yurttadur, Doç. Dr. Mutlu-
han Taş, Doç. Dr. Neslihan Kıyar, 
Doç. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Genç 
ve Dr. Öğr. Üyesi Ekin Deveci’nin 
eserlerinin sergileneceği karma 
sergi 17 Nisan 2018 (bugün) saat 
18.00’da açılacak olup 30 Nisan’a 
kadar devam edecek.
n TEVFİK EFE

Turizm acentalarına uçak başı 9 bin dolara kadar destek verilmesi kış aylarında da turizmin hare-
ketlenmesini sağladı. Uygulama ile Konya’da da İranlı ve Çinli turist sayısında artış yaşandı

9 bin dolar turizmi 
hareketlendirdi!

İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, Turizm Haftası 
dolayısıyla Konya’nın tanıtımı için 
yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi 
verdi. Bakanlar Kurulu kararıyla Ka-
sım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 
turist getiren acentelere uçak başı 9 
bin dolar verilmesini değerlendiren  
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar, turizmin her mevsim 
canlı tutulması açısından avantaj 
oluşturduğunu belirtti. 

Yarar, “Aralık, Ocak ve Şubat 
aylarında 150 kişiye kadar yolcu 
kapasiteli uçaklar geldiğinde 9 bin 
dolar destek verilirken, Haziran’da 
turizm sezonun canlı olduğu zaman  
bu rakam biraz daha düşük.  Konya 
açısından Kasım-Aralık ayları bizim 
Şeb-i Arus sebebiyle turistlerimizin 
gelebileceği yoğun aylardan.  Bu 
destekler tur operatörlerine verili-
yor. Tur operatörü yolcuyu Konya 
Havalimanına indiriyor ve takip 
eden bir ay sonra evrakları  ile birlik-
te bakanlık birimine müracaat edi-
yor. Gerekli çalışmaların tamamlan-
masının ardından 9 bin dolar ödeme 
yapılıyor. Bu düzenleme Konya için 
çok önemli bir gelişme. Bunu çoğalt-
mamız lazım. Turist geldiğinde daha 
çok nasıl konaklatabiliriz ya da farklı 
zamanlarda nasıl turist getirebiliriz 
diye.  Bu sebeple Antalya’ya 50-60 
bin civarında turist gelecek. İranlı 
acentelere uçakların Konya’ya indir-
melerini ve destekten yararlanma-
nın yanında, Konya’da konaklamayı 
sağlamalarını istedik. Bu bağlamda 
21 Mart itibariyle Konya’ya gelen 
İranlı turist sayısı bin 100’ü buldu.  
Bu turistlerin bir kısmı Konya’da 
konakladı. Bir kısmı da konaklama-
dı. Bunu bir başlangıç olarak alırsak 
bu konuda şehir olarak çalışmamızı 
büyütürsek Konya’da konaklamalar 
artar. İran’da Nevruz tatili 3 hafta. 
Nevruz tatilleri bitene kadar İranlı 
Turist sayısının artacağına düşünü-
yorum” dedi. 

PAKETLERİ TUR 
ŞİRKETLERİ AYARLIYOR 

“Tur operatörleri destekten ol-
dukça memnun” diyen Yarar, daha 
fazla turistin şehre gelmesi nokta-
sında şu değerlendirmede bulundu: 
“Tabii bu destekler yurtdışından 

uçak  ile turist getiren tur operatör-
lerine veriliyor. 6 kategoriye ayrıldı. 
Daha az turist gelen ülkeye daha 
çok teşvik veriliyor. Az  turist gel-
diği aylarda teşvik sayısı artırıyor. 
Turizm zamanı olan Temmuz ve 
Ağustos’ta bu verilen destek miktarı 
düşüyor. Çünkü turizm sezonu baş-
lamış oluyor.  Şehre  gelen grupların 
programlarını acenteler planlar. Tur 
şirketleri hazırladıkları paketi hangi 
ülkeye satacaklar ise o ülkenin sos-
yo-kültürel yapısını dikkate alarak 
bu paketleri hazırlarlar. Turistlerin 
başlarında gelen rehberler bunları 
düzenlemiyor. Rehberler ellerine 
sunulan programı uygularlar. Bu-
rada talebi Konya’ya ne kadar ço-
ğaltabilirsek, ziyaret noktalarımızın, 
turistin vakit geçirme noktalarını ar-
tırabilirsek, turu düzenleyen opera-
törler şunu söyleyecektir; Konya’ya 
bir gün yazdık ama Konya’yı bitire-
meden ayrılıyoruz. Konya’ya daha 
fazla talep oluşturmayı sağlamamız 
gerekiyor. Konya büyük bir şehir. 
Kuzeyi ve güneyi arasında nerdeyse 
500 kilometrelik bir mesafe var. Bir 
tarafta Akşehir’de Nasrettin Hoca, 
bir tarafta Ereğli İvriz kabartma anı-
tı. Bir tarafta Yer Köprü Şelalesi, bir 
tarafta Tuz Gölü. Şimdi bu kadar 
geniş coğrafyayı tanıtırken de has-
sas davranıyoruz ama, tur operatör-
lerinin bu kadar geniş bir coğrafya 
içinde Konya’ya 1 haftayı ayırması 
lazım. Ama bizim görevimiz bir bü-
tün içinde Konya’nın tanıtımını sağ-
lamak, şehre olan talebi artırmak.”

ÇİNLİ TURİSTLERDEN KONYA İLGİSİ 
Çinli turistlerin sayısındaki artı-

şa da dikkat çeken Yarar, “Konya’ya 
gelen turist sayısına baktığımız za-
man 2018 yılı içerisinde Ocak- Şu-
bat ve Mart ayında Çinli turist sayısı 
önde gidiyor. Çinli turistler ciddi 
anlamda  kültür turlarına rağbet 
gösteriyor. Bizlerinde Çinli turist-
lere yönelik hazırlıklarımız devam 
ediyor. Ekim ayının 3 haftasında 
Çin’de Türk yılı, Türk Haftası etkin-
likleri yapılacak.  Kültür ve Turizm 
Bakanlığımız tarafından. Bizler de 
o etkinliklere hazırlık kapsamında 
Hz. Mevlana’nın hayatını, Mevlana 
Müzesini, Konya’yı anlatan broşür-
lerimizi,  bir de Zamanı Aşan Şehir 
Konya filmimizin Çince anlatan ver-
siyonunu hazırlıyoruz. Amacımız 
Çinlilere kendi dilleri ile hitap ede-
rek, tanıtımın daha yerinde ve daha 
doğru olmasına çaba göstermek” 
diye konuştu. 

DAHA İYİ FİLMLER 
ORTAYA ÇIKACAKTIR 

Tanıtımıyla birlikte oldukça 
gören Zamanı Aşan Şehir Konya 
tanıtım filmiyle ilgili de bilgi veren 
Yarar, şunları kaydetti: “Filmin uzun 
versiyonuni Mayıs ayı sonuna kadar 
İngilizce, Farsça, Özbekçe ve Çince 
dillerinde de seslendirerek hazır hale 
getireceğiz.  Amacımız bu vesile ile 
Konya’yı tanıtmak. Bizden önce de 
bu tarz çalışmalar gerçekleşmiştir. 
Bizler günümüz teknolojisi ile fil-
mimizi yeni teknolojiyi kullanarak 
yeniden yaptık. Mutlaka ilerde bu 

filmin daha iyisini ve güzelini yapan 
çıkacaktır.” 

“Tanıtım filmi çok hızlı göste-
riliyor” eleştirisine ise Yarar şöy-
le cevap verdi: “Yeni trend böyle. 
THY’nin bir film var 3 dakikalık. 
İstanbul ve Türkiye görsellerinden 
oluşan onda da aynı hızlılık var. Bu 
işle uğraşan konuştuğumuz herkes 
bu işin teknolojisinin yeni trendinin 
bu olduğunu belirtiyor. Bu bir rek-
lam merakı uyandırmak. İzleyenler 
Konya’da deniz mi var? diyorlar. 
Beyşehir Gölü ve Sille Barajı görün-
tülerinden böyle diyorlar. Dediğim 
gibi burada amaç merakı uyan-
dırmak, merakla birlikte daha çok 
turistin şehre gelmesini sağlamak. 
Bu anlamda Konya’ya bir merak 
uyandırmayı hedefledik şu anda da 
yoğun ilgi görüyor.”

ÖZBEKİSTAN’LA YAKIN
 İLİŞKİ KURULUYOR 

Zamanı Aşan Şehir Konya fil-
minin Özbekçe versiyonunun ha-
zırlanmasını noktasında ise Yarar, 
kültürel bağa dikkat çekti. Yarar, 
“Nisan ayında Özbekistan’da fuar 
olacaktı. Bu fuara katılmayı planlı-
yorduk. Fuar Eylül ayına ertelendi. 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
girişimleriyle Buhara ile Konya’nın 
kardeş şehir olma durumu var.  Bü-
yükşehir Belediyemiz bu konuda 
çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bu 
konuya katkı sunmak amacıyla ça-
lışma başlattık. Burası Anadolu ise 
orası ata yurdumuz. Bizim inanış-
taki köklerimize baktığımız zaman 
İmam-ı Matüridi’nin mezarı orada. 
İmam-ı Buhari‘nin mezarı orada.  
Şah-ı Nakşbend orada. Yani Türki-
ye’deki Müslümanlar ile oradaki İs-
lam anlayışı arasında bir bağ vardır. 
Biz o bağın daha da güçlenmesi ve 2 
kardeş topluluğun birbirlerini daha 
yakın tanımalarını sağlamak için  bu 
çalışmayı gerçekleştirileceğiz.  Eylül 
ayında gerçekleşecek fuar Özbek-
çe’nin öncelikli olmasını sağladı. 
Ümit ediyorum ki bu filmimizi daha 
sonra Kırgızistan, Türkmenistan, 
Azerbaycan bütün oralarda benzer 
faaliyetler olduğu zaman seslendi-
rebiliriz. O hazırlığı da yapıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gazetecilerden şehit ailelerine ziyaret 
Konya basınının genç gazeteci-

leri biraraya gelerek Konya Şehit Ai-
leleri Derneği’ni ziyaret etti. Konya 
yerel medyada çalışan yaklaşık 20 
muhabir, Şehit Aileleri Derneği’ne 
moral ziyaretinde bulundu. Der-
nek binasında samimi bir ortamda 
gerçekleşen ziyarette, Dernek Baş-
kanı Recep Pekdemir, gazetecilere 
derneğin projeleri ve çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Şehit aileleri 
olarak basın mensuplarından des-
teklerini esirgemeleri konusunda 
istekte bulundu. Dernek olarak geç-
tiğimiz hafta Diyarbakır ve Mardin 
gezilerini de anlatan Başkan Recep  
Pekdemir, “Doğu illerine gerçek-
leştirdiğimiz ziyarette ülkemizin ne 
kadar güzel olduğunu bir kez daha 
gördük. Millet olarak evlatlarımızı 
bu cennet vatanı savunmaları için 
şehit veriyoruz. Ülkemiz üzerinde 

oynanan oyunlara her zaman bu 
millet cevap verecektir” dedi. Baş-
kan Recep Pekdemir Şehit aileleri-

nin Diyarbakır ve Mardin gezisine 
destek verdiği için Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Ak-

yürek’e teşekkür etti. Ziyaret toplu 
hatıra fotoğrafı ile son buldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar



Ereğli Belediyesi, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile eşi Emine Erdoğan’ın himaye-
sinde ve öncülüğünde başlatılan 
Okuma-yazma seferberliğine öğ-
retmen eşliğinde farklı yaş grup-
larından kadınlara kurs vererek 
destek oluyor. Kursa katılan 

bayanlar “Okuma-yazma sefer-
berliği başlatan Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
ve eşi Emine Erdoğan’a ayrıca 
bize bu imkanı sağlayan Beledi-
ye Başkanımız Özkan Özgüven’e 
teşekkür ederiz” dediler. Eğitim 
her yaşta kıymetlidir diyen Be-

lediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Kadınlarımızın sosyal hayata 
katılımını sağlamak, hayatlarını 
kolaylaştırmak ve aile bütçele-
rine katkı sağlamaları amacıyla 
açtığımız Hanımlar Semt Lokali-
mizde, her yaştaki kadınlarımıza 
okuma-yazma kursu veriyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve 
eşleri Emine Erdoğan Hanıme-
fendi’nin başlattığı ve öncülü-
ğünü yaptığı okuma-yazma se-
ferberliği çerçevesinde hayata 
geçirdiğimiz uygulama kadınla-
rımızdan yoğun talep görüyor. 

Onların bu azim ve kararlılı-
ğı bizleri daha da mutlu ediyor. 
Şehrimize hizmet noktasında 
önemli projeleri hayata geçiriyo-
ruz. Hanımlarımıza okuma-yaz-
ma kursu da bu anlamda önemli 
bir projedir. Tüm kadınlarımızı 
kursumuza bekliyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Sosyal Belediyecilik kapsa-
mında çalışmalarına devam et-
tiklerini belirten Başkan Özgü-
ven: “Sosyal projelerimizi bir bir 
hayata geçiriyoruz. 

Fiziki Belediyeciliğin yanı sıra 
sosyal ve kültürel anlamda da 
ilkleri yapmaya devam ediyoruz. 
Ereğli’miz her şeyin en iyisini 
hak ediyor” dedi.
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Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Miraç Kandili vesilesiyle 
yayımladığı mesajda, bu manevi 
gecenin birlik ve beraberliğe 
vesile olmasını temenni etti. 

Özgüven Miraç 
Kandili’ni kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan okuma-yazma seferberliğine des-
tek veren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, eğitimin her yaşta kıymetli olduğunu vurguladı

‘Eğitim kıymetlidir’

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven Turgut Özal’ın 25. 
Ölüm yıldönümü vesilesiyle bir 
mesaj yayımladı. Başkan Öz-
güven mesajında: “8. Cumhur-
başkanımız Turgut Özal, seçkin 
devlet adamlarından ve siya-
setçilerden biriydi. Sorumluluk 
üstlenmekten çekinmeyen bir 
dava adamı, ülkemizin önündeki 
engelleri nasıl aşabileceğimize 
dair yol gösteren bir kılavuz ve 
gerçekleştirdiği zihinsel devrimle 
ülke ve millet olarak kendimize 
güvenmemizi sağlayan bir öncü 
şahsiyetti. 1980 yılında kurmuş 
olduğu Anavatan Partisi, ilk se-
çiminde tek başına iktidar olma-
yı başarmıştır. Halkın sevgisini 
kazanan Özal, milleti her zaman 
önde tutmuş ve devleti millete 
hizmetkar kılmıştır. Türkiye’ye 
yeni ufuklar kazandıran yenilik-

lere imza atarken “tepeden inme 
hiçbir reform bir milletin ruhu-
nu harekete geçiremez” diyerek 
halkın iradesine yaslanıp gerçek-
leştirdiği siyasi ve hukuki hamle-
lerle demokrasinin güçlenmesini, 
ekonominin dışa açılmasını sağ-

lamıştır. Türkiye’nin değişimin-
de, gelişiminde ve kalkınmasında 
büyük gayretler sarf eden Turgut 
Özal, yaptığı reformlarla da de-
mokrasi tarihimizde derin izler 
bırakmıştır. Ülkemizin kalkınma-
sına katkıları ve hizmetleriyle her 

zaman milletimizin gönlünde yer 
alacaktır. 

Bu duygu ve düşünceler-
le Merhum Cumhurbaşkanımız 
Turgut Özal’ı ölümünün 25. yı-
lında rahmet ve minnetle anıyo-
rum” dedi.

Ereğli Belediyesi sokak 
hayvanlarına sahip çıkıyor

Ereğli Belediyesi, sokak hay-
vanlarını kısırlaştırma çalışmalarına 
devam ediyor. Sokak hayvanlarının 
kuduz aşıları, iç ve dış parazit ilaç-
ları yapılıp kulak küpeleri takılarak 
operasyon sonrası iyileşme süreci-
nin ardından 5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu çerçevesinde alın-
dıkları ortama geri bırakılıyor. Konu 
hakkında açıklama yapan Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Belediyemizin Veteriner Hekimi 
tarafından sokak hayvanlarını kısır-
laştırma operasyonlarımıza devam 
ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen 
şikayetler doğrultusunda, hemşeh-
rilerimizin sağlığı ve güvenliği açı-
sından önem arz eden bu hizmeti 

titizlikle yürütüyoruz. Vatandaşları-
mızın sağlığı ve güvenliği bizim için 
çok önemlidir. Sokak Hayvanları-
nın 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 vatandaşlarımızın da 
duyarlı olmasını bekliyoruz. Küpele-
ri olmayan hayvanları Belediyemize 
bildirmelerini ve küpeli hayvanların 
zararsız olduğunun bilinmesini rica 
ediyoruz. Bu anlamda bizlere destek 
olan hemşehrilerimize teşekkür edi-
yorum” dedi.

‘Mehmetçiği ziyaret etmek erdemdir’
Ereğli Belediyesi, Afrin’deki 

askerlere moral ziyareti gerçek-
leştirdiği için CHP’li Silifke Be-
lediyesi tarafından 13 Mayıs’taki 
konseri iptal edilen Fettah Can’ı 
12 Mayıs’ta Türk Yıldızları’nın 
gösterisinde sahne alması için 
davet etti. Mehmetçiklerimi-
ze moral vermek ne zamandan 
beri suç oluyor diyen Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Top-
lumumuzda rol model olarak alı-
nan değerli sanatçılarımız Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan eşliğinde Afrin’de 
ülkemizin geleceği için mücade-
le veren kahraman askerlerimi-
ze moral ziyareti gerçekleştirdi. 

Bu ziyaret bazı kesimlerce an-
lamsız bir tepki gördü. Bu an-
lamda skandal bir karara imza 

atan CHP’li Silifke Belediyesi zi-
yarete katılan Fettah Can’ın 13 
Mayıs’taki konserini iptal etti. 

Bu talihsiz karara anlam vere-
medik, vatan uğruna mücadele 
veren kahraman askerlerimizi 
ziyaret etmek suç değil büyük 
bir erdemdir. Ereğli Belediyesi 
olarak değerli sanatçımıza gös-
terilen bu tavrı tasvip etmiyoruz. 

Bunun üzerine derhal irtiba-
ta geçerek 12 Mayıs’ta şehrimiz-
de düzenleyeceğimiz Türk Yıl-
dızları gösterimize sanatçımızı 
davet ettik. 

Bir aksilik çıkmazsa 12 Ma-
yıs’taki programımızda Fettah 
Can sahne alacak. Değerli sa-
natçımıza teşekkür eder, prog-
ramımıza tüm hemşehrilerimiz 
beklerim” dedi.

‘Turgut Özal ülkemize ufuk kazandırdı’  
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‘Milli Tarım Projesi, buğdaydan uzaklaştıracak!’
Ziraat Mühendisleri Odası 

(ZMO) Konya Başkanı Celil Çalış, 
yürürlüğe giren ‘Milli Tarım Proje-
si’ kapsamındaki havza bazlı ürün 
destekleme modelinde, buğday 
üretiminin farklı değerlendirilme-
si gerektiğini söyledi. Çalış, ‘’Tür-
kiye’nin tamamında aynı şekilde 
desteklenmesi, özellikle Orta Ana-
dolu’yu buğday ekiliş alanlarından 
uzaklaştıracaktır’’ dedi. 

ZMO Konya Şube Başkanı Ça-
lış, çiftçilere yönelik ‘Milli Tarım 
Projesi’nin 1 Ocak’ta yürürlüğe gir-
diğini hatırlatarak, havza bazlı bazı 
destekleme modellerinin gözden 
geçirilmesi gerektiğini savundu. 
Proje kapsamında, özellikle buğ-
dayın, farklı değerlendirilmesi ge-
rektiğini belirten Çalış, ‘’Buğdayın 
üretim bölgelerinde farklı şekilde 
desteklenmesi gerekmekteyken 

Türkiye’nin tamamında aynı şe-
kilde desteklenmesi, özellikle Orta 
Anadolu’yu buğday ekiliş alanla-
rından uzaklaştıracaktır. Çiftçiler, 
diğer ürünlerde daha fazla kar 
elde ettiği için bu ürün grubundan 
uzaklaşmaktadır. Bu da gelecek 
açısından tedirgin edici, önemli 

gelişmedir. Bakanlığın bu konuda 
önlemlerini alıp, buna göre değer-
lendirmesi lazım. Bugün dünya 
piyasasında buğday fiyatının 170 
dolar, diye değerlendirmede bu-
lunmak; çok doğru yaklaşım değil. 
Biz 3- 4 sene üst üste 20 milyon ton 
buğday üretimi yapmayalım, dün-
ya piyasasında buğday fiyatları ne-
relere çıkıyor. Türkiye, hem önemli 
bir üretici hem de un ve makarna 
sanayisinde dünyada bir numara 
olan ülkedir. Bakanlık, destekleme 
politikasını gözden geçirmeli’’ diye 
konuştu. 

‘BAKANLIK FİYAT 
POLİTİKASINA DİKKAT ETMELİ’
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nca fiyat politikası konu-
sunda dikkatli olunması gerektiğini 
vurgulayan Çalış, “Geçtiğimiz yıl, 
üreticilerimizi ciddi anlamda dara 

düşüren fiyat politikası uygulandı. 
Bu da ekim alanlarında ciddi azal-
malara neden oldu. O nedende  
Tarım Bakanlığı eğer fiyata mü-
dahale edecekse erken zamanda, 
Türkiye’nin hiçbir bölgesinde hasat 
başlamadan fiyata müdahale et-
melidir. Fiyatlara erken müdahale 

edecekse etsin, etmeyecekse de 
hiçbir dönemde fiyat konusunda 
telaffuzda bulunmamasını biz üre-
ticiler olarak beklemekteyiz” dedi. 

‘2,5 MİLYON TONU GEÇEBİLİRİZ’
Konya’da, bu yıl buğdayda  2,5 

milyon rekolte beklediklerini de 
kaydeden Başkan Çalış, ‘’Buğday 

ekim alanlarının azalmasına rağ-
men geçen yıl 2,5 milyon buğday 
üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl da 
mevsim yağışları iyi geçti. Aksi du-
rum olmadığı sürece de geçen yılın 
üretim miktarını geçeceğimize ina-
nıyoruz” diye konuştu.
n DHA

Karaman’ın en büyük yeşil ve 
sosyal alan projesi olan Türk Dün-
yası Kültür Parkı’nda çalışmalar ta-
mamlanıyor. Karaman Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen ve kent 
tarihinin en büyük yeşil ve sosyal 
alan projesi olan Türk Dünyası Kül-
tür Parkı’nda çalışmalar sona geldi. 
Sosyal ve kültürel amaçlı kullanı-
lacak binaları, spor alanları, asma 
köprüsü ve suni göleti tamamlanan 
parkın, oturma alanları ve aydınlat-
ması ile araç ve yürüyüş yollarındaki 
peyzaj düzenlemeleri devam ediyor. 
Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 
Türk Dünyası Kültür Parkı’nın hiz-
mete girmesiyle birlikte şehrin çe-
kim merkezi haline geleceğini ifade 
ederek, vatandaşlarımızın gönül 
rahatlığıyla piknik yapıp vakit geçi-
rebilecekleri güzel bir mekana kavu-
şacaklarını söyledi. 

Başkan Çalışkan yaptığı açıkla-
mada, “Sahip olduğu fonksiyonları 
ve geniş alanı ile bir büyük projeyi 
daha tamamlamak üzereyiz. Türk 
Dünyası Kültür Parkı içerisinde; 
teras alanı ile birlikte toplam 4 bin 

metre kare kır lokantası, mescit, kül-
tür evi-müze, 5 bin 350 metre kare 
suni gölet, gölet üzerinde 40 metre 
açıklığa sahip asma köprü, bin 450 
metre kare yürüyüş ve bisiklet par-
kuru, kamelyalar, çocuk oyun grup-
ları, wcler, lavabolar, yürüyüş yolları 
ve otoparklar bulunuyor. Sosyal ve 
kültürel amaçlı kullanılacak yapılar, 

spor alanları, asma köprü ve suni 
gölet gibi donatılar tamamlandı. 
Oturma alanları, aydınlatma, oto-
park, araç ve yürüyüş yollarında ise 
çalışmalar ve peyzaj düzenlemeleri 
tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşları-
mızın son derece ferah bir ortamda 
keyifle vakit geçirebileceği, piknik 
yapabileceği, spor ve çeşitli etkinlik-

lerde bir araya gelebileceği bu park 
sadece Karaman’ın değil bölgemizin 
en güzel sosyal ve yeşil alan projesi 
olacak. Çalışmalarımızı tamamla-
mak üzereyiz. İnşallah önümüzdeki 
aylar içerisinde vatandaşlarımızın 
hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n İHA 

Afrin SİHA isimli 
mobil oyun yaptılar

Konya’da, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik 
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi Zekeriya Ak-
gül ve Ahmet Küçük, Zeytin Dalı 
Harekatı’nın “Afrin SİHA” isimli 
mobil oyununu yaptı. Türk Si-
lahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 
hudutlar ile bölgede güvenlik 
ve istikrarı sağlamak, Afrin böl-
gesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve 
DEAŞ mensuplarını etkisiz hale 
getirmek, dost-kardeş bölge hal-
kını terör örgütü üyelerinin bas-
kı ve zulmünden kurtarmak için 
Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı-
ğı günlerde yapımına başlanan 
oyun, gerçek harita üzerinden 
oynanıyor. Bülbül, Şeran, Ma-
batlı, Cinderes ve Afrin merkez 
olmak üzere 5 bölümden oluşan 
oyunda, silahlı insansız hava ara-
cı (SİHA) ile Afrin’deki köylerin 
teröristlere karşı Mehmetçik ta-
rafından korunması, terör örgü-
tü PYD/PKK’ya ait hedeflerin ve 
konvoyların vurulması gibi gö-
revler yerine getiriliyor.

“Afrin SİHA” oyunu, IOS ve 
Android işletim sistemine sahip 
tüm mobil cihazlara ücretsiz in-
dirilebiliyor. Arayüzlerinde Zey-
tin Dalı Harekatı kapsamında te-
rör örgütü PKK elebaşı Abdullah 
Öcalan’ın posterinin de vurul-
ması gibi TSK’nın SİHA ile imha 
ettiği hedeflerden gerçek görün-
tülerin olduğu oyun, tüm bölüm-
lerin başarıyla tamamlanmasıyla 
Mehmetçik’in Afrin’de bayrak 
diktiği gerçek görüntülerle sona 
eriyor.  Öğrencilerden Zekeriya 
Akgül, Zeytin Dalı Harekatı’nın 
başlamasıyla oyunu yapmaya 
başladıklarını söyledi.

“AFRİN’DEKİ OPERASYONDAN 
GÖRÜNTÜLER YER ALIYOR”
Oyunda, Türkiye’nin geliş-

tirdiği yerli ve milli SİHA’nın 
kontrol edildiğini aktaran Akgül, 
şöyle konuştu: “Yaptığımız ‘Afrin 
SİHA’ ismini verdiğimiz oyunda 

belirlenen 5 görevi yerli ve milli 
olan SİHA ile yerine getiriyor-
sunuz. Bu görevler bir terörist 
sığınağını bombalamak, terör 
konvoyunu imha etmek ve si-
villeri korumak gibi görevlerden 
oluşuyor. Oyunda gerçek harita 
ile belirlediğimiz bölgeleri ala-
rak ilerleme kaydediyorsunuz. 
Ele geçirilen her alan da yeşile 
boyanıyor. Her bölümün tamam-
lanmasıyla da arayüzde Afrin’de-
ki operasyondan görüntüler yer 
alıyor. Oyunu okuldaki bölüm 
arkadaşım Ahmet Küçük ile yap-
tık. Lise öğrencisi kardeşim Eren 
ve bölümümüzde görev yapan 
Öğretim Görevlisi Mücahit Bü-
yükyılmaz da bize oyunun belli 
kısımlarında destek verdi.”

Öğrencilerin Proje Danışmanı 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Çıbık-
diken de öğrencilerin Zeytin Dalı 
Harekatı bitmeden oyunu ta-
mamlamak için çok çalıştıklarını 
anlattı.

“MÜNBİÇ HARİTASINI DA 
EKLEYECEĞİZ”

Bunu başardıklarını, oyunun 
kullanıcılar tarafından mobil ci-
hazlara indirilebildiğini ifade 
eden Çıbıkdiken, şunları kay-
detti: “Oyunu şu an Android ve 
IOS işletim sistemine sahip tüm 
mobil cihazlara ücretsiz olarak 
indirmek mümkün. Oyunda, ha-
rekatta bizim için stratejik öne-
me sahip SİHA ile verilen 5 gö-
revi yapıyorsunuz. Oyunun adını 
harekatın ismine binaen Afrin 
SİHA olarak belirledik. Oyunda, 
sonraki hedefimizle ilgili küçük 
bir bilgi de yer alıyor. İnşallah 
TSK’nin başarılı operasyonlarıyla 
oyunumuzun sonraki bölümle-
rini açarak Münbiç haritasını da 
ekleyeceğiz. Milletimiz Zeytin 
Dalı Harekatı ile birlikteliğini bir 
kez daha göstermiş oldu. Biz de 
bu heyecanı nasıl milletimize ta-
şırız diye düşünürken böyle bir 
oyun yaptık.”  n AA

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Olağan Genel Kurulu’nda yönetim kuruluna talip olduklarını belirten 
ZMO Konya Şube Başkanı Celil Çalış, “Tohum üreticileri dinamik bir birlik yapısına kavuşmalıdır” dedi

Tohum Yetiştiricileri Alt 
Birliği’ne Konya talip

21-22 Nisan 2018 tarihinde 
yapılacak olan Tohum Yetiştirici-
leri Alt Birliği Olağan Genel Ku-
rulu’nda en fazla üyeyi barındıran 
Konya yönetim kuruluna talip 
oldu.

5553 Sayılı Tohumculuk 
Kanununa göre kurulmuş olan 
Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği 
(TYAB) seçimleri 21-22 Nisan 
2018 tarihinde yapılacak. Birlik 
bünyesinde en fazla üyeyle temsil 
edilen Konyalı üreticiler seçimler-
de yönetime talip oldu. Yerli ve 
milli tohumculuğun gelişiminin 
hızlandırılması, Türk tarımına 
daha fazla artı değer katmak için 
yönetime talip olduklarını belirten 
Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği 
üyesi ve Ziraat Mühendisleri Oda-
sı Konya Şube Başkanı Celil Çalış, 
Konya’dan Türkiye Tohum Yetiş-
tiricileri Birliği Başkanı Burhan 
Ballı, ZMO Konya Şube Başkanı 

Celil Çalış, Hurşit Kayacık, İsmet 
Tezcan, Polatlı’dan Yusuf Demir, 
Ankara Şereflikoçhisar’dan As-
lan Bekir Emekçive Şanlıurfa’dan 
Halil Kuran’dan oluşan aday eki-
bi ile,mesleki dayanışmayı güç-
lendirmek, mesleki faaliyetleri 
kolaylaştırmak, tohumculuk faa-
liyetinde bulunanların ekonomik 
ve sosyal haklarının korunmasını 
sağlamak ve mevzuatla verilen 
görevleri yerine getirmek için 
yola çıktıklarını ifade etti. To-
humculuk sektöründe faaliyet 
gösteren meslektaşlarının, mev-
zuata hakim olmaları, mesleki bil-
gilerini geliştirmeleri, sektördeki 
gelişmelerin aktarılması ve ge-
liştirilmesi, yatırım ortamının ha-
zırlanması gibi konularda yoğun 
bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu-
nu ifade eden Çalış, önceliklerinin 
sürdürülebilir bir tohum üretimi 
ortamının sağlanması olacağının 

altını çizdi. 
Çalış, “Tohumculuğun geliş-

mesi konusunda Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ve özel sek-
tör sorumluluk alıp belli noktaya 
getirmiştir. Sertifikalı tohumluk 
kullanımını yaygınlaştırmak ama-
cıyla, 2004 yılında uygulamaya 
başlanan Mahsul Fiyatına Tohum-
luk Projesinin  hemen akabinde 
2005 yılında buğday ve buğdaya 
dayalı ürünler ihracatının ilk defa 
artı vermesi, bu konunun yaygın-
laştırılarak devam etmesi gerek-
tiğinin önemli bir göstergesidir. 
Türkiye’de 2017 yılında 1 milyon 
tonu aşan sertifikalı tohum üreti-
mi yapılmıştır. Sertifikalı tohum-
luk kullanım oranı ilk defa yüzde 
60 düzeyine ulaşmıştır. Ülke ser-
tifikalı tohumluk ihtiyacı 1 mil-
yon 600 bin tondur. Kısa vadede 
bu oranın yüzde 100 düzeyine 
çıkarılması, uzun vadede tohum-

lukların her yıl değiştirilmesi ve 
tamamında sertifikalı tohumluk 
kullanımının gerçekleştirilmesi, 
ulaşılması mümkün hedef olarak 
görülmekte ve kaliteli buğday 
üretim sorunun çözümünde ana 
etken olarak kabul edilmektedir. 
Bu amaçlara ulaşmakta ancak 
özel sektörün dinamik yapısının 
sisteme hakim olmasından geç-
tiği gerçeği göz önünde bulundu-
rulmalıdır.

 Dünya’da geleceğin savaşları 
tarımla, gıdayla ilgili olacaktır. Bu 
açıdan tohum üreticileri bilgiyi, 
teknolojiyi iyi kullanmalı ve dina-
mik bir birlik yapısına kavuşmalı-
dır” diyerek, tohum üreticilerinin 
gür sesi olamaya aday olduklarını 
söyleyerek tüm üyelerin 21-22 
Nisan 2018 günü Ankara da yapı-
lacak seçimlere katımını bekliyo-
ruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karaman’dan Türk Dünyası Kültür Parkı

ZMO Konya Başkanı Celil Çalış

Proje Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken

21-22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Olağan Genel Kurulu’nda en fazla üyeyi barındıran Konya yönetim kuruluna talip oldu.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Yol verme kavgası 
kanlı bitti: 3 yaralı 

Aralarında daha önceden hu-
sumet bulunan akrabaların ara-
sında yol verme meselesinden 
çıkan kavgada 3 kişi av tüfeğiyle 
vurularak yaralandı. Olay, merkez 
Meram ilçesi Büyük Kovanağzı 
Mahallesi Türkoğlu Sokak üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Dursun E., Şerife E.(31) ve 
Ebubekir E. (24) 34 FR 0562 pla-
kalı cip ile seyir halindeyken daha 
önce aralarında kız alıp verme 
yüzünden husumet bulunan ve 
akrabaları olduğu öğrenilen Ah-
met Bedevî Ç.(20), Şaban Ç.(23), 
ve Mevlüt Y.(21) sokak üzerinde 
araçları karşı karşıya gelince yol 
verme yüzünden tartışma çıktı. 
Çıkan tartışmanın kısa sürede 
kavgaya dönüşmesiyle, iddiaya 
göre Dursun E., cipin bagaj bölü-
münde bulunan av tüfeğini alarak 
havaya ateş açtı. Bu duruma tepki 
gösteren karşı grup tüfeği alarak 
araçta bulunan üç kişiye ateş açtı. 

Açılan ateş sonucu Dursun E., 
Şerife E., ve Ebubekir E., kanlar 
içerisinde yere yığıldığını gören 
üç şüpheli olay yerinden koşarak 
ayrıldı. Çevredeki vatandaşların 
ihbarı üzerine olay yerine polis ve 
112 Acil Sağlık ekipleri sevk edil-
di. Kısa sürede olay yerine ulaşan 
ekipler yaralıları Numune Hasta-
nesine kaldırılarak tedavi altına 
alınırken yaralıların sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. 

Şüpheliler yolda yürürken ya-
kalandı 

Olayın hemen ardından çev-
rede şüphelileri yakalamak için 
geniş çaplı çalışma başlatan polis 
ekipleri şüpheliler Ahmet Bedevî 
Ç., Şaban Ç., ve Mevlüt Y.,’yi yol-
da yürürken yakaladı. İfadeleri 
alınmak üzere emniyete görülen 
şüpheliler, kendilerini görüntüle-
yen gazetecilere “Poz veriyim mi” 
demesi dikkat çekti. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA 

Karısıyla tartışan Cevdet Ö., babasının evine silahla gelen 3 kayınbiraderiyle tartış-
tı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cevdet Ö., 3 kayınbiraderini bıçakladı  

Alkollü bir sürücü, trafikte yol 
vermediği iddiasıyla durdurduğu 
belediye otobüs şoförünü darp 
etti. Otobüsün camlarını kırarak 
ateş eden alkollü sürücü, polise 
zor de anlar yaşattı. 

Olay, saat 03.30 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Alpaslan 
Mahallesi Karaman Caddesi üze-
rinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Muhammet Mustafa 
G. idaresindeki 42 BP 969 plakalı 
kamyonet, seyir halinde olan Fa-

ruk Y. (45) idaresindeki 42 ELC 
95 plakalı Konya Büyükşehir Be-
lediyesine ait otobüsü bir süre ta-
kip etti. 

Öfkeli sürücü takip ettiği 
otobüsün önünde kamyonetiyle 
tehlikeli hareketler yaparak yolu 
kesip otobüsü durdurdu. Otobüs 
sürücüsünün camları ve kapıyı 
açmaması üzerine alkollü sürücü 
camları kırarak otobüsün içine 
girdi. Sürücüyü darp eden Mu-
hammed Mustafa G., sürücünün 

polise ihbarda bulunmaması için 
cep telefonunu da kırdı. Otobüse 
4 el ateş eden şahıs, vatandaşla-
rın ihbarıyla olay yerine gelen po-
lis tarafından etkisiz hale getirile-
rek gözaltına alındı. 

Olayın şokunu yaşayan otobüs 
şoförü Faruk Y., “Ben bu arkadaşı 
ileride geçtim sonra bu lambadan 
tekrar kalktık önüme aniden dur-
du. İndi hatta beni şurada sıkış-
tırdı sonra geldi tabancayı çıkar-
tarak sıktı. Koşarak geldi üstümü 

başımı yırttı. Gömleğimi yırttı, 
telefonumu parçaladı. Yani beni 
darp etti. Şuurum kayboldu titre-
mekteyim” diyerek olayı anlattı. 

Öte yandan Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine sağlık ra-
poru alınmak üzere götürülen al-
kollü sürücü Muhammet Mustafa 
G., kendisini görüntüleyen gaze-
tecilere küfür ederek saldırdı. Po-
lise zor anlar yaşatan şahıs, ifade-
si alınmak üzere polis merkezine 
götürüldü.  n İHA 

Eşiyle tartıştı, baskına gelen
3 kayınbiraderini bıçakladı

Karısıyla tartıştıktan sonra 
babasının evine giden bir kişi, 
baskına gelen 3 kayınbiraderini 
bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 
kayınbiraderlerden biri hayatını 
kaybederken ikisi ise ağır yara-
landı.  Olay, saat 01.00 sıraların-
da merkez Karatay ilçesi Ulubatlı 
Hasan Mahallesi Mesnevi Sokak 
üzerinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Cevdet Ö. eşi ile 
tartıştıktan sonra babası Cesim 

Ö.’nün yanına gitti. Daha sonra 
kayınbiraderleri Muhammet S., 
Şahin S., ile Fatih Sağaslan Cev-
det Ö.’nün bulunduğu eve gitti. 
Evinin bahçesinde yanlarında 
getirdikleri av tüfeğiyle havaya 4 
el ateş eden kayınbiraderleri gö-
ren Cevdet Ö., ile babası Cesim 
Ö. ve akrabaları Harun Ö., birlik-
te aşağı indi. Bunun üzerine iki 
grup arasında tartışma başladı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi 

üzerine Cevdet Ö., iddiaya göre 
kayınbiraderleri Muhammet S., 
Şahin S., ve Fatih Sağaslan bıçak-
la vücudunun çeşitli yerlerinden 
yaralandı. Çevredeki vatandaşla-
rın ihbarı üzerine olay yerine çok 
sayıda polis ve 112 Acil Sağlık 
Ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 
Muhammet S., ile Şahin S., am-
bulansla Numune Hastanesine 
kaldırılarak, diğer yaralı Fatih Sa-
ğaslan ise Konya Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. Fatih Sağaslan 
burada yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatı-
nı kaybetti. 

Olayın ardından sokak üze-
rindeki evin bahçesinde inceleme 
yapan ekipler, olayda kullanılan 
ekmek bıçağını çöp kenarına atıl-
mış vaziyette buldu. Polis, kaçan 
şüphelileri yakalamak için çalış-
ma başlattı.  n İHA 

 Hastaneye kaldırılan kayınbiraderlerden biri hayatını kaybederken ikisi ise ağır yaralandı. 

Otobüsün camını kırdı, şoförü darp etti 

Seydişehir’de, trafik polisi ekiplerince mo-
tosikletlere yönelik denetim yapıldı. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro 
Amirliği ekipleri çarşı içerisinde ve ilçenin 
çeşitli bölgelerinde motosikletlere yönelik 
uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Uy-
gulamalar sonrası aşırı derecede gürültü 
çıkaran ve çevreye rahatsızlık veren stan-
dart dışı egzozlu motosikletler trafikten 
men edildi, ayrıca sürücü belgesi olmadan 
motosiklet kullandığı tespit edilen kişiler 
hakkında işlem yapıldı.
n AA

Suriye uyruklu iki kişi kuru sıkı tabancay-
la vurularak yaralandı.  Olay, saat 15.00 
sıralarında merkez Karatay İlçesi Nakipoğ-
lu Mahallesi Ahu Evren Sokak üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki 
grup arasında henüz belirlenemeyen bir 
nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi üzerine kuru sıkı tabir 
edilen tabanca ile Suriye uyruklu Ayman 
M. (20) ve Velit D. (22) yaralandı. Şüp-
heliler olay yerinden koşarak kaçarken, 
yaralılar ambulanslarla Konya Numune 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı.  Yaralıların sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenilirken, polis şüphelileri yaka-
lamak için çalışma başlattı.  n İHA 

Çevreye rahatsızlık
verenlere ceza 

İki grup arasında
silahlı kavga 

Konya merkezli 34 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Para-
lel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma 
kapsamında örgütün TSK’ye yerleştirdiği ve kripto örgüt 
üyesi olduğu tespit edilen 70 muvazzaf askerden 11’inin 
daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 55’e çıktı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yö-
nelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan ör-
gütün askeri personeli ve “mahrem imamları”nın ifadeleri 
doğrultusunda tespit edilen şüphelilerin yönelik çalışma-

lar sürüyor. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 kişinin daha ya-
kalanmasıyla gözaltı sayısı 55’e yükseldi. Adreslerinde bu-
lunamayan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma-
lar devam ediyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 34 
ilde yürütülen soruşturma kapsamında 13 Nisan’da FETÖ/
PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen 70 muvazzaf asker 
hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operas-
yonla zanlılardan 44’ü gözaltına alınmıştı.  n AA 

34 ilde FETÖ/PDY operasyonu 
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Özel Yalçın’dan bursluluk sınavı
Yalçın Eğitim Kurumları ve 

Özel Yalçın Öğretim Kursları tara-
fından organize edilen Bursluluk 
Sınavı  6-7-8 ve 9-10-11. Sınıf öğ-
rencilerinin katılımıyla 14-15 Ni-
san 2018 tarihlerinde yeni hizmet 
binası Selçuklu VİP Yazır (ECDAT) 
Şubesinde yoğun bir katılım ile 
gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın 
olduğunu vurgulayan Yalçın Eğitim 
Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yalçın, yeni şubeleri ve ya-
pılan  bursluluk sınavı hakkında şu 
bilgileri verdi: “Özel Yalçın Öğretim 
Kursları olarak Konya’da Merkez 
ve Zindankale Şubesimizde hizmet 
vermekteyiz. Şimdi ise Selçuklu İl-
çesinde VİP Yazır(ECDAT) Şubesi-
ni bu ayın sonunda Selçuklu Ecdat 
Parkı yanındaki yeni şubemizi Kon-
yalıların  hizmetine açacağız. Sel-
çuklu VİP Yazır (ECDAT) Şubemiz-

de 14-15 Nisan 2018 tarihlerinde 
6-7-8 ve 9-10-11. Sınıf1 öğrencile-
rinin katıldığı bursluluk sınavı orga-
nize ettik. İki günde gerçekleştirdi-
ğimiz bursluluk sınavımıza yoğun 
bir katılımın olmasını bizleri mutlu 

etmiştir. Sınav sonuçlarını 17 Nisan 
2018 Salı günü açıklayacağız. Aynı 
zamanda başvuru telefonlarına me-
saj olarak da atacağız. Yalçın Özel 
Öğretim Kursları VİP yeni Şubemiz 
Nisan ayı sonuna kadar Selçuklu il-

çemizde hizmete açılacaktır. Başvu-
ru kayıtlarımız başlamış olup, erken 
kayıt avantajından yararlanacak 
olan Veli ve öğrencilerimiz bir an 
önce kayıtlarını yaptırmalarını isti-
yoruz” dedi.  n HABER MERKEZİ

250 Bin Düve Projesi’nde 
geri sayım başladı

Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Merkez Birliği (Tarım Kredi) 
Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 
250 Bin Düve Projesi’ne ilişkin 
değerlendirmede bulundu.

Ülkedeki büyükbaş dişi hay-
van varlığını artırmak amacıyla 
başlatılan projeyle, üreticinin 
ahırlarındaki kapasitenin orta-
lama 15 başa tamamlanmasının 
hedeflendiğini belirten Poyraz, 
“Ahırlardaki eksik kapasiteyi ta-
mamlayacağız. Örneğin 15 hay-
vanlık kapasitesi olan bir üretici-
nin 5 baş hayvanı varsa 10 daha 
vereceğiz” diye konuştu. 

Poyraz, projeye katılım için 
çeşitli kriterler belirlediklerini 
ifade ederek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Ancak hayvancılık ya-
panlar ve kurulu altyapısı olan-
lara düve vereceğiz. Geçmişte 
dişi hayvanların kesime gönde-
rilmesi sorununu çok yaşadık. 
Bu nedenle 2 Nisan 2018 ve ön-
cesinde büyükbaş hayvancılığı 
yapıyor olma şartımız var. Tarım 
Kredi Kooperatifi üyesi olunma-
sı gerekiyor. Başvuru tarihine 

kadar kooperatif üyesi olup, mü-
racaat edebilirler. Bu imkanı da 
tanıdık. En az 15 baş kapasiteli 
ahır şartımız var. Üreticinin, ahı-
rın bulunduğu yerde ikamet et-
mesi gerekiyor. Proje için kredi 
kullanmaya uygun mali durum-
da da olunmalı. 3 yıllık bir proje, 
bu yılki başvuruları ise 7 Mayıs’a 
kadar alacağız.”

Bir hevesle yola çıkan ya 
da köyüne dönmek isteyenlere 
dönük sosyal bir proje yapma-
dıklarını vurgulayan Poyraz, bu 
nedenle mevcutta hayvancılık 
yapılıyor olunması şartına bü-
yük önem verdiklerine dikkati 
çekti.  Poyraz, üreticilerin Ziraat 
Bankasından ortalama 100 bin 
liralık kredi kullanacağını ifade 
ederek, “Kredi, damızlık düve 
tedariki için ilk 2 yılı ödemesiz 
5 yıl vadeli olacak. Üretici ister-
se kredinin yüzde 80’ini hayvan 
alımında, yüzde 20’sini yem alı-
mında kullanabilecek. Yem için 
de 18 ay vadeli işletme kredisi 
kullanabilecek” diye konuştu.
n AA

19-22 Nisan’da gerçekleşecek 2. Yapı Fuarı hakkında bilgi veren TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ Genel Mü-
dür Yardımcısı Ayyıldız, “21. yüzyılda ihtiyaç duyulan hizmet ve projeleri topluca sergileyeceğiz” dedi

‘Yapı Fuarı’nda 21. yüzyılın 
ihtiyaçlarını sergileyeceğiz’

TÜYAP Konya Fuarcılık tara-
fından düzenlenen 2. Yapı Fuarı, 
19-22 Nisan’da Konya Ticaret 
Odası TÜYAP Konya Uluslararası 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirile-
cek.

TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Ali Ayyıldız, bir otelde düzenle-
nen basın toplantısında, inşaat, 
gayrimenkul, kent, ve mobilya 
fuarlarının birleşimiyle açılacak 
Yapı Fuarı’nın yeni bir konsept 
oluşturduğunu söyledi.

Bu fuarların geçen yıl 30 bin 
metrekare alanda düzenlendiğini 
hatırlatan Ayyıldız, “Gayrimenkul 
sektörüne ilişkin geçen yıl ilk defa 
Konya’da fuar düzenledik. Bu yıl 
ikincisini düzenliyoruz. Toplam 
iki salonda fuarımızı açacağız ve 
100 bin liradan 5 milyon liraya 
kadar çeşitli evler sergilenecek. 
Ayrıca Türkiye’deki fuarlarda 
fazla görülmeyen ve ilk defa Kon-

ya’da gösterilecek olan örnek bir 
daire de fuar kapsamında sergile-
necek. Konya’nın yanı sıra Deniz-
li, Karaman, Antalya, Ankara ve 
İstanbul’dan da yeni projeler bu 
fuarda yer alacak.” diye konuştu.

Ayyıldız, konut üretiminde 
dünyada ilk 5’e giren Türkiye’de 

bu tür fuarların önemli olduğunu 
aktardı.

“BU YIL HEDEFİMİZ 40 BİN 
ZİYARETÇİYİ AŞMAK”

İnşaat sektörü açısından mo-
bilya, kapı-pencere sistemleri, 
yer döşeme ve boyaya kadar ge-

niş bir ürün yelpazesini fuarda 
sunmaya çalıştıklarına değinen 
Ayyıldız, şunları kaydetti: “Kent 
Fuarı’nda ise belediyelerin ih-
tiyaçları sergilenecek. Fuarımız 
katılımcı, ziyaretçi sayısı ve met-
rekare bakımından Türkiye’de en 
büyük fuar olma özelliğini taşıyor. 
Türkiye Belediyeler Birliğinin or-
ganizasyonuyla yaklaşık 400 be-
lediye başkanını, daire başkanları 
ve belediye temsilcilerini burada 
ağırlayacağız. İnşaat, gayrimen-
kul, mobilya ve belediyelere üre-
tim alanlarında faaliyet gösteren 
200’ün üzerinde firmanın katılı-
mıyla hazırlanan fuarlarımızda, 
21. yüzyıl kent insanına çağdaş 
yaşam koşullarını sağlayabilmek 
amacıyla ihtiyaç duyulan hizmet 
ve projeleri topluca sergileyece-
ğiz.Geçen yıl ziyaretçi sayımız 34 
bin civarındaydı. Bu yıl hedefimiz 
40 bin ziyaretçiyi aşmak.”
n AA

Yalçın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, “Bursluluk 
sınavımıza yoğun bir katılımın olmasını bizleri mutlu etmiştir” dedi.

TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Ayyıldız, bir otelde 
düzenlenen basın toplantısında, inşaat, gayrimenkul, kent, ve mobilya fuarlarının 

birleşimiyle açılacak Yapı Fuarı’nın yeni bir konsept oluşturduğunu söyledi.
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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.



 17 NİSAN 2018 9İLAN

u MAKİNE MÜHENDİSİ
u TARIM MAKİNALARI
      MÜHENDİSİ
u MAKİNE TEKNİKERİ
u TARIM MAKİNE
      MONTAJ ELEMANLARI
u KAYNAKÇILAR
u TRAKTÖR TAMİR USTALARI
u HİDROLİK SİLİNDİR
    MONTAJ ELEMANLARI
u CNC TORNA, CNC DİK
     İŞLEM PROGRAMCILARI

     ALINACAKTIR.

ALPARSLAN TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4. Organize Sanayi Bölgesi. Büyükkayacık Mah. 406. Sokak. No:4 Karatay/KONYA

ELEMAN ARANIYOR

MAAŞ+SSK+YEMEK+İKRAMİYELER+YAKACAK YARDIMI
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

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

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

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

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

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

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

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

tır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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•  TORNACI
•  MONTAJCI
•  DEPO SORUMLUSU
•  VASIFLI, VASIFSIZ  

ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Başvuracak adayların aşağıdaki adrese 
şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

VANA ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

Adres: Konya 2.OSB. Reisköy Cad. 
No:4 Selçuklu/KONYA

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 

daireler
0531 710 

88 76

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

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Tel: 0332 342 64 90

Adres: ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
4.Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mh. 

410 Nolu Sk. No:2 Selçuklu / KONYA

4 Şehir içinde ve dışında ürün 
dağıtımı yapabilecek E Sınıfı 

Ehliyeti ve SRC Belgesine sahip 
deneyimli ŞOFÖR; 

4 Vasıflı/Vasıfsız olmak üzere 
personel alınacaktır.

Müracaat şahsen yapılacaktır

Firmamız Bünyesinde çalıştırılmak üzere,

GÜVENİLİR VE
DOĞRU HABERİN

ADRESİ
www.konyayenigun.com

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.

Konya iki haftadır ekonomi-
sini belirleyen oda ve borsala-
rın seçim heyecanını yaşadı. 
Geçtiğimiz Cumartesi günü ise 
Konya Sanayi Odası seçimleri  
gerçekleştirildi. 

Konya Sanayi Odası Bugün 
ise 24 meslek komitesinde 
1490 faal, 135 askıda olmak 
üzere 1625 üyesi ve 28 perso-
neli ile Konya sanayisine hizmet 
etmekte. Kurulduğu günden bu 
yana, Konya Sanayisinin sağ-
lıklı ve emin adımlarla geliş-
mesi için çalışmalarını aralıksız 
sürdüren ve sürdürmeye de de-
vam edecek olan Konya Sanayi 
Odası;  Konyalı sanayicilerin, 
büyük özveri örneği göstererek 
yaptırdıkları modern binasında 
uzman, deneyimli ve özverili 
personeliyle tüm sanayicileri-
mize en üstün çaba ve gayret 
ile hizmet vermektedir. Hizmet 
kalitesini zirveye taşıma heye-
canını sürekli muhafaza eden 
KSO, uluslar arası standartlar-
da üyelerine hizmet verebilmek 
amacıyla toplam kalite yöneti-
mi noktasında tüm personelini 
eğitmiştir. Ve bu gün hizmet 
kalitesini TSE-ISO-EN 9000 
belgesiyle tescilleterek uluslar 
arası standartlarda hak ettiği 
yeri almıştır.

Mesleki ahlâk 
ve dayanışmayı 
koruma, sanayinin 
genel menfaatlerine 
uygun surette ge-
lişmesini sağlama, 
Meslek faaliyetleri 
hakkında Bakanlık-
lara teklif ve öne-
rilerde bulunma 
görevlerini  layıkıyla yerine 
getiren Konya Sanayi Odası, 
dün olduğu gibi bugün de, 
sanayicilerin bilinçlendirilmesi 
için yoğun eğitim programla-
rı organize etmektedir. Ayrı-
ca, Oda yayın organlarıyla da 
sanayicileri mevzuat, işletme 
bilimi, uluslar arası fuarlar ve 
uluslar arası ticaretin geliştiril-
mesi gibi konularda enforme 
etmekte olup son yıllarda ise 
bilişim teknolojilerini kullanma 
ve üyelerini bu teknolojiden ya-
rarlandırma noktasında önemli 
projeler hazırlamış ve bunların 
önemli bir kısmını da kısa sü-
rede hayata geçirme başarısını 
göstermiştir.

Eksiksiz ve zamanında 
hizmet, sürekli iyileştirme, 
teknolojik alt yapıyı kurma ve 
geliştirme, çalışanların eğitimi 
ve örnek bir kuruluş olma gibi 
temel ilkelerle yoluna devam 

eden Konya Sanayi 
Odası, Konya Sa-
nayisini her zaman 
daha ileri ufuklara 
taşıma kararlığında-
dır.

Cumartesi günü 
Konya Sanayi Oda-
sı seçimlerinde 24 
Meslek Komitesinin 

tamamında mevcut başkan 
Memiş Kütükcü’nün tek liste-
si ile gidilen seçimde Konyalı 
sanayiciler birlik ve beraberlik 
mesajı verdi. Kütükcü, “Kon-
ya Sanayi Odası olarak birlik 
ve beraberlik içerisinde, şölen 
havasında bir seçim daha ger-
çekleştirdik. 24 meslek komi-
temizin tamamında tek liste ile 
gittiğimiz seçimlerimize katı-
larak oy kullanan tüm sanayi-
cilerimize teşekkür ediyorum. 
Ayrıca bugüne kadar odamızın 
tüm organlarında yer alan sa-
nayicilerimize de bir kez daha 
şükranlarımı sunuyorum. 

Yaptığı çalışmalarla Konya 
sanayisine ve ülkemizin sa-
nayisine hizmet eden odamız, 
bundan sonra daha fazla gay-
ret göstererek, kardeşlik ruhu 
içerisinde, değer üreten çalış-
malarına devam edecek.

 Bu şehrin sanayicileri ba-

şarı merdivenlerini tırnaklarıyla 
kazıyarak çıktı. Konya’yı net bir 
sanayi şehri haline getiren sa-
nayicilerimiz, Türk sanayisine 
büyük katkılar sağlıyor. 

Biz bu katkının daha da art-
ması, sanayimizin gelişimini 
sürdürmesi için hizmet bayra-
ğını hep birlikte daha yukarılara 
taşıyacağız. Ben Konyalı sana-
yicilerin her şeyin en iyisini hak 
ettiğine gönülden inanıyorum. 
Seçimlerimiz Konya sanayisi-
ne, şehrimize ve ülkemize ha-
yırlı olsun. Rabbim hep birlikte 
yeni bir dönem inşa etmeyi na-
sip etsin” ifadelerini kullandı.

Yeniden Konya Sanayi Oda-
sı Başkanlığı Konya Sanayi 
Odası’nın meslek komiteleri ve 
meclis üyeleri seçiminde gü-
ven tazeleyen başkan Memiş 
Kütükçü ve meslek ve komite 
üyelerini tebrik ediyorum. 

İnanıyorum ki hem Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, hem Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Hüseyin Çevik 
hem de Konya Sanayi Odası 
(KSO) Başkanı, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, 
oda üyelerinden aldıkları güç ile 
Konya ekonomisini büyütmeye 
devam edecekler.

Selametle Kalın

KSO SEÇİMLERİNİN ARDINDAN

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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‘Türkiye’de oynanırsa, Konya’nın tanıtımı artar’
Turizm Haftası nedeniyle İl 

Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar’ı makamında kabul 
eden Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın 
turizm altyapısının iyileştirilmesi 
için çalıştıklarını söyledi. Konya’yı 
ziyaret edenlerin milli kültürü-
müzle daha fazla tanışma imkanı 
bulduklarını kaydeden Başkan Ak-
yürek, kültürümüzü, değerlerimizi 
tanıtmanın çok önemli bir faaliyet 
olduğunu ifade etti.

15-22 Nisan Turizm Haftası 
nedeniyle Konya İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve 
beraberindeki heyet, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek’i makamında ziyaret etti. 

Turizm Haftası’nın hayırlı ol-
masını dileyen Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Konya’nın turizmden aldığı payın 

artmasıyla ilgili olarak bütün ku-
ruluşlarla birlikte çalışmalar yürüt-
tüklerini söyledi. Belediyelerin asli 
görevlerinden birisinin de yatırım 
altyapısının iyileştirilmesi olduğu-
nu, bu anlamda turizm altyapısının 
iyileştirilmesi için de çeşitli projeler 
yürüttüklerini kaydeden Başkan 
Akyürek, gerek yatak kapasitesi-
nin artırılması, gerekse yeni cazibe 
merkezlerinin oluşturularak tarihi 
dokunun ziyaret edilebilir şekle ge-

tirildikten sonra gelecek kuşaklara 
aktarılması konusunda ilçe beledi-
yeleriyle birlikte önemli çalışmalara 
imza attıklarının altını çizdi. 

2024 Avrupa Futbol Şampi-
yonasına aday olan Türkiye’nin 
bu önemli organizasyonu alması 
durumunda Konya’yı önümüzdeki 
süreçte yeni bir fırsatlar bekledi-
ğini dile getiren Başkan Akyürek, 
“2024 Avrupa Futbol Şampiyona-
sı’nın Türkiye’de oynanması ko-

nusunda hükümetimizin çok ciddi 
çabası var. Şampiyonanın Türki-
ye’de düzenlenmesi halinde Konya 
da düzenleyici şehirlerden birisi 
olacak. Bu vesileyle on binlerce zi-
yaretçiye ev sahipliği yapacak ve 
uluslararası tanıtım açısından da 
büyük bir fırsatı yakalanmış olacak” 
şeklinde konuştu. 

HER ALANDA ZİYARETÇİ SAYISINI 
ARTIRMAK GEREKİYOR 

“Turizmde çeşitliliği sağlaya-

mazsanız sektörel ve dönemsel 
krizlerden çok fazla etkilenirsiniz” 
diyerek konuşmasına devam eden 
Başkan Akyürek, “Her alanda ziya-
retçi sayısını artırmaya çalışmamız 
lazım. Sadece tarih, kültür değil; 
eğitim, sağlık, spor, dağ turizmi gibi 
alanlarda da ziyaretçi sayısını artır-
mamız lazım. Turizmi sadece bir 
merkezde düşünmememiz gereki-
yor. Turizmde yerli yabancı ayrımı-
nın da göreceli olduğunu düşünü-

yorum. Önemli olan buraya gelen 
ziyaretçilerin buranın sosyal, kül-
türel ve ticari gelişimine katkı yap-
maları. Konya’nın bir başka avanta-
jı da Konya’yı ziyaret edenler milli 
kültürümüzle daha fazla tanışma 
imkanı buluyorlar. Böylece Konya, 
ülkemize daha farklı bir katkıyı da 
sağlamış oluyor. Kültürümüzü, de-
ğerlerimizi tanıtmak çok önemli bir 
faaliyettir. Konya bunu doğal olarak 
gerçekleştiren bir şehir konumun-
da. Katkılarınız nedeniyle teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 

İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar da, Turizm Haf-
tası kutlamaları kapsamında ziya-
retlerde bulunduklarını belirterek, 
turizm sektöründeki gelişmeler, 
Konya’daki yatak kapasitesi ve 
şehre gelen ziyaretçiler konusunda 
Başkan Akyürek’e bilgiler verdi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Aziziye Kül-
tür Merkezi’nde Eskil Kültür, Eğitim, 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği (Eskilder) tarafından düzenlenen 
Eskilliler Gecesi programına; Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, Eskil Belediye Başkanı Niyazi 
Alçay, Eskilder Başkanı Süleyman 
Altan ve çok sayıda davetli katıldı.

Eskil Der  Başkanı Süleyman 
Altan, ‘’1 yıl önce bugün bu derne-
ğimizin temelini attık. 50 Bin Eskilli 
hemşerimizi temsil etmenin guru-
runu yaşıyoruz. Biz aşkla yola çıktık. 
O aşk vefadır, topraktır, memleket-
tir, vatan ve o vatan parçasında zere 
olan bizim memleketimiz Eskildir. 
Hemşerilerimize hizmet etmek için 
var gücümüzle çalışacağız. Bundan 
sonrada sizlerin desteğiyle daha iyi 
günlere, daha büyük organizasyon-
larla el birliğiyle Eskilimizin şanını 
yücelteceğiz”dedi. Altan, selamlama 
konuşmasının ardından Eskil Kültür, 
Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği’nin faaliyetlerini özetleyen 
bir sunum gerçekleştirdi. Derneğin 
burs çalışmalarına değinen Altan, 
tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Derneğimizin Her Zaman Ya-
nında Olan Karatay Belediye Başka-
nımızla Gurur Duyuyoruz

Toplantıda söz alan Eskil Beledi-

ye Başkanı Niyazi Alçay, ‘’Ülkemizin 
artık birçok yerinde yetişmiş insanı-
mız var. Daha fazlasını yetiştirmek 
adına derneğe gönlümüzü koyma-
mız gerektiğini düşünüyorum. Bize 
her zaman destek olan Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye 
teşekkür ediyoruz ve onunla gurur 
duyuyoruz” dedi.

 Derneklerin aidiyet ve yardım-
laşma duygusunu güçlendirdiğini 

söyleyen Başkan Mehmet Hançerli, 
“Özellikle eğitim konusunda der-
neklerin katkısı çok büyük. Bugün 
derneklerden burs alarak okuyan 
kişiler 5-6 sene sonra burs verecek 
duruma geliyor. Geleceğin doktoru, 
mühendisi, avukatı, işletme ve ik-
tisatçısı oluyor. Beni dernek okuttu 
bende bizden sonraki arkadaşları 
okutacağım diyorlar. Bu şekilde sü-
reklilik arz eden bir yardımlaşma 

döngüsü ortaya çıkıyor’’ dedi. Ça-
lışmalarından dolayı Eskil Kültür, 
Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Süleyman Altan’a 
teşekkür eden Başkan Hançerli, 
Karatay Belediyesi olarak dernek-
lerin yanında olduklarını vurguladı. 
Konuşmaların ardından derneğe 
emeği geçenlere plaket takdimi ger-
çekleştirildi.
n HABER MERKEZİ

‘23 ilçede öğrenci alacak 
nitelikli lise yok’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 
“Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğre-
tim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 
2018 Yılı Merkezi Sınav Başvuru 
ve Uygulama Kılavuzu” ile sınavla 
öğrenci alan okul listeleri ve kon-
tenjan tarihlerini açıkladı. Konuyla 
ilgili Eğitim İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Genç şunları kaydetti: “11-
18 Nisan tarihinde sınav başvu-
ruları alınacak. 22 Mayıs’ta Sınav 
Giriş Belgeleri yayımlanacak. 2 Ha-
ziran’da merkezi sınav yapılacak. 22 
Haziran’da sonuçlar açıklanacak. Sı-
nav, 8’inci sınıf öğretim programları 
esas alınarak yapılacaktır. Böyle bir 
sistem alelacele uygulanamaz en 
azından bu yıl askıya alınıp gelecek 
yıl için ortak akıl ile bir sistem oluş-
turulsun dememize rağmen ısrarla 
bu yıl uygulayacağız diyen Bakanlık, 
öğrencileri yine gözden çıkarmıştır. 
Okul seçiminde ve dağılımında adil 
davranmayan Bakanlık toplam 10 
bin lise içinden sadece 1376 tanesi-
ni sınavla öğrenci alacak lise olarak 
belirledi. Kontenjanlar göz önüne 
alındığında imam hatip liselerine 
yapılan ayrıcalık açıkça görülecektir. 
Sınav, iki bölüm hâlinde uygulana-
cak, çoktan seçmeli 90 soru sorula-
cak ve aynı gün yapılacaktır. Birinci 
bölüm, 50 soruluk sözel alandan 
oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci 
bölüm ise 40 soruluk sayısal alan-
dan oluşacak ve süresi 60 dakika 
olacaktır. Sözel bölümde, 8’inci sınıf 
Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, 
T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 
ile yabancı dil, sayısal bölümde ise 
matematik ve fen bilimlerinden 
sorular yöneltilecektir.” Sınavdaki 
soru dağılımına da yer veren Genç 
tespitlerini şöyle sürdürdü:   “Sınav 
sadece 8. sınıftan; öğrencinin oku-
duğunu anlama, yorumlama, sonuç 
çıkarma, problem çözme, analiz 
yapma, eleştirel düşünme, bilimsel 
süreç ve benzeri becerileri ölçecek 
nitelikte sorular yer alacak. Sınav-
da 3 yanlış bir doğruyu götürecek. 
Fen liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisele-
rinin Anadolu Teknik Programları, 
Proje uygulayan eğitim kurumları 
(Anadolu İmam Hatip Liseleri) ve 
Anadolu Liselerinin bazıları sınavla 
öğrenci alacak. Başvurular öğrenci-
nin öğrenim gördüğü okul tarafın-
dan yapılarak veli bilgilendirilecek. 
Okul Müdürü başvuruyu mutlaka 
onaylayacak. Kılavuzda öğrencilerin 
nasıl tercih yapacakları tam olarak 
açıklanmamıştır. Bu hususun Ba-
kanlık tarafından bir an önce açık-
lığa kavuşturulması gerekmektedir. 
600 lisenin sınavla öğrenci alacağı 
duyurulmasına rağmen 1367 lise-
nin sınavla alması öngörülmüştür. 
Birçok başarılı lise sınavla öğrenci 
alan okullar arasında yer bulamadı. 
Sınavla öğrenci alacak liselerin kon-
tenjanı toplamda 126.510’dur.”

“Genel anlamda sınavla öğrenci 
alan okulların dağılımına bakıldı-
ğında önemli ölçüde planlama ha-
tası yapıldığı görülmektedir” diyen 
Genç,  şöyle devam etti: “Konya’nın 
31 ilçesinden 23 İlçesinde sınavla 
öğrenci alan okul bulunmamak-
tadır.Bu ilçelerde sınava giren öğ-
renciler zorunlu olarak ya evlerin-
den uzak ilçelerdeki okulları tercih 
edecek ya da İmam Hatip, Mesleki 
ve Teknik Anadolu lisesi tercihi 
yapmak zorunda kalacaktır. Milli 
Eğitim Bakanlığı eğitim sistemini 
siyasallaştırma politikasına devam 
etmektedir. Özellikle Mesleki ve 
Teknik Anadolu Liseleri yok sayıl-
mıştır. Mevcut 8.457 resmi lisenin 
1.367’si sınavla öğrenci alacak şekle 
dönüştürülmüş. Köklü başarılı, okul 
kültürü olan kurumların çoğu bu 
liste içerisinde yer alamadı. (Örnek; 
Konya Lisesi,Karatay Lisesi,Atatürk 
Lisesi,Mehmet Hanifi Anadolu Lise-
si,Akşehir Lisesi, Akşehir Selçuklu 
Lisesi,Dolapoğlu Anadolu Lisesi,E-
reğli Anadolu Lisesi vb.) Bu veriler 
ülke genelindeki liselerin nitelikli 
ve niteliksiz olarak tam anlamıyla 
ayrıldığını ortaya koymuştur. Milli 
Eğitim Bakanının deyimiyle ‘nite-
likli’ okullarda az öğrenci, ‘niteliksiz’ 
okullarda çok öğrenci eğitim-öğre-
tim görecektir. Yaz boyunca sınavla 
ya da sınavsız okullara kayıt yaptır-
mak isteyen öğrenciler ve ailelerini 
kaos beklemektedir. Yeni sistem 
yine yoksul aile çocuklarını vuracak-
tır. Ekonomik durumu iyi olan aileler 
nitelikli eğitim için çocuklarını özel 
okullara gönderecek, özel okula git-
me oranı bu yıl normalin üzerinde 
bir artış hızı kazanacaktır. Eğitimde 
fırsat ve imkan eşitliğine aykırı bu 
modelden derhal vazgeçmelidir.
Öğrencilerin dört yıl boyunca eme-
ğini heba edecek bir uygulama söz 
konusudur ve büyük mağduriyet-
ler yaratacaktır.Milli Eğitim Bakanı 
yani tüm okulları eşit yapması, fırsat 
eşitliği sağlaması gereken makam 
okulları nitelikli ve niteliksiz diye 
tanımlayarak ve o tanımlamanın 
arkasında da durarak bugün bu uy-
gulamaya imza atmıştır.Yapılması 
gereken fiziki yapı, kadro, donanım, 
okul bütçesi açısından tüm okulları 
eşit hale getirmek, buna rağmen 
başarısızlık söz konusu ise liyakatsiz 
yöneticilerine hesap sormak olmalı-
dır. Öğrencileri dahi ayıran anlayışı 
kabul etmiyoruz. Eğitim İş olarak 
diyoruz ki; Ülkedeki tüm çocukların 
eşit, parasız, bilimsel, laik ve kamu-
sal eğitime ulaşmasını sağlamakla 
yükümlü Bakanlık, var olan eşitsiz-
liği daha artıracak bir liseye geçiş 
sistemi getirmiştir. Bizim için tek 
bir yavrumuzun gelecek hayalinin 
kıymeti büyüktür. Onların zama-
nından, emeğinden, duygularından 
çalmaya kimsenin hakkı yoktur.“
n HABER MERKEZİ 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ilgın Şeker Fabrikası’nın satışını gerçekleştirdi. 350 Milyon TL ile 
başlayan satış sonunda ihaleyi 637 milyon TL rekor bedelle Alteks Tekstil kazandı

Ilgın Şeker, Alteks 
Tekstil’e satıldı

Bugüne kadar 14 şeker fab-
rikasından 4’ünün satış ihalesini 
tamamlayan Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (ÖİB), Erzurum, Turhal 
ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalesini 
gerçekleştirdi. 22 Şubat tarihli Res-
mi Gazete’de yayımlanan tebliğde 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
kararı yayımlanmıştı. Buna göre 14 
şeker fabrikasının özelleştirileceği-
ne yer verilmişti. Resmi Gazete’de 
yayımlanan kararda isteklilerin son 
tekliflerini, Bor, Çorum, Kırşehir ve 
Yozgat şeker fabrikaları için 3 Nisan 
tarihine kadar, Erzincan, Erzurum, 
Ilgın, Kastamonu ve Turhal şeker 
fabrikaları için 11 Nisan tarihine ka-
dar, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan 
ve Muş şeker fabrikaları için ise 18 
Nisan tarihine kadar verebileceği 
açıklanmıştı. Bu kapsamda Ilgın 

Şeker Fabrikası’nın satışı gerçekleş-
tirildi. Ilgın Şeker Fabrikası’nın sa-
tışı için Mutlucan Tuz-MBM Enerji 
Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat, 
Alteks Tekstil, Doğuş Yiyecek Gıda, 

Albayrak Turizm, Erser Tarım-Sterk 
Plastik OGG, Safi Katı Yakıt, Özbey 
Holding, Kayseri Şeker ve İskur 
Tekstil başvurdu. 350 Milyon TL 
ile başlayan satış sonunda ihaleyi 

637 milyon TL rekor bedelle Alteks 
Tekstil kazandı. 

7 FABRİKANIN İHALESİ BİTTİ
Bor Şeker Fabrikası’na 336 mil-

yon, Yozgat’a 275 milyon lirayla 
Doğuş Gıda; Kırşehir’e 330 milyon 
lirayla Tutgu Gıda; Çorum Şeker 
Fabrikasına da 528 milyon lirayla 
Safi Yakıt en yüksek teklifi veren 
olmuştu. Kayseri Şeker’in Turhal’ı 
569 milyon TL’ye  veAlteks Teks-
til’in de Ilgın’ı  637 milyon TL’ye 
almasıyla sonuçlanan ihale sayısı 7’e 
yükseldi.

SIRADA ONLAR VAR
18 Nisan’da Afyon, Alpullu, Bur-

dur, Elbistan ve Muş Fabrikaları ile 
teklif verme süreleri uzatılan Erzin-
can ve Kastamonu Fabrikaları için 
teklifler alınacak.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Başkan Hançerli, Eskilliler Gecesi’ne katıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Erzurum, 
Turhal ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalesini gerçekleştirdi.
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 İttifak Holding’in inşaat sek-
töründeki markası Seha Yapı, 
3. İstanbul, Zermeram ve Seha 
Kanyonpark Evleri projelerinin 
yanı sıra Konya’da inşa edeceği 
yeni projesi 7 Renk Selçuklu’daki 
fırsatları Konya Gayrimenkul Fu-
arı’nda müşterilerinin beğenisine 
sunuyor.

Bugüne kadar teslim ettiği 
15 Bin’e yakın konut ile Anado-
lu’nun en büyük inşaat şirketle-
rinden biri olan Seha Yapı, 19-22 
Nisan tarihleri arasında ikincisi 
düzenlenecek Konya Gayrimen-
kul Fuarı’na dört projesiyle katı-
lıyor. 

Seha Yapı fuarda; Anado-
lu’nun en büyük su temalı karma 
konut projesi olan Zermeram ile 
Başakşehir’in en büyük projesi 
‘3. İstanbul’u ve Seha Kanyon-
park Evleri projesini tanıtacak. 

Bu üç projenin yanı sıra Seha 
Yapı, Konya’nın en renkli proje-
si “7 Renk Selçuklu” için de ön 
talep toplayarak müşterilerine 
lansman öncesi fiyat avantaj-
larından ve öncelikli ev seçme 
ayrıcalığından yararlanma fırsatı 
sunacak.

Konya Gayrimenkul Fuarı’n-
da 210 m²’lik büyük bir alanda 
stand açacak olan Seha Yapı yak-
laşık 40m²’lik Zermeram projesi-
nin maketini sergilerken, Zerme-
ram inşaat alanını merak eden ve 
eşsiz şehir manzarasını izlemek 
isteyenler için ise fuardan proje 
alanına servis hizmeti sağlaya-
cak. 19 – 22 Nisan tarihleri ara-
sında gerçekleştirilecek fuarda 
Seha Yapı’nın standı 4. Salon – 
No: 439’da olacak. 

Bugüne kadar 15 Bin’e yakın 
konutu sahiplerine teslim eden 

Seha Yapı Türkiye’nin en 
büyük yapı şirketleri ara-
sında yer alıyor. Seha Yapı; 
geçtiğimiz aylarda düzenle-
nen Türkiye’nin Gayrimen-
kul Liderleri Real Estate 
Stars ödüllerinde Konya, 
Kırşehir ve Irak’ta bulunan 
projelerinde 1.928 konutun 
inşasını tamamlayarak Tür-
kiye’nin En Çok Proje Üre-
ten 6. Şirketi olma başarısını 
gösterdi.

Bu yıl 2.’si düzenlenen 
Konya Gayrimenkul Fuarı 
ile alakalı değerlendirmeler-
de bulunan Seha Yapı Ge-
nel Müdürü İskender Uslu 
şunları söyledi; “Konya’nın 
Türkiye gayrimenkul paza-
rında önemli bir yeri var. 
Şehrimiz makine sanayi ve 
tarım endüstrisinde olduğu 
kadar konut üretiminde de 
Türkiye ekonomisine önem-
li katkılarda bulunuyor. Bu 
gücünü yitirmemek için atıl-
ması gereken adımlardan 
biri olan “Gayrimenkul Fu-
arı” bu yıl 2. defa kapılarını 
ziyaretçilerine açıyor. Geç-
tiğimiz yıl markamız için ol-
dukça verimli geçen fuarda 
bu yıl yeni projemiz ‘7 Renk 
Selçuklu’yu da görücüye 
çıkarıyoruz, fuar boyun-
ca ön talep toplayacağımız 
projemizi Nisan sonunda 
satışa çıkacağız. Ön talep 
döneminde form doldurup 
bizlere ulaşan müşterile-
rimiz hem lansman öncesi 
avantajlı fiyatlardan hem 
de öncelikli daire seçme ay-
rıcalığından faydalanacak. 
Fuarda, Konya’nın en büyük 
su temalı projesi Zermaram 
ve Başakşehir’in en büyük 
projesi 3. İstanbul ile birlikte 
Seha Kanyonpark Evleri’ni 
de müşterilerimize sunuyo-
ruz” dedi.

Uslu sözlerine şöyle de-
vam etti; “Büyük şehirler 
olmanın avantajlarından 
biri buralarda çeşitli fuarla-
rın düzenleniyor olmasıdır. 
Konya’da düzenlenen Gay-
rimenkul Fuarı da Konyalı 
hemşerilerimiz için önemli 
bir fırsat; yatırımlarına doğ-
ru yön verebilmek, marka 
konut projeleri hakkında bil-
gi edinmek, sektördeki son 

trendleri ve gelişmeleri görmek 
için kaçırılmayacak bir organi-
zasyon diye düşünüyorum” dedi.
KONYA’NIN EN RENKLİ PROJESİ; 7 

RENK – SELÇUKLU.
Yakında satışa çıkacak olan 

Seha Yapı’nın son projesi 7 Renk 
Selçuklu için ön talep günleri 
başladı. İsmini cephesinde ve 
peyzajında bulunan birbirinden 
güzel renklerden alan proje Kon-
ya’nın en büyük mahallesi Ya-
zır’da inşa edilecek ve lokasyon 
olarak oldukça iddialı bir alana 
kurulacak. Eğitim ve sağlık mer-
kezleri ile yan yana olan 7 Renk 
Selçuklu’da ulaşım da oldukça 
kolay çünkü toplu ulaşımda en 
ideal araçlardan biri olan tram-
vay hattına sadece 10 dakika yü-
rüme mesafesinde bulunuyor. 

Anadolu topraklarında bugü-
ne kadar yapılmış en iyi ve en bü-
yük yaşam projelerinden biri olan 
Zermeram, 320 bin metrekare 
alan üzerinde yükseliyor. Yüzde 
70 gibi önemli bir bölümü yeşil 
ve gri peyzajdan oluşan Zerme-
ram nefes alan yemyeşil bir pro-
je olarak kurgulandı. Çevreci bir 
kimliği de bulunan Zermeram’da 
kojenerasyon sistemi ile üreti-
lecek elektrik enerjisi sayesinde 
enerji tasarrufu sağlanırken, gri 
su arıtma tesisi ve yağmur suyu 
geri kazanımı ile yeşil alanların 
sulaması da tasarruflu hale geti-
rildi. 

Zermeram projesinde 72 adet 
2+1 konut olacak. 249 adet 3+1, 
218 adet 4+1, 256 adet 4,5+1, 
200 adet 5+1, 1 adet 5,5+1, 23 
adet de 6,5+1 konut inşa edile-
cek. Projede, 14 bahçe dubleks 
yer alırken 9 adet yalı, 35 adet de 
villa bulunuyor.

Zermeram’ın 17 bin 500 met-
rekaresi biyolojik gölet, 240 bin 
metrekaresi gri ve yeşil peyzaj, 
2.750 metrekaresi sağlıklı ya-
şam merkezi ve 9.222 metreka-
resi de alışveriş merkezi olarak 
tasarlandı. Brüt 120 ile 1.052 
metrekare aralığında inşa edilen 
Zermeram’da toplamda 1.077 
konut bulunuyor. Projede yer 
alan Arasta AVM ise 39 mağaza, 
2 adet çok amaçlı salon, 1 adet 
restoran ve 1 adet marketten 
oluşuyor. 

Konya’nın en büyük imarlı 
arsası üzerindeki 1.077 konut-
luk Zermeram’da birinci ve ikinci 
etap satışları devam ederken, bi-
rinci etabı önümüzdeki yıl, ikinci 
etabı da hemen ardından 2020 

yılında sahiplerine teslim edile-
cek.

İnşaat atılımlarını ülkemizin 
mega kenti İstanbul’a da taşıyan 
Seha Yapı, bu doğrultuda; Fuzul 
Yapı ve Alzamil Gayrimenkul or-
taklığı ile Başakşehir’de, 116 bin 
metrekarelik imarlı alanda haya-
ta geçirilen 3. İstanbul projesine 
devam ediyor. Toplamda 1.203 
konut, 219 dükkan ve 71 ofisin 
bulunduğu 3. İstanbul, Başakşe-
hir Belediyesi’nin güvencesi ile 
hayat bulacak. 

Oldukça kıymetli bir bölgede 
yükselen projede 2017 yılında 1. 
Etapta yer alan konutların yüzde 
70’nin satışı gerçekleştirildi. Ara-
lık 2016’dan bu yana yüzde 25 
oranında primlenen ve özellikle 
Kanal İstanbul’un güzergahının 
da netleşmesi sebebiyle bu sene 
de primlenmeye devam edecek 
olan projede 2018 yılı içerisinde 
3. Etabın da satışlarına başlana-
cak. 

Adından aldığı sorumlulukla 
tasarlanan 3. İstanbul; mimarisi, 
sosyal olanakları, yatırım değeri, 
konumu ve ulaşım olanaklarıyla 
metropolün tüm güzelliklerini 
toplayarak, sunduğu özgün ya-
şam kültürü ile “Başka Bir İs-
tanbul” alternatifi oluşturacak. 
Başakşehir’in en büyük projesi 
3. İstanbul, kendi kendine yeten 
karma yapısı ile bölgesinin yeni 
merkezi olacak, hem yaşama 
hem de yatırıma değer katacak. 
Geleneksel yaşam kültürünü 
çağdaş olanaklarla buluşturan 
proje, üstün nitelikleriyle bölge-
sinin kaderini değiştirecek.

SEHA KANYONPARK EVLERİ; 
2019’DA TESLİM EDİLİYOR 
Seha Yapı’nın, Konya’nın en 

modern mahallesi Yazır’da ha-
yata geçirdiği Seha Kanyonpark 
Evleri projesi; huzurlu, güvenli 
ve kaliteli yaşam imkânlarıyla ai-
lelerin ihtiyaçlarına cevap verir-
ken yeni kampanyasıyla da ciddi 
yatırım ve yaşam fırsatı sunuyor. 
Kanyon Park projesi, 3+1, 4+1, 
4+2, 5+2 ve 6+2 gibi zengin 
yaşam seçeneklerine sahip ko-
nut, ticari üniteler ve sosyal ya-
şam alanlarıyla ev sahibi olmak 
isteyenleri kazançlı bir yatırıma, 
keyifli bir yaşama davet ediyor. 
2019 yılında sahiplerine teslim 
edilecek olan Seha Kanyonpank 
Evleri’nde inşaat çalışmaları de-
vam ederken, toplam stokun 
yüzde 65’e yakınının satışı ta-
mamlandı.  n HABER MERKEZİ 
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Giyim Kuşam Eşyası Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/166131
1-İdarenin
a) Adresi : PİREBİ MAHALLESI LARENDE CD. NO:13 42040
   MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323206441 - 3323203448
c) Elektronik Posta Adresi :konya@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Kalem Giyim Kuşam Eşyası Alımı İşi 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Alımı yapılacak olan giyim kuşam eşyalarının teslimatı
   01/06/2018 tarihinde başlayacak olup 30/06/2018 tarihinde son
   bulacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Pirebi Mahallesi
   Larande Caddesi No :13 Meram /KONYA
b) Tarihi ve saati : 07.05.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif cetvelinde bahsi geçen 14 (ONDÖRT) kalem malzemenin teknik şartnameye uygun 
numunelerinin  2’şer adetlerini   ihale gününden 1 gün önce Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık 
Muhasebe Müdürlüğüne Döküman bedeli ödendikten sonra makbuzla beraber Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğünden alına bilecektir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Pirebi Mahallesi 
Larande Caddesi No :13 Meram /KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 785239 - www.bik.gov.tr

GİYİM KUŞAM EŞYASI ALIMI
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE 
VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C.
KONYA4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2018/195 ESAS
İLANDIR

Davacı 3830****444 T.C. Kimlik numaralı YÜKSEL TERCAN’ın YÜKSEL olan adının , “EDA” olarak 
düzeltilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.

Basın 787293 - www.bik.gov.tr

Seha Yapı, 19-22 Nisan tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek Konya Gayrimenkul Fuarı’na dört projesiyle katılıyor

Seha Yapı’dan 4 proje

Seha Yapı Genel Müdürü İskender Uslu
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CHP Genel tarafından tüm 
Türkiye genelinde eş zamanlı ya-
pılan basın açıklamasıyla Konya’da 
CHP Konya il başkanlığı tarafından 
Gedavet Parkında yapılan ‘OHAL 
Değil, Demokrasi İstiyoruz’ konu-
lu bir basın açıklaması yapılarak, 
1 saat süren oturma eylemiyle 
OHAL’in kaldırılması istendi. Ge-
davet Parkı’nda yapılan eyleme 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, CHP Konya Milletvekili Hüsnü 
Bozkurt, il yönetim kurulu üyeleri, 
ilçe başkanları, kadın ve gençlik 
kollarıyla birlikte partililer ile sen-
dika temsilcileri ve vatandaşlar 
katıldı.

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, “OHAL Değil, Demokrasi 
istiyoruz” diyerek, şu iddialarda 
bulundu: “OHAL nedir derseniz? 
OHAL ülkemiz genelinde her 
alanda ve her meslek üzerine ikti-
darın hoşuna gitmeyenler üzerin-
de uygulanan bir baskıdır. İktidar 
OHAL’i İlan ederken 1,5 ay bile 
sürmeyecek dedikleri, milleti etki-
lemeyecek dedikleri OHAL barda-
ğı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi 
kırılmış, toplumun büyük çoğun-
luğu OHAL rejimine artık yeter 
demeye başlamıştır. Bugün iktidar 
partisi ve yeni ortakları Türkiye’yi 
uçuruma adım adım yaklaştıran 
OHAL’i bir kez daha uzatmanın 
peşindedir. Postallı darbelerle 
mücadele etme vaadiyle gelenler, 
gelinen noktada takım elbiseli dar-
beciler haline gelmiştir. Bizim ta-
lebimiz kesindir; Halkın iradesine 
karşı işlenen bir suç haline gelen 
OHAL rejimine DERHAL son ve-

rilmelidir. Hukukun askıya alındı-
ğı, parlamentonun yok sayıldığı, 
milli iradenin tanınmadığı, millet-
vekillerinin rehin alındığı faşizm 
düzeni ortadan kalkmalıdır. Sen-
dikalar, meslek odaları ve birlikleri 
ile sivil toplum örgütlerine yönelik 
iktidar gücü ile uygulanan sindir-
me politikaları son bulmalıdır. Sivil 
darbe ile tek koltukta birleştirilen 
yasama, yürütme ve yargı erkleri, 
yeniden, çağdaş demokrasilerde 
olduğu gibi kendi koltuklarına geç-
melidir” dedi.

OHAL, PARTİLERİ DEĞİL, 
BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI 

İLGİLENDİRİYOR
CHP Konya Milletvekili Hüsnü 

Bozkurt da,  OHAL’in sadece siyasi 
partilerin değil, tüm vatandaşları 
ilgilendirilen ve vatandaşlar tara-
fından uygulanmasında vazgeçil-
mesi istenilen bir uygulama oldu-
ğunu ileri sürerek, “Bu bir parti 
toplantısı değil, bütün vatandaş-
larımızın ortak talebi olan OHAL 
uygulanmasının kaldırılması ta-
lebinin dile getirilmesiyle ilgili bir 
toplantıdır. OHAL rejiminin baskı-
larına boyun eğmek zorunda deği-
liz.  Zaten doğru bir rejimde değil-
dir. 20 aydır ülkenin her yerinde 
OHAL var. Ilgın şeker fabrikası sa-
tılıyor. OHAL’den dolayı vatandaş-
larımız sesini çıkaramıyor. Halkın 
sesi ve satılmaması noktasındaki 
talebi yok sayılıyor. 2 gün gece Su-
riye’ye saldıran ABD ve Fransızları 
destekleyen bu ülkenin yönetici-
lerini ülkemize sahip çıkmaya ve 
yanlışlarından vazgeçmeye çağırı-
yoruz.  Bu saldırıya alkış tutanlar 

bu ülkenin insanı olamaz. 
Bu yanlıştan geri dönsünler. 
Ülkemizde OHAL biran önce 
bitirilmelidir.  Ama yeniden 
TBMM’sine OHAL’i getir-
diler. İyi bir şey değildir. Bu 
sorun 80 milyon insanımı-
zın bekası sorunudur. İktidar 
OHAL’i kaldırarak, demokra-
siyi iyileştirmelidir. Ülkemizi 
OHAL’den kurtarmalıdır” 
şeklinde konuştu.  Konuşma-
ların ardından 1 saatlik otur-
ma eylemi gerçekleştirildi. 
n EMİNE ÖZDEMİR  
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Muhtelif Pasif Yeşil Alanlarda Parke Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/173823
1-İdarenin
a) Adresi : Şeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr Halil Ürün Cadddesi No:19 42070
   SELÇUKLU SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322243600 - 3322243699
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahce@selcuklu.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 Kalem Muhtelif Pasif Yeşil Alanlarda Parke Yapım İşi 
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu-
nan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya İli Sınırları İçerisinde Teknik Şartnamede belirtilen yerler
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi 
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu
b) Tarihi ve saati : 17.05.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-
mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-
caret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest mu-
hasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye 
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendis-
lik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan A XVIII Grubu işler benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezuniyet belgeleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayıla-
caktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Selçuklu Bele-
diyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuklu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 786498 - www.bik.gov.tr

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
SELÇUKLU BELEDİYESİ PARK VE

BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

CHP Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eylemde OHAL’in sona erdirilmesi gerektiği ifade edildi 

‘OHAL biran önce bitirilmeli’

 Şehir hayatının stresinden bir 
nebze uzaklaşarak toprakla uğraş-
mak ve yeşille iç içe vakit geçirmek 
isteyenler; Karatay Belediyesi Sa-
raçoğlu ve Karaaslan Hobi Bahçe-
lerine yoğun ilgi gösteriyor. Sebze 
fidelerinin ekim zamanının yaklaş-
ması ile birlikte hobi bahçelerinde 
büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 
Karatay Belediyesi’nin vatandaş-
lara ekim ve dikim yapmaları için  
tahsis ettiği Hobi Bahçelerinde 
sebze fidelerinin dikimi için çalış-
malar hızla devam ediyor. 

 Saraçoğlu Hobi Bahçesini ziya-
ret eden Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli bahçelerde ekim 
dikim hazırlığı yapan vatandaşlarla 
sohbet etti. Başkan Hançerli mev-

sim şartları itibarı ile vatandaşların 
hobi bahçelerine yoğun ilgi göster-
diğini söyledi. Başkan Hançerli “ 
Saraçoğlu Hobi Bahçesi’nde 431, 
Karaaslan Hobi Bahçesinde 240 
parselde hemşerilerimiz havala-
rın ısınması ile birlikte bahçele-
rinde hem piknik yapıyorlar hem 
de ekim dikim faaliyetleri ile ilgili 
olarak toprağın sürülmesi, damla 
sulama sistemlerinin yerleştiril-
mesi işlemlerini gerçekleştiriyor-
lar. Hemşerilerimiz hafta sonlarını 
değerlendirerek hoşça vakit geçiri-
yorlar” dedi.
BİREYSEL AİLE PİKNİK BAHÇELERİ 

YAKINDA HİZMETE AÇILIYOR
Karaaslan Hobi Bahçelerinin 

yanında 97 Bin metrekarelik alan 

içerisinde 100’er m² büyüklüğün-
deki 466 adet Aile Piknik Bahçe-
sinin yapımı hızla sürdüğünü dile 
getiren Başkan Hançerli, ücret-
siz olarak hizmet verecek piknik 
bahçelerinin içerisinde mangal, 
kamelya, lavabo ve peyzaj bitkileri 
olduğunu; ortak alanlarda, basket-
bol sahası, EPDM zeminli çocuk 
oyun alanı, bay-bayan mescit, gibi 
sosyal donatı alanlarının bulun-
duğunu söyledi. Başkan Hançerli 
Bireysel Aile Piknik Bahçelerinin 
vatandaşlara müstakil evlerinin 
bahçesinde piknik yapıyor gibi aile 
mahremiyeti içerisinde güzel bir 
gün geçirme imkanı sunacağına 
dikkat çekti.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Hobi Bahçeleri’nde 
fide dikimleri başladı 
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AK Parti Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkanlığı’nın Şehrim 
2023 Projesi kapsamında gön-
derdiği Şehrim 2023 Otobüsü, 
Konya’da vatandaşlarla buluştu. 
Kültürpark’ta 16-19 Nisan tarih-
leri arasında bulunacak Şehrim 
2023 Otobüsü, vatandaşlara şe-
hirle ilgili düşüncelerini soracak. 

AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı ve Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek, Şehrim 2023 Otobüsü’nün 

önemi hakkında bilgi verdi. 
ŞEHİRLERİN 2023 VİZYONUNU 

BELİRLEYECEĞİZ 
Şehrim 2023 projesinin Kon-

ya’nın geldiği nokta ve gelecek 
hedefleri adına çok önemli bir 
çalışma olduğunu belirten AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Genel Merkezimiz Çevre, 
Şehir ve Kültür Başkanlığı’nın 
şehirlerimizi dolaşan Şehrim 
2023 otobüsü dün akşam itiba-
riyle şehrimize geldi. Pazarte-

si Kültür Park’ta, Salı Mevlana 
Meydanı’nda, Çarşamba günü 
Selçuk Üniversitesi Kampüsü-
müz de, son gün olan Perşembe 
günü de tekrar Kültür Park’ta 
Konyalılarla buluşacak. Ayrıca 
Perşembe günü Genel Başkan 
Yardımcımız, Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkanımız da Konyamı-
za teşrif edecekler ve bir çalıştay 
gerçekleştireceğiz. AK Parti ikti-
darlarının 17, yerel yönetimle-
rimizin ise 15. yılında çevrenin, 

şehrin ve kültürün nereden ne-
reye taşındığı, bundan sonrası 
için 2023 hedeflerimize de bir 
yol haritası belirlemesi adına 
Şehrim 2023 otobüsü şehirle-
rimizi dolaşıyor. 4 gün boyunca 
Konya’da gerçekleştireceğimiz 
çalışmalar neticesinde şehrimi-
zin bulunduğu nokta ve gelecek 
hedeflerimiz ile ilgili bir yol hari-
tası ortaya çıkaracağız” ifadeleri-
ni kullandı. 

VATANDAŞLARIMIZDAN 
PROJEMİZE DESTEK 

BEKLİYORUZ 
Şehrim 2023 projesi-

ni 2023’e doğru yol alan 
ülkemizde Konyamızın da 
marka bir şehir olma yolun-
daki gücüne güç katacak bir 
çalışma olarak gördükleri-
ni belirten Başkan Hasan 
Angı, “Bu şehir hepimizin. 
Önemli bir mirası devraldık. 
Bizden sonrakilere kültürü, 
tarihi ve çevre şartlarıyla 
daha yaşanabilir bir şehir bı-
rakabilmek için çalışıyoruz.  
Bu anlamda bu proje Genel 
Merkezimizin ve Çevre Şe-
hir ve Kültür’den sorumlu 
İl Başkan yardımcımız ile 
ekibinin yoğun çalışmasıyla 
hazırlandı. Bu çalışma şeh-
rimiz için çok büyük önem 
taşıyor.  Şehrimiz insanının 
bu çalışmalara sahip çıkma-
sını, şehir adına söyleyecek 
sözü olan herkesin bu ça-
lışmamıza katkı sağlaması-
nı bekliyoruz. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 
Düzenleyeceğimiz çalıştaya 
şehrimizin farklı kesimle-
rinden grupları, meslek ör-
gütlerini, şehir adına sözü 
olan herkes ile bu çalıştay 
ile oturup kanatların orta-
ya çıkması, 2023 doğru yol 
alan Türkiye’de, Konyamı-
zın marka olma noktasın-
da gücüne güç katacak bir 
nokta olarak görüyorum. 
Yapılan çalışmamızın başta 
Konya olmak üzere ülkemi-
ze hayırlar getirmesini dili-
yorum” dedi.

KONYA’NIN HER 
BÖLGESİNDE DEĞİŞİM VE 

GELİŞİMİ İZLİYORUZ
Konya Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Tahir Akyürek 
da şunları söyledi: “Şehrim 
2023 projesi tüm illerimiz-
de devam ediyor. Bu hafta 
da Genel Merkezimiz bu 
projeyi Konya’da devam 
ettiriyor. Çevre, Şehir ve 
Kültür olanında şehrimizde 
bugüne kadar önemli çalış-
malara imza atıldı. Değiş-
me ve gelişme her yerde 
kendini gösterdi.  İçinde 
bulunduğumuz Kültürpark 
ve çevresi 13-14 yıl önce 
dikenli tellerle çevrili bir 
alandı. Şu anda çok farklı 
bir çehreye büründü. Şeh-
rimizin her bölgesinde  bu 
değişimi ve gelişimi izli-
yoruz. Fakat şimdi yeni bir 
dönem başlıyor. 2019’da 

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile 
birlikte Türkiye daha iddialı bir 
döneme girmiş olacak. Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi ile 
birlikte ülkemiz 2023’de dünya-
da lider bir ülke hedefini koydu. 
Cumhurbaşkanlığı sistemi ile. 
Şehirlerimizin de buna adap-
te olması, buna göre projelerin 
üretilmesi ve şehirlerimizin de 
2023’e güçlü bir şekilde hazır-
lanması gerekiyor. Bu noktada 
hala  eksikler varsa bunların  ta-
mamlanması ve daha iyiye na-
sıl gidilebileceğinin tespit edil-
mesi büyük önem arz ediyor. 
Bu program bunu için yapılmış 

oluyor. Şehrim 2023 Projesi de 
2023 yılının şehirlerinin ortaya 
çıkarılması için halkın görüşünü 
almayı hedefliyor. 

Halkımızın bu çalışmaya ka-
tılımlarını bekliyoruz. Hemşe-
rilerimize şehrimiz ile ilgili so-
rular yöneltilecek. İstenilenler 
yine vatandaşlarımıza sorulacak. 
2023 vizyonunda Konya’yı nasıl 
görmek istediğimizin tespitleri 
alınmaya çalışılacak. Belediye-
lerimiz ve hükümetlerimizde bu 
çalışmalardan istifade edilecek. 
2023 çizgisi ülke ve şehirler dü-
zeyinde çizilecek.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi. 2594 Ada, 65 Parsel sayılı arsa nitelikli 
taşınmaz; Yahyalı Sokağa cepheli konumda olup,üzerinde müstakil 2 katlı ayrık bina olarak, 25.12.2005 
tarihinde inşaata başlanıldığı ilgili belediyesi kayıtlarından anlaşılmıştır. Bodrum +Zemin+1.Kat’tan 
oluşan Dubleks daire, Betonarme Karkas olarak yapılmıştır. Toplam brüt alanı 323,00 m² olan bina; 
62,00 m² Bodrum Kat, 122,60 m² Zemin Kat ve 138,40 m² alanlı Birinci Kat’tan oluşmaktadır. Tüm 
Binanın, doğalgaz (bireysel kombi) sistemi ile ısıtıldığı görülmüştür. Binanın; Bodrum Katında; Depo, 
Kazan Dairesi ve Sığınak, Zemin Katında; Oturma Odası, Mutfak, Salon, Lavabo-WC, Birinci Katında; 
2 Çocuk Odası, 2 Yatak Odası, Banyo-Duş bulunmaktadır. Binada toplam 4 adet Balkon ve 1 Teras 
bulunmaktadır.Bina ihata duvarı giriş kapısı demir doğramadan imal olup, bahçe girişinde üstü 
kapalı, yanları açık 1 araçlık otopark bulunmaktadır. Dış cephesi hazır sıvalı ve boyalı olup çatı üzeri 
kiremit kaplıdır. Parsel çevresi betonarme ihata duvarı ile çevrilidir. Bina dış cephe sıvasının, tretuvar 
diplerinden su alması nedeniyle yer yer dökülmeye başladığı görülmüştür. Bina pencere doğramaları; 
kısmen PVC doğrama ve yer yer cilası bozulmuş Ahşap doğramadır. Zemin kat pencerelerinde demir 
parmaklıklar bulunmaktadır.
Adresi : Yaka Mahallesi, Yahyalı Sokak No:13 Meram/KONYA
Yüzölçümü : 395 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Taşınmaz, planda iki
   kat ayrık mesken sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz, imar uygulaması
   görmüş olup imar parseli konumundadır.
Kıymeti : 513.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 01/06/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 27/06/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT NO:Z18 YENİ MEZAT
   SALONU - KARATAY KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/164 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın 786826 - www.bik.gov.tr

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ 

MEMURLUĞU
2017/164 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Şehirlerin 2023 vizyonunu belirleyecek Şehrim 2023 Otobüsü, Konya’ya geldi. 3 gün boyunca vatandaşlara şehirle ilgili düşünceleri, bek-
lentileri sorulacak. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Çalışma sonunda hedeflerimiz ile ilgili bir yol haritası ortaya çıkaracağız” dedi 

‘2023 vizyonu belirlenecek’
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Seydişehir Merkez İlkokulu idareci ve 
öğrencileri “Seydişehir Şehitleri” kitabı 
hazırladı.
Okul Müdürü Yasin Öşekci, yaptığı açık-
lamada, ilçedeki 30 şehit ailesinin unu-
tulmaması anlayışıyla hareket ettiklerini 
söyledi.  Bu anlayışla okul olarak “Seydişe-
hir Şehitleri” adıyla kitap çıkarmaya karar 
verdiklerini ifade eden Öşekci, “İlk etapta 
500 baskı yaptık. Şehit ailelerine ve kamu 
kurum ve kuruluşlarına hediye edildi. 
Kitabın hazırlanmasında bize destek olan 
Kaymakamımız Aydın Erdoğan’a, İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Tahir Kibar’a teşekkür 
ediyoruz” dedi.  n AA

Yunak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 
ve KOMEK işbirliğiyle “Yeşeren Fidanlar 
Yunak’ta Toprakla Buluşuyor” Projesi 
kapsamında 2 bin fidan toprakla buluştu. 
Yunak-Çeltik yol ayrımı 3 kuyu mevkisinde 
düzenlenen etkinlikte konuşan Yunak Be-
lediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, 
emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinli-
ğe Belediye Başkanı Demirhan’ın yanı sıra 
Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun, AK Parti 
Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru, Yunak İlçe 
Jandarma Komutanı Adem Güneş, sivil 
toplum kuruşları, öğretmenler, öğrenciler 
ve vatandaşlar katıldı.  n AA

Öğrenciler şehitlerin 
kitabını hazırladı

Yunak’ta 2 bin fidan
toprakla buluştu

Seydişehir Belediyesinin düzenlediği 2. Kitap Günleri 
ve Yazar Buluşmaları başladı.

Seydişehir’de ikincisi düzenlenen Kitap Günleri ve Ya-
zar Buluşmaları’nın açılışı, 15 Temmuz Milli İrade Mey-
danı’nda yapıldı.  Belediye Başkanı Mehmet Tutal, açılışta 
yaptığı konuşmada, ilçeyi sosyal ve kültür şehri yapmak 
için çalıştıklarını söyledi.

Hafta boyu sürecek etkinlikte yaklaşık 80 bin kitabın 

okuyucuyla buluşacağını dile getiren Tutal, şunları kay-
detti:  “Bilginin kaynağına ulaşmak ve sevdiğimiz yazar-
lar ile buluşmak adına gerçekleştireceğimiz kitap fuarıyla 
ilçemizi ilim kenti haline getireceğiz. Biz her zaman sosyal 
ve kültürel etkinlikler kapsamında farkındalık oluşturarak. 
İnsanlarımıza okuma alışkanlığı kazandırma hedefindeyiz.”  
Açılışın ardından protokol üyeleri kitap stantlarını gezdi.
n AA

Seydişehir’de Kitap Günleri başladı

Konsiad Konya Şube Başkanı 
Hasan Hüseyin Aydın, geçtiğimiz 
günlerde temeli atılan Akkuyu Nük-
leer Enerji Santralinin Türkiye’ye sı-
nıf atlatacağını söyledi.

Türkiye’nin son yıllardaki atı-
lım hamlelerine  dev bir yatırım 
daha eklediğini söyleyen Konsiad 
Konya Şube Başkanı Aydın bu  ya-
tırımı eleştirenlerin akıl tutulması 
yaşadıklarını, bunun başka bir açık-
lamasının olamayacağını ifade etti.  
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin 
22 Milyar dolarlık maliyetiyle  Tür-
kiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük 
yatırımı olduğuna dikkat çeken Baş-
kan Hasan Hüseyin Aydın” Sadece 
İnşaatında 10 bin kişi istihdam edi-
lecek. Tamamlandığında ise 3 bin 
500 kişinin çalışacağı bir yatırımdan 
bahsediyoruz. 4 bin 800 megavat-
lık  santral tam kapasiteyle devre-
ye girdiğinde 35 milyar kilovatsaat 
elektrik üretebilecek ve Türkiye’de-
ki elektrik ihtiyacının yüzde10’nun 
karşılayacak. Bir başka deyişle Mer-
sin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali 
tek başına İstanbul’un elektrik ihti-
yacını karşılayabilecek” diye konuş-
tu

Nükleer Enerji Santralini eleş-
tirenlere dünyadan örnekler veren  
Aydın” Bakın Dünya da 30 ülkede 
450 Nükleer enerji santrali bulu-
nuyor. Halen 16 ülkede 55 nükleer 
enerji santralinin inşası devam edi-
yor. ABD’de 99 Santral bulunuyor  
ve elektrik enerjisinin yüzde 22si 
bu santrallerden karşılanıyor.  Fran-
sa da ise 58 Santral bulunurken 

elektrik üretimindeki payı yüzde 77. 
Japonya’da 43, Çin’de 33 santral 
bulunuyor. Çin’in inşa halinde 23 
santrali var. Dünya bu kadar Nük-
leer Enerji kullanırken biz yapınca 
eleştirenlerin iyi niyetli olmadıkla-
rını düşünüyorum. Bakın size daha 
farklı bir örnek vereyim. Konya’nın 
yüzölçümü 38.873 kilometre kare, 
İsviçre’nin yüzölçümü:41 bin 285 

kilometre kare, İsviçre de 5 tane 
nükleer enerji santrali var. Elektrik 
üretiminin yüzde 39.22 sini nükleer 
santrallerden  sağlıyor ve  Dünyanın 
en yeşil ikinci ülkesi Belçika’nın yü-
zölçümü  30 bin 528 kilometre kare, 
Konya’dan daha küçük yani, tam 7 
tane tane nükleer enerji santrali var. 
Dünyanın en sağlıklı insanların ya-
şadığı ülkeler arasında üçüncü sıra-
da  yer alan İsveç’te 10 tane nükleer 
enerji santrali var. Avrupa ve Dünya  
yıllardır bu enerjiyi kullanıyor. Ve 
Ucuz  enerji sağlıyor. Bugüne kadar 
Türkiye’de kaç kişi dünya da nükleer 
enerji santrallerini eleştirdi. Bunla-
rın amacı üzüm yemek değil bağcıyı 
dövmek” dedi.

Karapınar Güneş Enerji Santra-
linin de unutulmaması gerektiğinin 
altını çizen Başkan Aydın, “bölge-
mizdeki bu santral de yakın bir za-
manda tamamlanacak ve 600 bin 
konuta enerji sağlayacak 3 milyon 
kişinin elektrik ihtiyacını karşıla-
yacak. Bu çok ciddi bir rakam.1.7 
milyar kilovat saat elektrik üretil-
mesi beklenen santralin Konya’mıza 
büyük katkıları olacaktır” ifadelerini 
kullandı.   
n HABER MERKEZİ 

KOP sosyal gelişim 
atölyeleri kurulacak

Meram’da Sanat İçin İlk 
Adım Sergileri ilgi görüyor

Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlı-
ğı, kısa adı KOPSOGEP olan “Kon-
ya Ovası Projesi Sosyal Gelişim 
Programı” ile Bölge’nin sosyal 
kalkınmasına yönelik mali destek 
çağrı programını açıkladı.  KOP 
Bölgesi’nde sosyal kalkınmanın 
hızlandırılması ve bölgesel ge-
lişmişlik farklarının azaltılması 
amacı ilebaşlatılan bu çağrı prog-
ramının temel hedefi dezavantajlı 
kesimlerin ekonomik ve sosyal 
hayata daha aktif katılmalarına 

katkıda bulunmak. Çağrı progra-
mı kapsamında Karaman, Kırık-
kale, Kırşehir, Konya ve Nevşe-
hir’de bulunan kamu kurum ve 
kuruluşlarınca hazırlanacak proje-
lere yüzde 85 ve yüzde 100 oran-
larında finansman desteği sağla-
nacak. Konya Ovası Projesi Sosyal 
Gelişim Programı (KOP SOGEP) 
2018 yılı Mali Destek Çağrısı baş-
vuruları proje.kop.gov.tr internet 
adresinden 15 Mayıs 2018 tarihi-
ne kadar yapılabilecek. 
n HABER MERKEZİ 

MMO Konya Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aziz Hakan Altun, kışlık donanım ve ilaveleri bulu-
nan araç sahipleri için araçlarını daha sıcak havalara hazırlamalarının zamanının geldiğini söyledi

‘Güvenli sürüş için araçlar 
sıcak havaya hazırlanmalı’

Makina Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Dr. Öğretim 
Üyesi Aziz Hakan Altun, kışlık do-
nanım ve ilaveleri bulunan araç 
sahipleri için araçlarını daha sıcak 
havalara hazırlamalarının zamanı-
nın geldiğini söyledi. 

MMO Konya Şube Başkanı Dr. 
Öğretim Üyesi Aziz Hakan Altun, 
yaptığı açıklamada, “Soğuk hava-
ların artık yerini sıcak havalara ve 
bahar aylarına bırakmaya başladığı 
bu günlerde vatandaşlarımıza bazı 
konuların hatırlatılması ve bazı 
önerilerin sunulması faydalı olacak-
tır. Kışlık donanım ve ilaveleri bu-
lunan araç sahipleri için araçlarını 
daha sıcak havalara hazırlamanın 
zamanı gelmiştir” dedi. 

Altun, vatandaşların araçlarını 
yaza hazırlanmak için yapması ge-
reken önemli konulardan bazılarını 
şöyle açıkladı: “Aracın boyasını ve 
camlarını kontrol etmek ve sorunlu 
yerleri belirlemek gerekir. Bunun 
için en iyi yöntem aracın elle yı-
kanmasıdır. Paslanmayı önlemek 
için bu kontrol çok önemlidir. Kış-
tan sonra güzel bir kaporta cilası da 
araç için gayet iyi olacaktır. Jantla-
rın üzerindeki tuz, yağ ve kir temiz-
lenmelidir. Pas varsa bakımı yapıl-
malıdır. Kullanıcı el kitabı okunarak 
tavsiye edilen bakım koşulları takip 
edilmelidir. El kitabı aracın bakımı 
konusunda en önemli bilgiyi vere-
cek ve en kapsamlı yolu göstere-
cektir. Motor soğutma sistemindeki 
(radyatördeki) sıvı değiştirilmelidir. 
Bu sıvının seviyesi, durumu ve 
konsantrasyonunu periyodik olarak 
kontrol edilmelidir. Bu kontrol yapı-
lırken motorun çalışmadığından ve 
soğumuş olduğundan emin olun-

malıdır. Zor çalışma, arada durma 
ve zorlanma gibi bir performans 
problemi varsa, bu tamir ettirilme-
lidir. Böylelikle daha iyi bir yakıt tü-
ketimi yanında ilerideki daha pahalı 
tamiratın da önüne geçilmiş olur. 
Örneğin basit bir arıza aracınızın 
katalitik konvertörünü bozabilir. 
Eğer gerekli işlemleri kendiniz ya-
pamıyorsanız, bakım için gittiğiniz 
tamir servisinin veya araç üretici-
sinin yetkili servisinin, yeterli olup 
olmadığından emin olun. Aracınızı 

emin ellere teslim edin. Kayış, hor-
tum ve kablo gibi harici uzantıların 
sıkılıklarının ve durumlarının pro-
fesyonel oto tamircileri tarafından 
kontrol edilmeleri gerekiyor. Sahip 
olduğunuz kişisel bakım setleri ge-
nelde uygun aletleri içermeyebilir. 
Aracın yıllık bakımları muntazam 
yaptırılmalıdır. Çalışmasından 
memnun olunmayan klima, yetkili 
servise götürülüp tamir ettirilme-
lidir. Eski araçlardaki klimaların 
bazılarındaki ozon açıklarına yol 

açan kimyasal maddeler kötü bir 
tamir veya bakım sonucu hava-
ya karışabilir. Yağ ve yağ filtresi 
kullanım el kitabına uygun olarak 
değiştirilmelidir. Çoğu zaman ih-
mal edilen bu konu aslında aracın 
ömrünü uzatan en önemli konular-
dan birisidir. Hava, yakıt ve diğer 
filtreler el kitabında tavsiye edilen 
şekilde değiştirilmelidir. Yedek las-
tik dahil, tüm lastiklerin durumları 
kontrol edilmelidir. Basınçlarını 
kontrol ederken lastiklerin soğuk 
olmasına dikkat edilmelidir. Aşın-
mış, yamulmuş gibi şekilde göze 
çarpan anormal durumlar yabana 
atılmamalıdır. Transmisyon kontrol 
ettirilmelidir. Basit bir bakım büyük 
masrafların önüne geçebilir. Aracın 
frenleri mutlaka kontrol ettirilme-
lidir. Tüm aydınlatma sistemi ve 
ampulleri gözden geçirilmelidir. 
Çalışmayanlar yenilenmelidir. Yıp-
ranmış silecek lastikleri yenilenme-
lidir. Camları yıkamada kullanılan 
sıvı alaşımının eksik olmadığından 
emin olunmalıdır. Yaz aylarındaki 
toz ve uçan böcekler sebebiyle ih-
tiyaç artacaktır. Paspaslar sabunla 
yıkatılmalıdır. Böylece varsa tuz ve 
yağlı kısımlar temizlenecektir. İç 
kısımdaki vinil yüzeylerin çatlama 
ve kurumalarını önlemek için özel 
bir vinil cilası ile bakımını yapılma-
lıdır.” 

Altun, “Yukarıda sözü edilenleri 
vatandaşlarımız kendileri yapamı-
yorsa yetkili bir servise başvurmalı-
dırlar. Araç kullanımından oluşabi-
lecek üzücü ve ölümlere varan olay 
ve kazaların olmamasını temenni 
ediyor, bütün vatandaşlarımıza ka-
zasız belasız günler diliyorum” diye 
konuştu.   n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi Meram 
Kadın Meclisi ve Şehrin Tasarım 
Atölyesi iş birliğiyle düzenlenen 
Sanat İçin İlk Adım Sergileri kap-
samında her ay farklı alanlarda 
eserler sergileniyor.  Meram Kadın 
Meclisi ve Şehrin Tasarım Atölyesi 
iş birliğiyle düzenlenen Sanat İçin 
İlk Adım Sergileri devam ediyor. 
Meram Belediyesi Hizmet Binası 
içerisinde her ay farklı alanlarda 
eserler sergilenirken sanata ve sa-
natçılara destek veriliyor. Yaklaşık 
9 aydır devam eden proje kapsa-
mında, resim, filografi, hat, rölyef, 
ebru gibi farklı alanlardaki eserler, 
belediye hizmet binasına gelen va-
tandaşların beğenisini topluyor. 

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, ecdadımızın sanatı ön 
plana çıkardığını ve günümüzde 
de destek amacıyla sergilerin ba-
şarıyla devam ettiğini belirtirken, 

“Farklı alanlarda çalışan kadınları-
mıza yardımcı olmak amacıyla Ka-
dın Meclisimiz ile birlikte böyle bir 
çalışma başlattık. Belediyemizin 
aynı zamanda bir kültür ve sanat 
merkezi olarak faaliyet gösterme-
sini istiyoruz. Sergi için imkan bu-
lamayan kardeşlerimize bu şekilde 
bir alan açmış oluyoruz. Bu kap-
samda geçmişimizden bugüne ge-
len mimari, estetik ve sanatla ilgili 
duygularımızı da ön plana çıkarmış 
olacağız. İcra ettiği sanatta başarı-
lı olan tüm hanım kardeşlerimiz, 
farklı alanlardaki eserlerini beledi-
ye binamızda sergileme fırsatı ya-
kalıyor” dedi.  Sanat İçin İlk Adım 
Sergileri kapsamında bu ay Zehra 
Çelik’in resimleri sergileniyor. Va-
tandaşlar, Belediye Hizmet Binası 
giriş katında sergilenen eserleri bir 
hafta boyunca görme imkanı bula-
bilecek.   n İHA

Akkuyu Nükleer, enerjide sınıf atlatacak

Konsiad Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın

 MMO Konya Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aziz Hakan Altun
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KOSKİ’den Müslüman ülkelere su eğitimi

Başbakanlık Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve 
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Müslü-
man ülkelere yönelik “Uluslararası 
Su ve Atıksu Yönetimi” eğitimleri 
veriliyor. 

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
ile Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 
ortaklaşa hazırlanan projeyle eğitim 
programına katılmak üzere Konya 
gelen Afgan heyet, Büyükşehir Bele-
diye Meclisine konuk oldu. 

Müslüman ülkelere yönelik dü-
zenlenen “Uluslararası Su ve Atık-
su Yönetimi” eğitimleri kapsamın-
da Konya’ya gelen Afganistan’ın 8 
şehrinden kaymakamlar, belediye 
yöneticileri ile su idareleri üst düzey 
yöneticilerinden oluşan heyet, Bü-
yükşehir Belediye Meclisinin Nisan 
ayı ikinci oturumuna katıldı. 

“HÜRRİYET VE KALKINMA 
MÜCADELESİNİ BAŞARACAĞINIZA 

İNANIYORUZ” 
Heyetin ziyaretinden duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir Ak-
yürek, Afganistan’ın Türkiye’ye me-
safe olarak uzak olsa da gönül olarak 
çok yakın bir ülke olduğunu dile getir-
di. 30 yıldır Afganistan’ın bağımsızlık 
ve ayağa kalkma mücadelesini takip 
ettiklerini aktaran Başkan Akyürek, 
“Bu hürriyet ve kalkınma mücade-
lesini başaracağınıza inanıyoruz ve 
başarmanızı Cenab-ı Hak’tan diliyo-
ruz. Konya’da da Afganistan kökenli 
çok sayıda öğrencimiz var. Onlara da 
ev sahipliği yapmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. Ortak değerimiz olan Hz. 
Mevlana’nın kabrinin bulunduğu 
şehrimize hoş geldiniz” ifadelerini 
kullandı. Mezar-ı Şerif Belediye Baş-
kan Yardımcısı Atiqullah Wahabzade 
de, Konya’da olmaktan dolayı çok 
mutlu olduklarını belirterek, “KOS-
Kİ tarafından düzenlenen bu eğitim 
programı bizim için gerçekten çok 
faydalı oldu. Afganistan’a döndüğü-

müzde inşallah orada öğrendikleri-
mizi daha güzel uygulama imkanına 
kavuşacağız” diye konuştu. Konuş-
maların ardından Başkan Akyürek’e 
Afgan heyet tarafından Afganistan’ın 
yöresel kıyafetleri hediye edildi. 

“MÜSLÜMAN ÜLKELERE SU 
VE ATIKSU YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

VERİLİYOR” 
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Ko-

ordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Ge-
nel Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen 
ve 29 ülkeden çok sayıda şehrin talep 
ettiği “Uluslararası Su ve Atıksu Yö-
netimi” eğitimleri, İslam dünyasında 
büyük bir ihtiyaç olan dayanışmayı 
hedefliyor. Su ve atıksu yönetimi ko-
nusunda birçok ilki gerçekleştirerek 
belli bir standarda ulaşan KOSKİ, 
çoğu gelişmekte olan Müslüman ül-
keye edindiği tecrübeleri aktarıyor. 
Eğitimlerin öğleden önceki kısmında 
teorik, öğleden sonraki kısmında ise 
uygulamalı bilgiler veriliyor. Eğitim 
programlarının ilkinde Afganistan’ın 

8 ayrı şehrinden gelen belediye, kay-
makamlık ve su idareleri üst düzey 
yöneticilerinden oluşan 22 konuk 
ağırlandı. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan 
Uslu, Belh Mezar-ı Şerif şehriyle 
Konya’nın kardeş şehir olduğunu 
hatırlatarak, “Edindiğimiz bilgi biri-
kimimizi, tecrübelerimizi, karşılıklı 
dayanışmayı güçlendirmek üzere 
sizlerle paylaşmak istiyoruz. Cenab-ı 
Hakk’ın iyilik ve takvada yardımlaşın 
ayetine uymak istiyoruz. Konya’da 
en fazla Türkiye dışından okuyan öğ-
renci Afganistan’dan. Tabii çok daha 
fazla olmasını temenni ediyoruz” 
dedi. Afganistan Feyzabad Kayma-
kamı Shaira Shakib Sadat ve Mezar-ı 
Şerif Belediye Başkan Yardımcısı 
Atiqullah Wahabzada da konuşma-
larında düzenlenen eğitim program-
larının Müslüman ülkeler arasındaki 
yardımlaşma ve dayanışmaya büyük 
katkı sağlayacağını belirterek, prog-
ramların devamını temenni etti.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı kapsamında desteklenen “En büyük haber” isimli tiyatro gösterisi sergilendi. Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “66 projeye destek veriyoruz.  Bunlardan en güzeli de Selçuklu’nun Gençleri Kur’an’la Buluşuyor programı” dedi

Selçuklu’dan 66 projeye destek
Selçuklu Belediyesi Proje Destek 

Programı kapsamında desteklenen 
“Selçuklu’nun Gençleri Kur’an’la Bu-
luşuyor” projesi kapsamında “En bü-
yük haber” isimli tiyatro gösterisi Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde sergilendi.  

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Selçuklu’nun yaşam kalitesine katkı 
sağlamak amacıyla hayata geçirilen 
Proje Destek Programı üçüncü yılında 
da ilçenin sosyal ve kültürel hayatına 
önemli katkılar sağlamaya devam 
ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Be-
lediyesi’nin desteği ile Konya Ahlak, 
Kültür ve Çevre Derneği Kur’an’ın 
Anlamıyla Buluşma Platformu tara-
fından düzenlenen ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nün de paydaş oldu-
ğu “Selçuklu’nun Gençleri Kur’an’la 
Buluşuyor” projesi kapsamında  “En 
büyük haber” isimli tiyatro gösterisi 
gerçekleştirildi.  Selçuklu Belediye-
si, Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
programa Selçuklu Belediyesi Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, 
Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Baş-
kanı Hasan Ahat, Kur’an’ın Anlamıy-
la Buluşma Platformu Konya İl Tem-
silcisi Ali Gökmen, çeşitli sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, okul idarecileri, 
öğretmen ve öğrenciler katıldı. Ku-
ran-ı Kerim tilaveti ile başlayan prog-

ram slayt gösterisi ve protokol konuş-
maları ile devam etti.  

“EBEDİ MUTLULUK İÇİN DOĞRU 
HABER VE BİLGİYE SAHİP OLMALIYIZ”

İletişim ve haberleşmenin zir-
vede olduğu günümüz dünyasında 
insanlığın gerçek haberlerden uzak 
tutulduğunu ifade eden Kur’an’ın 
Anlamıyla Buluşma Platformu Kon-
ya İl Temsilcisi Ali Gökmen, “Hayatı 
gerçek pencereden gören rehberlerin 
bazılarına göre hayat üç gün, bazı-
larına göre ise bir gün kadar kısadır. 
Ancak bu kadar kısa olan şu dün-

yada yaydan fırlamış bir ok gibi  bir 
hedefe doğru savrulmaktayız. Bizim 
istek ve arzumuz dışında bize hızla 
yaklaşmakta olan hedefimizi doğru 
olarak tespit edebilmemiz ve edebi 
mutluluğa kavuşmamız ise varılacak 
hedef hakkında doğru haber ve bil-
giye sahip olmamıza bağlıdır. Sınav 
sorusunu önceden alan bir öğrenci 
ise elbette sınavdan korkmayacaktır. 
İşte bugün önümüze büyük bir fırsat 
geçti. Sınav sorularını önceden ele 
geçirdiğini iddia eden bir ekip bize 
ebedi sınavın sorularını kopya olarak 

vermek için buraya kadar gelmişler. 
Bize düşen bugün en büyük haberi 
getiren bu ekibin bize ulaştıracağı 
soruları not ederek ebedi sınavda ba-
şarılı olmaktır” dedi.
“SELÇUKLU BELEDİYESİ ŞEHRİ İMAR 

EDERKEN NESLİ DE İHYA EDİYOR”
Eğitim çalışmalarının sadece eği-

timcilere ve bu işin sorumluluğunu 
üstlenen resmi kurum ve kuruluş-
lara bırakılamayacak kadar büyük 
bir sorumluluk olduğunu ifade eden 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar,”Bu anlamda eğitim 

kuruluşlarımız dışımızda bu sorum-
luluğu üstlenen kurum ve kuruluş-
larımızın,   bu sorumluluğu üstlen-
mesi takdire şayandır.  Ahlak Kültür 
ve Çevre Derneğimiz de birkaç yıldır 
hazırladıkları birçok proje ile eğitime 
katkı sağlıyorlar. Eğitime sağladıkları 
bu katkı ve üstlendikleri sorumluluk-
tan dolayı teşekkür ediyorum. Yine 
şehrin imarı da neslin ihyası birlikte 
yürütülmelidir. Selçuklu Belediyemiz 
sadece şehrin imarıyla değil neslin 
ihyası için de  birçok projeye münfe-
riden ya da müştereken imza atıyor. 

Bu desteklerden dolayı Selçuklu Be-
lediye Başkanımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi.

“SELÇUKLU’DA 66 PROJEYE 
DESTEK VERİYORUZ”            

Selçuklu Belediyesi olarak birçok 
projeyi hayata geçirdiklerini ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay,” Bugün  sivil toplum 
kuruluşu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Selçuklu Belediyesi birlikteliğinde  
bir organizasyon yapıyoruz. Aslında 
bu organizasyon proje destek progra-
mımızın bir parçası. Selçuklu Beledi-
yesi olarak sadece bu yıl sevil toplum 
kuruluşlarımız, kamu kurumları ve 
öğrenci topluluklarımızdan oluşan 66 
projeye destek veriyoruz.  Bunlardan 
en güzeli de “Selçuklu’nun Gençleri 
Kur’an’la Buluşuyor” programı. Bu-
gün burada sizlerle birlikte olmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyorum. İn-
şallah izleyeceğiniz tiyatro gösterisi 
de sizlerin Kur’an’la buluşmasına bir 
vesile olur” dedi.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına 
yönelik farkındalık oluşturmak ve 
gençlerin kötü alışkanlıklarını terk 
etmeleri amacıyla hazırlanan En bü-
yük haber konulu tiyatro gösterisi 
sergilendi. Oyun protokol üyeleri ve 
öğrencilerden büyük beğeni aldı.
n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz Cuma 
oldukça önemli  bir  
hareketle sarsıldı bü-
tün dünya. Kimyasal 
silah kullanılması  
bahane edilerek Suri-
ye vuruldu .Hepimiz 
kendimizce şu soru 
için cevap  arıyoruz 
;bu kimyasal silahları 
atanda bir üretende! 
Peki neden bomba 
patlayan  topraklar hep Müslüman 
coğrafyası? Batı kendince kimyasal 
silaha  cevap verdi, 200‘ü aşkın kim-
yasal saldırıdan sonra! Şimdi biraz 
perde arkasını aralayalım atladığımız 
bir şey var Yahudiler! Kimse bun-
lardan bahsetmiyor , coğrafyanın 
içinde olmalarına rağmen birkaç cı-
lız ses dışında isimleri zikredilmiyor 
bile.ABD’nin bombaladığı  noktalara 
dikkatli bakalım , açalım haritaları in-
celeyelim uyanık olalım uyanık! Evet 
kimyasal silah merkezlerini bom-
baladılar  ama neden hep İsrail’in 
sınırlarındaki  noktaları  seçtiler  yada 
zaten Rusya  bu noktaları  boşaltmış-
ken neden boş alanlar bombalandı .

    Daha öncede bahsetmiş-
tik Batı İsrail’i koruma altına alıyor , 
güçlendiriyor  aslında İsrail’i vura-
cağını açıklayan Ruhani’nin  güçle-
rini bombalıyor! gördüğümüz üzere  
kimyasal silahtan ölen masumlar 
kimsenin umurunda değil!  Tarihe 
de  dikkat arkadaşlar! o gün Leyl-i 
Miraç ‘tı  bizim için o gün günlerden 
Kudüs ‘tü  ve yeni bir tarih daha 15 
Mayıs İsrail’in kuruluş yıl dönümü  
14 Mayıs’ta başkentlerini Kudüs’e 
taşıyacaklarını  iddia ediyorlar  bun-
lar rastlantı olamaz ! Kimyasal silah 
bahane edilerek İsrail işgali meşru-
laştırılamaz!  Unutmayalım unuttur-
mayalım !!!

         Sayın Erbakan’ın çok 
isabetli bir sözü var:’’Ben her taşın 
altından bir Yahudi çıkar demiyorum 
ama Yahudi hiçbir taşın altını boş 
bırakmaz!’’ çok isabetli bir söz,  her 
kaldırdığımız taşın altında  Yahudiler 
var dünyayı onlar yönetiyorlar. Ya-

hudi locası!!! Trump’ın 
Suriye’den çıkacağım 
ifadesinden  Rejimi 
vuracağız açıklamasına 
gelmesinin arkasında 
da bu lobi var! (PENTA-
GON)  Kendileri  sözde 
vaad edilmiş toprakları 
istiyorlar müttefiklerine 
de petrol yataklarını, 
Akdeniz’i teklif ediyor-
lar. Esed ‘de bahane , 

ölen masumlarda 
    Gelelim ABD ‘ye  Rus-

ya’nın boşalttığı alanları  vurarak  
hem kimyasal silaha  karşılık verdi 
hem de hiçbir sivile zarar vermedi! 
Yani teröristlerle kol kola ABD imajını 
silmeye çalıştı . Başardılar mı  tartı-
şılır biz olaya bu pencereden bakıp 
bu pencereden değerlendiriyoruz . 
Neden bu kadar geç  kaldınız  yada 
neden Türkiye’ye  kulak vermediniz . 
Yoksa o zaman çıkarlarınız mı  teh-
likeye girerdi . Türk milleti için ABD 
her ne yaparsa yapsın  zalimdir ve 
Esedi’de kendi çıkarları için vurmuş-
tur.Tarihi sömürmeyle geçmiş  İngil-
tere’ den bahsetmiyoruz bile …

Suriye’ye dönecek olursak   her-
kes kendi tarafını  yönetimde görmek 
istiyor.Mazlumların tek sesi ise Tür-
kiye. Katil Esed’ in vurulmasını des-
tekliyoruz ( hep destekledik)  Esed’e 
politika camiasından katil diye ses-
lenen ilk liderin Cumhurbaşkanımız 
olduğunu da  hatırlatalım . Ama batı-
nın gizli planlarının hepsinin karşısın-
dayız kınıyoruz ve samimiyete davet 
ediyoruz .Bu müdahaleler  bununla 
kısıtlı kalmamalı  bölgede  yerel bir 
yönetim oluşturulup  desteklenmeli  
bölgede istikrar sağlanmalı.  

 Gelelim İsrail’e hangi  planı ya-
parsa yapsın hangi adımı atarsa atsın   
Kudüs Türkiye için kırmızı çizgidir . 
Bunu göze almalıdır Kudüs yaptırımı 
olursa  hem Suriye’deki oyunlar de-
ğişir hem de İsrail de ki! 15 Temmuz 
da sokağa dökülen  millet bu sefer 
Kudüs’ e bir gece yürüyüşü gerçek-
leştirir , gerçekleştirmelidir .       

 İSRA-İ KUDÜS

Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı kapsamında desteklenen “Selçuklu’nun Gençleri Kur’an’la Buluşuyor” projesi
kapsamında“En büyük haber” isimli tiyatro gösterisi Selçuklu Kongre Merkezi’nde sergilendi. 

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 
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Anadolu medeniyetlerine ait bir çok önemli izleri bünyesinde barındıran Kayseri’nin bu tarihi ve kültürel birikimiyle oluşan şehir kimliği,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan yazılı eserlerle geleceğe aktarılıyor. Eserler farklı içerikleriyle göz dolduruyor

Kayseri’nin kimliği geleceğe aktarılıyor
Orta Anadolu’nun önemli şe-

hirlerinden olan Kayseri, içinde 
barındırdığı tarihsel birikimiyle 
dikkat çeken şehirler arasında yer 
alıyor. Anadolu medeniyetlerine ait 
en eski izleri ve eserleri bünyesin-
de barındıran Kayseri, Asur, Hitit, 
Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı 
ve Cumhuriyet olmak üzere önemli 
devletlerin ve medeniyetlerin değer 
verdiği şehirlerden biri olarak dikkat 
çekiyor. Kayseri’nin bu tarihi biri-
kimi nedeniyle Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi, bu zenginlikleri ortaya 
koyma adına önemli çalışmalar yü-
rütüyor. Bu çalışmalardan en önem-
lileri, Kayseri’nin tarihsel süreç içe-
risindeki kültürel birikimini gelecek 
kuşaklara aktaracak olan yazılı eser-
ler oluşturuyor. Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi tarafından oluşturulan bu 
yazılı eserler, Kayseri’nin birikimini 
ortaya koyma anlamında dikkat çe-
kecek türden farklı içerikleriyle göz 
dolduruyor. 

ŞEHİR ANSİKLOPEDİSİ İLE 
KİMLİK OLUŞTURULDU

Köklü ve zengin bir geçmişe sa-
hip olan Kayseri’nin tarihi, kültürel, 
tabii, sosyal, insani ve ekonomik de-
ğerlerinin tümünü ortaya koymak 
amacıyla bir eserin oluşturulması 
gerektiğini düşünen Kayseri Büyük-
şehir Belediyesi, bu alanda yaptığı 
çalışmayı tamamlayarak, 5 ciltlik bir 
şehir ansiklopedisi oluşturdu. Oluş-
turulan bu Kayseri Ansiklopedisi 
ile yapılan uzun soluklu araştırma-
lar sonucunda ortaya konan bilgi-
ler derlenerek, Kayseri hakkında 
önemli bir bilgi deposu yazılı hale 
getirildi. Böylece Kayseri hakkında 
ihtiyaç duyulan herhangi bir bilgiye, 

Kayseri Ansiklopedisi sayesinde ula-
şılabiliyor. 

BİRÇOK ALANDA BİLGİ DEPOSU
Kayseri Ansiklopedisi zengin 

içeriği ile dikkat çekiyor. Ansiklope-
dinin içeriğinde; Yapıları, mekanla-
rı hususlarda tarihi özellik taşıyan 
yerleşim yerleri, şehir yöneticileri, 
hayatta olmayan önemli iş adam-
ları, Kayserili akademisyenler, ya-
zarlar ve sanatçılar, general ve paşa 
rütbesi almış Kayserililer, sürekli 
basın kartı sahibi olan ve sarı basın 
kartı olup fiilen gazetecilik yapanlar, 
Kayserili milli sporcular, Kayserili 
müzisyenler, sanayi ve ticaret kuru-
luşlarından ilk olma özelliği göste-
renler ve Türkiye genelinde ilk 500 
firma arasında bulunanlar, Kayserili 
hayırseverler gibi başlıklar altında 
birçok konu yer almaktadır. 

ANADOLU SELÇUKLU’NUN İZİNDE
Selçuklu döneminin Konya’dan 

sonra en önemli şehri olan Kayse-
ri, bu tarihsel birikimi günümüzde 
unutmamak-unutturmamak adına 
yazılı eserlerine Selçuklu’yu da ek-
ledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ortaya konan “Anadolu 
Selçuklu Uygarlığı’nın İzinde” isimli 
eser, tarihsel bağların unutulma-
ması adına önemli bir katkı sağlıyor. 
Eserin içerisinde; Anadolu Selçuk-
luları, Selçuklu Türkiye’sinde sos-
yoekonomik ve kültürel hayat, Sel-
çuklu Devrinde Anadolu’da Felsefe 
ve Bilim, Selçuklu Anadolu’sunda 
Edebiyat, Selçuklu Sanat Dünyası, 
Anadolu’da Selçuklu Mimarisi ve 
Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası 
Örneği, Anadolu Selçuklu Döne-
minde Kitap Sanatları, Selçuklu Dö-
nemi El Sanatları, Anadolu Selçuklu 

Paraları ve Kayseri’de basılan Da-
nişmendli-Selçuklu Paraları başlığı 
altındaki konular yer alıyor. 

FOTOĞRAFLARLA KAYSERİ
Tarihi mirası ve tabii güzellik-

leriyle dikkat çeken Kayseri’nin bu 
önemli özellikleri, fotoğraflarla da 

ortaya konmuş durumda. “Hava-
dan Fotoğraflarla Kayseri” kitabı ile 
Kayseri’nin tarihi ve tabii güzellikle-
rinden oluşan 166 farklı fotoğraf ki-
tapta yer alıyor. Fotoğrafla anlatılan 
bölge, yer veya mekanların kısaca 
bilgilerine yer verilen kitap Türkçe 

ve İngilizce olarak sunuluyor. Ay-
rıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
tarafından geleneksel hale getirilen 
“Kayseri’de Yaşam, Doğa, Kültür” 
konulu 4.’sü gerçekleştirilen ulusal 
fotoğraf yarışmasına katılan fotoğ-
rafların yer aldığı 4 ciltlik eser de 

Kayseri’yi görselleriyle ortaya koyu-
yor. 

YER ALTI TARİHİ ORTAYA KONDU
Günümüzde yer üstü tarihi 

kadar yer altı tarihi de önem arz 
ediyor. Her ne kadar günümüzde 
Kapadokya olarak tanınan bölge 
Nevşehir-Ürgüp-Göreme üçgenin-
de yer alsa da, antik çağlarda Ka-
padokya’nın başkentinin bugünkü 
Kayseri olarak bilinen antik Caese-
rae şehri olarak tarih sayfalarındaki 
yerini alıyor. Kayseri’nin bu özelli-
ği, önemli yer altı zenginliğinin de 
olmasını sağlamış durumda. Bu 
anlamda Kayseri’de birçok kaya ve 
yeraltı yapıları bulunuyor. Bu zen-
ginliklerin ortaya çıkarılması ama-
cıyla yapılan çalışmalara öncü ol-
ması anlamında Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi, 3 ciltlik “Kayseri Yeraltı 
Yapıları Envanteri” eseriyle şehrin 
yeraltı zenginlikleri güzel bir biçim-
de sunulmuş. 

KAYSERİ’NİN 
DEĞERLERİ UNUTULMADI

Çok sayıda yazılı esere imza 
atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
Kayseri’deki önemli şahsiyetleri de 
unutmadı. Bu kapsamda ortaya ko-
nan önemli eserlerin basımını üstle-
nen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Fidan tara-
fından hazırlanan İbrahim Tennuri 
Hayatı ve Eserleri, Yaşar Kağıtcı 
tarafından hazırlanan Seyyid Bur-
haneddin Hazretleri, Prof.Dr. Cahit 
Günbattı tarafından hazırlanan Kül-
tepe Kaniş gibi önemli yazılı eser-
lerin basımını da gerçekleştirerek 
Kayseri’nin değerlerinin geleceğe 
aktarılmasına katkı sağladı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Yurt genelinde 9-16 Nisan’da 
düzenlenen terör operasyonların-
da 38 terörist etkisiz hale getirildi.  
İçişleri Bakanlığından yapılan açık-
lamaya göre, son bir haftada bölücü 
terör örgütleriyle mücadele kap-
samında Jandarma Özel Harekat, 
Polis Özel Harekat, Jandarma Ko-
mando birlikleri ile iç güvenlik ope-
rasyonları çerçevesinde Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin (TSK) hava ve kara 
unsurlarınca bin 487 operasyon dü-
zenlendi.  Operasyonlarda bölücü 
terör örgütü PKK’ya yardım ve ya-
taklık yaptıkları iddiasıyla 149, terör 
örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları 
iddiasıyla 75, Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) ile mücadele kapsa-
mında 702, sol terör örgütleriyle 
mücadele kapsamında 21 zanlı gö-
zaltına alındı.  Planlı operasyonlarda 
947’si terör suçları, 164’ü düzensiz 
göç ve 3 bin 774’ü uyuşturucu ve 
kaçakçılık suçlarından olmak üzere 
4 bin 885 kişi yakalandı. 

İç güvenlik operasyonlarında 
18’i ölü, 6’sı sağ ve 14’ü teslim ol-
mak üzere 38 terörist etkisiz hale 

getirildi. Tunceli, Şırnak, Bitlis, Hak-
kari, Muş, Van ve Bingöl’de yürü-
tülen operasyonlarda terör örgütü 
mensuplarınca kullanılan 28 sığı-
nak, barınak ve mağara ile tuzakla-
nan 2 el yapımı patlayıcı ve mayın 
imha edildi. Ayrıca, güvenlik güçle-
rince 7 el bombası, 13’ü ağır ve uzun 
namlulu olmak üzere 18 silah ile bin 
145 muhtelif mühimmat ele geçi-
rildi. Uyuşturucu satıcıları ile kaçak-
çılara yönelik 2 bin 697 operasyon 

düzenlendi.
Operasyonlarda 712 kilogram 

esrar, 194 kilogram eroin, 17 ki-
logram kokain, bir kilogram afyon 
sakızı, 2,2 kilogram sentetik kan-
nabinoid (bonzai), 31 kilogram me-
tamfetamin, bir milyon 151 bin 234 
uyuşturucu hap, 2 bin 62 kök kene-
vir bitkisi, 386 bin 313 paket kaçak 
sigara ve146 ton 258 litre kaçak 
akaryakıt ele geçirildi. 

Sokak satıcılarına yönelik okul 

çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun 
bulunduğu bölgelerdeki kontrol ve 
operasyonlar kapsamında 467 şüp-
heli gözaltına alındı. 

Operasyonlarda 48 kilogram es-
rar, 4,6 kilogram eroin, 489 gram 
kokain, 2 kilogram sentetik kanna-
binoid, 2,6 kilogram metamfetamin, 
14 bin 520 uyuşturucu hap ve 134 
kök kenevir bitkisi bulundu.  Bölücü 
terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, 
DEAŞ’ın propagandasını yapan, bu 
örgütleri öven, terör örgütleri ile il-
tisaklı olduğunu alenen beyan eden, 
halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk 
eden, devlet büyüklerine hakaret-
lerde bulunan, devletin bölünmez 
bütünlüğüne ve toplumun can gü-
venliğine kasteden, nefret söylem-
leri içeren 461 sosyal medya hesa-
bıyla ilgili çalışma yürütülerek, tespit 
edilen 216 kişi hakkında yasal işlem 
yapıldı. 

Düzensiz göçle mücadele kapsa-
mında bin 107’si denizlerde olmak 
üzere 5 bin 522 kişi yakalandı, bu 
kişilere organizatörlük yaptıkları id-
diasıyla 164 şüpheli gözaltına alındı. 
n İHA

Konya Minibüsçüler Ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Gültekin’in oğlu Ömer, Emine-Mahli Miraç çiftinin kızı İrem ile dünyaevine girdi

İrem ile Ömer bir ömür
mutluluğa ‘evet’ dedi

Konya Minibüsçüler Ve Umum 
Servis Araçları Esnaf Odası Yöne-
tim Kurulu Üyesi Mustafa Gülte-
kin oğlu Ömer’i evlendirdi. Emi-
ne-Mahli Miraç çiftinin kızı İrem ile 
Rahime-Mustafa Gültekin çiftinin 
oğlu Ömer dünyaevine girdi. Atiker 

de Luxe Düğün Salonu’nda gerçek-
leşen düğün merasimine Konya Mi-
nibüsçüler Ve Umum Servis Araç-
ları Esnaf Odası Başkanı Muharrem 
Karabacak, dolmuş durak başkan-
larının yanı sıra Miraç ve Gültekin 
ailesinin sevenleri, dostları ve ya-

kınları katıldı. Miraç ve Gültekin ai-
leleri davetlileri kapıda karşılayarak 
‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul etti. 
Düğünde misafirlere geleneksel 
düğün pilavı ikramında bulunuldu. 
Mutlulukları gözlerinden okunan 
genç çift ise yakınları ve sevenleri 

ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Yenigün Gazetesi olarak İrem ve 
Ömer çiftine ömür boyu mutluluk-
lar diler, Miraç ve Gültekin ailele-
rine ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi 
iletiriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan yazılı eserler, Kayseri’nin tarihi, 
kültürel, tabii, sosyal, insani ve ekonomik değerlerini ortaya koyuyor.
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Yıllardır has-
reti çekilen 1. 
Lig’e yüksel-
dikten sonra 
Konyaspor’un 
ilk transferler-
den biriydi genç 
panter Adnan 
Erkan. Hem 
de ne transfer. 
Konyaspor yö-
netimi, Beşiktaş 
yönetimi ile 
köşe kapmaca 
oynamış bu 
mücadeleden 
galip ayrılan 
taraf ‘dede’ 
farkıyla Kon-
yaspor olmuş-
tu. 5 yıllık kari-
yerinde genelde 
kendinden yaşça 
tecrübeli eldi-
venlerin arkasın-
da sıra bekleyen 
Adnan Erkan’ın 
bazılarının ka-
bul edeceği, bir 
kesimin ise şa-
şıracağı ilginç 
bir tespiti var: 
Lugusiç benim 
sayemde efsa-
ne oldu

5 sezonda sadece 33 maça çıkma-
sına rağmen Türk futbolunun önemli 
kalecilerinden biri olan Adnan Erkan, 
Konyaspor tarihinin sayılı kalecileri ara-
sında yer alıyor. Denizli’nin küçük bir 
kasabasında küçük bir çocukken kariyer 
planlamasının merkezine ‘Kaleci’ olmayı 
koyan milli eldiven, 19 yaşında Deniz-
lispor’un kalesine geçerek genç yaşında 
zirveye ulaşır. 

1987-1988 sezonunda Horozlar; 46 
puanlı Ankaragücü, Boluspor, Eskişe-
hirspor ve Rizespor’un 1 puan gerisinde ka-
larak 45 puan toplamasına rağmen 2. Lig’e 
düşer. 20 takımlı ligin en az gol yiyen 7. 
takımı olan yeşil-siyahlı ekibin 29 maçta ka-
lesini koruyan Adnan sadece 33 gole geçit 
vererek ligin en az gol yiyen kalecilerinden 
olur. Bu performansıyla birçok takımın dik-
katini çeken Adnan’ı Beşiktaş ve Konyaspor 
ısrarla istemektedir. İlk raundu Beşiktaş 
kazanır ama Konyaspor yönetimi son hamle-
sini yapmamıştır. Konya’nın yapısı, başarılı 
kalecinin daha 19 yaşında olması, Beşiktaş’a 
imza atan Adnan’ın dedesi ve babasını ikna 
etmeye yeter ve milli eldiven Konya’nın yolu-
nu tutar. 

İlk geldiği sezonda müthiş bir başlangıç 
yapan Adnan, kendinden 8 yaş büyük Kon-
yaspor efsanelerinden Nejat Topal’a rağmen 
14 maçta Konyaspor kalesini korur. Tarihi 
Galatasaray ve Trabzonspor deplasman za-
ferlerinde kalede Adnan vardır. Adnan aynı 
zamanda Türk futbolunun en iyi penaltı ista-
tistiğine sahip futbolcusu Hami Mandıralı’nın 
füze görünümlü penaltısına geçit vermeyen 2 
kaleciden biri olur. 

Bu muhteşem başlangıca rağmen 1989-
1990 sezonunda Nejat Topal, 1990-1992 ara-
sında ise Enver Lugusiç daha uzun süre alır 
ve 3 sezonda sadece 5 maça çıkar. 1992-1993 
tam birinci eldiven olmayı beklerken önce Fatih 
Uraz, daha sonra ise Petranoviç transferleriyle 
hayalleri yıkılır. Oysa dönemin Konyaspor yöne-
timinin tavrı, beklediği yıllık ücretten daha faz-
lasını vermesi, ‘Artık kale bana emanet’ dedirtir 
ama Konyaspor tarihinin kabus sezonlarından 
biri olan sezonda toplam 14 maça çıkar. Gol 
yeme rekorunun kırıldığı sezon küme düşmeyle 
sonuçlanır ve Adnan Erkan’da kendine yeni bir 
yol çizer. 

As kalecilerin performansının iyi bir yedek 
kaleci performansına bağlı olduğunu dile ge-
tiren şimdilerin sportif direktörü Adnan Erkan, 
1990-1992 yılları arasını çok iyi geçirdiğini 
belirterek, “O yıllarda Lugusiç benden, bende 

Lugusiç’den çok şey öğrendim. Onu çok 
fazla zorladım. İkimizde çok iyi sezon ge-
çiriyorduk. Enver Lugusiç benim sayemde 
Konyaspor’da efsane haline geldi” (gülü-
yor) dedi.

Kariyerinin 1988-1993 yılları arasında 
ki bölümünü anlatırken gözlerinin içi gülen, 
o yılları özlemle yad eden, 80 ve 90’lı yıl-
ların modası olan ‘Kaleci Saçı’nın önemli 
temsilcilerinden olan Adnan Erkan’ın 
Konyasporlu yılları ve Konyaspor ile ilgili 
düşünceleri sizlerle: 
KALECİLİK ÇOK İLGİ ÇEKİCİ GELİYORDU

Denizli’nin küçük bir kasabasında doğdum. 
Küçük yaştan itibaren hep kaleci olmak istedim. 
Öğretmenlerim bana ‘büyüyünce ne olacaksın?’ 
diye sorduklarında hep kaleci olacağım derdim. 

İkinci bir seçeneği asla düşünmedim. Kalecilik 
bana çok ilgi çekici geliyordu. 10 tane futbolcu 
aynı formayı giyiyordu sadece kaleci farklı renk 
giyiniyordu. Tüm futbolcular ayağı ile oynarken 
ben hem elimle hem ayağımla oynayabiliyor-
dum. 

20 YAŞINDA KONYASPOR’DA
OYNAMAYA BAŞLADIM

Okulumuzun futbol sahasında oynarken öğ-
retmenin bendeki yeteneği fark edince Denizli 
Emniyetspor’un altyapısına götürdü beni. Orada 
1 sene oynadım. Daha sonra Denizlispor’un 
genç takımına gittim. 16 yaşındayken beni A ta-

kım idmanına aldılar. 18 yaşımda profesyonel 
bir futbolcu olmuştum artık. 19 yaşımdan itiba-
ren de oynamaya başladım. 1988 yılında Kon-
yaspor Süper Lig’e yeni çıkmıştı. Ve beni trans-

fer etmek istediler. 1988 yılında hem Beşiktaş 
hem Konyaspor beni transfer etmek istiyordu. 
Ve ilk teklif Beşiktaş’tan geldi. Ben Beşiktaş’a 
gitmek istiyordum. Fakat Konyaspor yöneticile-
ri daha hızlı davrandı. Babamı ve dedemi ikna 
ettiler. Nitekim bende 20 yaşında Konyaspor’da 
oynamaya başladım. İlk maçlarımda üzerimde 
inanılmaz bir baskı bir heyecan vardı. Kon-
yaspor 2. Lig’den 1. Lig’e yükselince seyircinin 
beklentisi arttı. Ve biz bu beklentiyi üzerimizde 
baskı olarak hissettik. Şimdiki futbolcular biz-
den şanslı. Çünkü artık taraftarın futbol bilgisi 
arttı. Nerde, ne zaman, ne yapması gerektiğini 
artık taraftar daha iyi biliyor. Konya şehri çok 
gelişti. İmkanlar artık bizim zamanımızdaki gibi 
kısıtlı değil. Ayrıca tesisleşme açısında da çok 
gelişti. O yüzden şimdiki futbolcuların bizden 
daha şanslı olduğunu düşünüyorum. 

BİRİNİN KAZANMASI GEREKİYORDU
Nejat ağabey ile benim aramdaki kalecilik 

kalitesinde ben daha önde olduğumu düşünü-
yorum. Ama Nejat ağabeyin, şampiyon takım-
da kaptan olması, otoriter ve lider biri olması, 
taraftarlar tarafından çok sevilmesi gibi avan-
tajları vardı. Ben ise yeni bir şehre gelmem, ai-
lemden uzak kalmam ve genç olmam rekabette 
Nejat ağabeyi öne çıkarıyordu. Bir maç ben 
oynuyordum, bir maç Nejat ağabey oynuyordu 
ama sonuç hep kötüydü. Kısır bir döngü içinde 
sıra sıra oynuyorduk. Ama artık bu rekabetin 
sona ermesi, birinin kazanması gerekiyordu. 
Daha sonra Galatasaray’ı mağlup ettiğimiz bir 
maçta hem takım hem de ben inanılmaz bir 
performans göstermiştik. O dönemlerde per-
formansım çok yükselmişti. Çok iyi bir sezon 
geçiyordum, ta ki çapraz bağım yırtılana kadar. 
Ligin ikinci yarısında ciddi bir çapraz bağ ame-
liyatı geçirdim. Bu sakatlık beni maalesef çok 

geriye götürdü. 
ESKİDEN KALECİ ÖNEMSENMEZDİ

Günümüzde maçlarda artık kalecilerin et-
kileri çok büyük oluyor. Kaleci performansları 
geçtiğimiz yıllardan bu zamanlara inanılmaz 
derecede gelişti. Şu anda kalecinin önemi çok 
daha fazla arttı. Bizim zamanımızda kaleci çok 
fazla önemsenmiyordu. Sistemin dışında yer 
alıyordu kaleciler. Takımlarımızda da çok iyi 
kaleci aranmıyordu. Ortalama bir kaleci olsun 
bize yeter düşüncesi hakimdi. Şu andaki kaleci-
ler takımların oyun sistemlerinde yer alıyor. Şu 
anda birçok takım oyunu kaleciden başlayarak 
kuruyor. Bizim zamanımızda böyle bir sistem 
kesinlikle yoktu. Zamanla takımların oyunu 
kaleciden kurma isteği ve kalecilere verilen 
önemin artması ile günümüzde çok iyi kaleci-
lerin çıkmasında önemli bir etkiye sahipti. 90’lı 
yılların kaleci profili ile şimdiki kaleci profili 
arasında çok büyük bir farklılık olduğunu söyle-
yebilirim.

REKABET OYUNCUYA GÜÇ KATAR
Serkan Kırıntılı’yı çok beğeniyorum. Ger-

çekten çok iyi bir kaleci ama Serkan’ın perfor-
mansı gelişmesi için arkasında bekleyen çok iyi 
bir kaleci olması gerekiyor. Her zaman söylemi-
şimdir; rekabet kesinlikle oyuncuya güç katar. 
Eğer Serkan Kırıntılı’nın arkasında bekleyen bir 
kaleci olursa Serkan kendini daha fazla gelişti-
rir ve çok daha iyi bir performans sergiler. Bu 
rekabet hem Serkan Kırıntılı adına hem de Kon-
yaspor’a çok fayda sağlar diye düşünüyorum.

FUTBOLSUZ MUTLU OLAMIYORUM
4 yıl futboldan ayrı kalmak beni fazlasıyla 

yıprattı. Ben, futbolun içinde olmalıyım. Bunu 
futboldan uzak kaldığım zaman çok daha iyi an-

ladım. Futboldan ayrı kaldığım zaman korkunç 
bir hayatım oluyor. Mutlu olamıyorum. Ben fut-
bolsuz yapamıyorum. Futboldan ayrı kaldığım 
süreçte bunu çok daha iyi anladım.

SOSYAL MEDYA HESABIM YOK
Eşim yıllar önce Twitter hesabı açmıştı. Ben 

de Twitter’ı aktif kullanmaya başladığım zaman 
eşimde biraz kıskançlık oluştu. Daha sonra 
benim hesabımın şifresini almış ve tabletine 
kaydetmiş. Oradan sürekli beni kontrol etmeye 
başladı. Ondan sonra ben de hiç kullanmamaya 
karar verdim. Hiçbir sosyal medya hesabı kul-
lanmıyorum artık. n SPOR SERVİSİ

LUGİSİÇ’İ EFSANE YAPTIM
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 31 18 6 7 51 25 26 60
2.ŞANLIURFASPOR 31 18 4 9 50 31 19 58
3.ALTAY 31 16 9 6 53 30 23 57
4.SAKARYASPOR 31 16 9 6 51 34 17 57
5.BANDIRMASPOR 31 16 7 8 48 32 16 55
6.BUGSAŞ SPOR 31 15 8 8 50 30 20 53
7.HACETTEPE SPOR 31 14 11 6 45 27 18 53
8.ANADOLU SELÇUK 31 13 9 9 44 42 2 48
9.NİĞDE BELEDİYE 31 13 6 12 40 40 0 45
10.KIRKLARELİSPOR 31 10 8 13 37 46 -9 38
11.PENDİKSPOR 31 9 9 13 33 43 -10 36
12.ZONGULDAK 31 9 9 13 24 35 -11 36
13.KAHRAMANMARAŞ 31 8 11 12 35 49 -14 35
14.KARAGÜMRÜK 31 10 4 17 30 44 -14 34
15.FETHİYESPOR 31 7 11 13 35 47 -12 32
16.NAZİLLİ BELEDİYE 31 5 8 18 28 54 -26 23
17.KARŞIYAKA 31 6 9 16 30 44 -14 21
18.SİLİVRİSPOR 31 2 10 19 22 53 -31 16

Türkiye Hentbol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Sel-
çuklu Belediyespor, ligin 22.hafta maçında kendi sahasında 
Karşıyaka Belediyesi’ni konuk etti. Son üç maçından galibiyet 
ile ayrılan mavi beyazlılar, İzmir temsilcisine 27-32 mağlup 
olarak galibiyet serisine son verdi. Selçuklu Belediyespor, bu 
maçın ardından oynadığı 20 maçta 17 puanda kalarak 7.sıra-
daki yerini korudu. Konya temsilcisi gelecek hafta Gümüşhane 
Belediyespor’a konuk olacak.   n SPOR SERVİSİ

Selçuklu hentbol 
evinde mağlup oldu

Selçuklu Belediyesi’nin katkılarıyla 
düzenlenen Sızma Mahalle Futbol Tur-
nuvası’nda şampiyon Selçuklu Kartalları 
oldu. Finalde, Öz Yollar takımını mağ-
lup etmeyi başaran Selçuklu Kartalları, 
şampiyonluk kupasını Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın elinden 
aldı.

ÖZ YOLLAR İKİNCİ OLDU
Selçuklu Belediyesi ve Konya Ama-

tör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 
tarafından düzenlenen Sızma Mahalle 
Futbol Turnuvası’nda şampiyon Selçuk-
lu Kartalları oldu. 8 takımın mücadele 
ettiği ve yaklaşık bir ay süren turnuva 
heyecanlı maçlara sahne oldu. Turnu-
vada Selçuklu Kartallar takımı şampi-
yonluğa ulaşırken, ikincilik kupası Öz 
Yollar takımının, üçüncülük kupası ise 
Akdağspor’un oldu. Final maçının ardın-

dan gerçekleşen ödül törenine Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı 
Ziya Yalçınkaya, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkan Yardımcıları Adnan Bahçeci ve 
Abdullah Arif Altıntepe, ASKF Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Ali Çakar, Sel-
çuklu Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa 
Turhan ve Sızma Mahalle Muhtarı Seyit 
Salan katıldı.

BAŞKAN ALTAY: 
KAZANAN BİRLİK 

BERABERLİK VE KARDEŞLİKTİR
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay final karşılaşmasının 
düzenlenen ödül töreninde konuştu. 
Turnuvada emeği geçen tüm takımları 
tebrik eden Başkan Altay, “Turnuvayı 
geleneksel hale getirmek lazım herhal-
de. Bu turnuva birinci geleneksel olsun 

inşallah seneye ikinci geleneksel olur. 
Bu turnuvalarda kazanan birlik ve bera-
berliktir kardeşliktir bir araya gelmektir. 
Onun için mücadele eden tüm sporcula-
rımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Kazanan 
Selçuklu Kartalları takımını tebrik ediyo-
rum” dedi.

‘SELÇUKLU OLARAK 
İSTEDİĞİMİZ ŞEY  HER

ZAMAN BİRLİKTE OLMAK’
Ak Parti Selçuklu İlçe Başkan Yar-

dımcısı Adnan Bahçeci ise turnuvaya ka-
tılan takımlara teşekkür ederken, “Bizim 
Selçuklu teşkilatı olarak istediğimiz şey 
bu. Sadece seçimden seçime değil de 
her zaman birlikte olmak. Biz Uğur İbra-
him Altay başkanın arkasında koşmaya 
yetişemiyoruz Allah razı olsun çok güzel 
projeleri var. Hepinize tekrar teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. n SPOR SERVİSİ

Konya Erdemli Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Türkiye Bilek 
Güreşi Şampiyonası’ndan gümüş ve bronz madalya ile döndü. 
Kulüpten Antalya’da düzenlenen şampiyonaya katılan sporcu-
lar, 18 yaş altı genç erkekler, 18-21 yaş arası genç erkekler, 
21-40 yaş arası büyükler ve 40 yaş üstü masterler olarak dört 
kategoride yarıştı. Kulüp şampiyonadan bir gümüş ve dört bronz 
madalya ile ayrıldı. Erdemli Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Bi-
lek Güreşi Antrenörü İbrahim Yaldız da şampiyonaya 59 ilden 
bin 17 sporcunun katıldığını söyledi. Kulübün sporcularından 
Celalettin Korkmaz’ın 80 kilo sol kolda Türkiye ikincisi olarak 
milli takıma girmeye hak kazandığını ifade eden Yaldız, şunları 
kaydetti: “Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-
rıca tüm bilek güreşi yapmak isteyenleri de kulübümüze davet 
ediyorum.”
n AA

Konyalı sporcular 
gümüş madalya kazandı

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu Tür-
kiye Bedensel Engelliler Federasyonu 
Ampute Milli Takımı sporcularını ve tek-
nik ekibini ödüllendirdi. 

Büyükşehir Belediye Meclisinde 
gerçekleşen ödül töreninde konuşan 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Ta-
hir Akyürek, Avrupa şampiyonu Ampute 
Milli Takımının Türk insanının göğsünü 
kabartan başarılara imza attığını belirt-
ti. Ampute Milli Takımın Türk milletinin 
onurunu ve bayrağını en yükseklere 
taşıdığının altını çizen Başkan Akyürek, 
bu başarının bütün Türk insanına adeta 
bir motivasyon kaynağı olduğunu kay-
detti. Başkan Akyürek, millet olarak her 
alanda Ampute Milli Takımının göster-
diği gayretin gösterilmesi halinde Türki-
ye’nin çok daha farklı konumlara taşına-
bileceğini söyledi. 

“KONYA İLE AMPUTE MİLLİ 

TAKIMIMIZIN BULUŞMASI 
ŞEHRİMİZ AÇISINDAN 
ÖVÜNÇ KAYNAĞIDIR” 

Türkiye’nin dünyada bir liderlik 
mücadelesi verdiğini aktaran Başkan 
Akyürek, şunları söyledi: “Tarihteki mis-
yonumuza yeniden sahip çıkma ve o se-
viyeleri yeniden yakalama mücadelesi 
veriyoruz. Konya medeniyetimizin mer-
kez şehri. Anadolu’nun vatan kılınma-
sında çok önemli rol oynamış bir şehir. 
Konyamızda dünyada ülkemizi temsil 
eder bir konumda. Gelecek süreçlerde 
de dünyanın lider şehirleri arasında yer 
alacak bir konumda. Bu yönüyle Am-
pute Milli Takımımızın şu anda Konya 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde olması 
önemlidir ve aynı zamanda önemli bir 
mesajdır. Konya ile Ampute Milli Takı-
mımızın buluşması şehrimiz açısından 
bir övünç kaynağıdır. Milli takımımızın 
değerli oyuncularına, teknik kadroya ve 

federasyon yöneticilerine teşekkür edi-
yoruz.” 

“ÜLKEMİZE LAYIK OLMAYA 
ÇALIŞIYORUZ” 

Ampute Milli Takım kaptanı Osman 
Çakmak, aralarında gazi arkadaşları 
bulunduğunu hatırlatarak, “Biz topluma 

bireyler kazandırmak için mücadele edi-
yoruz. O kahraman kardeşlerimizin ve 
teknik ekibimizin üst düzey çabalarıyla 
ülkemize layık olmaya çalışıyoruz. Bizi 
burada ağırlayan Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza, meclisimize ve Konya 
halkına teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 
n İHA

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, 31.hafta maçında deplasmanda 
Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Deplas-
manda güçlü rakibine karşı iyi bir oyun ortaya 
koymasına karşın 2-0 mağlup olan Yavru Kartal, 
Play – Off umutlarının büyük oranda bitirdi. Lig 
oynanacak son 3 maç öncesinde üst sıralardaki 
takımlar ile puan farkının açan Konya Anadolu 
Selçukspor’da Teknik Direktör Alper Avcı, gös-
terdikleri özveriden dolayı futbolcularını tebrik 
etti.

‘GOLDEN SONRA RİSK 
ALDIK AMA OLMADI’

Bandırmaspor maçında yedikleri ile golde 
topun çizgiyi geçip geçmediğinin belli olmadı-
ğını ifade eden Yavru Kartal’ın başarılı teknik 
direktörü Alper Avcı, “Her şeyden önce ligdeki 
sıralama açısından her iki takımın da mutlak ka-
zanmak istediği bir karşılaşmaydı. Müsabakaya 
biz bu açıdan bakarak hazırlandık. Bu nedenle iki 
takım da dengeli bir oyun tercih ederek başladı. 
Karşılaşmaya kontrollü başlayarak rakibin zaaf-
larından yararlanmak istedik. Doğru savunmayı 
yaparak hızlı hücumlarla sonuca gidebilmeyi dü-
şündük. Ancak maç boyunda esen şiddetli rüz-
gar bizi çok etkiledi. Hızlı hücum planımızı çok 
etkiledi. Rakibimizin bulduğu ilk golde top çiz-
giyi geçti geçmedi tartışmaları yaşandı. Golden 
sonra oyuna tutunmak isterken ikinci golü yedik, 
sonrasında ciddi risk aldık, pozisyonlar bulduk 
fakat skor üretemedik” ifadelerini kullandı.
‘OYUNCULARIMLA GURUR DUYDUM’

Ligde Play – Off şanslarının azaldığını an-
cak son maça kadar en iyi şekilde mücadele 
edeceklerini belirten Avcı, “Alınan bu netice ile 
Play - Off şansımız azalsa da sezon başından bu 
yana gösterdikleri özveriden ve gayretten dolayı 
futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum. Birlik-
te gurur duyulacak bir takım oluşturduk. Takımı-
mızın ligde var oluşundan, rakiplerimizin bize 
saygı duyar hale gelmesinden, kaliteli bir takım 
olmaktan ve bu oyuncularla birlikte olmaktan 
dolayı gurur duydum. Kalan haftalarda ne olur-
sa olsun ligi en iyi noktada bitirmek istiyoruz. 
Bu amaç doğrultusunda tüm maçlarımıza aynı 
ciddiyetle hazırlanıp, sahaya da aynı ciddiyetle 
çıkacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, 2-0 
kaybedilen Bandırmaspor maçını değerlendirdi. Play – Off şanslarının azaldığını ifade eden 

Avcı, son maça kadar aynı ciddiyetle sahaya çıkacaklarını sözlerine ekledi

Selçuklu’da Sızma Mahalle Turnuvası sona erdi

‘Aynı ciddiyet 
devam edecek’

Konya Büyükşehir’den Ampute Milli Takımı’na ödül
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‘Sorumsuzluk!’
Atiker Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, 0-0 
biten Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda, 

rakip takım yönetiminin maçtan önce sorumsuz 
davranışlarda bulunarak ortamı gerdiğini ifade etti. Baydar 

ayrıca, “Her hafta yükselen performansımızla sezon 
sonunda ligi istediğimiz yerde bitireceğimize eminim” dedi

Yeşil beyazlı temsilci-
miz Atiker Konyaspor, ligin 
29.hafta maçında deplas-
manda Antalyaspor ile 0-0 
berabere kaldı. 

Karşılaşmada iyi bir 
oyun ortaya koyan Anadolu 
Kartalı, yenilmezlik seri-
sini 4 maça çıkardı. Ancak 
maç öncesi yaşananlar, iki 
takımın saha performansın-
dan daha fazla konuşuldu. 
Konyaspor Basın Sözcüsü 
Ahmet Baydar, maçın ardın-
dan yaptığı açıklamalarda, 
Eto’o’ya gösterilen tepkinin 
Fair – Play ruhuna yakışma-
dığını söyledi. 

‘HUSUMETTEN BAŞKA 
BİR İŞE YARAMADI’

Konyaspor’un Antal-
yaspor ile oynadığı maçın ardından sosyal med-
ya hesabından açıklamalarda bulunan Ahmet 
Baydar, Antalyaspor yöneticilerinin sorumsuz 
davrandığını ifade ederek, “Antalyasporlu yöne-
ticilerin maç öncesinde yaptıkları sorumsuz ve 
mesnetsiz açıklamalar ortamı germekten ve iki 
şehir arasındaki husumeti artırmaktan başka bir 
işe yaramamıştır. 

Oysa sorumluluk sahibi yöneticiler tansiyonu 
gereksiz yere yükseltmek yerine olaylara sağduyu 
ile bakabilenlerdir. Antalya yöneticilerinin bu tav-
rı sorumluluk sahibi spor yöneticiliğine yakışma-
mıştır ve artık son bulmasını temenni ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘İSTEĞİMİZ YERDE 
BİTİRECEĞİZ’

Yeşil beyazlı takımın 4 
maçtır gol yemediğine de 
dikkat çeken Kulüp Basın 
Sözcüsü Baydar, “Yıllarca 
bu camiaya başarıyla hiz-
met eden Eto’o’ya karşı maç 
öncesi sırası ve sonundaki 
Fair - Play ruhuna yakış-
mayan davranışlar yöneti-
cilerin bu sorumsuzluğunun 
eseridir... Öte yandan 4 
haftadır kaybetmeyen, gol 
yemeyen takımımızı tebrik 
ediyoruz. Her hafta yükse-
len performansımızla sezon 
sonunda ligi istediğimiz 
yerde bitireceğimize emi-
nim” dedi.
‘ETO’O, KAPTAN OLMASINA 

RAĞMEN GEMİYİ ERKEN TERK EDEREK GİTTİ’ 
Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, maçın ar-

dından yine Konyasporlu Eto’o hakkın konuştu. 
Antalyaspor taraftarlarının Eto’o protestosuna 
ilişkin konuşan Bulut, “Bu, taraftarın bir tepkisiy-
di. Bizim en zor zamanımızda Eto’o bizi bırakıp 
gittiği için taraftarımızın tepkisi oldu. Bu da gayet 
normal bir durum. Kalan 28 tane futbolcumuzu 
her fırsatta dile getiriyorum. Hepsini kutluyorum. 
En zor zamanımızda bile kaldılar. Eto’o, kaptan 
olmasına rağmen gemiyi erken terk ederek gitti. 
Seyirci de bu anlamda kendisine tepki gösterdi” 
ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Ak-

yürek, Türkiye’nin aday olduğu 
2024 Avrupa Şampiyonası hakkında 

konuştu. Konya’yı önümüzdeki süreçte 
yeni bir fırsatlar beklediğini dile getiren 
Başkan Akyürek, “2024 Avrupa Futbol 

Şampiyonası’nın Türkiye’de oynanması 
konusunda hükümetimizin çok ciddi 
çabası var. Şampiyonanın Türkiye’de düzenlenmesi halin-

de Konya da düzenleyici şehirlerden birisi olacak. Bu 
vesileyle on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapacak 

ve uluslararası tanıtım açısından da büyük bir 
fırsatı yakalanmış olacak” dedi.

n SPOR SERVİSİ

‘Konya için büyük fırsat’
Ahmet Baydar

Tahir Akyürek
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