
Dikeyden yataya! 
Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ‘Ben 

dikey mimariden 
yana değil, yatay 

mimariden 
yanayım’ demesi 
üzerine Konya’da 

yatay mimari 
uygulanmaya 

başladı

SİTELERE YEŞİL ALAN 
VE PARKLAR YAPILIYOR

Müteahhitler tarafından Kon-
ya’da yatay mimarinin uygu-
landığını dile getiren Konya 
Müteahhitler Birliği Başkanı 
Şaban Topal, “Dikey mimari-
ye izin verilmiyor” dedi. Can 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yüksek İnşaat Mü-
hendisi Ali Can da, “İnşa etmiş 
olduğumuz sitelerin içerisine 
yeşil alan ve parkta yapıyo-
ruz” dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

YATAY UYARILARI
KONYA DİKKATE ALDI

Konya’da yatay mimari uy-
gulanmaya başladı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, “Ben dikey mi-
mariden yana değilim, ben 
yatay mimariden yanayım. 
İnsan topraktan uzak değil, 
toprağa yakın olarak yaşa-
malıdır. Bugünün Türkiye’si 
böyle bir çirkinliği asla hak 
etmiyor” sözlerini Konyalı 
inşaat firmaları dikkate aldı.
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A-Mükemmel
hizmet KTB’de

TOBB tarafından uygulanmakta 
olan Oda- Borsa Akreditasyon 
Sistemi kapsamında “Akredite 
Borsa” olarak hizmet vermekte 
olan Konya Ticaret Borsası, 
gerçekleşen denetim sonrası 
“A-Mükemmel” seviyesinde 
“hizmete devam” dedi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

CARREFOURSA’DAN 
KONYA’YA SÜPERMARKET

KOYUNCU FİAT’TAN 
AKSESUAR İNDİRİMİ!

Konya’da ilk süpermarketini açtı 

Fiat’ta indirimler devam ediyor

CarrefourSA, Konya’daki ilk süpermarketini hizmete açtı. 
CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, “Konyalılar, alış-
verişin süperini, CarrefourSA Süper’de yapacaklar” dedi.

Koyuncu Fiat’da araç aksesuarlarındaki kampanyalar de-
vam ediyor. Koyuncu Fiat Aksesuar Satış Uzmanı Ayşe Öz-
türk, sıfır araç alanlar için aksesuarlarda yüzde 50’ye varan 
indirimlerin olduğunu söyledi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

Çetin Oranlı 
Kitap Günleri’nde

Gazeteci Çetin 
Oranlı’nın 
yayımlanan üçüncü 
kitabı, ‘Demir 
Kepenkli Ev-
Anadolu Hikâyeleri’ 
Mevlâna Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleşen Konya 
Kitap Fuarı’nda 
bugün okurlarla 
buluşuyor. 
n SAYFA 4’TE

Tomruğun içinden 
sincap yavrusu çıktı!

İşlenmek için gelen tomruğun içerisinden 7 adet sincap 
yavrusu çıktı. Sincap yavruları Orman Bölge Müdürlüğü 
yetkililerine teslim edildi. Olay sonrası esnaf, tomruk-

ları daha dikkatli kesmeye başladı.  n SAYFA 3’TE

03 ASEM’den Kardeş 
Okula 2 bin kitap 04 Gönül Gözü’nden 

Yaman’a ziyaret 07 ‘İstikametiniz 
hep doğru olsun’

Ali CanŞaban Topal

Memleket hasretini
dindiriyorlar

Konya’da 7 bine yakın Ispartalı yaşıyor. Birlik ve 
beraberliğe önem veren Ispartalılar, 1998 yılında 
kurdukları dernek ile biraraya geliyor, Isparta’yı 
tanıtmak için gayret gösteriyor. Dernek Başkanı, 
Salih Şevket Yılmaz, “Hemşerilerimizin az da 
olsa memleket hasretini dindiriyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE
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Koyuncu Fiat’da araç aksesuarlarındaki kampanyalar devam ediyor. Koyuncu Fiat 
Aksesuar Satış Uzmanı Ayşe Öztürk, sıfır araç alanlar için aksesuarlarda yüzde 50’ye 

varan indirimlerin olduğunu belirterek, “Müşterilerimizi Koyuncu Fiat’a bekliyoruz” dedi

Koyuncu Fiat’tan 
aksesuar indirimi!

Konya’da marka liderliğini sürdüren 
Koyuncu Fiat, aynı zamanda aksesuar 
satışlarında da ilgi görüyor. Tüm araçla-
ra olan ve çeşitleri bulunan aksesuarlar 
araçlara estetik katıyor.  Doblo, Fiorino, 
Ducato, Fullback, Egea, 500 ailesi ve diğer 
araçlar için orijinal üretilen aksesuarlarda 
kampanyalar da bulunuyor. Aksesuarlar 
da ki kampanyalardan bahseden ve bilgiler 
veren Koyuncu Fiat Aksesuar Satış Uzman 
Ayşe Öztürk, “Tofaş garantisi ile üretilen 
aksesuarlar bütün araçlara uygulanabili-
yor. Aynı zaman da 1 yıl Tofaş garantisini 
kapsıyor. Krom kaplamalardan, body koru-
ma kit setlerine, bagaj içi muhafaza havuz-
larından marspiyellere kadar aksesuar çe-
şitlerimiz var. Aynı zamanda sıfır araç alıp 
aksesuar yaptıranlar için işçilik KDV’sini 
Koyuncu Fiat karşılıyor. Müşterilerimizi 
Koyuncu Fiat’a bekliyoruz” diye konuştu. 

AKSESUARLARDA YÜZDE
 50’YE VARAN İNDİRİM

Koyuncu Fiat Aksesuar Satış Uzmanı 
Ayşe Öztürk aksesuarlar da özel indirimle-
rin olduğunu dile getirerek cümlelerini şu 
şekilde aktardı: “Ticari grupta Doblo, Fio-
rino, Ducato, Fullback ve tüm araçlarımız-
da değişik seçenekler ile aksesuarlarımız 
mevcut. Yan koruma marspiyel, spoyler 
şapka gibi yan koruyucu dizaynlar mevcut. 
Egea’lar da body kit koruma seti, nikelaj, 
krom kaplamaları, koruyucu kılıf takımla-
rı, bagaj içi muhafaza havuzları var. Sıfır 
araç alıp aksesuar yaptıranlar için İşçilik 
KDV’sini Koyuncu Fiat olarak biz karşılıyo-
ruz. Ürünlerimizin hepsi Tofaş tarafından 
üretilen ve fabrikadan gelen malzemeler-
dir. 1 yıl garanti kapsamındadır. Aksesuar 
seçeneklerinde sıfır araç alanlar için yüzde 
50’ye varan indirimler bulunuyor.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ben dikey mimariden yana değil, yatay mimariden yanayım’ demesi üzerine Konya’da yatay mimari uygulanma-
ya başladı. İnşaat firmaları binaları yatay mimariye uygun olarak inşa ediyor. KOMÜT Başkanı Şaban Topal, “inşaat firmaları yatay mimariyi dikkate aldı” dedi 

İnşaatta yataya dönüldü!
Konya’da yatay mimari uygu-

lanmaya başladı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ben di-
key mimariden yana değilim, ben 
yatay mimariden yanayım. İnsan 
topraktan uzak değil, toprağa ya-
kın olarak yaşamalıdır. Bugünün 
Türkiye’si böyle bir çirkinliği asla 
hak etmiyor” sözlerini Konyalı in-
şaat firmaları dikkate aldı. Dikey 
mimariye izin verilmezken mü-
teahhitler yatay mimariyi tercih 
ediyor. Müteahhitler tarafından 
Konya’da yatay mimarinin uy-
gulandığını dile getiren Konya 
Müteahhitler Birliği Başkanı Şa-
ban Topal, “Dikey mimariye izin 
verilmiyor” dedi. Belediyelerin 
yüksek katlı binalara izin verme-
diğini ifade eden Can İnşaat Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yüksek İnşaat Mühendisi Ali Can 
da, “İnşaatlarımızı yatay mimariye 
uygun olarak inşa ediyoruz” diye 
konuştu.  

YATAY MİMARİ KONYA’DA 
UYGULANIYOR

Konya Müteahhitler Birliği 
Başkanı Şaban Topal, Konya’da 
sadece 17 katlı bir binanın bu-
lunduğunu ifade ederek dikey 
mimarinin uygulanmadığını söy-
ledi. İnşaat ekonomisinin de kö-
tüye gittiğini vurgulayan Topal, 
“Konya’da şu anda 17 kattan fazla 
bina yapılmıyor. Sadece Şefikcan 
Caddesi tarafında 17 katlı bir bina 
var, onun dışarısında yüksek katlı 
bina bulunmuyor. Yatay mimari 
şu anda oturmuş durumda. Fakat 
piyasada ciddi derecede bir sıkıntı 
var. Arsa oranları yüksek. Gider-
ler yükseldiği için daire fiyatları 
da ister istemez artıyor. Piyasada 
daralma var. Malzemelerde çok 
pahalandı. Demir yüzde 70 ora-
nında zamlandı diyebiliriz. Demir 
fiyatları çözülür, KDV’de bir indi-
rim yapılırsa insanların ev sahi-
bi olma imkânı biraz daha artar. 

Devletimiz tarıma maddi olarak 
yardımlar yapıyor. Biz herhan-
gi bir teşvik istemiyoruz. KDV 
oranları düşer ise ekonomimiz 
canlanır. İnşaat sektörü canla-
nırsa bütün sektörlere olumlu 
yönde katkısı olur” dedi. 

KONYA’DA İNŞAAT FİRMALARI 
YATAY MİMARİYİ DİKKATE ALDI

Belediyelerin yüksek katlı 
binalara izin vermediğini dile 
getiren Can İnşaat Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Yüksek 
İnşaat Mühendisi Ali Can ise 
Konya’da yatay mimarinin uy-
gulandığını vurgulayarak söz-
lerine şu şekilde devam etti: 
“Konya’da belediyeler zaten kat 
yüksekliğine izin vermiyorlar. 

Bizde bundan dolayı Konya’da 
inşaatlarımızı yatay mimari ola-
rak gerçekleştiriyoruz. Zaten böl-
gelere göre kat sınırlamaları var. 
Hiçbir inşaat firması izinsiz yük-
sek katlı bina yapamaz. Belediye-
den izin alması gerekir. Konya’da 
inşaat firmaları yatay mimariyi 
dikkate aldı ve bu uygulamaya 
geçildi. İnşa etmiş olduğumuz si-
telerin içerisine yeşil alan ve park-
ta yapıyoruz. Bunlarla beraber 

belediyelerimizde büyük parklar 
yapıyorlar.  Ondan dolayı yeşil 
alanlarımızın kaybolması söz ko-
nusu değil.  Her şey düşünülerek 
imar planları çiziliyor. Konut sa-
tışlarında da durgunluk var. Satış-
ların tamamen durması piyasayı 
olumsuz şekilde etkiledi. İnşallah 
bu süreçten sonra daha iyi olur.” 

‘DİKEY MİMARİ DEĞİL, 
YATAY MİMARİ’

Özellikle Batı ülkelerinde tek 
tipçi bir mimari anlayışın hakim 

olduğunu söyleyen Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, konuş-
masını şu şekilde yapmıştı: “Hep-
side birbirine benzeyen sokaklarda 
aynı tip binalardan yüzlerce, bin-
lerce görürsünüz ve aralarındaki 
farkı anlayabilmeniz çok zordur. 
Şuanda da yine Batı mimarisi bu-
dur. Düzenli ama karakteri olma-
yan şehirleşme bizim idealimiz 
asla olamaz. Yine 1940’lardan 
itibaren çarpık yapılaşmanın ya-
nında aynı kötü, kişiliksiz, çirkin 

projenin yüzlerce, binlerce uygu-
laması olan apartmanlar, siteler 
ortaya çıkmıştır. İmkânların kısıtlı 
olduğu, insanların sadece başla-
rını sokacak haliyle yöneldiği bu 
yapılaşma tarzı artık son bulma-
lıdır. Bu şurada bunun üzerinde 
ısrarla durulması gerekir. Ben di-
key mimariden yana değilim, ben 
yatay mimariden yanayım. İnsan 
topraktan uzak değil, toprağa ya-
kın olarak yaşamalıdır. Bugünün 
Türkiye’si böyle bir çirkinliği asla 

hak etmiyor. Dikey mimarinin 
altında yatan gerçek, az toprak-
tan çok para kazanmaktır. Yapı-
lan iş budur. TOKİ binaları başta 
olmak üzere artık ülkemizde ta-
rihimize, kültürümüze, bölgele-
rimizin karakteristik yapılarına, 
hayat tarzına uygun binalar inşa 
etme dönemi gelmiştir, geçiyor. 
Sadece beton, demir, tuğla yığın-
larından oluşan o çirkin yapılar, 
bırakın şehirlerimizi, yaylalarımı-
zı, kıyılarımızı dahi işgal etmeye 
başlamıştır. Karadeniz’in o güzel 
yaylalarında, Ege’nin, Akdeniz’in 
kimi kıyı bölgelerinde gördüğüm 
çirkinliklerden çok derin üzüntü 
duyuyorum. 

Bu facialara bakanlık olarak, 
belediyeler, ilgili ve yetkili tüm bi-
rimler olarak iş birliği halinde izin 
vermemeliyiz. Hep birlikte buna 
karşı set oluşturmalıyız. Şehirle-
rimiz kentsel dönüşüm projeleri 
ile gecekondu tarzı yapıların isti-
lalarından kurtarılırken, şahsiyet-
siz mimari ekollerin pençesine de 
itilmemelidir. Kendi şehir kültürü-
müzü ihya edecek böyle bir atılımı 
hep birlikte hayata geçirmeliyiz.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Müteahhitler Birliği Başkanı
Şaban Topal

Can İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yüksek İnşaat Mühendisi Ali Can

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ben dikey mimariden yana değilim, ben yatay mimariden yanayım” sözlerinin ardından ülke genelinde yatay mimariye öncelik verilmeye başlandı. 
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Demokrat 
Parti (DP) Konya 
İl Başkanı Ha-
san Varlısenet, 
Konya İl Kong-
resinin  1 Ni-
san 2018 günü 
saat 11.00’da 
Saltanat Dü-
ğün ve Kongre 
Merkezi’nde, 
DP Genel Baş-
kanı Gültekin 
Uysal’ın katılımı ile gerçekleşece-
ğini bildirerek tüm partilileri ve 
kırat sevdalılarını kongreye davet 
etti.  DP’nin millete her zaman 
alternatif siyaset sunduğunu söy-
leyen Başkan Varlısenet, “Ülke-
mizin köklü partisi, Menderes’in 
demokrasi meşalesinin yılmaz 
savunucusu Demokrat Parti’miz 
yeni bir heyecanla tüm Türki-
ye’deki kongrelerini yaparak mil-
letimizin önüne çıkıyor. Demokrat 
Parti Konya  Teşkilatı olarak ilçe 
kongrelerimizi tamamladık. 1 Ni-
san 2018 tarihinde saat 11.00’de  
Genel Başkanımız Gültekin Uysal 
Bey’in katılımı ile il kongremizi 
gerçekleştireceğiz. Demokrat Par-

ti’ye gönül ver-
miş tüm de-
mokrat dava 
arkadaşlarımızı 
k o n g r e m i z e 
bekliyoruz. Bu-
gün Türkiye 
kötü yönetilme 
ve sürekli al-
danmalar sonu-
cu cendereye sı-
kışmış durumda 
ve bu durum-

dan kurtulmak için Demokrat bir 
siyasete, Demokrat Parti’ye ihti-
yaç duymaktadır. Demokrat Parti, 
güçlü bir şekilde teşkilatlanarak 
milletimizin önüne alternatif si-
yaseti sunacaktır. Hangi sebepten 
olursa olsun geçmişte Demokrat 
Parti’den uzak kalmış ama gönlü 
hala demokrasi aşkıyla yanan tüm 
vatandaşlarımızı, kırat sevdalı-
larını, Türkiye’yi 14 Mayıs 1950 
öncesine döndürmek isteyen zih-
niyete daha güçlü bir şekilde dur 
demek için Demokrat Parti’de 
toplanmaya davet ediyor, kongre-
mize katılarak bizlere güç verme-
lerini bekliyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

HABER

KTB’den ‘A-Mükemmel’ hizmet kalitesi
TOBB tarafından uygulan-

makta olan Oda- Borsa Akre-
ditasyon Sistemi kapsamında 
“Akredite Borsa” olarak hizmet 
vermekte olan Konya Ticaret Bor-
sası, gerçekleşen denetim son-
rası “A-Mükemmel” seviyesinde 
“hizmete devam” dedi.

Konya Ticaret Borsası, tüm 
Türkiye’deki borsalar içerisinde 
en yüksek puanı alarak ‘A-Mü-
kemmel’ hizmet kalitesine devam 
edecek.

Akreditasyon eğitimlerini ta-
mamlayan ve akreditasyonlarını 
yenileyen oda ve borsalar sertifi-
ka ve plaketlerini TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elin-
den aldı.

Törende konuşan TOBB Baş-
kanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, oda 
ve borsaların üyelerine en üst se-

viyede standart hizmet vermesini 
öngören akreditasyon sisteminin 
önemine işaret etti. 

Hisarcıklıoğlu “Sizin dönemi-
nizdeki başarı hikayenizden biri 
de bugün verilen akreditasyon 
çalışmalarıdır. TOBB Başkanı ol-
duğum dönemde odalar ve bor-
salar birliği camiasında bir kalite 
ve müşteri odaklı kalite anlayışı 
yoktu. Biz de dünyadaki en tec-
rübeli olan İngiltere Odalar Birliği 
ile görüştük ve buraya gelip bizi 
eğitti. Eğitimler sayesinde biz de 
akreditasyon veren bir kurum ha-
line geldik. 

İlk önce kendimizi disipline 
ettik. Sonra ülke geneline yayma-
ya başladık bu eğitimleri. 2002 
itibariyle bir tane proje yazabilen 
odam yoktu benim. Dil bilen oda 
sayım beşti. Bugün çok şükür oda 

ve borsalarımız 800 milyar liralık 
proje yaptı.” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci de “Odalar ve 
borsalar sayesinde şirket kuru-
luşlarının tamamı ticaret sicille-
ri tarafından gerçekleştirilecek. 
Odalarımız, borsalarımız güçlü, 
biz eskisinden çok daha iyi olaca-
ğız ve pozitif yansımalarını göre-
ceğiz” dedi. 

Tüfenkci, oda başkanlarının, 
o ilin akil insanları olduklarını ve 
hayırlı hizmetler yaptıklarını dile 
getirerek, odaların önemine de-
ğindi.
‘BAŞARI KTB ÜYELERİNE AİTTİR’

Törende borsalar arasında en 
yüksek puanı alarak “A-Mükem-
mel” hizmet kalitesine devam 
edecek olan Konya Ticaret Borsa-
sı’nın yenilen akreditasyon serti-

fikası Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci ile TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından, 
Başkan Hüseyin Çevik ve Genel 
Sekreter Esat Bilici’ye verildi. 

Bu başarının Konya Ticaret 
Borsası’nın hizmet kalitesinin art-
tığını gösterdiğini belirten Baş-
kan Çevik, “Konya Ticaret Borsası 
yüz yılı aşan tecrübesi ve uzman 
personeli ile hizmet standardını 
her geçen zaman arttırmaktadır. 
Bugün verilen bu ödül de bunun 
tescillendiğini göstermiştir. Bu 
başarı tüm üyelerimize ve borsa 
çalışanlarımıza aittir. Biz bunun 
geliştirilerek sürdürülebilir ol-
ması için çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Üyelerimize verilen hiz-
metin kalitesi her geçen gün artı-
rılması amaçlıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye-
si Alavardı Aile Sanat ve Eğitim 
Merkezi üyeleri Kütüphane Haf-
tası nedeniyle “Kardeş Okul” pro-
jesi kapsamında Ağrı Doğubeyazıt 
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu kü-
tüphanesi için 2 binden fazla kitap 
gönderdi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Alavardı Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezi (ASEM) üyeleri Kütüphane 
Haftası nedeniyle güzel bir sosyal 
sorumluluk projesini daha hayata 
geçirdi. 

Konya’nın istihdamına, kültü-
rüne ve sanatına büyük katkı sağ-
layan KOMEK ile ASEM’ler yaptığı 
sosyal sorumluluk projeleriyle yurt 
içinde ve yurt dışında birçok ihti-
yaç sahibine umut ışığı olmaya de-
vam ediyor. 

Büyükşehir Belediyesi Alavardı 
ASEM üyeleri, Kütüphane Haftası 
nedeniyle “Kardeş Okul” projesi 
kapsamında Ağrı Doğubeyazıt’ın 
Mehmet Akif Ersoy İlkokulundaki 
kütüphaneye katkı sağlayarak öğ-
rencilerin kullanımına sundu. 

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim 
Okulunda görev yapan ve daha 

önce ASEM üyesi olan öğretmen 
Esra Arısoy’un talebi üzerine Ala-
vardı ASEM üyeleri harekete geç-
ti. ASEM öğretmenleri ve üyeleri 
kendi aralarında düzenledikleri 
kermes gelirleriyle, kütüphane 
kurulması için 2 binden fazla kitap 
alarak Doğubeyazıt’a gönderdi. 

Kitapları alan öğrencilerin 
mutlulukları gözlerinden okunur-
ken kursiyerler de bir örnek proje-
yi daha hayata geçirmenin gururu-
nu yaşadılar. n AA

Alperenler, merhum 
Yazıcıoğlu’nu anacak

Demokrat Parti’de 
kongre heyecanı

Kahramanmaraş’ta geçirdi-
ği helikopter kazasında yaşamını 
yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) 
eski Genel Başkanı Muhsin Yazı-
cıoğlu, ölümünün 9. yılında anıla-
cak.  Konu ile ilgili açıklama yapan 
Konya Alperen Ocakları İl Başkanı 
Musa Karaçor, “Şehit liderimiz 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun 25 Mart 
şahadetinin 9 . yılı münasebetiy-
le Konya Alperen Ocakları olarak  
anma programı gerçekleştireceğiz. 
Bütün gönül birliği yapmış dostla-
rımızla bir araya geleceğiz” dedi.

MUHSİN BAŞKANI 
UNUTURMAYACAĞIZ

Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava 
arkadaşları olarak unutturmaya-
caklarını ifade eden Karaçor, “Şe-
hit liderimizin dava dosyası hala bir 
muamma.  Etkili ve yetkili mercile-
rine buradan tekrardan sesleniyo-
rum. Muhsin Yazıcıoğlu Türk-İs-
lam dünyasının şerefli bir evladı ve 

şerefli bir lideri idi.  Muhsin Yazı-
cıoğlu suikastinin üzerinden 9 yıl 
geçti. Ancak hala faillerinin kim-
ler olduğu konusunda milletimizi 
tatmin edecek yeterli bir açıklama 
yapılmamıştır. Muhsin Yazıcıoğ-
lu’nu şehit edenler için yeterli ce-
zalayı almaları için son nefesimize 
kadar mücadele edeceğiz. Muhsin 
Başkan Türk milletinin yetiştirdi-
ği ender insanlardan biri idi.  Al-
perenler olarak Muhsin Başkanı 
unutmadık, unuturmayacağız. 
Konya Alperen Ocakları olarak 31 
Mart 2018 (Bugün) Konya Ticaret 
Odası Konferans Salonunda Büyük 
Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan 
Yardımcısı Muhittin Açıcı ve Prof. 
Dr. Ömer Karahan’ın katılımı ile 
gerçekleşecek anma programına 
tüm Konyalı hemşerilerimiz ve 
dava arkadaşlarımız davetlidir” ifa-
delerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İşlenmek için gelen tomruğun içerisinden 7 adet sincap yavrusu çıktı. Sincap yavruları Orman Bölge 
Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Olay sonrası esnaf, tomrukları daha dikkatli kesmeye başladı 

Tomruğun içinden 
sincap yavrusu çıktı!

Ağaç İşleri Sanayi Sitesi’ne, iş-
lenmek üzere gelen kavak tomru-
ğunun içerisinden sincap yavruları 
çıktı. Durumu şaşkınlıkla izleyen 
esnaflar sincap yavrularını tomru-
ğun içerisinden çıkararak Orman 
Bölge Müdürlüğü yetkililerini ara-
dı. Yetkililer sanayiye anında gele-
rek sincap yavrularını kontrol altına 
aldı. 5 yavruyu yetkililere teslim 
eden Ali İpek Kerestecilik İşletme 
Sahibi Ali İpek, tomruk içerisindeki 
sincap yuvasını fark etmedikleri-
ni dile getirerek ilk defa böyle bir 
durumla karşılaştıklarını belirtti. 5 
adet sincap yavrusu yetkililer tara-
fından alınarak veterinere kontrole 
götürüldü. Durum ile ilgili açık-
lamalarda bulunan Ali İpek Ke-
restecilik İşletme Sahibi Ali İpek, 
olaydan sonra tomrukları keserken 
tedirgin olduklarını vurguladı. 

SİNCAPLAR ORMAN 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ
Ağaç İşleri Sanayi içerisinde 

hizmet veren Ali İpek Kerestecilik 

İşletme Sahibi Ali İpek, tomruk üze-
rinde bulunan deliğin ağaçkakanlar 
tarafından delinmiş olabileceğini 
belirterek, “Tomruk kavak almıştık. 
Kavak işyerimize geldi ve üzerinde 
delik vardı. Sincap kavağın içeri-
sine girmiş ve yuva yapmış bunu 
da biz fark edemedik. 7 adet yavru 
çıktı. 2’si ölmüş vaziyetteydi. Yav-
ruları kapağın içerisinden çıkararak 
direk Orman Bölge Müdürlüğü’nü 
aradık. Orman Bölge Müdürlüğü’n-
den gelen yetkililer sincap yavrula-
rını götürdüler. Sincap yavrularını 
veterinerlere kontrol ettireceğini 
söyleyen yetkililer bizleri memnun 
etti.  Ağacın üzerinde ki delik küçük 
olunca biz hızarla keserken hiç fark 
etmedik. Ağaçkakanlar bazen ağaç-
ları deliyor biz onların deldiğini zan-
netmiştik ama sincap yuvasıymış. 
Böyle bir durumla ilk defa karşılaştık 
ve çok şaşırdık. Şuanda da kestiği-
miz ağaçlarda delik olduğu zaman 
tedirgin oluyoruz ve dikkat etmeye 
çalışıyoruz” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

ASEM’den kardeş okula 2 bin kitap

Konya Ticaret Borsası, gerçekleşen denetim sonrası 
“A-Mükemmel” seviyesinde “hizmete devam” dedi.

Musa Karaçor

İşletme Sahibi Ali İpek
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Hikayelerle Anadolu’yu anlattı
Gazeteci Çetin Oranlı’nın ya-

yımlanan üçüncü kitabı, ‘Demir 
Kepenkli Ev-Anadolu Hikâyeleri’ 
Mevlâna Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşen Konya Kitap Fuarı’nda ya-
rın (31 Mart Cumartesi günü) okur-
larla buluşuyor. 

Hikâye türündeki kitabın tak-
dim yazısı, edebiyat alanında ‘hoca-
ların hocası’ olarak bilinen Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu tarafından kaleme 
alındı. 11 hikâyeden oluşan kitabın 
basımı Çimke Yayınevi tarafından 
yapıldı. 

Kitapta yer alan hikâyelerde 
köylerden kente göçle ilgili sorun-
lar, hayat kavgaları, hayvan sevgisi 
gibi konular gerçekçi bir tonda, yer 
yer duygusal vurgularla ele alını-
yor. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu kitap 
için yazdığı takdim yazısında, şu 
değerlendirmeyi yapıyor: “Hikâye-
lerin şansı; mekânı iyi bilen, coğ-
rafyasında büyüyen, yazmayı çok-
tan öğrenmiş bir kalemin tuzağına 
(!) düşmekle başlıyor. Biz sayfalar, 
hatta hikâyeler ilerledikçe kendi-
mizi Sayın Oranlı’nın misafiri gibi 
hissediyoruz. Girip çıktığımız ev 
onun büyüdüğü bahçesi süsleyen 
bir ev… Mekânın ve tabiatın ku-
caklaştığı satırlarda hikâye tekniği 

yeri gelince bilgilendirici tanımlarla 
kucaklaşmakta, bir yerden sonra 
okuyucuyu başka âlemlere alıp gö-
türmektedir. Havadan ve karadan 
tanımaya çalıştığım Ordu’muzu bu 
hikâyelerin ışığında biraz daha tanı-
mış oluyorum. Galiba bu kitaptaki 
hikâyeler, okuyucularını, mekânı 
hikâyeler yoluyla sevdirmeyi amaç-
lamaktadır.”

ANADOLU’NUN MAYASINDA 
SEVGİ VE MERHAMET VAR

İlk iki kitabını ‘Olaylar ve Kişi-
sel Tecrübe Işığında Gazetecilik’ 
ve ‘Sözün Ardı’ adı altında iletişim 
okurlara sunan ve halen Basın İlan 

Kurumu Tokat İl Müdürü olarak gö-
rev yapan Çetin Oranlı, kitapta yer 
alan hikâyelerin gerçek olaylara da-
yandığını belirtti. Oranlı şu bilgileri 
verdi: “Anadolu insanının yaşadığı 
ve çoğu zaman içine atarak eritme-
ye çalıştığı güçlükler, gurbet hayatı, 
ayakta kalma çabaları, bu zorluk-
ların arasında hayatın tuzu biberi 
olan mizah, göç ve şehirleşme ek-
seninde ortaya çıkan kimlik sorun-
ları, insanlar arası ilişkiler, değerler, 
dostluk, hayvan sevgisi bu kitaptaki 
hikâyelerin özünü oluşturuyor. Bir 
cümle ile özetlemek gerekirse; mil-
letimizin mayasında yer alan katık-
sız saf sevgi ve merhamet kitabın 
ana temasını oluşturuyor.”

HİKÂYELERDEN KESİTLER
“Bu beton ve demir yığını yuva 

olabilir mi Boncuk? Ağaçları, mey-
veleri, çiçekleri yok ederken kazan-
mak gerçekten de kazanmak mıdır? 
Betonda boğulan, toprağa hasret 
bir nesilde vicdan nasıl yeşerecek? 
‘Fakirhane’ dediğimiz kalender ev-
lerimizden bu tuhaf binalara geçer-
ken nelere dönüşecek evlatlarımız, 
torunlarımız?” (Dönüşüm)

“Kim bilir; bu ilk yuvamıza, de-
mir kepenkli eve bir daha kavuşmak 
kısmet olacak mı? Kısmet olsa bile 

ne zaman? Biliyordum ki; aynı ne-
hirde iki defa yıkanmanın mümkün 
olmadığı şu dünyada bir gün sonra 
bile bu ev aynı mekân olmayacak. 
Ancak hatıralar ve onlarla bağ kur-
mamızı sağlayan duygularımız hep 
bizimle.” (Demir Kepenkli Ev)

“Garibanların dünyasında acı-
lara karşı hayatın çarkı farklı işler. 
Onların acıları, kendi mazlum dün-
yalarına yansımalardan ibarettir. 
Bütün acılarını içine gömüp hemen 
normal hayata dönme mecburiyet-
leri vardır. Cenazeye yetişemeyen 
baba, bir oğlunun olduğuna sevine-
medi bile. Kucağına aldı, buruk bir 
sevgiyle baktı oğluna. Birkaç gün 
sonra inşaatlarda keser sallamak 
üzere yine gurbete döndü.”  (Acı 
Lokma)

“Ani bir hareketle koca kanat-
larını açıp çitin üzerine çıktı. Veda 
edercesine baktı ve iri kanatlarını 
çırparak göğe doğru uzaklaştı. Bir 
şeyler anlatmak istercesine ısrarla 
özgürlüğe kanat çırpıyordu. Birkaç 
dakika izledim; daha önce görmedi-
ğim ölçüde yükselmişti. Bu, büyük 
bir azimle özgürlüğünün peşinde 
koşan, sevimli ve karizmatik örde-
ğim Mususi’yi son görüşümdü…” 
n HABER MERKEZİ 

Gönül Gözü Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Genel Başkanı Dev-
riş Ahmet Şahin ve derneğin Genel 
Sekreteri Necla Dündar Konya İl 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ı 
makamında ziyaret etti. Ziyarette 
konuşan Başkan Şahin,geçtiğimiz 
günlerde Konya İl Emniyet Müdür-
lüğü Trafik Denetleme Şube Mü-
dürlüğü ekiplerinin Konya gene-
linde alışveriş merkezi ve kamusal 
alanlarda açık ve kapalı otoparkları 
kameralı takibe alması ve İl Emni-
yet Müdürlüğü yetkililerinin engelli 
park alanlarına diğer araç sürücü-
lerin park etmesi halinde Karayolu 
Trafik Kanununun engelli araçları 
için ayrılmış park yerlerine park et-
mek maddesini ihlalden her sürücü-
ye 216 lira para cezası keserek Tür-
kiye geneline örnek bir uygulama 
başlatmasının engelli camiası adına 

mutluluk verici bir olay olduğunu 
belirtti.

İl Emniyet Müdürü Şükrü Ya-
man ise ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederek engelli birey-
lerin topluma entegre olabilmesi ve 
engelsiz bir Konya için başlatmış ol-
dukları uygulamanın ülke genelinde 
ses getirdiğini dile getirdi. Alışveriş 
merkezi ve kamusal alanlarda açık 
ve kapalı otoparkları kameralı takibe 
alınması sonucu 2 aylık sürede en-
gelliler için ayrılan alana park eden 
1828 sürücüye para ceza kesildiğini 
ifade etti.

Ziyaret Gönül Gözü Derneği Ge-
nel Başkanı Devriş Ahmet Şahin’in 
Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman’a, “Engelli Dostu Emniyet 
Müdürü” plaketi takdim etmesi ile 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Sınav Koleji’nden 
kardeş okula destek  

Öğrencilerine sosyal sorum-
luluk bilinci kazandırmak ve pay-
laşmanın önemini kavratmak 
amacıyla toplum hizmetinde bu-
lunmaları eğitim anlayışı ile Me-
ram Özel Sınav Anadolu Lisesi 
Okul yönetimi ve öğrencileri, kar-
deş okul projesi kapsamında kar-
deş okul olarak belirledikleri okula 
yardımda bulundular.

Düzenlenen programa Meram 
Özel Sınav Anadolu Lisesi Müdü-
rü Muhammed Yavuz Gürbüzer, 
Coğrafya Öğretmeni  Şerife Güney 
Kaynar ve öğrenciler katıldı. Et-
kinlik hakkında bilgi veren Şerife 
Güney Kaynar, “Öğrencilerimizle 
okul olarak eğitimlerinin yanın-
da Sosyal Kültürel faaliyetlere de 
ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda 
öğrencilerimiz ile  ihtiyaç sahibi 
okullarımıza ve öğrencilerimize 
destekte bulunuyor. Bu kapsamda 
öncelikle ihtiyaç sahibi  okulumuzu 
tespit ederek çalışmalarımıza baş-
ladık. Yardım çalışmamız ile ilgili 
öğrencilerimizi bilgilendirdik.  Bu 
konuda öğrencilerimiz ve velile-
rimiz sağ olsun desteklerini esir-
gemediler.  Öğrencilerimiz bizlere 
etkinliğimize destek vererek ne 
kadar duyarlı olduklarını gösterdi-
ler.  Okulumuz öğretimin yanında 
iyi bir eğitim de vermiş olduğu-
nu görüyoruz. Meram Özel Sınav 
Anadolu Lisesi öğretmenleri ve 
öğrencileri olarak sosyal ve kültü-
rel faaliyetlerimize aralıksız devam 
edeceğiz. Öğrencilerimiz kolilerin 
hazırlamasında ve kolilerin tesli-
minde hemen kaynaştılar. Arkadaş 
oldular. Yardımlaşmanın yanında 

duygularını paylaştılar” dedi.
ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIMLAŞMA 

DUYGUSU KAZANDIRIYORUZ
Okul Müdürü Muhammed Ya-

vuz Gürbüzer de, “Bu hassas ça-
lışmalarından dolayı Şerife Güney 
Kaynar hocam başta olmak üzere 
velilerimi, öğrencilerimizi kutluyo-
rum. Meram Özel Sınav Anadolu 
Lisesi olarak yıl boyunca planlı şe-
kilde sosyal sorumluluk projeleri 
planlıyoruz Çok zor şartlar altında 
eğitim faaliyetlerini sürdüren öğ-
rencilerimize yardım etmek biz-
lerin görevi. Vatandaşlarımıza  ve 
bizlere düşen görev mahallemizde 
ve çevremizde bulunan ihtiyaç sa-
hibi insanlarımıza ulaşarak, onların 
ihtiyaçlarını karşılamak.  Öğrenci-
lerimizin kalbinde hala yardımlaş-
ma ve dayanışma ruhunu yaşat-
mak bizleri mutlu ediyor. İnşallah 
öğrencilerimiz hayat boyu yardım-
laşmayı bir anlayış olarak düstur 
edinmeleri sağlıyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dedeman Konya’da görev değişimi yaşandı. Recep Altınok genel müdürlük görevini Hasan Fahri 
Bozkurt’a devretti. Genel Müdür Bozkurt, Dedeman Konya’nın başarısı için çalışacağını söyledi 

Dedeman’da görev
değişimi yaşandı

Dedeman Konya’da uzun yıllar-
dır genel müdürlük görevini yürü-
ten Recep Altınok görevini Hasan 
Fahri Bozkurt’a devir etti. Dede-
man Otel’de düzenlenen programa 
Dedeman Otelleri Genel Müdürü 
Emrullah Akçakaya, Dedeman Otel 
eski Genel Müdürü Recep Altınok, 
Dedeman Otel Genel Müdürü Ha-
san Fahri Bozkurt, Atlas Yatırım Yö-
netim Kurulu Başkanı Nusret Argun 
katıldı. Devir teslim töreninde konu-
şan Dedeman Otelleri Genel Müdü-
rü Emrullah Akçakaya, “Dedeman 
Oteli ilk otelini 1966 yılında Anka-
ra’da açtı. O günden bugüne tu-
rizme yönelik faaliyetlerine devam 
ediyor. Uluslarası otel şirketi olan ilk 
Türk şirketiyiz.  Dedeman Grubu-
nun 16 adet oteli bulunmakta. Bu 
otellerin 14 tanesi ülkemizde, 2’side 
yurtdışında. Dedeman Konya’da 
uzun yıllar genel müdürlük yapan 
Recep Altınok kardeşime çalışma-
larından dolayı teşekkür ediyorum. 
Dedeman Konya, Konya’da bir figür. 

Yeni genel müdürümüz Hasan Boz-
kurt ve ekibine başarılar diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 

DEDEMAN KONYA BAŞARISINA 
KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEKTİR 

Dedeman Otel eski Genel Mü-

dürü Recep Altınok da, “Görev 
yaptığım süreç içerisinde Genel 
Müdürümüz Emrullah Akçakaya ve 
yatırımcımız Nusret beyin destekleri 
ile çok güzel işlere imza attık. Bay-
rağı çok değerli ve tecrübeli arkada-
şıma devretmekten oldukça mut-
luyum. Kendisine çalışmalarında 
başarılar diliyorum. Eminim ki otel-
lin çıtasını en güzel yerlere çıkaracak 
ve Dedeman Konya başarısına de-
vam edecektir” dedi.  Dedeman Otel 
Genel Müdürü Hasan Fahri Bozkurt, 
bugüne kadar sektörde edindiği tec-
rübeyi Dedeman Konya’nın başarı-
sı sürdüreceği ifade eden Bozkurt, 
“Bugüne kadar sektörde edindiğim 
uluslararası deneyimimi ve tecrü-
bemi bundan sonra Dedeman Kon-
ya’nın başarısı için kullanacağım. 
Şehrin turizmine katkıda üzerime 
düşen görevleri yapmaya hazırım” 
ifadelerini kullandı. Konuşmaların 
ardından Recep Altınok görevi Ha-
san Fahri Bozkurt’a devretti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gönül Gözü’nden Müdür Yaman’a ziyaret

Demir Kepenkli Ev, Çetin Oranlı’nın ‘Olaylar ve Kişisel Tecrübe 
Işığında Gazetecilik’ ve Sözün Ardı’ndan sonra üçüncü kitabı.

Şerife Güney Kaynar

Dedeman Konya’da uzun yıllardır genel müdürlük görevini yürüten 
Recep Altınok görevini Hasan Fahri Bozkurt’a devir etti.

Çetin Oranlı
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İş hayatında başarının sırrı; mutluluk!
Konya Tesisat ve İnşaat Mal-

zemecileri Derneği (KONTİM-
DER) Bilgi Aktarım Programına 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-
versitesi ve İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülbeniz 
Akduman misafir oldu. Dernek 
üyeleri ve misafirlerin katılımı ile 
gerçekleştirilen programda, Dr. 
Gülbeniz Akduman “Başarının 
Anahtarı: Çalışan Motivasyonu” 
konulu sunum yaptı. Türkiye’de 
insan kaynakları yönetiminde bir 
ilki hayata geçiren ilk Mutluluk 
Müdürü Gülbeniz Akduman, ger-
çekleştirdiği seminerde, kişilerin 
hayatında önemli bir yere sahip 
mutluluk ve iş hayatında mutlu-
luk kavramı ve bu kavramların 
nasıl ölçüleceği, çalışma hayatın-
dan örnek uygulamalarla iş ha-
yatında mutluluğun yönetimini 
anlattı.

Teknolojik gelişmeler ve ça-
lışma hayatında her geçen gün 
hızla artan rekabet ortamının, 
kişileri daha iş odaklı yaşamaya 
ittiğini belirten Akduman, tek-

noloji sayesinde 7-24 ulaşılabi-
len mobil çalışanlar haline ge-
len şirket çalışanları adeta birer 
tele-köle gibi iş odaklı yaşayıp 
zamanlarının çoğunu işe ayırdı-
ğını söyledi. Akduman , “Zaman 
baskısı nedeniyle de hayatta yap-
tıkları her şeyi normalinden 2-3 
kat hızlı yapıyorlar. Tabii ki hızlı 
çekim yaşanan bir hayat bera-
berinde birçok olumsuzluğu da 
getiriyor; Hızlı yemek yeme ne-
deniyle kilo almak, hızlı yaşamak 
sonucu iletişim kurduğumuz 
kişilere yeterli ilgiyi gösterme-
mek, çevremizdeki kişilere daha 
az sevgi ve ilgi göstermek, hızlı 
çalışmanın getirdiği artan hata 
oranı, hızlı karar almanın getirdi-
ği yanlış kararlar, hızlı iş yapmak 
için daha kalitesiz işler çıkarmak.
Uzun saatlerimizi para kazanmak 
ve mülk edinmek gibi maddi uğ-
raşlara harcadığımız için sevdik-
lerimize ayırdığımız zaman aza-
lıyor. Tüm bu uğraşlar sonunda 
bize zaman yoksulluğu olarak 
geri dönüyor ve bu da hem özel 

hem de iş hayatında mutsuzluğu 
artırıyor” diye konuştu: 

Mutluluğun, insanın hayatı 
boyunca en çok kullandığı, duy-
maktan zevk aldığı ve günümüz-
de de her geçen gün önem kaza-
nan kavramlardan biri olduğuna 
dikkat çeken Akduman, özellikle 
çalışan kişilerin yaşamının en ve-
rimli ve uzun döneminin geçtiği 
iş yerlerine her gün aynı heye-
canla gidip çalışması ve en iyi şe-
kilde, zamanında işini bitirmeye 
çalışması için işini severek, mutlu 
bir şekilde yapmasının ise büyük 
bir gereklilik olduğunu belirtti. 

Profesyonellerin hem kendine 
hem de işletmeye faydalı olmala-
rının yolunun mutluluktan geçti-
ğinin altını çizen Akduman, “Ge-
rek işletmeler gerekse çalışanlar 
açısından son derece önemli olan 
mutluluk ve işte mutluluk kav-
ramlarının incelenmesi, tanım-
lanması, ölçümlenmesi her geçen 
gün daha fazla önem kazanıyor.” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ

Ereğli’deki öğrencilerden
Mehmetçiğe mektup 

NEÜ öğrencilerinden 
sanatsal grafik sergisi

Ereğli’de or-
taokul öğrencileri, 
Mehmetçiğe, çorap, 
boyunluk ve bere ile 
birlikte mektup gön-
derdi. Mektuplarda 
‘Bizler burada rahat 
uyuyabiliyorsak, 
bunu size borçlu-
yuz’ mesajları dikkat 
çekti. 100’üncü Yıl 
Kurtuluş Ortaoku-
lu öğrencileri, Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
tarafından Afrin’e 
yönelik yürütülen ve 
zaferle sonuçlanan 
Zeytin Dalı Hareka-
tı’na katılan Meh-
metçiklere; çorap, 
boyunluk ve bere 
gibi eşyalar gönder-
di. Bazı öğrenciler ise hediyelerle 
birlikte mektup gönderdi. Mektup-
larda, ‘Bizler burada rahat uyuya-
biliyorsak, bunu size borçluyuz’ 
mesajları dikkat çekti. Öğrenciler, 
askerlere moral vermek amacıyla 
böyle bir girişimde bulundukları-
nı söyledi. 100’üncü Yıl Kurtuluş 
Ortaokulu Müdürü Erhan Tercan, 
“Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 

gurbet ellerde vatanları için canla-
rını siper eden askerimize ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Devletimizin 
askerimize ne kadar iyi baktığını 
biliyoruz. Hem öğrencilerimize va-
tan sevgisini kazandırmak hem de 
askerimize moral vermek amacıyla 
bu kampanyayı düzenledik. Des-
tek olan tüm öğrencilerimize ve ai-
lelerine teşekkür ediyorum” dedi.
n DHA

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri 
kapsamında Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi üyeleriyle bir araya geldi

Selçuklu eğitimde model
Kütüphaneler Haftası etkinlik-

leri kapsamında Türkiye Yazarlar 
Birliği Konya Şubesi üyeleri Selçuk-
lu Belediyesi tarafından Sızma Ma-
hallesi’ne kazandırılan kütüphane-
de Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ile bir araya geldi. 
Buluşmada kültürel yayınlar, kü-
tüphane hizmetleri ve yapılabilecek 
projeler değerlendirildi.  

Selçuklu’da her yıl geleneksel 
hale gelen etkinlikten dolayı büyük 
bir mutluluk duyduğunu ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay,” Selçuklu Belediye-
si’nin öncelikli alanlarından biri de 
eğitim faaliyetleri. 2009 yılından 
itibaren bina yapmaktan kütüpha-
neye, SEDEP’ten Çanakkale’ye ka-
dar eğitimin her alanına 137 milyon 
TL’lik bir bütçe ile destek sağladık. 
Eğitim çalışmalarımız içinde kütüp-
hane hizmetleri de önemli bir yer 
tutuyor. Selçuklu Belediyesi, bugün 
58 kütüphane ve 365 bin kitaba 
ulaştı. Merkez mahallere olduğu 
gibi dış mahallerimize de kütüpha-
neler kazandırıyoruz. Bu bağlamda 
Sızma’da da çok güzel bir kütüp-
hane hayata geçti ve çocuklarımıza 
hizmet veriyor. Amacımız eğitimin 
iyileştirilmesi, fiziki mekanların ge-
liştirilmesi ve çocuklarımıza daha iyi 
imkan sunmak. Bunun için çalışıyor 
ve ülkemizin  geleceğinin bugünün-
den daha iyi olacağına inanıyoruz” 
dedi.

“SELÇUKLU EĞİTİM 
ÇALIŞMALARIYLA MODEL OLDU”                  

Selçuklu Belediyesi’nin hayata 
geçirdiği eğitim çalışmalarında bü-
yük başarılar kaydettiğini ifade eden  
Başkan Altay, “Konya Okuyor” pro-
jesi eğitimde çok güzel bir program 
olarak bir marka olma yolunda de-
vam ediyor. Yine, SEDEP Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın müfredatında de-
ğerler eğitimi olarak yerini aldı ve bir 
marka projeye döndü. Bu yıl 3. yılına 
giren “Selçuklu Torunları Ecdadla 
Buluşuyor” projesi 10. sınıflarımız 
için yeni bir vizyon ve bir memleket 
sevdası haline dönüştü. Bu çalışma-
ların yanında kütüphanelerimizde 

bu işin en önemli ayaklarından bir 
tanesi oldu. Bütün bu çalışmalara 
emek veren  herkese teşekkür edi-
yorum. Bu imkanların hepsi Selçuk-
lu halkının oluşturduğu imkanlar.
İnşallah bizler de iyi kullanmaya 
gayret ediyoruz.Bu kütüphaneler iyi 
bir neslin yetişmesine katkı sağlıyor. 
Hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
dedi.

“SELÇUKLU’DA KÜTÜPHANECİLİK 
FAALİYETLERİ TAKDİRE ŞAYAN”
Selçuklu Belediyesi’ne kütüpha-

ne faaliyetlerinden dolayı teşekkür 
eden  Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten; 

Belediyemizin gerçekleştirdiği “Sel-
çuklu Okuyor” kampanyası “Konya 
Okuyor” a dönüştü.İnşallah Selçuk-
lu Belediyemiz sayesinde bu durum 
“Türkiye Okuyor” a dönüşecek. Ar-
tık okuyan bir nesil geliyor ve bu ko-
nuda çok ümitliyiz. Türkiye Yazarlar 
Birliği olarak bu yöndeki çalışmalara 
katkı vermekten çok memnun olu-
yoruz. Bir nesil, bir toplum ancak 
eğitime verdiği değer ile değişir diye 
düşünüyorum. Benim kırsaldan 
şehre olan göçü önlemek adına bir 
hayalim vardı. Bu hayalin içinde kır-
saldaki kütüphanelerin canlanması, 
yeni kütüphanelerin oluşturulması 

ve burada okuyan gençlere daha ka-
liteli eğitim verilmesi vardı.  Selçuk-
lu Belediyemiz buralara kazandırdığı 
kütüphaneler ile  bu hayalimin ilk ve 
en önemli adımını atmış oldu. Be-
lediyemiz sadece Konya’nın sadece 
merkezi değil kırsalı da çok ciddi 
kütüphane yatırımları aldı. Bütün 
bu hizmetlerden dolayı Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Altay, Yazarlar Birliği 
Buluşması’nın ardından Sızma Ana-
okulu ve Sızma İlkokulu’nu da ziya-
ret ederek öğrencilerle sohbet etti.   
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Bölümü öğrencilerinin ders 
kapsamındaki sanat eserlerinden 
oluşan sergi fakülte binasında aka-
demisyenler ve öğrencilerin katılı-
mı ile açıldı.  NEÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı: “Fakültemizdeki sanatsal 
organizasyonlar devam ediyor. 
Bugün fakültemiz grafik bölümü 
ikinci sınıf öğrencilerinin tertip et-
tiği sergide buluştuk. Bu sergilerin 

olması ve devam etmesi fakültenin 
misyonuna uygun ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesine yakışan gelişmeler. 
Diğer bölümlerin de bu sergileri 
devam ettireceğini umut ediyo-
rum. Emeği geçen hocalarımıza ve 
öğrencilerimize teşekkür ediyo-
rum” dedi.  Daha sonra katılımcı-
lar sergideki eserleri inceledi. Öğ-
rencilerin ders kapsamında büyük 
emeklerle oluşturdukları eserleri 
katılımcılardan tam not aldı. n İHA

 Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi üyeleri Selçuklu Belediyesi tarafından Sızma Mahallesi’ne 
kazandırılan kütüphanede Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi.
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Antalya ve Burdur illerinde uyuştu-
rucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 
kişilere yönelik yürütülen “Gündoğumu” 
adı verilen operasyon kapsamında 18 
şüpheli gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Em-
niyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ile Beyşehir 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya’da 
uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia 
edilen şahıslara yönelik yürütülen çalış-
ma kapsamında bir süredir devam eden 
teknik ve fiziki takip çalışmalarının ta-
mamlanmasının ardından operasyon için 
harekete geçti.  Beyşehir ilçesi merkezli 
yürütülen operasyon kapsamında, Hü-
yük ve Seydişehir ilçeleri ile Antalya ve 
Burdur illerinde daha önceden belirlenen 
farklı adreslere yapılan operasyonlarda 
18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 
ikametlerinde narkotik köpeği Oskar’ın 
da katılımıyla yapılan aramalarda 1 pa-
ket 1,7 gram eroin, 1 paket halinde 4 
gram esrar maddesi, 22 adet uyuşturucu 
hap maddesi ele geçirildi. Beyşehir ilçe-
sine getirilen şüpheliler, Beyşehir Devlet 
Hastanesinde sağlık kontrolünden ge-
çirildikten sonra Beyşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldü. 

Şüphelilerin sorgulamalarının Kon-
ya’ya götürülerek İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğünde yapılacağı öğrenildi.
n İHA

Hırsızlık şüphelisini giydiği
kapüşonlu ceketi yakalattı

Kalbinden bıçaklanan 
şahıs hayatını kaybetti 

Farklı iş yerlerinden çok sayıda 
hırsızlık olayına karışan ve güven-
lik kameraları tarafından görüntü-
lenen şüpheliyi giydiği kapüşonlu 
ceket ele verdi. 

Olay, Selçuklu ilçesi Yazır Ma-
hallesinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, son iki hafta içerisin-
de mahalledeki emlak dükkanı ve 
bayan kuaföründe hırsızlık olayla-
rı yaşandı. Bunun üzerine Asayiş 
Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri bölgede çalışma 
başlattı. Hırsızlık olayının yaşan-
dığı işyerinde bulunan güvenlik 
kameralarını inceleyen polis, üze-
rinde kapüşonlu ceket bulunan 
şüphelinin tanınmış bir markanın 

ismini lakap olarak kullanan Ke-
ramettin H.(25) olduğunu tespit 
etti. Polis şüpheli Keramettin H’yi 
yakalamak için çalışma başlattı. 
Şüphelinin çaldığı televizyonları 
Doğanlar Mahallesindeki bir ki-
şiye sattığı belirlenmesi üzerine 
bölgede çalışma başlatan polis, 
Keramettin H.’yi kısa sürede ya-
kaladı. 9 ayrı suçtan kaydı bulunan 
şüphelinin ilk ifadesinde paraya ih-
tiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını 
söylediği öğrenildi. Gözaltına alı-
nan şüpheli Keramettin H. Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirildikten 
sonra ifadesi alınmak üzere emni-
yete götürüldü. n İHA

Karaman’da kalbine aldığı tek 
bıçak darbesiyle ağır yaralanan şa-
hıs kaldırıldığı hastanede kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti.  Olay, 
akşam saat 22.30 sıralarında Hür-
riyet Mahallesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Adnan Dağ 
(36) ile Mehmet Emin K. (25), he-
nüz bilinmeyen bir nedenle tartış-
maya başladı. Tartışmanın bir süre 
sonra kavgaya dönüşmesi üzerine 
Mehmet Emin K., üzerinde bulu-
nan bıçakla Adnan Dağ’ı göğüs 
kısmından bıçakladı. Kalbine isabet 

eden bıçakla ağır yaralanan Dağ, 
hemen Karaman Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı. Ameliyata alınan 
Dağ, doktorların tüm çabalarına 
karşı kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil 
zanlısı Mehmet Emin K., polisin ba-
şarılı çalışması sonucu kısa sürede 
suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. 
Mehmet Emin K., bıçaklayarak öl-
dürdüğü Adnan Dağ’ın bulunduğu 
hastanede sağlık kontrolünden ge-
çirildikten sonra Asayiş Şube Mü-
dürlüğüne götürüldü. n İHA

Sütbank’ta telef olduğu ileri sürülen büyükbaşlar araştırılıyor. Sütbank’a üye olanların 
6 bin liradan, 200 bin liraya kadar sisteme katılmak için para yatırdığı ileri sürüldü

Telef olduğu iddia edilen
533 büyükbaş araştırılıyor

Karapınar ilçesinde, 533 bü-
yükbaşın telef olduğu yönünde, 
Sütbank sistemi üyelerine mesajın 
gönderildiği ‘DKC Hayvancılık’ hak-
kında başlatılan soruşturma sür-
dürülüyor. Hayvanların telef olup, 
olmadığı araştırılırken, yaklaşık 50 
üyenin şikayette bulunduğu belir-
tildi. Karapınar’da, yem ve hayvan-
cılıkla ilgili faaliyet gösterilen ‘DKC 
Hayvancılık’ adlı şirket tarafından 
2015 yılında ‘Sütbank’ sistemi oluş-
turuldu. Sisteme katılmak isteyen 
üyeler, damızlık hayvan alımı için 
para yatırıp, bu miktar oranından 
pay sahibi olarak yılın 10 ayındaki 
süt satışından kar almaya başladı. 
Üyelerin, yılda yaklaşık yüzde 30 kar 
payı almak için hisse başına 6- 9 bin 
lira ödediği, bazı üyelerin 1, bazıları-
nın da 1’den fazla hissesi bulunduğu 
belirtildi. Sütbank’a üye olanların 6 
bin liradan, 200 bin liraya kadar sis-
teme katılmak için para yatırdığı ileri 
sürüldü. 

50 KİŞİ SUÇ 
DUYURUSUNDA BULUNDU

‘DKC Hayvancılık’ tarafından bir 
süre önce üyelerin cep telefonlarına, 
533 büyükbaşın telef olduğu ve süt 
üretiminin durdurulduğu yönünde 
mesaj gönderildi. Bunun üzerine bazı 
üyeler, dolandırıldıklarını ileri sürüp, 
şirket sahibi Ahmet Dikici hakkında 
suç duyurusunda bulundu. Çeşitli 
illerden şikayette bulunan üyelerin 
suç duyuruları, Karapınar Cumhu-
riyet Başsavcılığı’nda toplanmaya 
başlandı. Yaklaşık 50 kişinin suç du-
yurusunda bulunduğu, bu sayının 
artmasının beklendiği belirtildi.

Karapınar Cumhuriyet Başsav-
cılığı’nca yürütülen soruşturma kap-
samında, telef olduğu ileri sürülen 
533 büyükbaşlarla ilgili araştırma 
başlatıldı. Hayvanların neden telef 

olduğunun ya da kesiminin nereler-
de yapıldığının araştırıldığı belirtildi. 
Soruşturma kapsamında, ayrıca kaç 
üyenin, ne kadar dolandırıldığı da 
tespit edilmeye çalışılıyor.  

Sütbank’ta 500 üyenin olduğu-
nu belirten Ahmet Dikici ise herke-
sin hakkını ödeyecekleri yönünde 
açıklamada bulunmuştu.  
n DHA

Uyuşturucu tacirlerine baskın: 18 gözaltı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, başına boş 
harç kovası düştüğü iddia edilen inşaat işçi-
si yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir 
ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 
bir caminin devam eden minare inşaatında 
çalışan 19 yaşındaki işçi Sefa Güleç’in ba-
şına boş harç kovası düştü. Ağır yaralanan 
Güleç, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hasta-
nesinde yapılan ilk müdahalenin ardından 
Konya’ya sevk edildi. İş kazasının yaşandığı 
yere sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili 
görgü tanıklarının bilgisine başvururken, 
başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
n AA

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 2 kişi yaralandı. Mevlüt Yalçın 
idaresindeki 42 K 4370 plakalı otomobil, 
Seydişehir-Antalya yolu 3. kilometresinde, 
sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan 
yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
nedeniyle refüje devrildi. Kazada, otomobil 
sürücüsü Mevlüt Yalçın ve araçta bulunan 
Ömer Akdam yaralandı. Yaralılar Seydişe-
hir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. n AA

Başına harç kovası 
düşen işçi yaralandı

Refüje devrildi 
2 kişi yaralandı

Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 10 Af-
gan yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı iki ticari taksi, Anka-
ra yolu havalimanı kavşağında durdurulmak istendi.  Po-
lisin “Dur” ihtarına uymayan sürücülerin kaçması sonucu 
yaşanan kovalamaca sonrası araçlar, merkez Karatay ilçesi 

Fetih Caddesi’nde durduruldu. İki araçta yasa dışı yollardan 
yurda girdikleri belirlenen toplam 10 Afganistan uyruklu 
kişi yakalandı.  Kaçakların Konya’ya inşaat işçisi olarak 
çalışmak için geldiklerini iddia ettikleri öğrenildi. Yapılan 
incelemenin ardından 10 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
teslim edildi. n AA

Afganistan uyruklu 10 kişi yakalandı
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‘Yeryüzüne nizam veren bir neslin torunlarıyız’ Gençlerden ‘Sen Yeterki Oku’ kampanyası
Ünlü şair ve televizyon prog-

ramcısı Serdar Tuncer “Şiirden 
Şuura” programıyla izleyenlerini 
adeta hayran bıraktı. İlim Yay-
ma Cemiyeti Konya Şubesi Genç 
Adım Topluluğu tarafından Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen program, Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı. Topluluk 
Başkanı Muhammed Şirazi Şan’ın 
açılış konuşmasının ardından kon-
feransa geçildi.Programa, Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABU-
LUT, İlim Yayma Cemiyeti Konya 
Şube Başkanı Mehmet İNCİLİ, 
akademisyenler ve öğrenciler ka-
tıldı.  Ülke gündeminden tarihi ko-
nulara geniş bir perspektiften olay-
ları değerlendiren Serdar Tuncer 
kendisine has üslubuyla dinleyen-
lerinden tam not aldı. Batının söz-
de medeniyet anlayışını eleştiren 
Tuncer, batı ülkelerinin görmek 

istediği bir Türkiye’nin artık olma-
dığını ve bulunduğu coğrafyada 
fazlasıyla söz sahibi bir Türkiye’nin 
var olduğunu kaydetti. Türklerin, 
sadece dostuna değil, düşmanına 
bile mertlik yapacak bir karakterde 
olduklarını belirten Tuncer, “Yer-
yüzüne nizam veren bir neslin 
torunlarıyız ve bütün dünyaya o 
diriltici nefesi tekrar bizler üfleye-
ceğiz; çünkü omuzlarımıza sadece 
yarınlarımızın değil bütün bir Üm-

meti-i Muhammed’in sorumlulu-
ğunu aldık. Kıyamete kadar da bu 
böyle devam edecek” dedi. Bilim 
ve eğitime ise ayrıca dikkat çeken 
Tuncer, insanların kitap okuma 
şuuruyla hareket etmesi ve bunu 
nesiller boyu sürdürmesi gerekti-
ğini söyledi. Daha sonra dinleyici-
lerden gelen yoğun istek üzerine 
birbirinden özel eserlerle konuk-
lara duygusal bir program yaşattı.
n HABER MERKEZİ

Meram Gençlik Meclisi, Kü-
tüphaneler Haftası’nda güzel bir 
etkinliğe imza attı. Aksaray’ın 
Eskil ilçesine bağlı Güneşli köyü 
ortaokulunda Şehit Polis Muham-
met Uz adına oluşturulan kütüp-
hane için toplanan kitaplar elden 
teslim edildi.  Meram Gençlik 
Meclisi Başkanı Sergen Gör, Me-
ram Belediyesi’nin katkılarıyla 
topladıkları kitapları, Aksaray Eskil 
ilçesine bağlı Güneşli Köyü Ortao-
kulu’na teslim etti. 

Eskil Güneşli Ortaokulu İn-
gilizce Öğretmeni Özlem Kavu-
koğlu, “12 Ekim 2017 tarihinde 
Ankara’nın Kazan ilçesinde şehit 
olan hemşehrimiz Polis Muham-
met Uz adına okulumuzda kü-
tüphane kurmaya karar verdik. 
Bir kampanya başlattık ve Meram 
Belediyemizin katkılarıyla topla-
nan kitaplar kütüphanemize tes-
lim edildi. Kampanyamıza destek 

veren herkese çok teşekkür ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

Güneşli Ortaokulu’nun bizden 
talepte bulunmasıyla birlikte Me-
ram Gençlik Meclisi olarak ‘Sen 
yeter ki oku’ sloganıyla kitap top-
lama kampanyası başlattıklarını 
belirten Meram Gençlik Meclisi 
Başkanı Sergen Gör de, “1 ay bo-

yunca topladığımız kitapları bu-
gün Güneşli Ortaokulu’na teslim 
ettik. Öğrenci arkadaşlarımız yeter 
ki okusunlar. Biz kitap noktasında 
destek olmaya devam edeceğiz. 
Katkılarından dolayı Meram Be-
lediye Başkanımız Sayın Fatma 
Toru’ya çok teşekkür ediyorum” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Yunak Kaymakamı Fatih Cıd-
roğlu, Belediye Başkanı Abdullah 
Emre Demirhan, ilçenin genel du-
rumu hakkında muhtarlarla toplantı 
gerçekleştirdi.  Muhtarlar Derneği  
toplantı salonunda gerçekleştirilen 
toplantıya Kaymakam Fatih Cıdıroğ-
lu, Belediye Başkanı Abdullah Emre 
Demirhan, ilçe Jandarma Garnizon 
Komutanı Üsteğmen Adem Güneş, 
İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık,İlçe 
Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros To-
paloğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı  
Hasan Alphan  ve muhtarlar katıl-
dı. Kaymakam Fatih Cıdıroğlu’nun 
başkanlık ettiği toplantıda, ilçenin 
genel durumu ile ilgili muhtarlarla 
fikir alışverişinde bulunuldu. Kay-
makam Cıdıroğlu , yerel yönetimle-
rin vazgeçilmez unsurlarından olan 
muhtarlık müessesesinin, gerek 
taşıdığı sorumluluklar gerekse de 
görev uğruna yaptığı fedakarlıklar 
açısından takdire değer olduğunu 

belirtti. Yunak’ta  asayiş, eğitim, 
sağlık gibi konularda muhtarlardan 
halkla iç içe olmalarını, vatandaşla-
rın sorunlarını kendilerine iletmele-
rini, vatandaş memnuniyeti, insan 
odaklı hizmet anlayışının tesis edil-
mesini, kamu hizmetlerinde tasarruf 
ve verimliliğin arttırılması, hizmet 
sunumunda varsa aksayan yönlerin 
tespiti ve giderilmesi, emniyet ve 
asayiş hizmetlerinin devamlılığının 
sağlanması konularında eksikliklerin 
Kaymakamlık makamına bildirilme-
sini  söyledi.  Mahallelerde yapılan 
asfalt, Parke döşeme  yeni yol,  okul-
larda yapılan çalışmalarından da 
bahseden Belediye Başkanı Abdul-
lah Emre Demirhan, belediyemizin  
hizmetleri günü kurtarmaya yönelik 
değil kalıcı, dayanıklı ve ihtiyaçlara 
cevap verecek şekilde yaptıklarını 
vurgulayarak, bundan sonra da Yu-
nak’a hizmetlerinin artarak devam 
edeceğini söyledi. 
n HABER MERKEZİ

TÜBİTAK’ta yarışan
öğrenciler ödüllendirildi

12. Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Konya Bölge 
Yarışması Ödülleri, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ah-
met Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
(AKEF) Erol Güngör Konferans 
Salonunda gerçekleşen törenle 
sahiplerine verildi. TÜBİTAK 
Bölge Koordinatörü ve NEÜ Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Akif Erişmiş öğrencilerin bu bi-
limsel çalışmada hem eğitildik-
lerini hem de test edildiklerini 
kaydetti. Bu yarışmanın bilimsel 
hayatta bir başlangıç olduğunu 
kaydeden Erişmiş, “Adı üstün-
de yarışma; birileri resmiyette 
kaybedecek görünecek birileri 
resmiyette kazanacak görüne-
cek. Ancak bana göre siz hepiniz 
kazanıyorsunuz. İlerde inşallah 
çok güzel çalışmalar yapacaksı-
nız.” diye konuştu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker ise, “Biz bu ya-
rışmayı kaybedeni olmayan 
yarışma olarak tanımlıyoruz. 
Görüyoruz ki öğrencilerimiz, 
öğretmenlerimiz, aileler hep 
birlikte bu projelerde yer almak 
için emek veriyorlar. Bunların 
gelecek zaman dilimlerinde de 
devamlılığı önemli. Bugünkü 
gençlerimizin içinden mucitler, 
bilim adamları çıkacağına ina-
nıyorum. Herkesi tebrik ediyo-
rum” dedi. 

Yarışmaya katılmanın bile 
büyük bir çaba, ciddi bir emek 
olduğunu söyleyen Şeker, ödül 
alan, alamayan herkese teşek-
kürlerini iletti. 

12. Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Konya Bölge 
Üçüncüleri;

Türkçe alanında; Fatmagül 
Zehra Çetin ve Ayşe Beyza Atlı, 
Tarih alanında; Funda Aksöğüt 

ve Asel Şanlı, Matematik ala-
nında; Damla Kaya, Kodlama 
alanında; Egemen Bozca ve 
Kazım Fincankaya, Kimya ala-
nında; Gül Hoda, Fizik alanında; 
Halil İbrahim Gökkaya ve Yunus 
Emre Taştan,  Değerler Eğitimi 
alanında; Zeynep Gül Okutan ve 
Ela Nazlı Algın, Biyoloji alanın-
da; Berika Doğan ve Tarık Boran 
Aydal.

12. Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Konya Bölge 
İkincileri;

Türkçe alanında; Filiz Aksoy, 
Tarih alanında; Hasan Atik ve 
Hüseyin Demir, Matematik ala-
nında; Fazilet Öztürk ve Hasibe 
Baydemir, Kodlama alanında; 
Egemen Doğan Canbolat, Kim-
ya alanında; Beyza Beren Kır ve 
Eylül Yüceson, Fizik alanında; 
Hasan Doğrul ve Emin Sami 
Genç, Değerler Eğitimi alanın-
da; Gülsüm Barbar ve Osman 
Enes Özdamar, Biyoloji alanın-
da; Sena Melis Tanış.

12. Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Konya Bölge 
Birincileri;

Türkçe alanında; Rana İdil 
Özdemir ve Sude Ebrar Ulu-
dağ, Ceylin Kuş, Tarih alanın-
da; Muhammet Berat Yıldırım, 
Matematik alanında; Asude 
Sümeyye Uygun ve Zeynep Öz-
dur, Kodlama alanında; Zeynep 
Sezin Tümer ve Berra Pamuk, 
Kimya alanında; Ayberk Bos-
tan ve Emre Deniz Çakan, Fizik 
alanında; Begüm Yılmaz ve Ali 
Yiğit Candan, Rüzgar Sunan, 
Değerler Eğitimi alanında; Yaz 
Erdoğan, Elif Akgül ve Feyza 
Sancaklı İsmail Esad Kaya, Biyo-
loji alanında; Akın Efe Kalaycı, 
Ali Ege Çubuk, Zeynep Ünal ve 
Doğa Öcal.  n HABER MERKEZİ

Hocacihan İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere nasihatte bulunan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “İyi insan olmayı hayatınız boyunca unutmayın” dedi

‘İstikametiniz 
hep doğru olsun’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından tamamlana-
rak eğitime açılan Hocacihan İmam 
Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek 
Medeniyet Okulu etkinlikleri kapsa-
mında öğrenci ve öğretmenlerle bir 
araya geldi. Gelecekte yapacakları 
mesleklerinden önce öğrencilere iyi 
bir insan olmaları tavsiyesinde bulu-
nan Başkan Akyürek, “Doğru sözlü, 
doğru fikirli, ailesine, dinine, inancı-
na milletine bağlı insanlar olun. İs-
tikametiniz hep doğru olsun” dedi. 

Okul Müdürü Cafer Özer, okul 
yönetimi ve öğrenciler tarafın-
dan Türk bayraklarıyla karşılanan 
Başkan Akyürek, okul bahçesinde 
öğrencilerle bir süre sohbet etti. 
Okulun Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından tamamlandığını hatırlatan 
Başkan Akyürek, okulun her türlü 
ihtiyacını karşılamaya devam ede-
ceklerini söyledi. 

İYİ İNSAN OLMAYI HAYATINIZ 
BOYUNCA UNUTMAYIN 

Okulda düzenlenen Medeniyet 
Okulu Değerler Eğitim Programı’na 
katılan Başkan Akyürek, Medeniyet 
Okulu Projesi ile öğrencilere iyi in-
san olmayı öğretmeye gayret gös-
terdiklerini hatırlatarak, öğrencilere 
önemli tavsiyelerde bulundu. Baş-
kan Akyürek, “Doktor olabilirsiniz, 
mühendis, işçi, memur olabilirsi-
niz. Mesleğin kötüsü yoktur. Ama 
en önemlisi iyi insan olmaktır. İyi 
bir insan olmadıktan sonra ülkeye, 
millete ve topluma zarar verirsiniz. 
İyi insan olmayı hayatınız boyun-
ca unutmayın. Doğru sözlü, doğ-
ru fikirli, ailesine, dinine, inancına 
milletine bağlı insanlar olacaksınız. 
Şaka için bile olsa birbirinize yalan 
söylemeyin. Söz verirseniz sözünüz-
de mutlaka durun. Eğer bir vaatte 

bulunursanız onu mutlaka yerine 
getirin. Büyüklerinize, hocalarınıza 
saygılı olun, onların sözlerini dinle-
yin ve istikametiniz hep doğru ol-
sun. Medeniyet Okulu Projemizde 
de ünite dergilerinden yayınlara ve 

tiyatro gösterilerine kadar buna yö-
nelik etkinlikler yapıyoruz” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet 
Okulu Programı’nın ardından okul-
da görev yapan öğretmenlerle de bir 

araya geldi.  Hocacihan İmam Hatip 
Ortaokulu Müdürü Cafer Özer, ziya-
retleri dolayısıyla Başkan Akyürek’e 
teşekkür etti ve öğrenciler tarafın-
dan yapılan bir resmi hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Yunak’ta muhtarlar bilgilendirildi
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LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

SAHİBİNDEN
SATILIK TARLA
Aliya İzzetbegoviç

Caddesine
cepheli

10.000 m²’lik
arsa satılıktır.

Adres: Aşağı Pınarbaşı Mahallesi
Selçuklu/ KONYA

Telefon: 0533 322 95 68

ADA: 29879  PARSEL: 110
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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.

Konya Çimento İnsan Kaynakları
Adres: Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No: 15 

Selçuklu / Konya
Telefon: 0332 346 03 55

ELEMAN ARANIYOR

• Meslek Yüksek Okulu veya Teknik Liselerin Elektrik
 bölümlerinden mezun,
• Ekip çalışmasına önem veren ve iş birliği becerisi yüksek,
• Vardiyalı ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek   (3 

Vardiya),
• Askerlik hizmetini tamamlamış ve 30 yaşını aşmamış,
• Tercihen Ekat belgesi olan “Elektrik Bakım İşçisi” alınacaktır.
• İşçi alımı sınav ile yapılacaktır,
• Başvurular bizzat yapılacaktır,
• Sınav başvurusu Konya Çimento Fabrikası güvenliğine       isim, 

soyisim, diploma ve telefon  İbrazı ile yapılacaktır.
• Sınav tarihi başvuran adaylara telefon ile bildirilecektir.
• Meslek Yüksek Okulu veya Teknik Liselerin Elektrik bölüm   le-

rinden mezun olmayanların başvurusu kabul
 edilmeyecektir.
• Başvuru tarihleri 27.03.2018 – 13.04.2018 tarihleri arasında
 Konya Çimento Ana Giriş kapısından yapılacaktır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Konya Çimento
Sanayi  A.Ş.’ ye
Elektrik Bakım

İşçisi Alınacaktır. 
BAŞVURU KRİTERLERİ:

 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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Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

SERVİS+SSK+YEMEK
YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

ALINACAKTIR

• CNC Operatörü
• Üniversal Torna

Operatörü
• Kaynakçı

• Boyacı
• Vasıfsız Elemanlar

 Alınacaktır
Adres : Vatan Sanayi Hasmavi Sokak No:43 

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

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler
0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ EKSANTRİK 

PRES KULANABİLEN VE,
* VASIFSIZ BAY 

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mah. 3 Organize
Sanayi Bölgesi 15. Sokak No: 5 Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

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

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.
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6 ile 12 yaş arası DownSend-
romlu çocukların istedikleri konuda 
yapmaya başladıkları ve yarım bı-
raktıkları resimler yine 6 ile 12 yaş 
arası normal çocuklar tarafından ta-
mamlandı. 

Sarayönü 15 Temmuz Şehitleri 
İlkokulu’nun “Yeni Nesil Down-
Sendromunun Farkında” projesinin 
“Birbirimizi Tamamlıyoruz” konulu 
resim sergisi ile sonlandırıldı. Sara-
yönü 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 
Müdür Yardımcısı Cemil Ekici ve 
okul öğretmenleri Erkan Erol, Özge 
Karabacak, Simge Aksoy, İsma-
il Kaygısız tarafından E-Twinning 
kapsamında yapılan proje 17 farklı 
ülkeden 53 katılımcı ile yürütüldü. 

Proje kapsamında normal geli-
şim gösteren ilkokul öğrencilerine 
DownSendromu hakkında eğitimler 
verilerek DownSendromunu tanı-
maları sağlandı. Eğitimin ardından 
öğrencilerin DownSendromunu 
araştırmaları ve araştırma sonucun-
da elde ettikleri bilgileri yazı, resim, 
şiir gibi şekiller de sınıf arkadaşlarına 
aktarmaları istendi.

Projenin ikinci aşamasında 6-12 
yaş aralığında DownSendromlu ço-
cuklara istedikleri bir konuda resim 
yapmaları ve resmi tamamlamadan 
yarım bırakmaları söylendi. Down-
Sendromlu çocuklar tarafından ya-
rım bırakılan resimler normal geli-
şim gösteren çocuklara götürülerek 
DownSendromlu çocuğun yapmaya 
başladığı resmi tamamlamaları sağ-

landı.
Down Sendromlu bir bireyin 

hayalinden geçirdiği ancak kağıda 
yansıtmakta zorlandığı çalışmanın 
aynı yaştaki bir akranı tarafından 
tamamlanması ile ne kadar mutlu 
oldukları gözlerinden okunuyordu. 

Projenin son aşamasında ise 
DownSendromlu çocuğun yapma-
ya başlayıp normal gelişim gösteren 
çocuğun tamamladığı resimler özel 
gereksinimli gençlerin çalıştığı Gök-
cem Kafe’de sergilendi.

Down Sendromlu bir çocuğun 

başlayıp yarım bıraktığı ve yine aynı 
yaşta akranları olan öğrenciler tara-
fından tamamlanan resimlerin son 
durağı ise Gökcem Konya Down 
Cafe oldu. 

AK Parti Konya Milletvekilleri 
Halil Etyemez, Leyla Şahin Usta. 
Konya Kültür ve Turizm İl Müdürü 
Abdülsettar Yarar, Konya İşkur İl 
Müdürü Emrah Keleş, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal 
Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet 
Atilla Şirin’in yanı sıra üniversite 
toplulukları, çeşitli sivil toplum ku-

ruluşları temsilcileri ve Konya halkı-
nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Down Sendromlu bireyler ile 
ilgili 11 yıldır yaptığı başarılı çalış-
malar ile gönüllerde yer eden Gök-
cem Konya Down Cafe ile Sarayönü 
15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’nun 
bu başarısı sergiyi gezenler tarafın-
dan tam not aldı. Serginin en özel 
konukları ise yapmaya çalıştıkları 
resimleri yarım bırakan 6 ile 12 yaş 
arası Down Sendromlu öğrenciler 
ile o resmi tamamlayan akranı nor-
mal öğrenciler idi.

Sergi sırasında resmi yapan her 
iki çocuk bir araya gelerek yaptıkları 
resimler hakkında gelen konuklara 
bilgi verirken çocuklarının bu başa-
rısını ilgi ile izleyen aileler göz yaş-
larına hakim olamadı. Sergi sonun-
da Sarayönü Belediyesi ve Gökcem 
Özel Çocuklar Derneği tarafından 
projedeki tüm çocuklara günün ha-
tırası olarak hediyeler takdim edildi. 
Bütün gün boyunca birlikte zaman 
geçiren DownSendromlu çocuklar 
ve Sarayönü 15 Temmuz Şehitleri 
İlkokulu öğrencileri tüm topluma 

birbirlerini tamamladıklarını ispatla-
dı. Proje konusunda hiçbir fedakar-
lıktan kaçınmayan Gökcem Özel Ço-
cuklar Derneği kurucuları Yasemin 
ve Uğur Devecioğlu ailesi ile Proje-
nin hayata geçmesinde büyük gay-
retleri olan Sarayönü 15 Temmuz 
Şehitleri İlkokulu idarecileri amaçla-
rının bu tür çalışmaların daha geniş 
kitleye ulaşmasını sağlamak olduğu-
nu ifade ederken, bu tür etkinlikler 
ile her iki bireylerin daha iyi uyum 
sağlayacaklarına inandıklarını ifade 
etti.  n HABER MERKEZİ 

Resimleri tamamlayıp, duygulandırdılar

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Buhara Mahallesi Abdülhamit Camii’nde vatan-
daşlarla biraraya geldi. “Başkan Altay, “Selçuklu’ da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık” dedi 

‘Talepleri değerlendiriyoruz’

Selçuklu Belediyesi tarafından 
her hafta farklı bir mahallede ger-
çekleştirilen Cuma buluşmaları de-
vam ediyor. Hizmet kalitesine katkı 
sağlayan ve vatandaşların Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay ile görüşerek istek ve önerileri-
ni birinci ağızdan ilettikleri buluş-
malarının bu haftaki adresi Buhara 

Mahallesi oldu. Cuma Namazını 
Abdülhamit Camii’nde kılan Başkan 
Altay, namaz sonrası vatandaşlarla 
bir araya geldi.

Programda Başkan Altay’a, Ak 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi 
Başkan Yardımcıları, belediye meclis 

üyeleri, birim müdürleri ve Selçuklu 
Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa 
Avcıoğlu ve Buhara Mahalle Muhta-
rı Fahri Tuna da eşlik etti.

Selçuklu halkına belediye hiz-
metlerini her alanda en iyi şekilde 
sunmak için gayret gösterdiklerini 
söyleyen Başkan Altay, “Selçuklu’da 
belediyecilik hizmetlerini halkımızın 

ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, 
yapmaya da devam ediyoruz. Gele-
nekselleşen Cuma Buluşmaları ile 
gücümüzü aldığımız hemşerilerimi-
zin taleplerini yerinde değerlendiri-
yoruz. Bu buluşmalar hizmet planla-
rımıza katkı sağlıyor” dedi.

Selçuklu’da çok yönlü hizmet 
anlayışı ile çalıştıklarını ifade eden 

Başkan Altay,” Bu çalışma-
lar içinde vatandaşlarımızın 
sosyal, sportif ve kültürel 
faaliyetlerini sürdürebilme-
leri amacıyla kazandırdığı-
mız sosyal tesisler önemli 
bir yer tutarken her yaştan 
hemşehrilerimizden de yo-
ğun ilgi görüyor. Selçuklu 
Belediyesi olarak mevcut 

tesislerimizde hemşehrilerimize ni-
telikli hizmet sunarken diğer mahal-
lelerimize  yenilerini kazandırmak 
için de çalışıyoruz. Bu kapsamda 
Kosova, Yazır ve Buhara Mahalle 
ziyaretlerimizde vatandaşlarımızdan 
gelen sosyal tesis taleplerini karşı-
lamak amacıyla yapımına başladı-
ğımız mahalle konaklarının yapımı 
da hızla devam ediyor. İnşallah ça-
lışmaların sürdüğü Buhara Mahalle 
Konağımızda çok yakında mahalle-
mizde hizmet vermeye başlayacak. 
3 bin 595 metrekare inşaat alanına 
sahip olan tesisimiz 5 milyon 400 
bin TL ye mal olacak ve içerisinde 
emekli hemşehrilerimizin faydala-
nabileceği bir  emekli lokalinin yanı 
sıra kapalı havuz, spor salonu, ha-

nımlar lokali, seminer odası, fitness 
salonu ve spor salonu yer alacak. 
Mimarisiyle de bölgesine değer ka-
tacak tesisimiz mahallemize hayırlı 
olsun” dedi.

Başkan Altay sözlerinin sonun-
da Selçuklu’nun 72 mahallesi için 
ihtiyaçlar doğrultusunda en iyi hiz-
meti sunmanın gayretinde içinde 
olduklarının ifade ederek, “Selçuklu 
hayata geçirilen örnek projeleri ile 
her geçen gün değeri artan bir ilçe 
haline geldi. Bu başarıda hemşehri-
lerimiden aldığımız destek ve güven 
en büyük gücümüz. Allah bu birlik 
ve beraberlik ruhumuzu bozmasın. 
İnşallah yapılan bu hizmetler ile  
Selçuklu’nun geleceğini bugünden 
daha güzel olacak” dedi.
n HABER MERKEZİ 
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KDV tasarısı Meclis’ten geçti

Katma Değer Vergisi Kanu-
nu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilerek yasalaştı. Kanuna göre, 
arsasını müteahhide veren arsa 
sahibi, bunun karşılığında sadece 
aldığı konut veya iş yerleri için KDV 
ödeyecek. Müzayede mahallerinde 
satış yapanlar KDV mükellefi ola-
cak. Fazla veya yersiz hesaplanan 
ve Hazine’ye ödenen vergi, işlemi 
yapan mükellefe iade edilecek. İa-
denin yapılabilmesi için işlemle il-
gili beyanlar düzeltilecek, fazla ve 
yersiz hesaplanan vergi, satıcı tara-
fından alıcıya geri verilecek. Satıl-
mak üzere gümrüksüz satış mağa-
zalarına veya bunların depolarına 
yapılan teslimler KDV’den istisna 
tutulacak.

Hayırseverlerce bağışlanmak 
üzere yapılan okul, sağlık tesisi, 
100 yatak kapasitesinden az olma-
mak üzere (kalkınmada öncelikli 
yörelerde 50 yatak) öğrenci yurdu 
ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, 
huzurevi, bakım ve rehabilitasyon 
merkezi, ibadethaneler, Diyanet 
İşleri Başkanlığı denetimine tabi 
yaygın din eğitimi veren tesisler, 
gençlik merkezleri ile gençlik ve iz-
cilik kampı inşası dolayısıyla bağış-
ta bulunacaklara yapılan teslim ve 
hizmetler KDV’den istisna tutula-
cak. Sağlık Bakanlığınca izin verilen 
gerçek veya tüzel kişilerce, Türki-
ye’de ikamet etmeyen yabancılara 
sağlık kuruluşlarında verilen ko-
ruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve 
rehabilitasyon hizmetleri vergiden 
muaf olacak. Teknoloji ile ihtisas 
teknoloji geliştirme bölgelerinde, 

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 
araştırma laboratuvarlarında Ar-
Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerin-
de kullanılmak üzere yapılan yeni 
makine ve teçhizat teslimleri ver-
giden müstesna olacak. Bu makine 
ve teçhizatın teslim tarihinden iti-
baren 3 yıl içinde elden çıkarılması 
halinde vergisi, gecikme cezasıyla 
birlikte alınacak. Adi ortaklıkların 
sermaye şirketine dönüşmesi iş-
lemleri, konfeksiyon kırpıntılarının 
teslimi de KDV istisnası kapsamına 
alınacak. Gümrük antrepoları ve 
geçici depolama yerleri ile gümrük 
hizmetlerinin verildiği gümrüklü 
sahalarda ithalat ve ihracat işlem-
lerine konu mallar ile transit rejim 
kapsamında işlem gören mallar için 
verilen ardiye, depolama ve termi-
nal hizmetleri, kısmi istisna kapsa-
mında kalacak.

SAĞLIK GİDERLERİ
Genelkurmay Başkanı ile kara, 

deniz ve hava kuvvetleri komu-
tanları, jandarma genel komutanı 
ve sahil güvenlik komutanı olarak 
atananlar ile orgeneral, oramiral 
rütbelerinde bulunanlardan ay-
lıklarını TSK Personel Kanunu’na 
göre alanlar ve bunların emeklileri 
ile bakmakla yükümlü oldukları aile 
fertlerinin sağlık giderleri, TBMM 
üyelerinin tabi olduğu hükümler 
ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum 
bütçelerinden ödenecek.

4030 KADRO İHDAS EDİLDİ
Kanunla, Maliye Bakanlığına 2 

bin, Gelir İdaresi Başkanlığına ise 2 
bin 30 kadro ihdas ediliyor. TBMM 
Başkanvekili Yaşar Tüzün, tasarının 
yasalaşmasının ardından birleşimi, 
3 Nisan Salı günü saat 15.00’te top-
lanmak üzere kapattı. n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. “Bizim için Kandil neyse Sincar da odur” 
diyen Erdoğan, “Sincar PKK’dan, terör örgütlerinden ismi ne olursa olsun temizlenene kadar bu devam edecek” ifadelerini kullandı 

Kandil neyse Sincar odur
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-

nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
partisinin genel merkezinde Geniş-
letilmiş İl Başkanları Toplantısı’n-
da partililere hitap etti. AK Parti’yi, 
milletle kurduklarına, bugüne de 
hep milletin desteğiyle geldiklerine 
işaret eden Erdoğan, şöyle devam 
etti: “AK Parti’ye ne bu kifayetsiz 
muhalefet zarar verebilir ne FETÖ 
ve PKK gibi terör örgütleri zarar ve-
rebilir ne de dış güçler zarar verebi-
lir. İşte en son Milli İstihbarat Teşki-
latımız, malum Kosova istihbaratı ile 
yaptığı dayanışma içerisinde 6 tane 
Balkanlar’daki en üst düzey FETÖ 
temsilcisini anlaşarak aldılar, getir-
diler ve emniyet teşkilatımıza teslim 
ettiler. Dedik ya ‘onlar kaçacak, biz 
kovalayacağız’. Neresi olursa olsun 
ve bunları paketleyerek buraya in-
şallah getireceğiz. Burada da hesaba 
çekeceğiz.”

2017 BÜYÜME VERİLERİ
Türkiye’nin 2017’de yüzde 7,4 

oranında büyüme kaydettiğinin altı-
nı çizen Erdoğan, 2002-2016 yılları 
arasında ortalama yüzde 5,7 büyü-
me oranı elde edildiğini, 2016’da 
darbe girişimi ve terör olaylarına 
rağmen yüzde 3,2’lik bir büyüme 
oranında kalmanın başarıldığını ifa-
de etti.

“Geçtiğimiz yıl yeniden bizim 
şahlanış yılımız oldu.” diyen Er-
doğan, şöyle devam etti: “Yüzde 
7,4’lük büyüme oranıyla dünya eko-
nomisinin yüzde 85’ini temsil eden 
G20 ülkeleri arasında birinci sırada 
yer alıyoruz. OECD ve Avrupa Birli-
ği’nde de yüzde 7,8’lik büyüme elde 
eden İrlanda’nın hemen arkasından 
ikinci sırada yer alıyoruz. AB orta-
lamasının yüzde 2,4 olduğu dikka-
te alındığında Türkiye’nin başarısı 
daha iyi anlaşılacaktır. Kredi dere-
celendirme kuruluşlarının ülkemizin 
aleyhinde nasıl yayınlar yaptığını, 
Türkiye’ye küresel sermayenin gir-
memesi için ne gibi gayretler içeri-
sine girdiklerini biliyorsunuz. Hatta 
bu oyuna gelip aramızdaki bazı arka-

daşların, kusura bakmasınlar ülke-
mizdeki ekonomik durumun sıkıntılı 
olduğuna dair açıklamalar yapacak 
kadar yanlışın içerisine düştüklerini 
de ve bunu toplantılarda yaptıklarını 
da duymak bizi üzmüştür. Ortada bu 
denli büyük başarı var. 11,2’yi üçün-
cü çeyrekte yakalamışsın ki görünen 
köy kılavuz istemez. Biz 7-7,5 konu-
şuyoruz ve hala bunlar konuşuluyor. 
Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar 
mı, böyle bir şey olabilir mi? Ülkenin 
bu psikolojik üstünlüğünü uluslara-
rası camiaya vermesi gereken ar-
kadaşlarım bu tür yanlışı yaparlarsa 
bunun affedilir yanı olamaz. Felaket 
tellalları zaten davul, zurna dolaşı-
yorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne 
oluyor? Her gün, her saat susmak 
bilmeyen kriz söylemlerine, yatı-
rımcıları ürkütmek için ortaya atılan 
onca yalana rağmen elde ettiğimiz 
bu büyüme oranı tüm milletimize 
moral vermiştir.”

“MÜSAADE EDEMEYİZ”
Her şeye rağmen gecikmeyle de 

olsa bunların bir an önce yerine ge-
tirilmesini beklediklerini vurgulayan 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Ayn-El Arap, Tel Abyad, Resu-
layn, Haseke gibi Irak sınırına doğru 
olan bölgeleri de terörden temizle-
mek için gereken hazırlıklara baş-
ladık. Buralar bizim için her an bir 
tehdit unsurudur. Dolayısıyla sınır-
larımızda biz bu unsurların bulun-
masına tahammül edemeyiz çünkü 
bunlara artık alışığız, biliyoruz ve 
bakarsınız bugün değil, yarın her an 
bunlar yine buradan taciz atışlarına 
başlayabilirler. Bunlara biz fırsat ve-
remeyiz. Elbette müttefikimiz olan 
ülkelerin askerlerine zarar vermek 
gibi bizim bir niyetimiz yok ama bu-
ralarda teröristlerin ellerini, kollarını 
sallayarak dolaşmalarına müsaade 
edemeyiz. Tespit ettiğimiz her terö-
risti etkisiz hale getirmek bizim mil-
letimize karşı sorumluluğumuzun 
bir gereğidir. Sen niye hükümet ol-
dun? Şu anda devleti yönetmek için. 
Devletin bütün kurumlarını yönet-

me görevi kimde? Hükümetimizde. 
Öyleyse A’dan Z’ye hükümetimiz 
silahlı kuvvetleriyle tüm güvenlik 
güçleriyle bunu yapmak zorundadır. 
Yapmazsak bunu milletimize anlata-
mayız. Aynı şekilde Irak’ta da bölücü 
terör örgütünü üslendiği yerlerden 
çıkarmak ve faaliyetlerini tamamen 
sona erdirme kararındayız.”

“AYNI YILANIN YAVRULARI 
OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şim-
di de gündeme Sincar’ın girdiğini 
ve Sincar ile ilgili değişik şeyler ko-
nuşulduğunu dile getirerek şunları 
kaydetti: “Sincar niye gündeme gir-
di? Sincar, Kandil’in bir alternatifi-
dir. Bizim için Kandil neyse Sincar 
da odur. Dolayısıyla Sincar PKK’dan, 
terör örgütlerinden ismi ne olursa 
olsun temizlenene kadar bu devam 
edecek. Onun için bir gece ansızın 
oraya da gidebiliriz. Hiç belli olmaz. 
Tabii böyle tarih vererek vesaire fi-
lan bu işler olmaz. Anında. Ve Irak 

hükümeti, kendilerine söylüyoruz, 
eğer bu işi yapacaksanız yapın, yap-
mayacaksanız bırakın biz yapalım. 
Onlar da taahhüdünü verdiler. Hadi 
bakalım. Terör örgütünün faaliyet-
lerinin Irak topraklarında sona erdi-
rilmesi hem bizim hem de Bağdat 
hükümetinin ortak sorunudur. Şa-
yet arzu ederlerse Irak ile bu konuda 
birlikte çalışmaya da hazırız. Güney 
sınırlarımızla ilgili kararlılığımızı 
tüm dünyaya gösterdiğimize inanı-
yorum. Artık bu konuda Türkiye’ye 
yönelik eleştiriler getirilmesinin bir 
anlamı yoktur. 

PKK ile PYD’yi aynı görmeyen, 
DEAŞ ile mücadeleyle YPG ile mü-
cadeleyi eşdeğer tutmayan tüm yak-
laşımlara kapımız kesinlikle kapalı-
dır. İster Suriye’de olsun ister Irak’ta 
isterse başka bir yerde terör örgü-
tünün harf oyunlarıyla, ismini de-
ğiştirerek oynadığı oyuna katılmak 
isteyenler kendileri bilirler. Ha Ali ha 
Veli, bizim için değişmez. Onun için 

biz bunların hepsinin de aynı yılanın 
yavruları olduğunu biliyoruz. İste-
yen herkese belgeleriyle gösteriyo-
ruz. Video kayıtlarıyla gösteriyoruz, 
fotoğraf çekimleriyle gösteriyoruz 
ama inanmıyor. İnanmıyorsa yolu-
na devam. Biz de kendi göbeğimizi 
kendimiz keseriz. Biz teröristlere 
isim koymakla değil, onları ortadan 
kaldırmakla meşgulüz.”

FRANSA CUMHURBAŞKANI 
EMMANUEL MACRON’UN 

AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fran-

sa Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron’un Elysee Sarayı’nda, Suriye’de 
terör örgütü PYD’nin başını çektiği 
SDG’den bir heyeti kabul etmesi ve 
ardından yapılan açıklamalara de-
ğindi.  Fransa’nın tamamen yanlış 
buldukları ve yanılgılardan kaynak-
landığını umdukları bu tavrından 
fevkalade üzüntü duyduklarını belir-
ten Erdoğan, şunları söyledi: “Geçen 
hafta Macron’un kendisiyle bizzat 
görüştüm. Baktım garip garip şey-
ler söylüyor. Tabii garip garip şeyler 
söyleyince de kendisine biraz fre-
kansı yüksek oldu ama söylemek 
zorunda kaldım. Çünkü bizim Si-
lahlı Kuvvetlerimizi, bizi, kalkıp da 
asla kabullenemeyeceğimiz bir yere 
oturtmak kimsenin haddine değil. 
Eskiden beri ülkelerinde serbestçe 
faaliyet gösteren terör örgütü men-
suplarını dün bir kez daha en üst 
düzeyde ağırlayanlar, bunun Tür-
kiye’ye karşı husumet ifadesinden 
başka bir anlamı olmadığını bilme-
lidir.” Şehitlere Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara da 
acil şifalar dileyen Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Dünyanın neresin-
de yol yapan işçilere, hasta taşıyan 
ambulanslara, eğitim veren öğret-
menlere saldıran bir terör örgütü 
vardır? Türkiye’dekiyle Suriye’de-
kiyle Irak’takiyle hepsi de aynı olan 
bu terör örgütü işte böylesine alçak 
bir yapıdır. Neymiş, ‘o PKK değilmiş, 
bize göre terör örgütü PKK’ymış.’ Ey 
Batı, ‘SDG’ dediğiniz Suriye Demok-

ratik Güçleri, bu terör örgütünün 
aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya 
çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın, 
biz bunların hepsinin temelini bili-
riz, hücrelerini okuruz. Dolayısıyla 
bunları bize yutturamazsınız. Bunla-
rın adresine varana kadar, hepsinin 
künyesi bizde var. 24 saatte bir ismi-
ni değiştirseniz, biz bunları tanırız. 
Bizde çok bunların tanımını yapan 
ifadeler var da onları böyle bir resmi 
toplantıda kullanmak işime gelmez. 
İkili olarak karşı karşıya otursak onu 
da anlatırım.”

“HADDİNİ VE BOYUNU 
ÇOK AŞAN BİR BEYANDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fran-
sa Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron’un Elysee Sarayı’nda, Suriye’de 
terör örgütü PYD’nin başını çektiği 
SDG’den bir heyeti kabul etmesi 
sonrasında yapılan açıklamalara yö-
nelik ise şunları söyledi: “(YPG’ye 
destek garantisi verdik) lafa bak. 
‘Türkiye ile SDG arasında aracı ola-
biliriz’ lafı, eğer bu şayet doğruysa 
ki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ne 
bunu, muhatabı olarak kendisi ver-
miştir o da bu ifadeyi kullanmış, 
bunu söyleyen kişinin haddini ve bo-
yunu çok aşan bir beyandır bu. Hani 
bizde bir söz var ya ‘Gelin güvey ol-
mak’ falan, sana böyle bir görevi kim 
verdi? Boyunu aşan işlere girme.  
Bizim arabulucuya ihtiyacımız yok. 
Türkiye’nin ne zamandan beri te-
rör örgütleriyle bir masaya oturmak 
gibi sorunu var? Nereden çıkardınız 
bunu? Siz, terör örgütleriyle masaya 
oturabilirsiniz ama Türkiye, terör 
örgütleriyle mücadelesini Afrin’de 
olduğu gibi yapar. Siz yine aynen 
devam edin. Siz kim oluyorsunuz ki 
bir terör örgütüyle Türkiye arasın-
da arabuluculuk ifadesini ağzınıza 
alabiliyorsunuz? Daha kendi kirli ve 
kanlı geçmişlerinin hesabını vere-
memiş olanlar, bugün de kendilerini 
terör örgütleriyle yan yana tahayyül 
edebilirler ama Türkiye için böyle bir 
durum asla söz konusu değildir.”
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Asıl adı; Ebü’l-Velîd 
Ebân b. Saîd b. Âs b. 
Ümeyye el-Kureşî (ö. 
13/634) peygambe-
rimizin Bahreyn’e vali 
olarak gönderdiği sa-
habedir.

Soyu Abdü-
menâf’ta Hz. Peygam-
ber’in soyu ile birleşir. 
Ebû Uhayha künyesiyle 
tanınan babası ileri gelen 
müşriklerdendi. Ebû Cehil’in halası-
nın oğlu olan Ebân, onun gibi aşırı 
bir İslâm düşmanı olarak bilinmek-
teydi. Kardeşlerinden Amr ile Hâlid 
İslâmiyet’i kabul ederek Habeşistan’a 
hicret eden müslümanlar arasında 
yer aldıkları halde Ebân diğer kardeş-
leri Âs ve Ubeyde ile birlikte Bedir’de 
müslümanlara karşı savaştı. Kardeş-
leri bu savaşta öldürüldü. Ebân Uhud 
Savaşı’nda da Kureyşliler arasında 
yer aldı. Hz. Peygamber, Hudeybiye 
Antlaşması’ndan önce Kureyş’in ileri 
gelenleriyle müzakerede bulunmak 
üzere Hz. Osman’ı Mekke’ye gönder-
diği zaman henüz müslüman olma-
yan Ebân onu himaye etti ve antlaş-
madan hemen sonra da müslüman 
oldu. Ebân’ın İslâm’a girmesinde, 
Hudeybiye Antlaşması’ndan önce 
ticaret için gittiği Şam’da karşılaştığı 
bir rahibin tesiri olduğu rivayet edilir. 
Rahip Ebân’dan Hz. Peygamber hak-
kında gerekli bilgiyi aldıktan sonra 
Resûlullah’ın önce Arabistan’a, ar-
dından da bütün yeryüzüne hâkim 
olacağını söyledi. Bunun üzerine 
Ebân Mekke’ye döndükten sonra 
müslümanlara karşı yumuşak dav-
ranmaya başladı, bir müddet sonra 
da İslâmiyet’i kabul etti. Kardeşleri 
Amr ile Hâlid Habeşistan’dan dönün-
ce onlarla birlikte Medine’ye hicret 
etti.

Hz. Peygamber, hicretin 7. yı-
lında Ebân b. Saîd’i bir seriyyeye 
kumandan tayin edip Necid tarafına 
gönderdi. Ebân Necid dönüşünde ar-
kadaşları ile birlikte Hayber’e giderek 
buranın fethine katılmak istedi; ancak 

bu sırada Hayber’in fet-
hi tamamlanmıştı. Ebân 
ve arkadaşları Hayber 
ganimetlerinden pay ta-
lep ettilerse de Ebû Hü-
reyre’nin de içinde bu-
lunduğu bazı sahâbîler, 
savaşta bulunmadıkları 
gerekçesiyle onların bu 
isteklerine karşı çıktılar. 
Bu yüzden kendilerine 

ganimetten pay verilmedi. 
Aynı şekilde, Hayber fethi sırasında 
müslüman olan Ebû Hüreyre’nin 
ganimetten pay istemesi üzerine bu 
defa Ebân’ın buna karşı çıktığı da 
bilinmektedir. Hz. Peygamber Alâ b. 
Hadramî’yi Bahreyn valiliğinden az-
lettikten sonra bu göreve Ebân’ı tayin 
etti (9/630). Ebân Hz. Peygamber’in 
vefatına kadar bu görevde kaldı. 
Resûlullah’ın vefat haberini alınca 
Medine’ye döndü. Başlangıçta Hz. 
Ebû Bekir’e biat etmek istemediyse 
de ashabın büyük çoğunluğuna uya-
rak o da biat etti. Hz. Peygamber’in 
tayin ettiği valileri görevden almayan 
Hz. Ebû Bekir onu da Bahreyn valili-
ğinde bırakmak istediyse de Ebân, 
Resûlullah’tan sonra hiç kimsenin 
valisi olmayı kabul edemeyeceğini 
söyleyerek görevine dönmedi. Bazı 
kaynaklarda Ebân’ın daha sonra bu 
kararından vazgeçtiği ve Hz. Ebû Be-
kir tarafından Yemen valiliğine tayin 
edildiği kaydedilmektedir.

Ebân b. Saîd’in Yermük Sava-
şı’nda (15/636) şehid düştüğü riva-
yet edilirse de onun, kardeşleri Amr 
ve Hâlid’le birlikte Hz. Ebû Bekir dev-
rinde Ecnâdeyn Savaşı’nda (13/634) 
şehid olduğu rivayeti daha kuvvet-
lidir. Ebân’ın Hz. Osman devrinde 
(644-656) ve onun emriyle Zeyd b. 
Sâbit’e Mushaf’ı yazdırdığına dair 
olan rivayet ise asılsızdır. Bu görevi 
yapan Ebân’ın yeğeni Saîd b. Âs’tır.
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Mektubuyla Mehmetçiği duygulandırdı
Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde 

yaşayan ortaokul öğrencisi 12 ya-
şındaki Şeyma Adıyaman’ın tüm 
içtenliğiyle yazıp gönderdiği mek-
tup Afrin’deki Mehmetçik’i duygu-
landırdı. 

Mektubunda, sınıf arkadaş-
larının Mehmetçik’e atkı, bere, 
eldiven gönderdiğini ancak kendi-
sinin maddi imkansızlık sebebiyle 
gönderemediğini belirten Şeyma 
Adıyaman, askerlere destek olmak 
için tarlada çalışabileceğini ifade 
etti.  Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
(TSK) Afrin’de düzenlediği Zeytin 
Dalı Harekatı’na katılan askerlere 
duygu dolu mektup yazan Köprü-
başı Borlu Gazi Ortaokulu 6. sınıf 
öğrencisi Şeyma Adıyaman, hem 
Mehmetçik’i hem de mektubu 
okuyan herkesi derinden etkiledi. 
Geçtiğimiz günlerde Köprübaşı 

Borlu Gazi Ortaokulunda Afrin’de-
ki askerlere destek olmak amacıyla 
yardım kampanyası başlatıldı. Öğ-
renciler tarafından toplanan atkı, 
bere, eldiven gibi giyim malzeme-
leri Mehmetçik’e gönderildi. Meh-
metçik’e maddi durumunun kötü 
olması sebebiyle arkadaşları gibi 
atkı, bere, çorap gönderemeyen 
okul öğrencilerinden Şeyma Adıya-
man, o anki duygularını yansıttığı 
bir mektup yazdı. Afrin’e gönde-
rilen Şeyma’nın mektubunda yer 
alan, “Ben okulu bırakacaktım ama 
sizin cesaretinizi duyunca vazgeç-
tim ve polis olmaya karar verdim. 
Size çoraplar, eldivenler, bereler, 
atkılar göndermek isterdim ama 
babam olmadığı için eve annem 
bakıyor. O da zar zor. Sizler için tar-
lada çalışabilirim” sözleri cephede 
görev yapan Mehmetçik’i derinden 

etkiledi.  Şeyma’nın mektubunu 
alan Afrin’de görev yapan Mardin 
Jandarma Özel Harekat Yiğitler 
JÖH 5/B Timi de Şeyma Adıya-
man’a “Afrin’den Şeyma Kardeşi-
mize” yazılı toplu hatıra fotoğrafı, 

bir tank mühimmatı üzerine yazı-
lan “Afrin, Manisa Köprübaşı Borlu 
Gazi Ortaokulu 6-B sınıfı Koca Yü-
rekli Şeyma Adıyaman” ifadesinin 
fotoğrafını gönderdi. Jandarma Ge-
nel Komutanı Orgeneral Arif Çetin 

ve Afrin’de görev yapan askerler, 
ortaokul öğrencisi Şeyma’nın duy-
gu dolu mektubu ve içtenliğinden 
dolayı teşekkür etti. Manisa İl Jan-
darma Alay Komutan Yardımcısı 
Albay Muhammet Sevinç de Şey-
ma Adıyaman’ı okulunda ziyaret 
ederek, içten mektubundan dolayı 
jandarma adına teşekkürlerini ilet-
ti. Askerleri karşısında gören Şey-
ma Adıyaman ve annesi de duygu 
dolu anlar yaşadı. 

Duygu dolu mektubun ardın-
dan aralarında kampanya başla-
tan cephedeki askerler, Şeyma’nın 
annesi Şirvan Çiçek’i de arayarak, 
Şeyma’nın okuluna devam etme-
sini ve ağabeyleri olarak tüm mas-
raflarının karşılayacaklarını belirtti. 
Şeyma’nın eğitim masraflarını kar-
şılamak için askerlerin gönderdiği 
paralar, İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Mustafa Kanmaz tarafından aileye 
teslim edildi.  Afrin’deki askerle-
re destek olmak amacıyla okulda 
kampanya başlattıklarını belirten 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musta-
fa Kanmaz, “Her paket içerisine 
çorap, eldiven, atkı, bere ve birer 
mektup koyduk. Öğrencimizin 
böyle bir çocuğumuzun bu mek-
tubu hepimizi duygulandırdı. Aynı 
zamanda sevince boğdu. Bu vatan 
için hepimiz askeriz. Çocuklarımı-
zın da askerlerin morallerinin yük-
selmesi bizleri de mutlu etti” dedi. 
Mektubun Afrin’e kadar gitmesi ve 
güzel geri dönüşlerin olması sebe-
biyle mutlu olduklarını dile getiren 
Okul Müdürü Erhan Sever ise “İn-
şallah Mehmetçiklerimiz sağ salim 
memleketlerine döner. Allah yar-
dımcıları olsun” diye konuştu.
n İHA

Suriye’de YPG/PKK’ya siyasi 
desteğini artıran Fransa, terör örgü-
tüyle askeri işbirliği de yürütüyor. 
Fransız ordusu, Suriye’nin kuzeyin-
de, terör örgütü YPG/PKK’nın işga-
lindeki bölgede 5 askeri üste varlık 
gösteriyor.  Fransız haber ajansı AFP, 
9 Haziran 2016’da Fransa savunma 
bakanlığına dayandırdığı haberinde, 
Fransız Özel Kuvvetlerinin (COS) 
Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK 
kontrolündeki bölgelerde görev yap-
tığını bildirmişti. 

Söz konusu tarihten bu yana 
Fransız Özel Kuvvetlerine mensup 
70’den fazla asker DEAŞ karşıtı 
uluslararası koalisyon gücü adı al-
tında Suriye’nin kuzeyindeki Aynu-
larab’ın (Kobani) güneyinde bulunan 
Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn 
İsa beldesi ve Harab Işk köyündeki 
Fransız Lafarge çimento fabrikasın-
da üslü.  Fransız kuvvetler, saha ope-
rasyonlarında YPG/PKK ile çalışıyor. 

ABD ordusu, Harab Işk’da aske-
ri hava üssü inşa ederken, yakının-
daki çimento fabrikasını da alanına 

katmıştı. Üs, koalisyon adı altında 
faaliyet gösteren ABD askerlerinin 
kontrolünde. Üssün bir kısmında 
da Fransız askerleri barınıyor. Fran-
sa’nın Rakka’da da 30’dan fazla 
askeri YPG/PKK’yla faaliyet gösteri-
yor.  Terör örgütüyle işbirliği yapan 
Fransa Özel Kuvvetlerinin sahada 
2 yıldır bulunan personeli dışında, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü 
Piyade Alayı (1er RPIMa) ile Hava 
Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. 
Paraşüt Komando (CPA 10) birlik-
leri mevcut.  Bu kuvvetler kayıtlar-
da Irak’ta konuşlu görünse de sık 
sık Simelka sınır kapısı üzerinden 
Irak’ın kuzeyinden Suriye’nin ku-
zeyine giriyor. Yerel kaynaklar, son 
üç gündür söz konusu unsurların 
Irak’tan Suriye’ye giriş çıkışlarının 
arttığına dikkati çekti. SDG ismini 
kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın 
elebaşları, dün Fransa Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron ile Paris’te 
görüşmüştü.

Fransız basını, teröristlerin ifa-

delerinden yola çıkarak, Macron yö-
netiminin örgüte destek vaat ederek 
Menbiç’e asker göndereceğini yaz-
mıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığın-
dan yapılan açıklama da “Fransa ve 
uluslararası toplumun SDG ile Tür-
kiye arasında diyalog kurulmasına 
aracı olabileceği” belirtilmişti. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ise sert tepki göstererek, “Türkiye 
ile SDG arasında arabulucu olabiliriz 
lafı, doğruysa, bunu söyleyen kişinin 
haddini ve boyunu çok aşan bir be-
yandır” ifadelerini kullanmıştı.

Fransız inşaat şirketi Lafarge, 
2010 yılında Suriye’nin kuzeyine bir 
çimento fabrikası açmıştı. 

Şirketin iç savaşın ikinci yılından 
itibaren, faaliyetlerini devam ettire-
bilmek amacıyla 1,5 yıl süreyle terör 
örgütü DEAŞ’a rüşvet verdiği ortaya 
çıkmıştı. 

Daha sonra DEAŞ’ın ele geçire-
rek işlettiği fabrikayı ABD destekli 
YPG/PKK ele geçirmiş ve üs olarak 
kullanmaya başlamıştı.
n AA

PKK’nın Sincar’daki 
varlığı devam ediyor

PKK’ya bağlı YBŞ militanları 
silahlarıyla birlikte kamufle olmuş 
şekilde Sincar’da beklemeye de-
vam ediyor. Irak’ta terör örgütü 
PKK’ya bağlı Şengal Savunma 
Birlikleri (YBŞ) Musul’un Sincar 
ilçesinde kamufle olmuş şekilde 
beklemeye devam ediyor. Sincar 
ilçe merkezindeki AA muhabiri-
nin aldığı bilgilere göre, az sayıdaki 
Irak ordusu ve federal polis gücü 
merkezde kontrolü sağlamış gö-
rünüyor. Bununla birlikte PKK’ya 
bağlı YBŞ militanları da silahlarıyla 
birlikte kamufle olmuş şekilde ilçe-
deki varlıklarını devam ettiriyor.

İlçe merkezinde ve ilçeye giri-
len kontrol noktalarında şu an sa-
dece Irak asker ve polisi bulunuyor. 
PKK’ya bağlı YBŞ’liler ise ilçedeki 
evlerde silahlarıyla birlikte kamuf-
le olmuş bir şekilde bekliyor. İlçe 
merkezinde daha önce asılı olan 
YBŞ’ye ait bez parçaları ve terör 
örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın 
posterleri de indirilmiş ancak, ilçe-
nin etrafındaki bazı binalarda hala 
bu paçavralar mevcut. İsminin 
açıklanmasını istemeyen bir Sincar 
sakini, PKK ve YBŞ militanlarının 
ilçeyi terk etmeyerek Sincar’daki 
evlerde silahlarıyla birlikte bekle-
diklerini ve istedikleri zaman ye-
niden toplanma kabiliyetine sahip 
olduklarını söyledi. 

İlçe merkezindeki binalarda 
daha önce YBŞ ve onlara destek 
veren PKK’lıların yer aldığını an-
cak, Türkiye’nin açıklamalarının 
ardından geçen hafta bu binala-
rın boşaltıldığını ifade eden Sincar 
sakini, ilçe merkezinin etrafındaki 
bazı boş binalarda YBŞ pez parça-
ları ile Irak bayraklarının hala yan 

yana olduğunu aktardı. Bunun 
yanı sıra, ilçe girişi ve çıkışında-
ki tüm kontrol noktalarında daha 
önce örgüte ait bez parçalarıyla 
terör örgütü elebaşı Öcalan’ın pos-
terlerinin yer aldığını dile getiren 
Sincar sakini, şu anda sadece Irak 
bayraklarının asılı olduğunu aktar-
dı. Görüntülerde daha önce PKK 
ve YBŞ tarafından eğitim üssü 
olarak kullanılan bir binanın duva-
rının üzerinde bulunan örgüte ait 
sloganların silinmediği görülüyor. 

Bir başka görüntüde ise örgüte 
ait bez parçasıyla Irak bayrağının 
yan yana asılı olduğu, bu binaların 
da şu an terk edilmiş durumda ol-
duğu görülüyor. 

Güvenlik nedeniyle 16 Ekim 
2017’den bu yana Irak Kürt Böl-
gesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok 
kentinde ikamet eden Sincar Kay-
makamı Mehma Halil, ilçedeki 
birçok kamu binasının yaklaşık 3 
yıl önce terör örgütü DEAŞ ile gi-
rilen çatışmada yerle bir olduğunu 
hatırlatarak, kaymakamlık binası 
başta olmak üzere birçok binanın 
kullanılamaz halde olduğunu söy-
ledi. Ellerinde PKK’nın kesin olarak 
Sincar’dan çekildiğine dair net bil-
giler mevcut olup olmadığı soru-
suna ise Halil, “PKK’nın kentten 
tamamen çekilip çekilmediğinden 
emin olmak için girişimlerimiz de-
vam ediyor.” cevabını verdi.

Sincar’daki Peşmerge Komu-
tanlarından Kasım Şeşo önceki 
gün yaptığı açıklamada “PKK’ya 
bağlı silahlı gruplar, farklı isimler 
altında Şengal’de (Sincar) varlık 
göstermeye devam ediyor, Haşdi 
Şabi ile dayanışma içerisindeler” 
demişti. n AA

PKK’lı teröristlerce düzenlen hain saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3’ü güvenlik korucu-
su, 4’ü asker 7 kişi yaralandı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar başlatıldı

Koruculara hain
saldırı: 6 şehit

Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı 
kırsalında yol yapım çalışmasında 
emniyeti sağlayan güvenlik güçle-
rine bölücü terör örgütü PKK’lı te-
röristlerce düzenlen hain saldırıda 
6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3’ü 
güvenlik korucusu, 4’ü asker 7 kişi 
yaralandı. Siirt Valiliğinden yapılan 
açıklamada, bölgede kaçan terörist-
lerin etkisiz hale getirilmesi için ope-
rasyonlar başlatıldığı belirtildi. Açık-
lamada, “30 Mart 2018 tarihinde 
Ormanardı köyü kırsalında, yol ya-
pım çalışmasında emniyeti sağlayan 
güvenlik güçlerimize bölücü terör 
örgütü PKK’lı teröristlerce düzen-
len saldırıda; 6 Güvenlik Korucusu 
şehit olmuş, 3 Güvenlik Korucusu, 
4 asker yaralanmıştır. Yarılı güven-
lik güçlerimiz ivedi bir şekilde Siirt 
Devlet Hastanesine kaldırılarak, te-
davi altına alınmıştır. Olayı gerçek-
leştiren PKK’lı teröristlerin etkisiz 
hale getirilmesi amacıyla bölgede 
geniş çaplı hava destekli operasyon 
başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve 
üzüntüye boğan bu menfur saldırı-
larda hayatını kaybeden kahraman 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, de-
ğerli ailelerine, yakınlarına başsağ-

lığı ve sabır, yaralanan kahraman 
güvenlik güçlerimize acil şifalar dili-
yoruz” denildi.
ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ 

Siirt’in Eruh ilçesinde teröristler-
ce düzenlenen saldırıda şehit düşen 
6 güvenlik korucusunun cenaze-
si, düzenlenen törenin ardından 
köylerine uğurlandı. Eruh ilçesine 
bağlı Ormanardı köyünde bu sabah 

saatlerinde yol yapım çalışmasının 
emniyetini sağlayan güvenlik güçle-
rine teröristlerce düzenlenen saldı-
rıda şehit düşen güvenlik korucuları 
Mehmet Eren (44), Mehmet Oktay 
(27), Abdullah Yüztaş (40), Sıddık 
Ertan (46), Seyfettin Başkurt (26) ve 
Nevzat Gökçe (37) için cenaze töreni 
düzenlendi. Siirt Devlet Hastane-
si önünde düzenlenen törene, Vali 

Ali Fuat Atik, Emniyet Müdür Vekili 
Saruhan Kızılay, askeri erkan, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri 
ve vatandaşlar katıldı.  Tören, şehit 
korucularının cenazesi katafalka ko-
nulmasıyla başladı. Duaların okun-
duğu tören, naaşların defnedileceği 
Ekmekçiler köyüne uğurlanmasıyla 
sona erdi.
n İHA

Fransız askerleri YPG/PKK’yla işbirliği içinde
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Elektrik fiyatlarına yüzde 2,89 zam 4B’ye geçişte ücretlere yüzde 10 zam

EPDK, elektrik fiyatlarına 1 
Nisan’dan geçerli olmak üzere or-
talama yüzde 2,89 zam yapıldığını 
bildirdi. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa 
Yılmaz, EPDK’nin son kurul top-
lantısında zam kararı aldıklarını 
söyledi. Elektrik fiyatlarının serbest 
piyasa koşullarında belirlendiğini ve 
dövizde yaşanan artışlar gibi unsur-

ların bu maliyetleri etkilediğini be-
lirten Yılmaz, “Son yaptığımız kurul 
toplantısında görevli tedarik şirket-
lerinden enerji temin eden tüketici-
ler için geçerli olan nihai fiyatlarda, 
1 Nisan 2018 tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere ortalama yüzde 
2,89 artış ihtiyacı hasıl olduğunu 
gördük” dedi.  Yılmaz, elektrikte 
ortaya çıkan maliyet artışlarının 

biriktirilerek yıl sonunda toplu bir 
zam olarak yansıtılmasının doğru 
bir uygulama olmayacağına işaret 
ederek, “Bu durumdan hem vatan-
daşımız zarar görür hem de sektö-
rümüz. İhtiyaç hasıl olması halinde 
küçük düzeyli bu tip fiyat artışlarını 
uygulamak hem tüketicimiz hem 
de sektörümüz için daha doğru ola-
caktır.” diye konuştu.  n AA

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) tarafın-
dan bu yıl dördüncüsü düzenle-
nen “TİSK Kurumsal Sosyal So-
rumluluk 2017 Ödül Töreni”nde 
konuşan Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 
işçilerle ilgili önemli çalışmalar 
yaptıklarını söyledi. Taşeron ko-
nusunun bu hafta “son viraja gir-
diği”nin” altını çizen Sarıeroğlu, 
“Çalışmalarımızda Allah’a çok 
şükür büyük bir aksaklık yaşama-
dık. Biraz algı operasyonlarına, 
bilgi kirliliklerine maruz kaldık 
ama sağlıklı bir şekilde yürütmüş 
durumdayız” diye konuştu. Sa-
rıeroğlu, 4C’den 4B’ye geçişlerle 
ilgili de şunları kaydetti:

“Dün akşam itibarıyla 4C’den 
4B’ye geçecek kardeşlerimizle il-
gili de kararnamemiz Resmi Ga-
zete’de yayımlanmış durumda. 
Yüzde 10 ücret artışı ile izin süre-

lerini düzenleyerek 4C’den 4B’ye 
emekçi kardeşlerimizin geçişini 
2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş 
olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 
artış yapıyoruz. İzin sürelerinde 

de bir düzenleme gerçekleşti-
receğiz. Dün yaptığımız Kamu 
Personel Danışma Kurulu’nda bu 
konularla ilgili adım attık.”
n AA

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli 
yerlerindeki parklara ve refüjlere di-
kilen, Türk kültürünün de bir parçası 
olan laleler çiçek açmaya başladı.

Caddeleri, kavşakları, parkları 
ve yürüyüş yolları ile Seydişehir, her 
yıl bahar aylarında zarafetin simgesi 
olan rengârenk lalelerle bir başka gü-
zelliğe bürünüyor. 

Bir devre adını veren, özellikle 
Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün 
bir yere sahip laleler, ilçe merkezin-
de parkları ve meydanları süslüyor. 
Park, yeşil alan ve meydanlarda boy 
gösteren laleler, farklı şekil ve renkle-
riyle zengin bir görsellik oluştururken 
vatandaşların ilgi odağı oldu. Aralık 
ayında dikimleri yapılan lale soğanla-
rının açmasıyla birlikte şehre ayrı bir 
güzellik kattığını kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal “Çiçeklen-
dirme ve peyzaj çalışmalarımız kap-
samında diktiğimiz 80 bin 500 adet 
lale, şehrimizin geçiş güzergâhlarını 
süsleyerek fotoğraf severlerin ilgi 
odağı oluyor. Şehrin sahip olduğu do-
ğal güzellikleri ortaya çıkarmak, şeh-
re oldukça güzel ve modern bir siluet 
kazandırmak amacıyla yeşil alan ve 

ağaçlandırma çalışmalarımızın yanı 
sıra çiçek dikimleri yapıyoruz.  Park-
larımız, orta refüjlerimiz ve diğer ye-
şil alanlarımız şehrin vitrini, görünen 
yüzüdür. Biz de şehrimizin ihtiyacı 
olan bütün yerlerde bu çalışmaları 
yapıyoruz. Seydişehir’de peyzaj ve 
çevre düzenlemesi konusunda ilçe-

ye yakışır görüntüler ve güzellikler 
sunmak hedefimize devam ediyoruz. 
Hedeflerimiz doğrultusunda kavşak 
ve refüjlerde mevsimlik çiçek eki-
mi gerçekleştirerek görsel anlamda 
estetik bir görüntü kazandırıyoruz. 
Seydişehir Belediyesi fen İşleri ekip-
leri olarak daha güzel, yaşanabilir, 

sosyal çevreye duyarlı ve çevreci bir 
ilçe olma noktasında hızlı bir şekilde 
ilerliyoruz. Ekiplerimiz, bahar ayları 
boyunca mevsimine uygun renga-
renk çiçekleri ana arterler, rekreas-
yon alanları, parklar, kavşaklar ve re-
füjlerde dikimlerine devam edecek” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Selçuk’tan robotik
sağım merkezi

Selçuk Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi öğrencileri, Veteriner 
Fakültesi bünyesindeki Prof. Dr. 
Hümeyra Özgen Araştırma ve Uy-
gulama Çiftliği’nde, teorinin yanı 
sıra uygulama yapma olanağı da 
buluyor. Prof. Dr. Hümeyra Öz-
gen Araştırma ve Uygulama Çift-
liği Müdürü ve Veteriner Fakülte-
si Hayvan Besleme ve Beslenme 
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mustafa Selçuk 
Alataş, yaptığı açıklamada, Tür-
kiye’de birçok Veteriner Fakültesi 
bünyesinde araştırma ve uygula-
ma çiftliğinin bulunmadığını be-
lirterek, Prof. Dr. Hümeyra Özgen 
Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nin 
Veteriner Fakültesi’ne yakınlığının 
da önemli bir avantaj olduğunu 
söyledi. Çiftlikte, öğrencilere hem 
uygulama imkânı sunulduğunu 
hem de araştırma yapacak öğretim 
üyelerine olanak sağlandığını ifade 
eden Doç. Dr. Alataş, “Çiftliğimiz-
de farklı üniteler bulunmaktadır. 
Büyükbaş ünitesi, koyunculuk 
ünitesi, köpekçilik ünitesi, kanatlı 
ünitesi, alternatif kanatlı ünitesi, 
domuz ünitesi yer alıyor. Ticari 
bir kaygımız yok ama üniversite 
döner sermayesine de önemli öl-
çüde katkı sağlamaktayız. Bizim 
burada birincil amacımız; öğrenci-
lerimize uygulama yaptırabilecek, 
hayvanlara rahat ulaşabilecek ve 
araştırmacılarımızın uygun dene-
me yürütebilecek ortamlar oluş-
turmaktır. Döner sermayeye hem 
süt ve et, hem de yumurta satışla-
rımızdan önemli bir gelir kaynağı 
sağlanmaktadır. Ayrıca ürettiğimiz 
hayvanlarımızı direkt canlı hayvan 
olarak da satışımız bulunmakta-
dır.” diye konuştu.

“30 VİYOL YUMURTA ÜRETİMİ 
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

Koyunculuk ünitesi, büyükbaş 
ünitesi ve alternatif kanatlı ünite-
si hakkında açıklamalarda bulu-
nan Doç. Dr. Alataş, şöyle konuş-
tu: “Koyunculuk ünitesinde 178 
merinos koyunumuz bulunuyor. 
Bunların içerisinde gebe olanlar 
da var. 1-1,5 aya doğumlar başla-

yacak. Sayı daha da artacak. Tabi 
elimizden çıkaracaklarımız olacak. 
Bunları da kendi satış ünitemiz 
Selvefa’da etlerimizi değerlendi-
rerek hem direkt et satışı veyahut 
da işlenmiş ürün olarak satışa su-
nacağız. Büyükbaş ünitesinde 21’i 
sağılan 49 büyükbaş hayvanımız 
bulunuyor. Kanatlı ünitesinde ise 
950 kanatlı varlığımız bulunuyor. 
Günlük 30 viyol de yumurta üre-
timimiz var ve kendi satış ünite-
mizde Selvefa’da satışa sunuluyor. 
Alternatif kanat ünitemiz var. Şu 
an için alternatif kanatlı bulunma-
sa da öğretim üyelerimizin araştır-
maları için çalışma yapacağı uygun 
ortamlar oluşturulmaktadır. Araş-
tırma için sülün, keklik ve bıldırcın 
yetiştirebilecek ortamımız, kuluç-
kahanemiz bulunmaktadır.”

Doç. Dr. Alataş, çiftlik bün-
yesindeki yem ünitesinde kırıcı, 
karıştırıcı mikserlerle hammad-
de şeklinde alınan yemlerin hazır 
hale getirilebildiğini aktardı. Kö-
pek ünitesinde ise 7 kangal ve 8 
kangal yavrusunun bulunduğunu 
anlatan Doç. Dr. Alataş, “Ayrıca 
araştırma yapılan Golden retriever 
ırkı köpeklerde de şu an besleme 
araştırması yapılıyor. İhtiyaç doğ-
rultusunda sağlıklı, aşısı yapılmış 
hayvan satışı da yapmaktayız” ifa-
delerini kullandı.

“ROBOTİK SAĞIM MERKEZİ 
YAKLAŞIK 20 GÜN SONRA 

FAALİYETE GEÇECEK”
Çiftlik Veteriner Hekimi Mus-

tafa Sedat Arslan, çiftlik bünyesi-
ne kazandırılacak robotik sağım 
ünitesine ilişkin, “Çiftliğimizde, 60 
baş robotik sağım ünitesi bulunan 
bir ahırımız yapılmaktadır. Ünite-
miz, birkaç eksiği tamamlandıktan 
sonra yaklaşık 20 gün içerisinde fa-
aliyete geçirilecektir. Sistem inek-
lerimizi robotik olarak sağacak. 
Sağım sırasında hayvana otomatik 
yemleme yapacak. Ayrıca sağılan 
hayvanların otomatik süt analizini 
yaparak sağılan hayvanın ‘sağlıklı 
mı, hasta mı’ olduğunu tespit edip 
bunu bize bildirecek” dedi.
n HABER MERKEZİ

TÜİK verilerine göre Konya’da ihracat yüzde 12,7, ithalat yüzde 26,8 arttı ve en fazla 
ihracat Irak ile gerçekleştirildi. İhracat içinde en yüksek payı otomotiv sanayi oluşturdu 

Şubat’ta en fazla ihracat 
Irak ile gerçekleştirildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

Konya Bölge Müdürlüğü, 2018 Şubat 
ayı dış ticaret istatistikleri hakkında 
bilgi verdi. TÜİK Bölge Müdürü İs-
mail Çapoğlu tarafından yapılan açık-
lamaya göre Konya’da ihracat yüzde 
12,7, ithalat yüzde 26,8 arttı. 

“2018 Şubat ayı itibarıyla Konya 
ilinden 136 milyon dolar değerinde 
ihracat gerçekleştirildi” diyen Ça-
poğlu, “İhracat değeri bir önceki yılın 
aynı ayına göre (120,6 milyon dolar) 
yüzde 12,7 artış gösterdi. 2018 Şubat 
ayı itibarıyla Konya ilinde 87,8 milyon 
dolar değerinde ithalat gerçekleştiril-
di. İthalat değeri bir önceki yılın aynı 
ayına göre (69,3 milyon dolar) yüzde 
26,8 arttı. Ülkemizde ihracat 2018 yılı 
Şubat ayında, 2017 yılının aynı ayına 
göre yüzde 9 artarak 13 milyar 176 
milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 arta-
rak 18 milyar 936 milyon dolar olarak 
gerçekleşti” ifadelerini kullandı. 

KONYA’DA EN FAZLA İHRACAT
 IRAK’A GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çapoğlu, “Konya’da 2018 Şubat 
ayında en fazla ihracat 15,5 milyon 
dolar ile Irak’a gerçekleştirildi. Bu ül-
keyi 11,1 milyon dolar ile Almanya ve 
6,5 milyon dolar ile İran izlemektedir. 
2017 Şubat ayında ise en fazla ihra-

cat 24,6 milyon dolar ile yine Irak’a 
yapılmıştı. Türkiye’de; Almanya’ya 
yapılan ihracat 2018 Şubat ayında 1 
milyar 359 milyon dolar olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla 864 milyon dolar ile 
İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere 
ve 666 milyon dolar ile ABD takip 
etti. 2018 Şubat ayında en fazla it-
halat 26,1 milyon dolar ile Rusya Fe-
derasyonu’ndan gerçekleştirildi. Bu 
ülkeyi 11,3 milyon dolar ile Çin ve 4,5 
milyon dolar ile Almanya izledi. 2017 
Şubat ayında ise en fazla ithalat 12,6 
milyon dolar ile Çin’den yapılmıştı. 

Türkiye’de; Çin’den yapılan ithalat,  
2018 yılı Şubat ayında 1 milyar 863 
milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 
1 milyar 812 milyon dolar ile Rusya, 1 
milyar 663 milyon dolar ile Almanya 
ve 875 milyon dolar ile Fransa izledi” 
dedi. 

“Konya ilinden yapılan ihracat 
içerisinde en büyük pay motorlu kara 
taşıtlarının motorlarıyla ilgili parça 
ve aksesuarlarına aittir” bilgisini ve-
ren Çapoğlu, şunları kaydetti: “TÜİK 
Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan 
açıklamaya göre; 2018 Şubat ayında 

Konya ilinden yapılan ihracat içerisin-
de en büyük pay 21,1 milyon dolar 
değeri ile Motorlu kara taşıtlarının 
motorlarıyla ilgili parça ve aksesu-
arlarına aittir. Bu değeri 9,9 milyon 
dolar ile Gıda, içecek ve tütün işle-
yen makineler ile 8,8 milyon dolar ile 
Pompa, kompresör, musluk ve vana 
izlemektedir. 2017 Şubat ayında ise 
ihracat içerisindeki paylara bakıldı-
ğında 19 milyon dolarlık değeri ile 
yine Motorlu kara taşıtlarının mo-
torlarıyla ilgili parça ve aksesuarları 
ilk sırada gelmekteydi. Konya ilinde 
yapılan ithalat içerisinde en büyük 
pay Tahıl ve başka yerde sınıflandı-
rılmamış bitkisel ürünlere aittir. 2018 
Şubat ayında Konya ilinde yapılan it-
halat içerisindeki paylara bakıldığında 
27,2 milyon dolarlık değeri ile Tahıl 
ve başka yerde sınıflandırılmamış bit-
kisel ürünler ilk sırada yer almaktadır. 
Bu değeri 7,9 milyon dolar ile Sente-
tik kauçuk ve plastik hammaddeler; 6 
milyon dolar ile Maden kömürü izle-
mektedir. 2017 Şubat ayında yapılan 
ithalat içerisinde en büyük pay 10,1 
milyon dolarlık değeri ile Tahıl ve 
başka yerde sınıflandırılmamış bitki-
sel ürünlere aitti.”   
n EMİNE ÖZDEMİR 

Seydişehir’de lale güzelliği yaşanıyor

 İsmail Çapoğlu
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Konya’da 7 bine yakın Ispartalı yaşıyor. Birlik ve beraberliğe önem veren Ispartalılar, 1998 yılında kurdukları dernek ile biraraya geliyor, Ispar-
ta’yı tanıtmak için gayret gösteriyor. Dernek Başkanı Salih Şevket Yılmaz, “Hemşerilerimizin az da olsa memleket hasretini dindiriyoruz” dedi 

‘Hemşehrilerimizle 
Isparta’yı tanıtıyoruz’

Türkiye’nin önemli illerinden 
birini de Isparta oluşturuyor. Bir-
çok medeniyete ev sahipliği yapmış 
olan Isparta, günümüzde de kültür 
ve tarih şehri olarak önemini ko-
ruyor. Coğrafyası üzerinde çok sa-
yıda göl, gölet, dağ, yayla, kanyon, 
mağara, orman, akarsu ile milli ve 
tabiat parkları bulunan Isparta, bu 
zenginlikleriyle gelen turistlere ve 
doğaseverlere her türlü alternatif 
turizm imkânlarını sunuyor. En fazla 
gül ürünleri ile adından söz ettiren 
Isparta, halısı, elması, kirazı ile de 
dikkat çekiyor. Fakat genelde Ispar-
ta deyince akla gül ve gül ürünleri 
geliyor. Gül yağı, gül sabunu, gül 
reçeli, gül kolonyası, gül parfümü 
gibi ürünler dünyaya yayılıyor. Is-
partalılar ise Türkiye’nin her yerine 
yayılmış vaziyetti. Çeşitli neden-
lerle Anadolu’nun dört bir tarafına 
yayılan Ispartalılar kendi kültür ve 
geleneklerini yaşatmaya, birlik, be-
raberlik içinde dayanışmaya önem 
veriyor. Konya’da da 7 bine yakın 
Ispartalı bulunuyor. Konya’ya değer 
katan Ispartalılar,  Konya Ispartalı-
lar Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
çatısı altında biraraya geliyor, daya-
nışmanın en güzel örneklerini sergi-
liyor. Dernek Başkanı Salih Şevket 
Yılmaz ile derneğin faaliyetlerini ko-
nuştuk. “Derneğimiz Konya da bu-
lunan hemşerilerimiz arasında birlik 
ve beraberliğin sağlanması için çaba 
göstermektedir” diyen Konya Ispar-
talılar Kültür ve Yardımlaşma Der-
neği Başkanı Salih Şevket Yılmaz, 
Isparta’yı en iyi şekilde tanıtmak için 
gayret gösterdiklerini söyledi. 

Öncelikle sizleri tanıyabilir mi-
yiz?

Konya Ispartalılar Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği’nin başkanıyım. 
1998 yılında Konya’ya geldim. Der-
neğimiz 1993 yılında Konya’da faa-
liyetlerine başladı. 2002 yılında iti-
baren derneğin farklı kademelerinde 
görev aldım.  29 Ekim 2017 tarihin-
de yapılan genel kurulun ardından 
başkanlık görevini devraldım. O 
günden buyana çalışmalarımıza de-
vam ediyorum.  

Konya Ispartalılar Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği’nden bahse-
der misiniz? Amaç nedir, ne yap-
maya çalışıyorsunuz?

Derneğimiz 1993 yılından bu 
yana yaşatılmaya, Konya da bulu-
nan hemşerilerimiz arasında birlik 
ve beraberliğin sağlanması için çaba 
göstermektedir. Derneğin amacı 
üyelerin sosyal, ekonomik ve kültü-
rel alanlarda yardımlaşmasını sağ-
lamak ve bu amaca hizmet edecek 
her türlü sosyal, kültürel ve iktisadi 
faaliyetleri destekleyerek üyelerini 
bu alanlarda gelişmesini sağlamak. 
Ayrıca Isparta iline özgün gülcülük 
ve gül mamulleri, halıcılık ve diğer 
el sanatları ile iktisadi ve diğer tica-
ri faaliyetlerin tanıtımını yapmak ve 
faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı-
da bulunmak, turizm değeri taşıyan 

doğal ve tarihi zenginlikleri tanıtıp 
geliştirmekten ibarettir. Bizler Ispar-
ta dışında yaşayan Ispartalılar olarak 
Isparta’mızı en iyi yönüyle temsil 
etmek için çalışmalarımızı gerçek-
leştiriyoruz. 

Dernek olarak yapmış olduğu-
nuz faaliyetler neler? 

Dernek olarak yapmış olduğu-
muz faaliyetlerde ilmi konulara ağır-
lık veriyoruz. Bugüne kadar 50 yakın 
ilmi konferanslar gerçekleştirdik. 
Bu çalışmalarımıza da devam edi-
yoruz. 2017 yılının sonunda dernek 
üyelerimize meyvecilik ve budama 
hakkında konferans verdik. Bizler 
Konya’da Ispartalılar Derneğini de-
vamlı gündemde tutarak ilmi ve 
kültürel alanlarda çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Dernek olarak yap-
mış olduğumuz faaliyetlerin önce-

sinde ve sonrasında yerel basında 
ve şehir protokolümüze bilgilendir-
me faaliyetler gerçekleştiriyoruz. 
Isparta’mızı Konya’da en iyi şekilde 
temsil ediyoruz. Yine dernek olarak 
Ispartalı olup ve Konya’da okuyan 
15 üniversite öğrencilerimize burs-
lar veriyoruz. Konya merkezde şu an 
7 bin hemşehrimiz bulunuyor. Der-
neğimize ise bin 200 Ispartalı hem-
şerimiz üye. 

Dernek olarak  yapacağınız  pro-
jeler nedir ?

İsmimizde bulunan kültür ke-
limesinden dolayı yakın zamanda 
üyelerimize ve gençlere yönelik 
Çanakkale, Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerine geziler düzen-
leyerek buraları tanıtmak istiyoruz.  
Bu konuda yönetim kurulu üyeleri-
miz ile çalışmalarımız devam ediyor. 

Bunun yanında kadınlarımıza ve 
engellilerimize yönelik çalışmaları-
mız var. Konya’da Isparta’nın gül ve 
gül mamulleri, hediyelik eşya, sabun 
ve mum üretimi ile ilgili kurs açma 
çalışmalarımız var.  Projemizi halk 
eğitim merkezlerimiz ile inşallah ha-
yata geçireceğiz.  Hemşerilerimizin 
düğün, nişan, kına doğum ve cenaze 
gibi durumlarını bizlere ulaştırma-
ları halinde diğer hemşerilerimiz ile 
paylaşıyoruz. 

Derneğinizin üyelerinize katkı-
ları nelerdir ?

Derneğimizin üyelerine katkıları 
hemşerilerimiz arasında kaynaşma-
yı ve birlik beraberliği sağlıyor. Bu-
nun yanında Konya’ya yeni gelen 
yada acil bir kan ihtiyacında üyele-
rimizin birbirlerine yardımcı olması 
sağlanıyor. Konya’da hemşerileri-
mizin az da olsa memleket hasretini 
dindiriyoruz. 

Son olarak  hemşerilerinize me-
sajınız nedir?

Bizler Konya Ispartalılar Kül-
tür ve Yardımlaşma Derneği olarak 
hemşerilerimizin ülkemizde birlik 
ve beraberlik içerisinde yaşamasına 
katkı sunmak amacıyla çalışmala-
rımızı gerçekleştiriyoruz.  Konya’da 
okuyan ve Konya’da yaşayan tüm 
hemşerilerimizi derneğimizle iletişi-
me geçmesini rica ediyoruz. Benim 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin 
telefonu 24 saat açıktır.  Hemşeri-
lerimiz www.ispartalilardernegi.org 
adresinden bizlere ulaşabilirler.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

En fazla gül ürünleri ile adından söz ettiren Isparta, halısı, elması, kirazı ile de dikkat çekiyor. Fakat genelde Isparta deyince akla 
gül ve gül ürünleri geliyor. Gül yağı, gül sabunu, gül reçeli, gül kolonyası, gül parfümü gibi ürünler dünyaya yayılıyor.

Konya Ispartalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Salih Şevket Yılmaz, 
Isparta’yı en iyi şekilde tanıtmak için gayret gösterdiklerini söyledi.
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Rusya’dan sınır dışı kararına nota ‘Fransa Suriye’ye asker göndermeyecek’
Rus diplomatları sınır dışı eden 

ülkelerin büyükelçilerinin, Rusya 
Dışişleri Bakanlığına çağrıldıkları 
bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlı-
ğından yapılan yazılı açıklamada, 
“Skripal olayı” nedeniyle Rusya’ya 
yönelik hasmane adım atan ülke-
lerin büyükelçilerinin, bakanlığa 
çağrıldıkları belirtildi. Büyükelçi-
lere protesto notalarının verile-
ceğine dikkat çekilen açıklamada 
ayrıca Rus tarafının mütekabiliyet 
gereği atacağı adımlara ilişkin de 
bilgilendirme yapılacağı ifade edil-
di. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov, dün yaptığı açıklamada, 
Rus diplomatları sınır dışı eden 
ülkelere aynı şekilde karşılık ve-
rileceğini söylemişti. Rusya Dışiş-
leri Bakanlığından yapılan yazılı 
açıklamada da ABD’nin Moskova 
Büyükelçiliğinde çalışan 58 per-
sonelin yanı sıra ABD’nin Yekate-
rinburg Konsolosluğunda çalışan 2 

personelin “istenmeyen şahıs” ilan 
edildiklerine ve 5 Nisan’a kadar 
Rusya’yı terk etmeleri gerektiğine 
yönelik kararın ABD Büyükelçisi 
Jon Huntsman’e iletildiği belir-
tilmişti. İngiltere, ABD, bazı AB 

üyeleri ve NATO, eski ajan Sergey 
Skripal ve kızı Yuliya Skripal’ın İn-
giltere’de zehirlemesine tepki ola-
rak bazı Rus diplomatları sınır dışı 
etme kararı almıştı.
n AA

Fransa Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı Elysee yetkilisi, Suriye’ye 
asker gönderileceği iddialarını ya-
lanlayarak, Fransa’nın Suriye’ye 
asker göndermeyeceğini ve bu 
ülkede yeni bir askeri operasyon 
düzenlemeyi planlamadığını açık-
ladı. Elysee Sarayı yetkilisi, Cum-
hurbaşkanı Emanuel Macron’un 
terör örgütü PYD/PKK’nın para-
van kuruluşu SDG’den (Suriye 
Demokratik Güçleri) bir heyetle 
görüşmesi sonrası Fransız bası-
nında çıkan iddialar ile ilgili AA’ya 
konuştu. Fransız basınında çok sa-
yıda haber çıktığını ve farklı bilgi-
ler paylaşıldığını ifade eden yetkili, 
“Bu konuda Fransa’nın pozisyonu 
değişmedi. Fransa Suriye’ye asker 
göndermeyecek ve bu ülkede yeni 
bir operasyon düzenlemeyi plan-
lamıyor. Biz DEAŞ ile mücadelede 
uluslararası koalisyonun çizgisini 
takip ediyoruz.” ifadelerini kul-

landı. Fransız basını, Macron ile 
görüşen SDG heyetinin ağzından, 
“Macron’un Fransa’nın Suriye’ye 
asker göndereceği” iddiasına yer 
vermişti. Bu açıklamaları internet 
sayfalarında son dakika gelişmesi 
olarak ve Fransa’nın resmi açıkla-

ması şeklinde yayınlayan çok sa-
yıda gazete ve dergi, daha sonra 
Elysee Sarayı’ndan yapılan yazılı 
açıklama ile haber metinlerinde 
değişikliğe gitmek zorunda kal-
mıştı.
n AA

Suriye’deki Esed rejiminin ab-
lukada tuttuğu Doğu Guta’dan ay-
rılmak zorunda kalanları taşıyan 
konvoy Doğu Guta’dan Hama’ya 
hareket etti. Doğu Guta’da bazı Su-
riyelilerin de tahliye için bekleyişleri 
sürüyor.  Doğu Guta’dan edinilen 
bilgiye göre, Rusya’nın garantörlü-
ğünde yürütülen görüşmeler sonu-
cu, Doğu Guta’nın Arbin, Zemelka 
ve Ayn Terma yerleşimlerini kap-
sayan tahliyeler sürüyor.  Hasta ve 
yaralılar ile askeri muhalif unsurları 
taşıyan 3 bin 596 kişinin bulunduğu, 
69 otobüsten oluşan onuncu konvo-
yun, öğle saatlerinde ülkenin orta 
kesimindeki Hama’ya ulaştığı öğre-
nildi.  Konvoyda daha önce yaralan-
mış ve hayati tehlikesi olan hastalar 
bulunduğu kaydedildi.  Konvoyun 
Hama’dan muhalif ve rejim karşıtı 
silahlı grupların kontrolündeki İd-
lib ve batı Halep kırsalındaki geçici 
barınma merkezlerine gitmesi bek-

leniyor.  Ancak söz konusu geçici 
barınma merkezlerinde kontenjanın 
dolduğu, sivillerin okul ve camilere 
sığınmak zorunda kaldıkları bildiril-
di. 

Bu arada, gün içerisinde Doğu 
Guta’dan tahliye edilip Hama iline 
varan kişilerin sayısı 7 bine ulaştı.  
Geçen hafta başlayan zorunlu tah-

liyelerde bölgeden çıkanların sayısı 
ise 37 bini aştı. 

İlk iki konvoy, Haresta ilçesinden 
çıkmak zorunda kalanları tahliye et-
mişti. Bundan sonra Arbin, Zemalka 
ve Ayn Terma beldelerinden tahliye 
süreci başlamıştı.  Tahliyeler devam 
ederken, Esed rejimi ve destekçile-
rinin binlerce kişiyi katlettiği Doğu 

Guta’nın Duma ilçesi ise hala abluka 
altında tutuluyor.

TAHLİYEYE GİDEN SÜREÇ
Esed ve destekçileri, Rusya’nın 

hava desteğini alarak muhaliflerin 
kontrolündeki Doğu Guta’yı ele ge-
çirmek için 19 Şubat’ta harekete 
geçmişti. Bu tarihten itibaren rejim 
ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 
bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan 
ve karadan düzenlediği saldırıları yo-
ğunlaştırmıştı. Saldırılar sonucu çok 
sayıda sivil yaşamını yitirirken, evle-
ri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz 
kalan binlerce sivil yer altındaki sığı-
nak ve bodrum katlarına saklanmış-
tı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyinin (BMGK) 24 Şubat’ta aldığı 
ancak başlama süresi belirtilmeyen 
ateşkes kararına rağmen rejim ve 
destekçilerinin yoğun saldırısı altın-
da kalan Doğu Guta’da sivil ölümleri 
devam etmiş, uluslararası toplumun 
girişimleri sonuç vermemişti.   n AA

Başbakan Yıldırım, 
Aliya’ya dua etti

Başbakan Binali Yıldırım, Ko-
vaçi Şehitliği’ni ve Bosna Her-
sek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya 
İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. 
Yıldırım, Bosna Hersek’te temasla-
rının son gününde başkent Saray-
bosna’daki Kovaçi Şehitliği’ne gitti. 
Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek 
Bakanlar Konseyi Başkanı Denis 
Zvizdic ile Kovaçi Şehitliği’ne çiçek 
bıraktı. Ardından yürüyerek şehit-
lik alanındaki Bosna Hersek’in ilk 
Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç’in 
kabrine geçen Yıldırım, Zvizdic 
ile buraya da çiçek bırakarak dua 
etti. Şehitler için Kur’an-ı Kerim 
okunmasının ardından Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafın-
dan dua okundu. Erbaş, duasında 
“Müslümanlara birlik ve beraberlik 
ver, her türlü tefrika ve fitneden 
uzak eyle Allahım. Vatanlarımıza, 
memleketlerimize göz diken düş-
manlara fırsat verme. Allahım, 
vatanlarımız için bayraklarımız 
için şehit olan bütün şehitlerimize 
rahmet eyle.” ifadelerini kullandı. 
Ziyarette, Başbakan Yardımcısı Re-
cep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 

AK Parti Grup Başkanvekili Musta-
fa Elitaş, Bosna Hersek Reis-ul Ule-
ması Hüseyin Efendi Kavazoviç ile 
diğer yetkililer de yer aldı. Saray-
bosna şehir merkezindeki Kovaçi 
Şehitliği’nde, Bosna Hersek’in ilk 
Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbego-
viç’in kabri, Bosna Savaşı sırasında 
şehit olan askerlerin mezarlarının 
arasındaki kubbe şeklindeki ya-
pıda yer alıyor. Şehitliğin yanında 
Osmanlı mezarları da bulunuyor. 
Savaş sırasında hayatını kaybeden 
Bosnalılar, Sırp keskin nişancıları-
nın ateşinden korunmak amacıyla 
gece vakti bu şehitliğe defnedildi. 
Aliya İzzetbegoviç’in, “Vasiyetim-
dir, beni şehitlerimin yanına gö-
mün. Benim yanım onların yanı-
dır. Beni ayrı bir yere defnetmeyin, 
zira benim ziyaretime gelenler 
onlardan da dualarını esirgemesin, 
mahzun kalmasınlar.” sözü üzeri-
ne vefatının ardından naaşı buraya 
defnedildi. Müslüman mezarları-
nın yanında göze çarpan Hristi-
yan mezarları da yaşanan dram 
karşısında kayıtsız kalamayan ve 
Boşnaklarla aynı saflarda savaşan 
Hıristiyanlara ait mezarlar olarak 
şehitlikte yer alıyor.  n AA

Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Gü-
nü’nün 42. yılında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” için Gazze’de sınıra doğru harekete geçildi

Filistinliler ‘Büyük 
Dönüş’ için yürüyor

Tarihi Filistin topraklarındaki İs-
rail işgaline karşı direnişin sembolü 
haline gelen Toprak Günü’nün 42. 
yılında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” 
için Gazze’de sınıra doğru harekete 
geçildi. Filistin bayrakları taşıyan çok 
sayıda kişi, 1948’de topraklarından 
göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş 
hakkını savunmak ve İsrail’i protes-
to için Gazze’nin Han Yunus kenti 
doğusundaki İsrail sınırına akın etti.  
İsrail’in 30 Mart 1976’da Filistinlilere 
ait binlerce dönüm araziye el koy-
masının ardından yaşanan olayların 
anıldığı “Toprak Günü”nde Filistinli 
grupların günler öncesinden yaptığı 
“Büyük Dönüş Yürüyüşü” çağrısına 
katılmak için halk sınıra doğru yü-
rümeye başladı. Filistin bayrakları 
taşıyan çok sayıda kişi, 1948’de top-
raklarından göçe zorlanan Filistin-
lilerin dönüş hakkını savunmak ve 
İsrail’i protesto için Gazze’nin kuzey, 
güney ve orta kesimlerindeki bölge-
lerden sınıra doğru yürüyüşe geçti. 
Gazze’nin çeşitli yerlerinden gelen 
eylemciler, sınırın yaklaşık 700 met-
re yakınında toplanarak gösteri yapa-
cak. Yürüyüş Düzenleme Komitesi, 
sınıra 700 metre kala eylemcilerin 
buluşacağı noktaları belirlerken, bu 
bölgelerde eylemler yapılacağı için 
çadırlar kurdu. Çadırlara “Dönüş 
Kampları” adı verilirken, bazı çadır-
ların üstüne de Filistinlilerin 1948’de 
İsrail tarafından zorla çıkarıldıkları 
köylerin ismi yazılı pankartlar asıldı.

YÜRÜYÜŞE HAMAS LİDERİ 
HENİYYE DE KATILIYOR

Yürüyüşe katılan Hamas Siyasi 
Büro Başkanı İsmail Heniyye, ey-
lemde yaptığı konuşmada, “Eskiden 
düşmanların lider kadrosu ‘Büyükler 
ölür küçükler unutur’ derdi, işte bü-
yükler, küçükler, dedeler ve torunlar 
buradalar ve geri dönüş şarkıları söy-
lüyorlar.” dedi.

Filistin’in alternatifi olmadığı 

gibi geri dönüşten başka çarenin de 
bulunmadığını dile getiren Heniyye, 
Filistinlilerin 1948’de zorla çıkarıldık-
ları topraklarına dönmekte kararlı ol-
duklarını ifade etti. Heniyye, geri dö-
nüş konusunun yalnızca söylemlerde 
kalmasına kesinlikle razı olmayacak-
larını vurgulayarak, bunun hayata 
geçmesi için tüm yollara başvuracak-
larını vurguladı.

İSRAİL TEYAKKUZDA: “SINIRI 
GEÇENLERİ VURUN TALİMATI”
Öte yandan Filistinlilerin barışçıl 

olacağını vurgulamasına rağmen İs-
rail ordusunun eyleme karşı hazırlık 
yaptığı bildirildi. İsrail’in Haaretz ga-
zetesinde yer alan haberde, ordunun 
sınırı aşmaya çalışan Filistinlileri vur-
ma konusunda “açık talimat” aldığı 
belirtildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI 
LİBERMAN ARAPÇA TWEET ATTI
İsrail Savunma Bakanı Avigdor 

Liberman, sosyal paylaşım sitesi 
Twitter’daki hesabından Arapça yap-
tığı açıklamada, Gazze’deki Filistinli-
lere seslenerek, “Hamas sizin haya-
tınızla oynuyor. Sınırdaki betonlara 
yaklaşanlar hayatını tehlikeye atar. 
Normal hayatınıza devam etmenizi 

ve kışkırtmalara katılmamanızı tavsi-
ye ederim.” ifadelerini kullandı. İsrail 
Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, 
önceki gün Filistinlilerin yürüyüş sı-
rasında İsrail altyapılarına saldırması 
durumunda orduya gerçek mermi 
kullanma izni vereceğini bildirmişti.

Eisenkot, yürüyüş nedeniyle ba-
riyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail 
topraklarına sızma girişimlerini en-
gellemek için takviye birlikler konuş-
landırılacağını kaydetmişti.

İSRAİL GAZZE SINIRINI 
ASKERİ BÖLGE İLAN ETTİ

İsrail, Filistinlilerin Gazze sınırın-
da düzenlediği “Büyük Dönüş Yü-
rüyüşü” ile eş zamanlı olarak Gazze 
sınırını “kapalı askeri bölge” ilan etti.  
İsrail ordusundan yapılan yazılı açık-
lamada, “Gazze-İsrail sınırının kapalı 
askeri bölge ilan edildiği ve buralarda 
yapılacak herhangi bir eylemin or-
dunun iznine tabi olduğu” belirtildi. 
Binlerce Filistinlinin sınırın Gazze ta-
rafındaki 6 noktada toplandığı kayde-
dilen açıklamada, bazı eylemcilerin 
İsrail askerlerine taş attığı askerlerin 
de eylemcilere müdahale ettiği ifade 
edildi. Sınır bölgelerindeki Yahudi 
yerleşim birimlerine ilişkin ise “İsrail 

ordusunun, büyük birliklerle her tür-
lü senaryoya karşı hazırlıklı olduğu 
ve İsrail’in otoritesine ya da savunma 
alt yapısına zarar verilmesine izin ve-
rilmeyeceği” şeklindeki ifadelere yer 
verildi. Açıklamada ayrıca yaşanacak 
olaylardan ve sonuçlarından Ha-
mas’ın sorumlu olduğu ileri sürüldü.
GAZZE’DE ŞEHİT SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi’nde İsrail askerleri 
tarafından şehit edilen Filistinlile-
rin sayısının 5’e yükseldiği bildirildi. 
Gazze’de Filistinli grupların çağrısıy-
la Gazze-İsrail sınırında Han Yunus 
kentinde toplanan Filistinliler, “30 
Mart Toprak Günü” dolayısıyla “Bü-
yük Dönüş Yürüyüşü” düzenledi. 
Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçle-
rinin göstericilere müdahale etmesi 
sonucu yaralanan bir Filistinli, çevre-
deki vatandaşlar tarafından bölgeden 
uzaklaştırıldı. Gazze’deki Filistin Sağ-
lık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada 
“Sabah saatlerinden bu yana Gazze 
Şeridi’deki hastanelere ulaşan Filis-
tinli şehitlerin sayısı 5’e yükselirken, 
yaralı sayısı da 370 oldu.” dedi.
n AA

Doğu Guta’dan çıkanların sayısı 37 bini aştı

“30 Mart Toprak Günü” dolayısıyla “Büyük Dönüş Yürüyüşü” düzenleyen Filistinlilere İsrail 
askerleri müdahale etti. Müdahale sonucu 5 Filistinli şehit olurken 370 Filistinli yaralandı. 

Cumhuriyet tarihin-
de çok sayıda siyasetçi 
gelmiş ve geçmiştir. 
Bunlar içinde merhum 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
yeri başkadır. 

Müslüman Türk 
milletinin kök değerleri-
ni temsil eden bir yiğitti 
merhum Yazıcıoğlu. 

Anadolu’nun bozul-
mamış damarını temsil 
eder merhum Yazıcıoğlu...

Türklük dünyasının tek ümidi olan 
Anadolu Türklüğünün siyasetteki tem-
silcisidir merhum Yazıcıoğlu...

Sadece Müslüman olmayan aynı 
zamanda Yüce İslam dininin temsilcisi 
mevkiinde olan ve bin yıl İslam davası-
nı omuzlamış bir anlayışı temsil eder 
merhum Yazıcıoğlu...

Ülkemizde İslam denilince akıl-
larına İran gelen sarhoş ve ayyaşlara 
“TÜRKİYE İRAN OLMAZ AMA SU-
RİYE DE OLMAYACAKTIR” şeklinde 
gürleyerek Türklerin ehl-i sünnet ol-
duğunu hatırlatan bir Türktür merhum 
Yazıcıoğlu.....

Türk’ün Müslüman olmakla an-
cak tam bir Türk olacağını hayatıyla 
ve mematıyla tevsik eden bir yiğittir 
merhum Yazıcıoğlu....

Namlusunu milletine çeviren değil 
düşmana çeviren bir orduya “Türk or-
dusu” denilir anlayışını “erkekçe” ifade 
eden yegane siyasetçidir merhum Ya-
zıcıoğlu....

Kanaatimiz odur ki, 
gittikçe marjinalleşen 
ihanet şebekeleri tarafın-
dan bir suikast neticesi 
şehid edilmiştir merhum 
Yazıcıoğlu...

Merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu’nu rahmetle 
hatırlıyor ve kendisine 
fatihalar gönderiyoruz. 

SİVAS
1950’li yıllar. 
İki Sivas’lı konuşuyor. 
Birisi diğerine diyor ki; 
Alafranga müzik ile Alaturka mü-

zik arasında ne fark var? 
Diğer Sivaslı cevap veriyor; 
“Radyoyu açtığında çalmakta olan 

müziği duyduğunda radyonun sesini 
biraz daha fazla açıyorsan bil ki, bu 
alaturka müziktir. Yok radyonun sesini 
kısıyorsan bil ki o alafrangadır....”. 

Bu ölçüye bayıldım ben. 
Bu Sivaslılara gerçekten nükdetan 

insanlar. 
1930’lu yıllarda Cumhurbaşkan-

lığı sanfoni orkestrası Sivas’ta icra 
edildikten sonra Sivaslı’nın birisine 
sanfoniyi nasıl bulduğunu sormuşlar.

Sivaslının cevabı şöyle; 
“Sivas Sivas olanı böyle zulüm 

görmemiştir”...
Sivas denilince aklıma merhum 

Muhsin Yazıcıoğlu gelir. Bu vesileyle 
kendisine Fatihalar gönderiyorum. 

Siz de gönderin.

MUHSİN YAZICIOĞLU

haber@konyayenigun.com
DOÇ DR. ÖMER AKDAĞ
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CarrefourSA, Konya’daki ilk süpermarketini hizmete açtı. CarrefourSA Genel Müdürü 
Z. Hakan Ergin, “Konyalılar, alışverişin süperini, CarrefourSA Süper’de yapacaklar” dedi

CarrefourSA, Konya’da
ilk süpermarketini açtı

Sınav’ın hedefi basketbolda şampiyonluk

Türkiye perakende sektörünün 
öncü markası CarrefourSA, daha 
etkin ve verimli bir hizmet sunmak 
için yeniliklerle dolu süpermarket 
yatırımlarına Türkiye’nin yüzölçü-
mü en büyük kenti Konya ile devam 
ediyor. 

Toplam 2300 metrekare alana 
sahip Konya Kent Plaza AVM Car-
refourSA Süper; yaş sebze – meyve, 
kasap ve şarküteri ürünleri, deniz 
mahsulleri, unlu mamuller ve kuru-
yemişin yanı sıra elektronik, temizlik 
ve kozmetik reyonlarında çok sayıda 
ürün çeşidiyle hizmet veriyor. 

Sabancı Holding ve Carrefour 
iştiraki CarrefourSA, Konya’daki ilk 
süpermarketini CarrefourSA Genel 
Müdürü Z. Hakan Ergin ve Carre-
fourSA (Süper-Gurme-Mini )Satış 
Genel Müdür Yardımcısı Ayten 
Engin Erçevik’in katılımıyla Konya 
Kent Plaza AVM’de hizmete açtı. 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Helvacızade Yönetim Kuru-
lu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de 
açılışa katıldı.  

CARREFOURSA KALİTESİ 
İLE BÜYÜK BEĞENİ GÖRECEĞİZ 
CarrefourSA Genel Müdürü Z. 

Hakan Ergin, CarrefourSA olarak tü-
keticilerine çeşidi bol ve taze ürünle-
ri doğru lokasyonlarda buluşturmak 
amacıyla yatırımlara imza attıklarını 
belirterek, Konya’nın Türkiye’nin 
yüz ölçümü bakımından en büyük-
şehri olduğuna dikkat çekti. 

Büyük mutasavvıf Hz. Mev-
lana’nın türbesinin Konya’da ol-
duğunu kaydeden Z.Hakan Ergin, 
hoşgörü kenti Konya’nın doğal ve 
tarihsel zenginlikleriyle büyük önem 
taşıdığını vurguladı. Konya’nın bir-
birinden lezzetli yemeklerinden 

bahsederek Konya mutfağına da 
dikkat çeken Z. Hakan Ergin, şunla-
rı söyledi: “CarrefourSA’nın olması 
gerektiğine inandığımız yerlerde 
yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Bu çerçevede Konya’daki ilk mar-
ketimizi, şehrin önde gelen alışveriş 
merkezleri Kent Plaza AVM’de açtık. 
Yaklaşık 2,2 milyon nüfusuyla Tür-
kiye’nin en kalabalık yedinci şehri 
olan Konya’da CarrefourSA kalitesi, 
güvencesi, uygun fiyat politikası ve 
ürün çeşitliliği ile yer almaktan mut-
luluk duyuyoruz. Bir Orta Anadolu 
şehri olan Konya’da müşterilerimize 
yalnızca alışveriş yapabilecekleri bir 
ortam değil yılın her mevsimi taze 
ve çeşidi bol deniz mahsulü sunarak 
yemek alışkanlıklarına yeni tatlar 
katmak istiyoruz. Uzmanlık alanımız 
olan taze gıda, kasap ve balık reyon-
larımızın Konyalılar tarafından bü-
yük bir ilgi göreceğine inanıyoruz.” 

Tüketicilere taze gıdada bol ve 

çeşitli ürünü uygun fiyata sunabil-
mek adına fark oluşturan projelere 
imza attıklarını,yeni açılan süper-
markette gıda dışında, elektronik 
ürünler, temizlik ve kozmetik ürün-
lerine de ulaşmanın mümkün ol-
duğunu hatırlatan Z.Hakan Ergin, 
“Konyalılar, alışverişin süperini, Car-
refourSA Süper’de yapacaklar” dedi.  

BOL ÇEŞİT VE TAZE 
ÜRÜNLER SUNUYORUZ 

CarrefourSA Satış Genel Müdür 
Yardımcısı Ayten Engin Erçevik de, 
Konya’da ilk olma özelliğini taşıyan 
CarrefourSA Süpermarketi, şehri-
nuluslararası tek alışveriş merkezi 
olma özelliğini taşıyan Kent Plaza 
AVM’de açıldığını belirterek, konu-
munun önemine dikkat çekti. 

Tüketicilerin,  ihtiyaçlarını karşı-
lamak için ayırdıkları zaman dilimini 
keyifli bir alışverişe dönüştürmek 
için birçok yenilik gerçekleştirdik-
lerini belirten Ayten Engin Erçevik, 

bol, çeşitli ve kaliteli ürünleri uygun 
fiyatla Konyalılara sunmaya hazır-
landıklarını belirterek, şunları söy-
ledi: “Yenilediğimiz süpermarket 
konseptimizi, Konya’ya taşımanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Süpermar-
ketimizde tüketicilerimize çeşidi bol 
ve taze ürünlerle dolu sebze – mey-
ve ürünleri, kaynağı belli olan etle-
rin yer aldığı kasap reyonu, sezonda 
70 – 80 farklı balık türü, lezzetli ek-
mek ve pasta çeşitlerinden oluşan 
unlu mamullerin yanı sıra organik 
ürünlerden yöresel ürünlere ve ku-
ruyemişlere kadar geniş ürün yelpa-
zesiyle ve yüksek servis kalitesiyle 
hizmet vereceğiz. Yalnızca gıda de-
ğil, ev tekstilinden elektroniğe kadar 
çeşitliliği artırarak farklıürünlere de 
reyonlarımızda yer veriyoruz. Böy-
lelikle başta taze gıda olmak üzere 
Konya’da günlük alışverişin adresi 
olacağız.”
n TEVFİK EFE

2017/2018 öğretim yılı okul 
sporları basketbol genç erkekler b 
kategoride şampiyon olan Konya Sı-
nav Koleji geçtiğimiz günlerde Tür-
kiye şampiyonası yolunda Adana’da 
yapılan gurup elemelerinden de bü-
yük zaferler ile dönmüştü. Şampiyo-
nanın en büyük favorisi olan Sınav 
Koleji, Adıyaman’da devam eden 
yarı finallerde rüzgâr esmeye devam 
ediyor. Sınav Koleji Şampiyonanın 
3. gününde maçlara tüm ağırlığını 
koyarak bir bir kazanmasını bildi. 31 
Mart Cumartesi günü final havasın-
da geçecek olan Ankara 1.’si Özel 
Arı Koleji ile oynayacağı maç önce-
sinde oldukça moralli olan takımızda 
eksik ve cezalı sporcu bulunmuyor. 
Koç Sertaç Kursav yönetiminde id-
manlarını sürdüren Sınav’ın kartal-
ları yarın ki maça hem mental hem 
de fiziksel olarak hazır. 

Sınav Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu adına bir açıklama yapan Ga-
lip Ünal, “Yarın oynanacak maç çok 
büyük bir final. Kazanmamız halin-
de bu sene Konya da yapılacak. Fi-
nallere ve son sekiz takıma kalmak 
için çok önemli bir maç. Onun için 
Yönetim Kurulu olarak takımızın 
yanındayız. Konya’da bizim hem ör-
nek bir ev sahipliği yapmak hem de 
Konya’mızı büyük bir onurla temsil 
etmek ve inşallah şampiyon olarak 
bu zamana kadar olmayan bir hayali 
gerçekleştirmek için büyük bir fırsat 
ve biz bunu Sınav Ailesi olarak çok 
istiyoruz. Takımıza antrenörlerimize 
güveniyoruz ve inanıyoruz” dedi. 

TÜRKİYE ŞAMPİYONU 
OLMAK İSTİYORUZ

Konya Sınav Koleji Müdürü 
Muhammed Yavuz Gürbüzer de, 
Konya Yenigün Gazetesi’ne açıkla-
malarda bulundu. “Bu zamanlara 
kolay gelinmedi zorlu ve meşakkatli 
bir uğraşın ve emeğin sonucu” di-
yen Gürbüzer, şunlar kaydetti: “B 

Takımı’nın üst üste 2. kez Türkiye 
yarı finallerinde olmasından çok 
mutluyuz. Sınav Eğitim Kurumları 
olarak basketbola verdiğimiz önem 
ve değerle, 2.senemizde de şampi-
yon olarak Konya’mızı temsil etmek 
çok büyük bir gurur dedi.Ayrıca bu 
sene Finaller Konya’da bunun içinde 
Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz. 
Konya’da, Adana’da şampiyon olduk 
ve şimdi Adıyaman’da da şampiyon 
olmak ve bu gençlerimizle Konya’da 
şampiyon olarak kupayı kaldırmak. 
Bunu başaracağımıza olan inancımız 
ve takıma olan güvenimiz tamdır. 
Ayrıca maçlarda bizi yalnız bırakma-
yan ailelerimize, öğretmenlerimize 
ve öğrencilerimize de minnettarım. 
Tüm Takım oyuncularımıza ve Tek-
nik Heyete Baş Antrenör İbrahim Öz 
ve Koç Sertaç Kursav’a başarılar di-
liyorum, bize bu coşku ve heyecanı 
yaşattıkları için her birine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.” 

Ayrıca Sınav Eğitim Kurumla-
rımızın değerli yöneticileri sadece 
eğitim ve spora değil eğitimin her 
kademesinde ve her alanda proje-
ler ürettiğini ve yatırımlar yaptığını 
da belirten Gürbüzer, “Tabi ki bu 
başarılar elde edilirken çok büyük 
emekler veriliyor fedakârlıklar ya-
pılıyor. Başta yönetim kurulumuz 
Tevfik Kart, Mustafa Özkök Galip 
Ünal ve Fatih Doğancı olmak üzere 
emeği geçen herkese şahsım ve Eği-
tim Kurumumuz adına çok teşekkür 
ediyorum” dedi. 
n MUHAMMED SAYDAM

Muhammed Yavuz Gürbüzer

Galip Ünal

Konya’nın basketboldaki gururu Sınav Koleji, Adıyaman’da yarı finallerden zaferle 
dönerek son 8 takıma kalmak ve Konya’da yapılacak finallerde şampiyon olmak istiyor.

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin ve CarrefourSA Satış Genel Müdür 
Yardımcısı Ayten Engin Erçevik, süpermarketin Konya’da fark oluşturacağını belirtti.
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Bursaspor, bugün deplasmanda 
karşılaşacağı Antalyaspor’u mağlup 
ederek galibiyet serisi başlatmak 
istiyor. Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto 
Süper Lig’in 27. haftasında deplas-
manda Antalyaspor ile karşılaşacak. 
Ligde son oynadığı Sivasspor ma-
çından galibiyetle ayrılarak moral 
bulan Timsah, milli maçlar sebebiyle 
lige verilen aranın ardından çıkacağı 
Antalyaspor maçından da galibiyetle 
ayrılarak seri başlatmak istiyor. 

SÜPER LİG’DE 44. RANDEVU 
İki ekip bugün oynayacakları 

karşılaşmayla ligde 44. kez karşı 
karşıya gelecek. Daha önce oynanan 
43 mücadelede Bursaspor 20 kez 
sahadan galibiyet ile ayrılırken, An-
talyaspor ise 12 mücadelede gülen 
taraf olmayı başardı. 11 karşılaşma 

ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk 
yarısında Bursa’da oynanan karşılaş-
mayı yeşil-beyazlı ekip 4-0’lık sonuç-
la kazanmıştı. Bursaspor’un gollerini 
Agu, Aziz Behich, Jembo ve Batalla 
kaydetmişti. 
BURSASPOR’DA SAKATLAR İYİLEŞTİ 

Bursaspor’da sakatlığı süren 
Badu, yarınki mücadelede forma 
giyemeyecek. Sakatlıkları geçen 
Moussa Sow, Ertuğrul Ersoy, Barış 
Yardımcı ve Yusuf Erdoğan ise kafi-
lede yer aldı. 

SON ANTRENMAN ANTALYA’DA 
Dün sabah saatlerinde Yenişehir 

Havaalanı’ndan özel uçakla Antal-
ya’ya giden yeşil-beyazlı kafile, son 
çalışmasını basına kapalı olarak An-
talya’da gerçekleştirecek. Ardından 
kamp yapılan otele geçecek olan 

kafile, maç saatini beklemeye baş-
layacak. 

TİMSAH’IN DEPLASMAN
 KARNESİ KÖTÜ 

Bu sezon deplasmanda yalnızca 
2 kez galip gelebilen Bursaspor, son 
oynadığı 5 dış saha maçından ise 
puan çıkartamadı. Son 5 deplasman 
maçında yalnızca 2 gol atabilen Tim-
sah, bu şanssızlığını ise Antalyaspor 
karşısında kırmak istiyor. 

DÜDÜK HALİL UMUT MELER’DE 
Bugün Antalya Stadyumu’nda 

saat 16.00’da başlayacak olan müsa-
bakayı Halil Umut Meler yönetecek. 
Meler’in yardımcılıklarını İbrahim 
Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömür-
cüoğlu yapacak. Müsabakanın dör-
düncü hakemi ise Bülent Birincioğlu. 
n İHA

Bursaspor, Antalyaspor deplasmanına çıkıyor

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Ta-
rık Ongun ve Bahattin Duran’ın Rusya’da yapılacak olan 
2018 Dünya Kupası’nda görev yapacağı açıklandı. FIFA, 
Rusya’da organize edilecek 2018 Dünya Kupası’nda düdük 
çalacak olan 36 hakemin ismini açıkladı. FIFA kokartlı ha-
kem Cüneyt Çakır’ın ismi de Dünya Kupası’nda görev alacak 
hakemler arasında yer aldı. Çakır’ın yanı sıra yan hakemler 
Tarık Ongun ve Bahattin Duran’ın da turnuvada görev alaca-
ğı belirtildi. Bu yıl 14 Haziran’da başlayacak olan turnuvada, 
1938 yılından bu yana ilk kez İngiliz hakem yer almazken, 
İngiltere’nin yanı sıra Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’den 
hiçbir hakemin organizasyonda görev yapamayacağı ifade 
edildi.   n İHA

Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe’nin, sahasında 
Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçı Hüseyin Göçek yönete-
cek. Göçek, bu sezon İzmir ekibinin 5. maçında görev ya-
pacak. Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar 
günü oynanacak olan Göztepe-Kasımpaşa karşılaşmasını 
İstanbul bölgesi hakemlerinden Hüseyin Göçek’in yönete-
ceği açıklandı. Deneyimli hakem, bu sezon 5. kez İzmir eki-
binin maçında düdük çalacak. Göztepe, daha önce Göçek’in 
yönettiği 4 maçtan 7 puan çıkarmayı başardı. 41 yaşındaki 
hakem, bu sezon ilk olarak sarı-kırmızılı takımın 8. haftada 
deplasmanda oynadığı Antalyaspor karşılaşmasında görev 
almış ve İzmir temsilcisi bu maçtan 3-1’lik galibiyetle ay-
rılmıştı. 11. haftada Göztepe’nin sahasında Beşiktaş’a 3-1 
kaybettiği maçın da hakemi olan Göçek, 16. haftada yine 
aynı stadyumda Göztepe’nin Atiker Konyaspor’u 1-0 ile geç-
tiği maçta da düdük çalmıştı. Tecrübeli hakem, son olarak 
da 20. haftada Trabzonspor ile Göztepe’nin golsüz berabere 
kaldığı karşılaşmada görev yaptı.  n İHA

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında bu-
gün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. 
Yeni Malatya Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı, 
Arda Kardeşler yönetecek. Kırmızı-siyahlı ekipte, kart ceza-
lısı Siarhei Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Jailton 
Paraiba ve Ahmet İlhan Özek, Evkur Yeni Malatyaspor’a kar-
şı forma giyemeyecek. Ligde son iki hafta sırasıyla Aytemiz 
Alanyaspor ve Beşiktaş’a 1-0 yenilen, son haftada ise evin-
de Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kalan baş-
kent ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor’a ilk yarıda Ankara’da 
oynanan karşılaşmada sarı-siyahlı takıma 1-0 kaybetmişti. 
Gençlerbirliği, ligde geride kalan 26 haftada, 6 galibiyet, 9 
beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 27 puanla düşme hattın-
da yer alıyor. Evkur Yeni Malatyaspor ise son iki maçında 
Trabzonspor (4-1) ve Fenerbahçe’ye (0-2) kaybederek, 9 
galibiyet, 7 beraberlik alıp 10 yenilgi yaşayarak 34 puanla 
10. sırada bulunuyor.
n AA

Cüneyt Çakır’a 
Rusya’da görev

Göztepe, Hüseyin 
Göçek ile 5. kez

Yeni Malatyaspor 
Gençler’i ağırlıyor

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında 
deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak 
Trabzonspor, 161 gündür dış sahada ye-
nilmiyor. Spor Toto Süper Lig’de 1 Nisan 
Pazar günü 27. hafta maçında deplas-
manda lider Galatasaray’a ile karşılaşa-
cak olan Trabzonspor, dış sahada 8 maçtır 
yenilmiyor. Deplasmanda son yenilgisini 
Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı 21 Ekim 
2017’de 1-0’lık skorla alan Karadeniz 
ekibi, söz konusu maçın ardından rakip 
sahada oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 
4 galibiyet elde etti. 

DIŞ SAHADA 19 PUAN 
Trabzonspor, bu sezon dış sahada oy-

nadığı 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik 
ve 2 yenilgi aldı. Attığı 21 gole karşılık ise 
kalesinde 16 gol gördü. Bordo-mavililer, 
deplasmanda 19 puan toplarken, 20 puan 
kaybetti. Karadeniz temsilcisi, ligde elde 
ettiği 42 puanın 19’nu dış sahada elde 
ederken, deplasman sıralamasında ise 4. 
sırada yer aldı. 

İSTANBUL’DA SON 5 MAÇ 

İki takım arasında İstanbul’da oyna-
nan son 5 maçta ev sahibi Galatasaray’ın 
3 galibiyeti bulunurken, Trabzonspor ise 
2 kez gülen taraf oldu. Bordo-mavililer, 
attıkları 6 gole karşılık kalesinde de 6 gol 
gördü. 

OKAY’IN DURUMU MAÇ SAATİNDE 
BELLİ OLACAK

A Milli Takım kampından sakat dönen 
Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Okay 
Yokuşlu’nun durumunun ciddi olmadığı 
ancak Galatasaray maçında oynayıp oy-
namayacağının maç saatinde belli ola-
cağı belirtildi. A Milli Takım’ın Karadağ 
ile oynadığı hazırlık maçında sağ ayak 
bileğine aldığı darbe ile sakatlanan ve 
bordo-mavili takıma sakat dönen Okay 
Yokuşlu’nun bugün çekilen MR’ında cid-
di bir sorunun olmadığı öğrenildi. Sağ 
ayak bileğinde darbeye bağlı ödem tespit 
edilen Okay’ın tedavisinin devam ettiği 
ve Galatasaray karşısında oynayıp oyna-
mayacağının maç saatinde belli olacağı 
kaydedildi. n İHA

Trabzonspor, deplasmanda 161 gündür yenilmiyor

Resmen aday!
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak seçim öncesinde 
başkanlığına adaylığını açıkladı. Yıldırım, “Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbah-

çe” diyerek Fenerbahçe taraftarını camiasını ve yüzünü yere düşürmedim” dedi
Fenerbahçe Spor Kulübü Başka-

nı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı’nda 
kongre üyeleri ve basın mensuplarıyla 
bir araya geldi. ‘Ruhumuz Bir’ sloga-
nıyla sahneye çıkan Yıldırım tarihe 
yeni bir not düşmek üzere toplandıkla-
rını ifade ederek, “Bugün şehitlerimiz 
var. Onlara Allah’tan rahmet yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. Projelerle alakalı 
açıklamaları ileri ki günlerde yapaca-
ğız. Buraya bugün davet edilen Fener-
bahçelilerin hepsiyle salon şartların-
dan dolayı bir araya gelemedik. İleride 
onlarla bir arada olacağız. Onlar için 
özür diliyorum” dedi. 

“1998 SENESİNDE PARÇALI VE 
DAĞINIK BİR FENERBAHÇE VARDI” 

1998 senesinin şubat ayında par-
çalı ve dağınık olan bir Fenerbahçe 
camiası olduğunu belirten Yıldırım, 
“1998 senesinde 1 oy farkla kazandı-
ğım Fenerbahçe Başkanlığından 20 yıl 
sonra bugün daha da heyecanlıyım. 
Fenerbahçe’nin gerekli pozisyonları 
alamamasından dolayı oluşan boş-
luktan dolayı rakipler Fenerbahçe’nin 
önüne geçti. İlk olarak büyük Fener-
bahçe’mizin taraftarını düşünerek 
gerekli ekonomik tedbirleri alıp tesis-
leşmelere başladık. İstedik ki, taraftar-
larımız en güzel tesislerde, statta takı-
mını desteklesin. Bu öyle bir hamleydi 
ki sadece Fenerbahçelileri değil, ezeli 
rakip taraftarlarını da etkiledi. Türki-
ye’de modern tesisleşme hamlesiyle 
diğer takımlara yol gösterdik. ‘Fener-
bahçe Türkiye’dir’ diyerek uluslara-
rası alanda dünyaca ünlü oyuncuların 
transferiyle tüm gözler Fenerbahçe’ye 
çevrildi. Fenerbahçe gün geçtikçe 
güçleniyor. Fenerbahçeli ve diğerleri 
söylemiyle iki kutuplu bir ortam oluş-
turuldu. Denizli’de son dakikalarda 
kaybettiğimiz şampiyonlukla bu kutup-
laşma ortaya çıktı. Yaptığımız yatırım-
ların meyvesini ilerleyen yıllarda 100. 
yıl şampiyonluğunda ve Avrupa’daki 
gösterdiğimiz başarılarla gördük. 
2008-2009 sezonunda Fenerbahçe 

şampiyonluğun içindeydi ama yeniden 
şampiyon olmasın diye son haftalarda 
Denizli’de olduğu gibi şampiyonluğun 
kaybetmesi sağlandı. Biz Fenerbahçe 
yıkılmaz diyerek ertesi sezon tekrar 
şampiyonluğu kazandık. Fenerbahçe 
en güçlü döneminde en iyi oyuncu kad-
rosuyla hain kumpas ile karşı karşıya 
geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nden önce 
bu kumpasla ilk kez yüz yüze gelen 
Fenerbahçe’dir. Atatürk’ün cumhuri-
yetiyle birlikte amaç Fenerbahçe’yi ele 
geçirmekti. Fenerbahçe Aziz Yıldırım 
değildir. Aziz Yıldırım Fenerbahçe’den 
ibarettir. Bunu bilen büyük Fenerbahçe 

taraftarı aynı çubuklu etrafında ‘Fener-
bahçe cumhuriyeti yıkılamaz’ diyerek, 
dik durarak tuzakların karanlık yüzle-
rine tükürdü. Savcı son sözün var mı 
dediğinde ‘Darağacında olsak bile son 
sözümüz Fenerbahçe’ diyerek Fener-
bahçe taraftarını camiasını ve yüzünü 
yere düşürmedim” şeklinde konuştu. 
“ONURLA VE GURURLA FENERBAHÇE 

BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞIMI 
İLAN EDİYORUM” 

Fenerbahçe’nin sadece futbol ku-
lübü değil, 100 yıllık bir spor kulübü 
olduğunu ve amatör branşlara yatırım 
yaptıklarını belirten Aziz Yıldırım, söz-

lerini şöyle tamamladı: 
“Kadınlar voleybolda uluslarara-

sı ve Türkiye şampiyonlukları aldık. 
Erkek basketbolda 3 yıl üst üste Final 
Four’a kalıp geçtiğimiz yıl Euroleague 
Kupası’nı aldık. Atletizm de Gulyev’in 
şampiyonluğuyla gurur duyduk. Aziz 
Yıldırım’ın hayatı Fenerbahçe’dir. Fe-
nerbahçe için olması gerektiğine inan-
dığım şey şu anda yeniden birliktelik 
için ruhumuz bir olsun diyerek onurla 
ve gururla Fenerbahçe Başkanlığına 
adaylığımı sizlerin huzurunda ilan edi-
yorum.” 
n İHA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ALTAY 28 15 8 5 50 27 23 53
2.GÜMÜŞHANESPOR 28 16 5 7 45 24 21 53
3.ŞANLIURFASPOR 28 16 3 9 44 30 14 51
4.SAKARYASPOR 28 14 8 6 44 30 14 50
5.BUGSAŞ SPOR 28 14 7 7 47 28 19 49
6.BANDIRMASPOR 28 14 6 8 43 31 12 48
7.HACETTEPE SPOR 28 12 11 5 38 20 18 47
8.A. SELÇUKSPOR 28 12 9 7 39 36 3 45
9.NİĞDE BLD.SPOR 28 11 6 11 33 37 -4 39
10.KIRKLARELİSPOR 28 10 8 10 34 38 -4 38
11.ZONGULDAK 28 9 8 11 23 29 -6 35
12.KAHRAMANMARAŞ 28 8 10 10 31 40 -9 34
13.PENDİKSPOR 28 8 8 12 30 38 -8 32
14.KARAGÜMRÜK 28 9 3 16 29 42 -13 30
15.FETHİYESPOR 28 5 10 13 29 45 -16 25
16.NAZİLLİ BELEDİYE 28 5 8 15 24 44 -20 23
17.KARŞIYAKA 28 4 9 15 24 41 -17 15
18.SİLİVRİSPOR 28 2 9 17 20 47 -27 15

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu 
Belediyespor ligin 30.hafta maçında Türk Tele-
kom’u kendi sahasında konuk edecek. Yarın 
saat 16.00’da başlayacak olan mücadele Sel-
çuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda 
oynanacak. Ligde oynanan 29 maç sonunda 
sadece iki kez yenilen mavi beyazlı temsilci-
mizin rakibi Türk Telekom, bu maçı kazanması 
halinde Süper Lig’e çıkmayı ligin bitimine 4 
hafta kala garantileyecek. Selçuklu Beledi-
yespor ise, ligin üçüncü sırasında bulunuyor. 
SELÇUKLU PLAY – OFF İÇİN AVANTAJ ARIYOR

Bu sezon başında kısa süre içinde kurulan 
ve ilk etapta sadece ligde kalmayı hedefleyen 

Selçuklu Belediyespor, büyük başarıya imza 
atarak, oynanan 29 maçın ardından 21 galibi-
yet elde etti ve ligin üçüncü sırasında yer aldı. 
Sezon sonunda Play – Off oynayacak olan mavi 
beyazlılar, iç saha ve sıralama avantajı elde 
etmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Bursaspor’a 
yenilen Selçuklu, yeniden ikinci sıraya yük-
selmek için evindeki zorlu maçı kazanarak 
Bursaspor’un kendi sahasında Antalyaspor ile 
oynayacağı maçı kaybetmesini bekleyecek. 
Basketbol temsilcimiz bu önemli maçta taraf-
tarının desteği ile rakibini devirmek istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta müca-
dele eden temsilcilerimiz, yarın 25. hafta 
maçına çıkacak.

SON 2 HAFTA
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi’nin bi-

timine 2 hafta kala Konya takımlarının 
kendi aralarında düşmeme mücadelesi 
büyük heyecana sahne olacak. Temsilci-
lerimizden Konya Ereğlispor, topladığı 19 
puan ile 11. sırada yer alıyor. Ereğli’den 
1 puan daha az toplayan Akşehirspor ise 
18 puan ile 12. sırada yer alıyor. Konya 
takımların kendi aralarındaki sıralamada 
en altta yer alan takım bir alt lige düşer-
ken sıralamayı 2. sırada bitiren takım ise 
Play – Out oynayacak. Konya takımları 
içerisinde düşme tehlikesini en fazla 
hisseden ekip olan Akşehirspor, ligin bi-
timine 2 hafta kala 12. sırada yer alıyor. 
Kalan 2 maçını kazanarak Konya Ereğ-
lispor’un puan kaybını bekleyecek olan 

Akşehirspor, ligin 25. haftasında deplas-
manda Karaman Belediyespor’a konuk 
olacak. 1 Nisan Pazar günü saat 15.00’de 
başlayacak bu zorlu mücadeleyi hakem 
İsa Maviş Tazegül yönetecek. Ligdeki bir 
diğer temsilcimiz Konya Ereğlispor ise 
ligi Akşehirspor’un üstünde bitirerek Play 
– Out oynamayı hedefliyor. Akşehir’in 1 
puan üstünde bulunan Ereğlispor, son 4 
maçta yenilgi yüzü görmedi. Oynadığı son 
4 maçtan 1 galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 
puan çıkaran yeşil beyazlılar kalan hafta-
larda hata yapmayarak ligi Akşehirspor’un 
üstünde bitirmeyi hedefliyor. Konya Ereğ-
lispor, 1 Nisan Pazar günü deplasmanda 
Silifke Belediyespor ile karşılaşacak. Bu 
zorlu mücadelede hakem Abdullah Volkan 
Aydın düdük çalacak.
SARAYÖNÜ, LİDERİ AĞIRLIYOR

Türkiye Bölgesel Amatör ligde mü-
cadele eden bir diğer temsilcimiz Sara-

yönü Belediyespor, Lig’in 25. haftasında 
şampiyonluğu garantileyen Serik Beledi-
yespor’u ağırlayacak. 

Lig’i orta sıralarda bitirmeyi garanti-
leyen Konya ekibi, kalan haftalarda galip 
gelerek sezonu moralli kapatmak istiyor. 
Temsilcimiz Sarayönü Belediyespor, 
ligde 3 maç aradan sonra yeniden galip 

gelmenin hesaplarını yapıyor. Son olarak 
Anamur Belediyespor’u 0-4 mağlup ede-
rek kazanan yeşil siyahlılar, daha sonra 
oynadığı 3 maçta galip gelemedi. 1 Nisan 
Pazar günü Sarayönü İlçe Stadyumunda 
oynanacak bu zorlu karşılaşmayı hakem 
Deniz Eker yönetecek.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de heyecan sürüyor

Türkiye Hentbol 1. Lig’de mücadele eden temsilci-
miz Selçuklu Belediyespor Hentbol Takımı, ligin 20.hafta 
maçında kendi sahasında Ahi Evran Üniversitesi ile karşı 
karşıya gelecek. Yarın Selçuk Üniversitesi 75. Yıl Spor Sa-
lonu’nda oynanacak olan mücadele saat 13.00’de başlaya-
cak. Ligde iki haftadır kaybetmeyen ve düşme potasından 
uzaklaşan mavi beyazlılar, bu maçı da kazanarak hem seri 
yakalamak hem de tamamen rahat bir konumda bulunmak 
istiyor. Oynadığı 17 maçta 7 galibiyet alan Selçuklu, ligin 
7.sırasında yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

2017-2018 Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet 
takviminde yer alan Okullararası Yıldızlar ve Gençler 
Hokey Müsabakaları tamamlandı. Konya Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesisleri 
Çim Hokey Sahası’nda yapılan Okullararası Yıldızlar 
ve Gençler Müsabakaları sonucunda derece yapan 
okullar şe şekilde oluştu; Yıldız Kızlarda 1.Selaaddin 
Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu, 2. Sadreddin Konevi 
İmam Hatip Ortaokulu, 3. Hoca Ahmet Yesevi Ortaoku-
lu. Yıldız Erkeklerde 1.Karatay Şehit Mehmet Düzenli 
İmam Hatip Ortaokulu, 2. Aliye İzzet Begoviç İmam 
Hatip Ortaokulu, 3. Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu. 
Genç Kızlarda 1. Konya Spor Lisesi, 2. Sadreddin Ko-
nevi İmam Hatip Lisesi. Genç Erkeklerde 1.Konya Spor 
Lisesi, 2.Sadreddin Konevi İmam Hatip Lisesi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Hentbol 
seri yakalamak istiyor

Okullararası hokey 
maçları tamamlandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. hafta mücadelesinde 
temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, yarın Sakar-
yaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sakaryaspor’un 
cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak bu zorlu müca-
deleyi hakem İlker Yasin Avcı yönetecek. Avcı’nın yar-
dımcılıklarını Sinan Bilen ve Segah Tunçkol yapacak. 
Maçın 4. hakemlik görevini ise Abdullah Buğra Taşkın-
soy olacak.

İKİNCİ YARIDA 24 PUAN
Yarın saat 15.00’de Sakaryaspor ile deplasmanda 

karşılaşacak olan Konya Anadolu Selçukspor’un ligin 
ikinci devresinde yakaladığı form grafiği dikkat çekiyor. 
Pendikspor deplasmanında aldığı 1 puan ile ligin ikinci 
yarısına başlayan Yavru Kartal, oynadığı 11 maçta 7 ga-
libiyet 3 beraberlik ile 24 puan topladı. Bu süreçteki tek 
mağlubiyetini Altay’dan alan yeşil beyazlılar ligde de 
Play – Off açısından iddialı konuma geldi. Yavru Kartal, 
Ligde oynadığı son 4 maçı da kazandı. Bu maçlarda; 
Karagümrük’ü 3-1, Niğde Belediyespor’u 2-1, Fethi-
yespor’u 1-0 ve son olarak Kırklarelispor’u iç sahada 
5-1 mağlup etti. Toplamda 45 puana sahip olan Konya 
Anadolu Selçukspor, ligde de 8. sırada yer alıyor. Üst 
üste aldığı galibiyetlerle sıralamada da yükselen Yavru 
Kartal, Play – Off tablosunda yer alan rakiplerinden sa-
dece 4 puan geride bulunuyor. Yeşil beyazlıların, yarın 
karşılaşacağı Sakaryaspor ise temsilcimizin 5 puan 
üstünde 4. sırada yer alıyor. Konya Anadolu Selçuks-
por, bu maçtan galip gelerek rakibiyle arasındaki puan 
farkını 2’ye indirmenin hesaplarını yapıyor. 

MÜCAHİT’TEN 12 GOL
Zorlu mücadele öncesi temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor’un golcü forveti Mücahit Can Akçay’ın yük-
selen formu dikkat çekiyor. Yavru Kartal’ın zorlu Fethi-
yespor deplasmanında tek golünü atarak 3 puanı geti-
ren Mücahit, son olarak geçtiğimiz hafta temsilcimizin 
iç sahada 5-1 mağlup ettiği Kırklarelispor maçında da 1 
gol kaydetmişti. Genç forvet, bu sezon çıktığı 26 maçta 
toplam 12 gol kaydederek ligde de gol krallığına koşu-
yor. Lig’in en fazla gol atan oyuncuları Erhan Şentürk ve 
Hüseyin Kala ise Mücahit’ten sadece 2 gol daha fazla 
kaydettiler. 
SAKARYASPOR’DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yarın saat 15.00’de kendi sahasında Konya Ana-
dolu Selçukspor’u ağırlayacak olan Sakaryaspor, lig-
de şampiyonluk hedefi doğrultusunda hata yapmak 
istemiyor. Yeşil siyahlılar ligde oynadığı 28 maçta 14 
galibiyet ve 8 beraberlik ile 50 puan topladı. Lider Al-
tay ve Gümüşhanespor’un 3 puan gerisinde bulunan 
Sakaryaspor, temsilcimizi mağlup ederek rakiplerinin 
puan kaybını bekleyecek. Sakaryaspor, kendi saha-
sında oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. İç sahada 14 
maça çıkan yeşil siyahlılar, bu maçlarda 10 galibiyet 
ve 4 beraberlik ile 34 puan topladı. Lig’in ilk yarısında 
oynanan mücadelede temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor, Sakaryaspor’u kendi sahasında 1-0 mağlup 
etmişti.
n VEYSEL KOÇ

TFF 2. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, yarın ligin güçlü ekiplerinden Sa-
karyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’ndaki mücadele saat 15.00’de 

başlayacak. Yavru Kartal bu zorlu deplasmanda kazanarak Play – Off yürüyüşünü sürdürmek istiyor

Selçuklu Belediyespor,
lideri konuk edecek

S Takım O G M A Y Puan

1 TÜRK TELEKOM 29 27 2 2512 2118 56

2 BURSASPOR 29 22 7 2404 2183 51

3 SELÇUKLU BELEDİYESİ 29 21 8 2304 2206 50

4 AFYON BELEDİYESİ 29 20 9 2421 2260 49

5 ANTALYASPOR 29 19 10 2272 2231 48

6 BANDIRMA KIRMIZI 30 17 13 2372 2368 47

7 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 29 17 12 2328 2283 46

8 OGM ORMANSPOR 29 15 14 2125 2159 44

9 AKHİSAR BELEDİYE 29 15 14 2301 2325 44

10 İSTANBULSPOR 29 14 15 2250 2247 43

11 BAKIRKÖY BASKET 29 13 16 2246 2302 42

12 KARESİ SPOR 30 12 18 2328 2448 42

13 DÜZCE BELEDİYE 29 12 17 2196 2306 41

14 TED ANKARA KOLEJLİLER 29 8 21 2236 2339 37

15 YALOVA BELEDİYE 29 8 21 2349 2455 37

16 PETKİM SPOR 29 8 21 2160 2274 37

17 ANKARA DSİ 29 8 21 2184 2322 37

18 SAMSUN ANAKENT 29 6 23 2116 2278 35

İmkansız değil!



Yeşil Beyaz Konya Dergisi bugün bayilerde
Konya’nın en sevilen spor dergisi Yeşil Beyaz Konya 23. sayısı ile bugün 

bayilerdeki yerini alıyor. 
Her sayıda okuyucusunun beğenisini alan Yeşil Beyaz Konya yine bir-

birinden önemli röportaj ve araştırma dosyaları ile gündemi belirleyecek.
Kapak konusunu Adis Jahovic röportajının oluşturduğu yeni sayının di-

ğer konukları da taraftarın ilgisini çekecek. 
Basketbol Süper Ligi için mücadelesini sürdüren Selçuklu Beledi-

yespor’un yıldız oyuncusu Fran Pilepic’in yanı sıra adım adım play off’a ko-
şan Anadolu Selçukspor’un genç yıldız adayı İbrahim Serdar Aydın röportajı 
da yeni sayının önemli dosyalarından.

İşte Yeşil Beyaz Konya’nın 23. sayısında yer alan dosyalar
No Adis No Party: Adis Jahovic, Takım olmayı başardık: Fran Pilepic, 

Lig biraz daha uzun olsa şampiyonluğa giderdik: İbrahim Serdar Aydın, Lu-
gusic’i ben efsane yaptım: Adnan Erkan, Konya’nın spordaki marka ismi: 
Metin Şahin, Bütün gayretimiz gençlik için: Ömer Ersöz, Kulüpler yasası ve 
yöneticiler: Hakkı Öztürk, Futbolumuzun kayıp şehirleri: Uğur Buluş

Önemli araştırma dosyalarının da yer aldığı Yeşil Beyaz Konya Dergi-
si’ni Konya Yenigün Gazetesi ile birlikte ücretsiz olarak istemeyi unutmayın.
n SPOR SERVİSİ

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 26 17 3 6 61 28 33 54
2.BAŞAKŞEHİR FK 26 16 5 5 46 26 20 53
3.BEŞİKTAŞ 26 14 8 4 47 23 24 50
4.FENERBAHÇE 26 13 9 4 49 30 19 48
5.TRABZONSPOR 26 11 9 6 45 37 8 42
6.KAYSERİSPOR 26 11 8 7 36 32 4 41
7.GÖZTEPE 26 11 7 8 39 39 0 40
8.SİVASSPOR 26 11 5 10 36 38 -2 38
9.AKHİSARSPOR 26 9 7 10 36 40 -4 34
10.Y. MALATYASPOR 26 9 7 10 29 35 -6 34
11.BURSASPOR 26 9 6 11 34 35 -1 33
12.KASIMPAŞA 26 8 7 11 41 46 -5 31
13.ALANYASPOR 26 8 4 14 41 47 -6 28
14.ANTALYASPOR 26 7 7 12 31 47 -16 28
15.OSMANLISPOR 26 7 6 13 38 45 -7 27
16.GENÇLERBİRLİĞİ 26 6 9 11 31 39 -8 27
17.ATİKER KONYASPOR 26 6 6 14 26 36 -10 24
18.KARABÜKSPOR 26 3 3 20 18 61 -43 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Ankara’da karşı karşıya
Spor Toto Süper Lig’de kalma mücadelesi veren temsilcimiz Atiker yarın sezonun maçına 
çıkacak. Anadolu Kartalı saat 13.30’da ligde kalma mücadelesindeki en önemli rakibi ile 
karşılaşacak. Osmanlı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek

Spor Toto Süper Lig’de milli aranın 
ardından heyecan kaldığı yerden devam 
ediyor. Birbirinden önemli maçlar oy-
nanacak zorlu 27. Haftada temsilcimiz 
Atiker Konyaspor yarın deplasmanda 
Osmanlıspor ile karşılaşacak. Osmanlı 
Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı 
Konyaspor maçlarında gösterdiği ha-
kem performansı ile tartışılan Mete Kal-
kavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcı-
lıklarını Ekrem Kan, Ceyhun Sesigüzel 
yaparken, maçın dördüncü hakemi Ha-
kan Ceylan.

KAZAN KURTUL MAÇI
Sezon başından beri beklenmedik 

bir şekilde düşme hattında yer alan ve 
ateş hattından bir türlü kurtulamayan 
Atiker Konyaspor yarın oynayacağı maç 
ile adeta kaderini belirleyecek. Yeşil 
beyazlılar zorlu maçı kazanması duru-
munda ligde kalma adına dev bir adım 
atarken, kaybetmesi durumunda ise 
ligde kalma yarışında çok ağır bir darbe 
alacak.

Beraberlik ise diğer maçların sonuç-
larına göre iki takıma da yaramayabilir.

KARTAL MORALLİ
Sergen Yalçın’ın takımın başına 

gelmesi ile birlikte önce Galatasaray 
maçında ortaya koyduğu performansla 

takdir toplayan ardından da Kayserispor 
galibiyeti ile kendine gelen Atiker Kon-
yaspor, zorlu Osmanlıspor maçından bir 
hayli umutlu. Milli arada dinlenme şan-
sı bulan ve taktik eksikliklerini gideren 
yeşil beyazlılar Osmanlıspor’u mağlup 
ederek, ligde kalma adına büyük bir 
hamle yapmak istiyor.

SON 4 MAÇTA 8 PUAN
Atiker Konyaspor’un yarın deplas-

manda karşılaşacağı Osmanlıspor son 
dönemdeki çıkışı ile dikkat çekiyor. An-
kara temsilcisi Antalyaspor ve Kasım-
paşa ile berabere kaldıktan sonra Bur-
saspor ve Karabükspor’u mağlup ederek 

büyük atılım gerçekleştirdi. Konyaspor 
karşısında çıkışını sürdürmek isteyen 
Osmanlıspor’un yarınki maçta en büyük 
kozu Serdar Gürler olacak.
EN ÖNEMLİ EKSİK MEHDİ BOURABİA

Atiker Konyaspor’un yarın oynana-
cak Osmanlıspor maçına nasıl bir 11 ile 
çıkacağı merak konusu. Konyaspor’da 
en önemli eksik Kayserispor maçında 
kırmızı kart gören ve bu maçta cezalı 
olan Mehdi Bourabia. 

Muhtemel 11: Serkan, Skubic, Ali 
Turan, Selim, Ferhat, Moke, Jonsson, 
Ömer Ali, Milosevic, Volkan Şen, Eto’o. 
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligin 27.hafta ma-
çında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Konyasporlu futbolseverler bu önemli maçta deplasman 
tribününü tamamen dolduracak. Osmanlıspor ile Konyaspor 
arasında oynanacak maçın biletleri bugün öğlen saatlerinde 
satışa çıktı. 54 TL’den satılan biletlere Konyasporlular büyük 
ilgi gösterdi. Deplasman tribünü biletleri yaklaşık 2 saat içinde 
tükendi. Birçok taraftar yoğunluktan dolayı bilet alamadı. Kon-
yaspor taraftarı, sosyal medyadan Osmanlıspor yönetiminin ek 
kontenjan açmasını talep etti.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig’in 27.haftasında deplasmanda Osman-
lıspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, taktik antrenmanla 
günü geride bıraktı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı 
antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antren-
mana tedavi olan Amir Hadziahmetovic dışında tüm oyuncular 
katıldı. Topla ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 ile devam 
etti.

 Atiker Konyaspor Başkan Yardımcıları’ndan Celalettin Ça-
kıcı’nın da takip ettiği antrenmanı oyuncularımız şut ve duran 
top çalışmasının ardından taktik oyun ile tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Biletler satışa çıkar 
çıkmaz tükendi

Osmanlıspor maçı 
hazırlıkları devam etti

Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin menajer-
lere ödediği rakamları resmen açıkladı. Devre ara-
sında Samuel Eto’o ve Adis Jahovic gibi yıldız isimle-
ri kadrosuna katan Atiker Konyaspor listede 5. sırada 
yer alıyor. Atiker Konyaspor, 2017 – 2018 sezonunun 
transfer döneminde futbolculara verilen paranın yanı 
sıra sadece menajerlere 745.000 Euro ödeme yaptı. 
Konyaspor, önceki dönemlerde menajerlere yüksek 
ücret ödememesi ile biliniyordu. Atiker Konyaspor; 
Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trab-
zonspor’un hemen ardından menajerlere en fazla 
ödeme yapan listede 5. sırada yer aldı. Liste’nin 
zirvesinde İstanbul ekipleri bulunuyor. İlk sırada 
menajerlere 3.500.000 Euro ödeme yapan Galata-
saray bulunuyor. Listede 2. sırada yaptığı transferle 
ilgi çeken Medipol Başakşehir yer alıyor. Başakşehir 
takımı bu sezon menajerlere toplam 2.038.000 Euro 
ödeme yaptı. Listenin 3. sırasında bir başka İstan-
bul ekibi Fenerbahçe yer alıyor. Sarı lacivertliler bu 
sezon menajerlere toplam 1.442.500 Euro ödeme 

yaptı. Menajerlere en az ödeme yapan ekiplerden 
biri olan Beşiktaş ise bu sezon toplam 75.000 Euro 
ödeme yaptı. 

EN FAZLA GALATASARAY
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 

2017-2018 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbol-
cu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı.  TFF’nin 
internet sitesindeki açıklamada, Futbol Menajerleri 
ile Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, kulüplerin 
federasyona gönderdiği belgeler doğrultusunda şu-
bat sonuna kadar yapılan ödemeler paylaşıldı. 

Spor Toto Süper Lig’den 12, Spor Toto 1. Lig’den 
4, TFF 2. Lig’den 2 ve TFF 3. Lig’den 1 takımın me-
najerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Gala-
tasaray, 3 milyon 500 bin avro ile başı çekti. Süper 
Lig’den, federasyona konuyla ilgili bildirimde bulu-
nan kulüplerin menajerlere ödediği ücretler şöyle:

Antalyaspor: 544 bin avro, Konyaspor: 703 bin 
100 avro + 220 bin lira, Alanyaspor: 565 bin 340 avro

Beşiktaş: 75 bin avro, Fenerbahçe: 1 milyon 

442 bin 500 avro, Galatasa-
ray: 3 milyon 500 bin avro, 
Göztepe: 120 bin lira, 
Kardemir Karabükspor: 
670 bin avro + 65 
bin lira, İstanbul 
Başakşehir: 2 
milyon 221 bin 
500 avro + 804 
bin 910 lira, Os-
manlıspor: 130 bin 
avro, Akhisarspor: 59 
bin lira, Trabzonspor: 1 
milyon 296 bin 200 avro 
Bu arada, listede Süper 
Lig’den Bursaspor, Demir Grup 
Sivasspor, Evkur Yeni Malat-
yaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve 
Kayserispor’un bilgileri yer almadı.
n SPOR SERVİSİ

Menajerlere servet ödedi

SELÇUKLU İLE OSMANLI
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