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Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, 
Akşehir Belediyesi’nce faaliyete açılan Engelsiz 
Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek burada EKPSS 
için kurs alan engelli vatandaşlarla bir araya gel-
di.

Bölgesel Ama-
tör Lig  7. Grup-
ta mücadele eden 
temsilcimiz Akşe-
hirspor, Karaman 
Belediyespor dep-
lasmanından aldığı 
üç puanla rahat bir 
nefes aldı.

17-24 Mart ta-
rihleri arasında Mer-
sin’de yapılan Üst 
Minikler Ferdi Boks 
Türkiye Şampiyona-
sı’nda 76 kiloda bi-
rinci olan, Nimetul-

lah  Nahçivani  İmam  
Hatip  Ortaokulu       
8.sınıf   öğrencisi Yu-
suf Uzun,   okulunda 
düzenlenen   törenle  
ödüllendirildi. 

Tornacı Erol Cum-
bul TOKİ Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
“Haydi Konuş Bakalım” 
elemelerinde bir üst tura 
yükseldi.

59. Uluslarara-
sı Akşehir Nasred-
din Hoca Şenliği’nde 
Temsili Nasreddin 
Hoca’lık görevini 
üstlenecek isim belli 
oldu. Bu yıl yapıla-
cak şenlikte temsi-
li hocalık görevini 
ünlü sanatçı Metin 
Şentürk üstlenecek. 

Akşehir Beledi-
yesi tarafından Nas-
reddin Hoca'nın anı-
sına düzenlenen ve 
bu yıl 59.'su yapıla-
cak olan Nasreddin 
Şenliği’nde, Temsili 

BU YILKİ TEMSİLİ NASREDDİN HOCA METİN ŞENTÜRK
Nasreddin Hoca'lık 
görevini bugüne ka-
dar; Erol Günaydın, 
Levent Kırca, Fer-
han Şensoy, Kadir 
Çöpdemir, Hasan 
Kaçan, Halit Akça-
tepe, Emin Olcay, 
Cenk Koray, Deniz 

Oral, Rasim Özte-
kin, Münib Engin 
Noyan, Hüseyin 
Goncagül, Ahmet 
Yenilmez gibi sanat-
çılar üstlenmişti. Bu 
yıl görev için Metin 
Şentürk’e teklif gö-
türüldü.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk yaptığı açık-
lamasında daha önceden Emniyet Müdürlüklerince 
yürütülen pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili iş ve 
işlemlerin bundan böyle ilçe Nüfus Müdürlüklerince 
yürütüleceğini açıkladı.

Kasymakamlıktan yapılan açıklamada şöye de-
niliyor: “Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına ilişkin ya-
sal düzenleme 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olup, 02.01.2017 tarihinde ülke genelinde kimlik kartı 
başvuruları alınmaya başlanmıştır.

KAYMAKAM MEHMET TÜRK AÇIKLADI: 

‘PASAPORT VE EHLİYET İŞLEMLERİ İÇİN 
TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK’

BAŞKAN AKKAYA’DAN ENGELSİZ 
YAŞAM MERKEZİ’NE ZİYARET

Türkiye Birincisine  Okulundan Ödül

DEPLASMANDA HAYAT ÖPÜCÜĞÜ!
KARAMAN BELEDİYESPOR:0 AKŞEHİRSPOR:1

Sağlık Meslek 
Münazarada 
Tur Atladı



KAYIP
Tütün, Tütün Mamülle-

ri ve Alkollü içecekler piyasası 
düzenleme kurulundan aldı-
ğım 42060832 PT nolu satış 
belgesini kaybettim.

Hükümsüzdür.(P-37)
Hamit Tekel

Gazetemizi;
www.pervasiz.com

www.pervasiz.com.tr
web adreslerinden 
takip edebilirsiniz

info@pervasiz.com.tr
pervasiz@pervasiz.com.tr

e-mail adreslerimizden 
gazetemize ulaşabilirsiniz.
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Merhabalar sevgili okurlar.
Nisan ayı Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada 

Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan ise Otizm Farkındalık Günü ola-
rak ilân edilmiş bulunuyor. Nisan ayı boyunca tüm dünyada 
otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yı-
lında fark edilen karmaşık bir gelişim bozukluğu. Çocuğun çev-
resi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında 
belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve kalıplaşmış (takın-
tılı) davranış biçimlerine sahip olması ile betimleniyor. Otistik 
bozukluğun tüm ırklarda, etnik gruplarda ya da sosyal statüsü 
farklı gruplarda görülebileceği; ailenin gelir durumu, yaşam bi-
çimi ve eğitim düzeyi ile otistik bozukluk arasında herhangi bir 
bağ olmadığı vurgulanıyor.

Otizmin görülme sıklığı çok büyük bir hızla artıyor. 1985 
yılında her 2500 çocuktan birine otizm tanısı konmuşken; 
2001 yılında 250, 2013 yılında 88 çocuktan birine bu tanı kon-
muş bulunuyor. Günümüzde ise doğan her 68 çocuktan biri 
otizmli olarak dünyaya geliyor. Otizmin erkek çocuklarındaki 
yaygınlığı, kızlardan 4 kat fazla. Dünyada, son yıllarda, şeker, 
kanser ve AIDS dâhil olmak üzere birçok hastalıktan daha fazla 
sayıda otizm teşhisi alınıyor.

Otizmin temel belirtileri arasında; başkalarıyla göz tema-
sı kurmamak, gözlerin bir yere takılıp kalması, ismi söylendi-
ğinde bakmamak, sözleri tekrarlamak, parmağıyla istediği şeyi 
gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi gösterme-
mek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen 
nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar gözlenmekte.

Otizmin kapısını açmak için ilk önemli adım, erken tanı; 
bilinen tek tedavisi ise, yoğun ve sürekli özel eğitim. Erken tanı 
ve ardından gelecek haftada en az 20 saat özel eğitimle otizm-
li çocukların hayatlarında büyük fark yaratmak, sağlıklı gelişim 
gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye 
getirmek mümkün olabiliyor. Aslında, bilimsel olarak erken 
yaştaki çocuk için kanıtlanmış yoğun eğitim süresi haftada bi-
reysel ve grup eğitimi olarak 40 saat. Oysa ülkemizde sosyal 
güvenlik kapsamında “otizm özel eğitim raporlu” çocuklar için 
aylık 6- 12 saat olan özel eğitim süreci, dünya genelinin olduk-
ça gerisinde kalıyor.

Otizmli çocukların mutlaka eğitim sistemi içinde yer al-
maları gerekiyor. Çünkü eğitim, otizmli birey için her şeyden 
önce “tedavi” anlamına geliyor. Otizmi diğer engel grup-
larından ayıran en önemli fark; erken tanı ve erken bireysel/
kaynaştırma eğitimiyle otizmli çocukların sorunlarının büyük 
bir kısmını aşıyor olmaları. Bu yüzden, otizmin kamuoyunda 
bilinirliğinin artması için hepimiz el ele vermeliyiz.

 Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği 
ile…Kaynakça:Ayşegül Domaniç Yelçe

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

Siirt'in Eruh ilçesine 
bağlı Ormanardı köyü mev-
kisinde PKK'lı teröristlerin 
saldırısı sonucu şehit olan 
Jandarma Uzman Onbaşı 
Emre Dut, Konya'nın Ereğli 
ilçesinde dualarla defnedil-
di. 

Siirt’in Eruh ilçesi Or-
manardı köyü mevkisinde 
yol yapım çalışmasının em-
niyetini sağlayan güvenlik 
güçlerine bir grup PKK’lı 

terörist tarafından düzen-
lenen saldırıda yaralanan 
Uzman Onbaşı Emre Dut 
(25), tedavi gördüğü Siirt 
Devlet Hastanesinde şehit 
oldu. Şehit Uzman Onbaşı 
Emre Dut'un cenazesi as-
keri uçakla dün Konya'ya 
getirildikten sonra ailesinin 
ikamet ettiği Ereğli ilçesine 
götürüldü. Karapınar ilçe 
nüfusuna kayıtlı olan şehi-
din cenazesi, babaevinde 

helallik alındıktan sonra ce-
naze namazı için Ulu Cami 
avlusuna getirildi. Cenaze-
ye katılan şehidin kız kar-
deşi Arzu Dut, sözleşmeli er 
olan ve Afrin operasyonun-
da görev yapan kardeşi Akif 
Dut, babası Mustafa ve an-
nesi Muhsine Dut da Türk 
bayrağına sarılı tabutu ve 
şehidin fotoğrafını öperek 
gözyaşı döktü. Şehit Emre 
Dut, öğle namazını mütea-

Konya şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı 

kip kılınan cenaze namazı-
nın ardından Meydanbaşı 
Mezarlığındaki şehitliğe du-
alarla defnedildi. 

Cenazeye, şehidin 
ailesi, Kültür ve Turizm 
Bakanı Numan Kurtulmuş, 
Konya Valisi Yakup Canbo-
lat, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Ahmet Sorgun, AK 
Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, askeri 
ve mülki erkan ile çok sayı-
da vatandaş katıldı. (İHA)
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Akşehir Bele-

diye Başkanı Dr. 
Salih Akkaya sa-
natçı Metin Şen-
türk ile prensipte 
anlaşıldığını be-
l irtti. Akşehir Be-
lediyesi Engelsiz 
Yaşam Merkezi’ni 
ziyaret ederek 
buradaki engel-
lilerle bir araya 
gelen Başkan Ak-
kaya, Sanatçı Me-
tin Şentürk’ün 
Temsili Nasred-
din Hoca olacağı 
müjdesini burada 
verdi. Başkan Ak-
kaya “Sanatçı Me-
tin Şentürk bu yıl 
temsili Nasreddin 
Hoca’lık görevini 
üstlenecek. Ken-
disi görme engel-
l i bir sanatçımız. 
İnşallah kendisini 
Temmuz ayındaki 
şenliğimizde Ak-
şehir’imizde misa-
fir edeceğiz. Gö-
rüşmeler yapıldı 
ve tamam denildi. 
Daha detaylı gö-
rüşmeler devam 
edecek. İnşallah 
büyük bir deği-
şiklik ve aksilik 

olmaz ise Metin 
Şentürk Bey Nas-
reddin Hoca’mızı 
temsil etmiş ola-
cak” dedi.

Başkan Akka-
ya, bu yıl engel-
l i bir sanatçının 
bu görevi üstlen-
mesinin ayrı bir 

önemi ve manası 
olduğuna dikkat 
çekerek ilerleyen 
günlerde konu 
i le ilgili geniş bir 
açıklama yapıla-
cağını kaydetti.

HABER 
MERKEZİ

(Baştarafı Sayfa 1’de)

BAŞKAN AKKAYA’DAN ENGELSİZ 
YAŞAM MERKEZİ’NE ZİYARET
Başkan Akka-

ya’nın ziyaretine 
Akşehir Görme-
yenleri Koruma 
Şube Başkanı Hü-
seyin Çığ ve Ak-
şehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü İbra-
him Öncel de eşlik 
etti. 

Hüseyin Çığ 
yaptığı konuşma-
da böyle bir kur-
sun açılmasını 
sağladıkları için 
Başkan Akkaya 
, İbrahim Öncel, 
Halk Eğitim Mer-
kezi Müdürü Ka-
mil Ersoy ve  tüm 
emeği geçenlere 
teşekkür etti ve 
22 Nisan Pazar 
günü Konya’da 
yapılacak olan sı-
nava katılacak 
olanlara başarılar 
diledi.

Başkan Akka-
ya da; “ Bu En-
gelsiz Yaşam Mer-
kezimizi engelli 
k a r d e ş l e r i m i z e 
kazandırmak bi-
zim için önemli bir 
konuydu. Onların 
buraya gelip git-
melerine yardımcı 
olmak için de ‘En-
gelsiz Taksi’ hiz-
meti ile  ücretsiz 
bir şekilde hizmet 
vermeyi sürdü-
rüyoruz. İnşallah 
bugün tamamla-
nan kursa katılan 
sizler KPSS sına-
vında başarılı olup 
kadronuzu alarak 
çalışma hayatını-
za başlamış olur-
sunuz. Şu anda 
5 bin kadro açığı 
var. İlk etapta 2 
bin 500 kişi kadro-
ya yerleştirilecek. 
Sizler de o kadro-
larda yer alırsınız 

diye ümit ediyo-
rum.  Bu kursta-
ki ve gireceğiniz 
sınavdaki yorgun-
luğu atmanız için 
de bir Çanakkale 
gezisi düzenleye-
ceğiz. Tekrar ba-
şarılar diliyorum’’ 
diye konuştu.

EKPSS sınavı 
için açılan kursa 
katılan engelli va-
tandaşlar da yet-
kililere teşekkür 
ederek, Engelsiz 
Yaşam Merkezi’nin 
ve Engelsiz Tak-
si’nin kendilerinin 
karşılaştığı birçok 
güçlüğü ortadan 
kaldırdığını söy-
lediler. Başkan 
Akkaya ve bera-
berindekiler, daha 
sonra kursiyerler-
le birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

HABER 
MERKEZİ

(Baştarafı Sayfa 1’de)

Türkiye Birincisine  Okulundan Ödül
Törende konu-

şan Okul Müdürü 
Mehmet Ali Kılıç: 
“Yusuf öğrenci-
mizi kazandığı 
başarıdan dolayı 
tebrik ediyoruz. 
Aklını kullanabi-
len insanlar hem 
akademik alan-
da, hem sportif 

alanda başarılı 
olmaktadır. He-
defe odaklanan 
insanların ba-
şarılı olmaları 
da kaçınılmaz-
dır. Yusuf ile ko-
nuşmalarımızda 
kendisinin başa-
rıya odaklandı-
ğını görüyorduk. 
Bundan sonra-

ki yaşamında da 
kendisine başa-
rılar diliyor  ve  9  
Nisan 2018 tari-
hinde Kastamo-
nu’da yapılacak 
olan Milli Takım 
kampına uğurlu-
yoruz.”  dedi.

Ahmet 
Altıntaş
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tarihli ve 29872 
sayılı Resmi Ga-
zetede yayınlanan 
“676 sayılı olağan 
üstü hal kapsa-
mında bazı düzen-
lemeler yapılması 
hakkındaki kanun 
hükmünde ka-
rarname”nin 25.  
maddesi ile 3152 
sayılı kanunun 10. 

maddesinin birinci 
fıkrasının F  ben-
dine, 26. maddesi 
ile de 3152 sayı-
lı kanuna eklenen 
geçici 11. madde 
gereğince Emni-
yet Genel Müdür-
lüğünce yürütülen 
pasaport ve sürü-
cü belgesi hizmet-
lerine ilişkin iş ve 
işlemler artık Nü-
fus Müdürlüklerin-

ce yürütülecektir.
0 2 . 0 4 . 2 0 1 8 

tarihinden itibaren 
Akşehir Kayma-
kamlığı İlçe Nüfus 
Müdürlüğünce de 
pasaport ve ehli-
yet başvuru işlem-
leri başlamıştır. 
Başvuru işlemle-
rinde vatandaş-
larımıza hızlı ve 
yüksek standart-
larda hizmet veril-

mesi adına Nüfus 
Müdürlüğü perso-
nellerinin eğitimi 
sağlanmış olup, 
işlemlerde yardım-
cı olunması adı-
na Kaymakamlığı-
mızca ek personel 
görevlendir i lmesi 
yapılmıştır” ifade-
lerini kullandı.

T.C.  KARTI 
BAŞVURUSU 

İÇİN İSTENEN 
BELGELER
1) Biyometrik 

fotoğraf 1 adet
2) Kimlik bel-

gesi
3) Vergi Dai-

resi ve anlaşmalı 
bankalara ödemesi 
yapılan ödeme de-
kontu

4) Kimlik Kar-
tı kayıpsa bunun 
yerine ehliyet-pa-

saport- evlenme 
cüzdanı- memur 
kimliği, bunlar-
da yoksa kişinin 
eşi- anne- baba 
ve reşit olan kar-
deşlerinden biriy-
le müracaat edilir. 
Hiç kimsesi olma-
yanlar için tahki-
kat yaptırılır.

SÜRÜCÜ 
BELGESİ 

YENİLEME VE 
DEĞİŞTİRME 

İÇİN İSTENİLEN 
BELGELER
1) Sağlık ra-

poru
2)  Biyometrik 

fotoğraf 1 adet
3) 13tl değerli 

kağıt bedeli (an-
laşmalar bankalar)

4) 2tl hizmet 
bedeli (anlaşmalar 
bankalar)

5) Eski sürücü 
belgesi

6) Kan grubu 
kartı ( bilmeyenler 
için)

PASAPORT 
İÇİN GEREKLİ 

BELGELER
1) Kimlik
2) Biyomet-

rik fotoğraf  2 
adet (arka fon be-
yaz yüz kısmı 32-
36mm kağıt ebadı 
50X60mm )

3) Makbuz ( 
defter ve harç be-
deli Vergi Dairesi 
veya Ziraat Ban-
kası)

4) Daha önce 
alınan pasaport 
varsa getirilecek-
tir.

Abdullah 
Özbay

İletişim

‘PASAPORT VE EHLİYET İŞLEMLERİ İÇİN TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK’
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DEPLASMANDA HAYAT ÖPÜCÜĞÜ!
Pazar günü saat 

15.00’de Kemal Kaynaş Sta-
dında başlayan karşılaşma-
nın ilk yarısında karşılıklı 
ataklar sonuç vermeyince  
ilk yarı 0-0 sonra erdi. İkin-
ci yarıya  hızlı başlayan 
temsilcimiz 63. Dakikada 
golü bularak 1-0 öne geç-
ti. Maçın kalan kısmında gol 
olmayınca temsilcimiz Akşe-
hirspor 3 puan alarak büyük 
bir avantaj yakaladı.

Ligin son haftasına gi-

rildiğinde temsilcimiz Akşe-
hirspor,  Konya Ereğlispor’un 
2 puan üstünde yer aldı. 
Kırmızı-beyazlılar  8 Nisan  
2018 Pazar günü Nasreddin 
Hoca Stadyumunda karşı-
laşacağı Manavgat Beledi-
yespor ‘u yenmeleri veya  
beraber kalmaları durumun-
da  play-out oynayacaklar 
.Bu durumda Konya Ereğ-
lispor Bölgesel Amatör Lig’e 
veda edecek.

Ahmet Altıntaş

(Baştarafı Sayfa 1’de)

Sağlık Meslek Münazarada Tur Atladı
Akşehir Tor-

nacı Erol Cumbul 
TOKİ Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi, Konya Bü-
yükşehir Belediye-
si ve Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından yürü-
tülen Medeniyet 
Okulu Projesi kap-
samında yapılan 
“Haydi Konuş Ba-
kalım” münaza-
ra yarışmasında 
Akşehir birincisi 
olarak Konya fi-
nallerine katılma-
ya hak kazanmıştı. 

Akşehir ekibi Kon-
ya Mevlana Kültür 
Merkezi´nde yapı-
lan yarışmada Ci-
hanbeyli Borsa İs-
tanbul Mesleki ve 
Teknik Anadolu Li-
sesi ile karşılaştı. 

Kura çekimin-
de ilk savunma 
hakkını Cihanbey-
li takımı kullan-
dı ve “İnsan dav-
ranışlarında aile 
önemlidir” tezini 
savundu. Tornacı 
Erol Cumbul ta-
kımının tezi ise 
“İnsan davranışla-
rında çevre önem-

lidir” şeklindeydi. 
Daha sonra “De-
ğerler eğitimi” ile 
ilgili savunmalara 
geçildi. Cihanbey-
li takımı “Dost-
luk”, Tornacı Erol 
Cumbul takımı ise 
“Kardeşlik” değer-
lerini savundular.

Yapılan de-
ğerlendirme so-
nucunda Akşehir 
Erol Cumbul TOKİ 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ra-
kibini eleyerek bir 
üst tura çıkmaya 
hak kazandı.

Ali Ünlü

Tuzlukçu Bele-
diyesi ve Şehit Birol 
Dağlı Çok Programlı 
Lisesi öğrencileri bağ 
fidanı diktiler.

Tuzlukçu Bele-
diyesi’nden yapılan 
açıklamada  “İk-
lim Değişikliği ve 
Erozyon Farkın-
dalık Projesi kap-

samında liseli öğ-
rencilerimizle bir 
araya geldik. Ko-
nuya duyarlı yak-
laşan Tuzlukçu Şe-
hit Birol Dağlı Çok 
Programlı Lisesi 
öğrencileri birer 
bağ fidanı dikerek 
Tuzlukçu'da Eroz-
yon ve İklim Deği-

şikliği farkındalığı-
na dikkat çektiler.
Gelecek nesillere 
daha güzel,daha 
yeşil bir Tuzlukçu 
bırakmak için ça-
lışmalara devam 
edeceğiz” denildi.

Ahmet 
Altıntaş

TUZLUKÇU’DA EROZYONLA MÜCADELEYE DEVAM
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Konya'nın Sey-
dişehir ilçesinde oto-
mobille çarpışan mo-
tosiklet kaza sonrası 
alev alev yandı. 

Kaza, öğle saat-
lerinde Hacıseyitali 
Mahallesi Seyitharun 
Kavşağı'nda mey-
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Hasan 
Karakuş idaresinde-
ki 42 K 5147 plakalı 

motosiklet, Hasan 
Ç. idaresindeki 42 K 
8576 plakalı otomo-
bille çarpıştı. Çar-
pışmanın şiddetiyle 
motosiklet bir anda 
yanmaya başladı. 
Kazayı sürücüler 
yara almadan atla-
tırken, motosiklette 
çıkan yangın oto-
mobile de sıçradı. 
Çevredeki vatandaş-

lar alevlere yangın 
tüpleriyle müdahale 
ederek, yangını itfa-
iye gelmeden sön-
dürdü. Yangın son-
rası motosiklette ve 
otomobilde maddi 
hasar meydana gel-
di. 

Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. 
(İHA)

Necmettin Er-
bakan Üniversitesi 
(NEÜ) Uluslararası 
Rumi Medeniyet-
ler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
tarafından İngiliz-
ce olarak gerçek-
leştirilen Yuvarlak 
Masa Seminerleri-

nin bu ay ki konu-
su "Çocuk Kitapla-
rında Dini İçerik" 
oldu. 

Ahmet Ke-
leşoğlu İlahiyat 
Fakültesi Toplan-
tı Salonunda ger-
çekleştirilen semi-
nerde, Din Eğitimi 

Anabilim Dalı Dok-
tor Öğretim Üyesi 
Muhammed Fatih 
Turanalp, ülke-
mizdeki tarihi ve 
dini içerikli çocuk 
kitaplarının geli-
şimine değinerek, 
özellikle 2000'li 
yıllardan sonra 

NEÜ’de yuvarlak masa toplantıları devam ediyor 
dini içerikli çocuk 
kitaplarına talebin 
arttığını ve buna 
mukabil kitapların 
yayımında ciddi 
bir artış yaşandı-
ğını ifade etti. 

Ailelerin okul 
dışında çocukla-
rının din eğitimi 
için söz konusu 
kitaplara yöneldi-
ğini dile getiren 
Turanalp, yaşanan 
bu artışın kitapla-
rın niteliğini olum-
suz yönde etkile-
diğini belirterek, 
“Dini içerikli ço-
cuk kitaplarında 
özellikle çocuk 
seviyesine uy-
gun olmayan ve 
çocukların geli-
şimini olumsuz 

yönde etkileyen 
örneklere çok-
ça rastlanıyor. 
Metinlerde, ayet 
ve hadis çevi-
rilerinde çocuk 
diline uygun ol-
mayan ifadeler 
var. Çocuk kitabı 
resimlemelerin-
de de genellik-
le sembolik bir 
anlatım ya da 
peygamber ve 
sahabilerle ilgi-
li çizimlerde bir 
kafa karışıklığı 
gözleniyor. İla-
hiyat ve Güzel 
Sanatlar Fakül-
teleri işbirliği ile 
çocuk kitabı re-
s im leme le r ine , 
çocuk dünyasına 
uygun, yeni es-

tetik yaklaşımlar 
getirilmesi gere-
kiyor” dedi. 

Turanalp, bi-
lişsel gelişime 
odaklı ve bilgi ak-
tarımının yoğun 
olduğu günümüz 
dini içerikli ço-
cuk kitaplarının, 
duyuşsal gelişi-
mi önceleyen bir 
yaklaşım ve çocuk 
edebiyatının du-
yumsatıcı ve se-
zinletici etkileriy-
le, ayrıca kurgusal 
açıdan zengin 
hikâyelerle dini, 
hayatın doğal bir 
parçası olarak ele 
alarak çok daha iyi 
seviyelere taşına-
bileceğini sözleri-
ne ekledi. (İHA)

Otomobille çarpışan motosiklet alev alev yandı 

Konya Sanayi 
Odası (KSO) Başkanı, 
TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Memiş Kütükcü, 
Konya’nın ilk çeyrek 
ihracat rakamlarını de-
ğerlendirdi. 

KSO Başkanı Kü-

tükcü, bu yılın ilk çey-
reğinde yüzde 17,19 
ihracat artışı yakalayan 
Konya’nın Türkiye orta-
lamasının çok üzerinde 
performans gösterdiği-
ni vurgulayarak, “Şeh-
rimiz ihracatta yakala-

dığı yükseliş ivmesini 
güçlü bir şekilde sürdü-
rüyor. Mart ayında 162 
milyon 685 bin dolar 
ile tarihinin en yüksek 
aylık ihracat rakamını 
gerçekleştiren şehri-
miz, bu yılın Ocak-Mart 

Konya ihracatı güçlü yükseliş seyrini sürdürüyor 

dönemini kapsayan 
ilk çeyrekte de yüzde 
13.88 olan Türkiye or-
talamasından 3.3 puan 
daha yüksek perfor-
mans gösterdi. Konya, 
ilk çeyrekte 435 milyon 
942 bin dolar ihracat 
rakamına ulaştı” dedi. 

Bu yılın ilk çeyre-
ğinde Konya’nın tüm 
imalat sanayi sektör-
lerinde ihracatını ar-
tırmayı başardığını 
kaydeden Kütükcü, 
bazı sektörlerin ihracat 
artışı ile ilgili şu bilgi-
leri verdi: “Bu yılın ilk 
çeyreğinde ihracat ar-
tış oranları makine ve 
aksamları sektöründe 
yüzde 34.37, otomotiv 
endüstrisinde yüzde 
11.83, savunma sa-
nayinde yüzde 42.05, 
çelik sektöründe yüzde 

60, iklimlendirme sana-
yinde yüzde 31 olarak 
gerçekleşti.” 

Konya’nın ilk çey-
rekte yüzde 75 sanayi 
sektörü ihracatı ile net 
bir sanayi şehri olduğu-
nu bir kez daha ortaya 
koyduğunu aktaran 
Kütükcü, şehrin ihraca-
tında ilk iki sırada yer 
alan makine ve aksam-
ları sektörü ile otomotiv 
endüstrisi sektörünün 
toplam ihracat içindeki 
payının yüzde 44.28 ol-
duğunu kaydetti. 

İlk 10 ülkeden 8’ine 
ihracat arttı 
Konya’nın en faz-

la ihracat yaptığı ilk 10 
ülke hakkında bilgi ve-
ren Kütükcü, “Şehrimiz 
bu yılın ilk çeyreğinde 
en fazla Irak, Almanya, 
Cezayir, İtalya, Polon-

ya, Rusya, İran, Bir-
leşik Devletler, Mısır 
ve Suudi Arabistan’a 
ihracat yaptı. Bu 10 ül-
keden 8’ine ihracatımız 
arttı. En fazla ihracat 
artışını yüzde 237 ile 
Rusya pazarında ya-
kaladık. Ayrıca Mısır’a 
olan ihracatımız yüzde 
85, Polonya’ya yüzde 
56, Almanya’ya yüzde 
30, Birleşik Devletle-
re yüzde 28, İtalya’ya 
yüzde 19, İran’a yüzde 
15, Cezayir’e yüzde 
17 oranlarında arttı. 
İhracatta ilk sırada yer 
alan Irak’a ihracatımız 
yüzde 13 düşerken, 10. 
sıradaki ihracat pazarı-
mız olan Suudi Arabis-
tan’da yüzde 23.6’lık 
bir ihracat kaybı yaşan-
dı” şeklinde konuştu. 
(İHA)
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rencilere başarılı 
olmaları için doğru 
ve dürüst olmaları 
tavsiyesinde bulu-
narak, “Hayat bir 
çizgidir. Terbiye-
miz olacak, edebi-
miz olacak. Doğru 
olun, dürüst olun. 
Ne iş yaparsan 
yap işin en iyisini 
yapacaksın, işin 
uzmanı olacak-
sın. Birileri bana 
destek verecek 
ben ondan sonra 
büyürüm hesa-
bı yapmayın. Sen 
başarırsan sen 
mücadele eder-
sen veya mücade-

leni sonuna kadar 
vereceksen Allah 
verir. Mücadeleni 
yarı yolda bırakır-
san veya bir engel 
oldu yoruldum ar-
tık bıktım yapma-
yacağım dedin mi 
işte hayat bitti. 
İşteki sorunu ya 
da evdeki soru-
nu işe veya eve 
taşımayın tavsi-
yelerimden bir 
budur. Başarınızı 
kendi kendinize 
kutlayın evde her 
şeyi paylaşma-
nıza gerek yok. 
Hainlik yapma-
yın kimseye zarar 

vermeyin. Devle-
tinize, milletinize 
zarar vermeyin, 
arkadaşınıza za-
rar vermeyin. 50 
sene sonra o sı-
kıntıya karşı bir 
sıkıntı bulursu-
nuz, çok acı bir 
şey olur sizin için 
yapmayın. Onun 
dışında sokakla-
ra gireceksiniz ve 
saygı duyulacak 
insanlara saygı 
duyun” ifadelerini 
kullandı. 

Konferans ar-
dından işadamı Ali 
Şeker'e hediye tak-
dimi yapıldı. (İHA)

MYO Müdür Yar-
dımcısı, Terapi ve Re-
habilitasyon Bölümü 
Başkanı Öğr. Gör. Dr. 
Mustafa Güler, yap-
tığı açıklamada, bu 
yıl 3’üncüsünü dü-
zenledikleri ‘Otizm 
Farkındalık Etkinliği’ 
için bir araya geldik-
lerini söyledi. Otizmin 
son yıllarda çok hızlı 
artış gösterdiğini, gö-
rülme sıklığının 70’te 
bire kadar yüksel-
diğini ifade eden 
Öğr. Gör. Dr. Güler, 
“Bu farklılık da 0-3 
yaş döneminde yani 
‘erken çocukluk dö-
nemi’ dediğimiz bir 
dönemde ortaya çı-
kıyor. Şu anda bilinen 
en önemli iyileştirici 
yöntem de eğitim. 
Dolayısıyla eğitime 
erken başlanması, 
eğitim imkanlarından 
faydalanılması otizm-
de oldukça önemli 

İşadamı Ali Şeker öğrencilere tecrübelerini anlattı 

İşadamı Ali Şe-
ker, Karatay İMKB 
Meslek ve Teknik 
Anadolu Lisesinin 
düzenlemiş olduğu 
geleneksel kariyer 
günleri kapsamında 
gerçekleştirilen "Gi-
rişimcilik ve Kariyer 
Belirleme" konulu 
konferansa katıldı. 

K o n f e r a n s t a 
öğrencilerine tecrü-
belerini aktaran Ak-
şeker Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali 
Şeker başarılı olmak 
için çok çalışmak 
gerektiğini belirtti. 
Şeker, “Biz uya-
nık bir milletiz. 

Biz girişimciliği-
mizi deneyeceğiz. 
Tabii girişimcilik 
yaparken ailemi-
ze zarar verme-
yeceğiz. Baba-
mızın, anamızın 
evini ipotek et-
tirmeden, haciz 
ettirmeden, ai-
leye soru işare-
ti, sıkıntı verme-
den terbiyenizle, 
adabınızla işinizi 
yapın. O zaman 
geleceğiniz var. 
Şimdi herkes eli-
ne almış bir te-
lefon facebookta 
oynuyor. Ya ne 
oynuyorsun kar-

deşim? Zaman 
ayırma buna, git 
zamanını işe ayır, 
geleceğine ayır. 
Okuduk babanız, 
ananız sizi imkan-
lar doğrultusunda 
sizi okuttu. Oku-
dunuz tamam da 
okuduktan sonra 
ne olacaksınız? 
Bundan sonra ra-
hat mı ediyorsu-
nuz? Olmaz öyle 
rahat yok size. 
Sizin elinizden 
geleni yapmanız 
gerekiyor” dedi. 

“Doğru olun, 
dürüst olun” 

Ali Şeker öğ-

Selçuk’ta ‘Otizm Farkındalığı’ yürüyüşü 
bir konu. Bu konuda 
öğrencilerimizin, ai-
lelerimizin, vatandaş-
larımızın farkındalığını 
artırmak amacıyla bu 
tür etkinlikleri düzenli-
yoruz. Bu farkındalı-
ğın artarak devam 
etmesini ve bu etkin-
liklerin de üniversite-

mizde yaygınlaşması 
en büyük dileğimiz” 
diye konuştu. 

Sağlık Hizmet-
leri MYO Engelli ve 
Rehabilitasyon Prog-
ramı öğrencilerin-
ce Gökkuşağı AVM 
önünde düzenlenen 
etkinliğe, MYO Mü-

dürü Prof. Dr. Uçkun 
Sait Uçan, müdür 
yardımcıları Öğr. 
Gör. Dr. Mustafa Gü-
ler ve Arş. Gör. Şenay 
Demir, özel eğitim 
öğretmenleri, otizmli 
çocuklar ile ailele-
ri, öğrenciler katıldı. 
(İHA)

Selçuk Üniversi-
tesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 
(MYO) öğrencileri, 
‘Dünya Otizm Farkın-
dalık Günü’ dolayısıy-
la otizmli çocuklarla 
birlikte tişört boyama 
etkinliği ve yürüyüş 
gerçekleştirdi. 

Etkinlik, tişört bo-
yama ve otizm farkın-
dalık ağacına otizm-
le ilgili görüşlerin yer 
verildiği yaprakların 
asılmasıyla başladı. 

Ardından, ‘Selçuk, 
otizmin farkında’, 
‘Otizm için el ele’, 
‘Otizmin farkında, 
onların yanındayız’, 
‘Otizme tek çare eği-
timdir’ gibi slogan-
lar eşliğinde yürüyüş 
gerçekleştirildi. Gök-
kuşağı AVM önünde 
başlayan yürüyüş, 
otizme dikkat çeken 
pankartlarla kam-
püs alanı içerisindeki 
caddelerde gerçek-
leştirildi. 
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Necmettin Er-
bakan Üniversitesi 
(NEÜ) Güzel Sanatlar 
Fakültesinde (GSF) iki 
farklı belgesel filmin 
gösterimi gerçekleşti-
rildi. 

Selçuk Üniver-
sitesi (SÜ) İletişim 
Fakültesi Radyo Tele-
vizyon ve Sinema Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. 
Aytekin Can’ın yapım-
cılığını ve yönetmenli-
ğini yaptığı “Oxford’lu 
Ziyaretçi: Gertrude 
Bell” adlı belgesel film 
ile pek çok yarışmada 
ödül alan ve dereceye 

giren yönetmenliğini 
Batuhan Fındıklıoğ-
lu’nun yaptığı “Sev-
mek Lazım” adlı bel-
gesel filmin gösterimi 
yapıldı. 

Akademisyenler 
ve öğrencilerin beğe-
ni ile izlediği film gös-
terimlerinin ardından 
Prof. Dr. Aytekin Can, 
öğrencilerle kısa bir 
söyleşi gerçekleştirdi. 
Gertrude Bell’in fo-
toğrafçı, arkeolog ve 
casus olduğunu söy-
leyen Prof. Dr. Aytekin 
Can, çekim sırasın-
da gerçekleştirdikleri 

araştırmalarda Arabis-
tan ve Ortadoğu’nun 
nasıl şekillendiğini 
gördüklerini belirtti. 

NEÜ GSF Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı 
ise “Oxford’lu Ziyaret-
çi: Gertrude Bell” fil-
minin bir döneme ışık 
tuttuğunu belirterek 
film gösterimine geldi-
ği için Prof. Dr. Aytekin 
Can’a teşekkür etti. 

Program sonun-
da NEÜ GSF Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı 
daha sonra Can’a te-
şekkür plaketi takdim 
etti. (İHA)

ğunu dile getire-
rek, "Önümüzde 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Er-
doğan, arkamız-
da da sizin gibi 
gençler olduktan 
sonra sırtımız 
yere gelmez. Siz-
lerin coşkusunu 
gördükten sonra 
bugün buradan 
aşkla ve şevkle 
gideceğim" diye 
konuştu. 
“Konya bize hep 

güçlü destek 
vermiştir” 
AK Parti Genel 

Merkez Gençlik Kol-
ları Başkanı Melih 
Ecertaş da gençlik 
kolları olarak 68. il 
kongresini gerçek-
leştirdiğini aktardı. 
İlçe gençlik kolla-
rı kongrelerinin de 
tamamlanmak üze-
re olduğunu vur-
gulayan Ecertaş, 
şunları kaydetti: 
“Konya bugüne 
kadar partimizin 
en güçlü oldu-
ğu illerden birisi 
olmuştur. Genç-
lik kolları olarak 
Türkiye'nin her 
yerinde çalış-
malarımızı sür-
dürürken en çok 
ilham aldığımız 
yerlerden biri de 
Konya'dır. İnşal-
lah şu anda genç-
lik kollarımızın 
yaptığı çalışma-
larla bu gücün 
daha yukarı çıka-
cağını ümit edi-
yorum” dedi. 

AK Parti Kon-
ya İl Gençlik Kolları 

Başkanı Ahmet Mu-
rat Koru ise, önem-
li, telaşlı, uzun bir 
yolun kendilerini 
beklediğini dile ge-
tirerek, “8 Kasım 
2017’de göreve 
gelmiştik. Bu-
gün yaklaşık 5 ay 
sonra kutlu kong-
remiz ile yolumu-
za devam edi-
yoruz. Çok kısa 
vadede tamam-
ladığımız ilçe 
kongrelerimiz ile 
31 ilçemizde teş-
k i l a t l anmamız ı 
tamamladık, ma-
halle teşkilatlan-
malarımızı ve üye 
ça l ışmalar ımız ı 
hızla bugünden 
sonra yapmaya 
gayret göstere-
ceğiz” şeklinde 
konuştu. 

“AK Parti ile 
Konya’nın büyük 
kazanımları oldu 

Sözlerine Ah-
met Murat Koru’ya 
yeni dönemde ba-
şarılar dileyerek 
başlayan Konya 
Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir 
Akyürek de, “AK 
Parti iktidarları 
döneminde Kon-
ya’mızda çok 
önemli kazanım-
larımız oldu. Bu 
süreçte beledi-
yecilik açısından 
da çok önemli 
bir başarı hika-
yesine hep bir-
likte imza attık. 
Görev yaptığımız 
dönemde genç-
lik kollarımızın 
büyük desteğini 

gördük. Bu an-
lamda Konya’da-
ki belediyeleri-
miz adına gençlik 
kollarımıza te-
şekkür ediyorum. 
Biz de Konya be-
lediyeleri olarak 
elimizden gel-
diğince Gençlik 
Merkezilerimizle, 
Mesleki Eğitim 
Merkezlerimizle, 
Medeniyet Okulu, 
Değerler Eğitimi 
çalışmalarımızla 
eğitime destek 
çalışmalarımızla 
destek vermeye 
çalıştık” ifadeleri-
ni kullandı. 

Konuşmalar ın 
ardından tek liste 
ile girilen kongre-
de Ahmet Murat 
Koru AK Parti Kon-
ya İl Gençlik Kolları 
Başkanlığına seçil-
di. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı, 
Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, AK 
Parti Genel Merkez 
Gençlik Kolları Baş-
kanı Melih Ecer-
taş, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Mil-
letvekilleri, Konya 
Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir 
Akyürek, AK Parti 
Konya İl Yürütme 
ve Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, AK Parti 
Konya Kadın Kolları 
Başkanı Esra Do-
ğan, İlçe Başkan-
ları, İlçe Belediye 
Başkanları, teşkilat 
mensupları ve çok 
sayıda davetli ka-
tıldı. (İHA)

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Kongresi gerçekleştirildi 

AK Parti Kon-
ya İl Gençlik Kolları 
5. Olağan Kongresi 
gerçekleştirildi. 

Selçuklu Kong-
re Merkezinde ya-
pılan kongrede 
konuşan AK Parti 
Konya İl Başka-
nı Hasan Angı, AK 
Parti’nin gençlere 
büyük önem verdi-
ğini söyledi. “Bizim 
gençlik konusunda 
bir kızıl elmamız 
var” diye konuşan 
Angı, “Biz imanı-
na, inancına, ma-
neviyatına sahip 
bir gençlik isti-
yoruz. Biz sana-
tıyla, kültürüyle, 
estetiğiyle, zir-
vede bir gençlik 
istiyoruz. Biz ak-
lıselim, ilimde, 
fende, teknikte, 
tefekkürle en ile-
ride bir gençlik 
istiyoruz. Bunun 
için kendinizi tek 
bir alanda değil, 
bu alanların hep-

sinde geliştir-
meniz gerekiyor. 
AK Parti gençli-
ğine de yakışan 
budur. Bizler bu 
yola koltuk sev-
dasıyla, makam 
sevdasıyla değil, 
hizmet sevdasıy-
la çıktık. Aziz mil-
letimizin emaneti 
olan bu görevleri 
vakti, saati geldi-
ğinde sizler dev-
ralacaksınız” ifa-
delerini kullandı. 
2023 hedefleri 
d o ğ r u l t u s u n d a 
2019 yılında ya-
pılacak seçimle-
rin bir seçimden 
çok daha fazla 
önem taşıdığını 
kaydeden Angı, 
“Türkiye olarak 
2023’ü hem he-
deflerimiz itiba-
rıyla, hem de ta-
rihe kalıcı bir iz 
bırakmak için çok 
iyi bir şekilde de-
ğerlendirmemiz 
gerekiyor. Bun-

dan sonra ama-
cımız; yönetim 
kurulumuz, kadın 
ve gençlik kolla-
rımız, tüm teş-
kilat üyelerimiz, 
mahalle temsilci-
lerimiz ve gönül-
daşlarımızla ilk 
hedefimiz olan 
2019 seçimleri-
ne partimizi, en 
yüksek oy ora-
nına taşımaktır. 
Çünkü biliyoruz 
ki, bundan sonra 
yapılacak seçim-
ler sadece Tür-
kiye için değildir 
tüm mazlum ve 
mağdur coğraf-
yanın seçimleri-
dir” dedi. 
“2019'un şifresi 
de anahtarı da 

sizsiniz” 
AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı 
Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun da, 
2019’un şifresi-
nin de anahtarının 
da gençler oldu-

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde iki belgesel filmin gösterimi yapıldı 
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sı, solcusu demeden, 
özellikle gariban in-
sanlar, 15 Temmuz’da 
kimisi tankın altına 
yattı, kimimiz üzerine 
çıktı, Seydişehir’de 
bizler meydanları 
doldurduk ve bu teh-
likeyi atlattık. Allah'ın 
yardımı ve sizlerin 
yardımı ile başardık” 
şeklinde konuştu. 

Hepimiz tek yü-
rek, tek bilek olduğu-
muz sürece her işin üs-
tesinden geliriz diyen 
Başkan Tutal, “Ka-
ranlığa küfretmekle 
hiç bir yere gidilmez. 
Elinizde hiç bir şey 
yoksa, bir mum ya-
kacak karanlığı orta-
dan kaldıracaksınız. 
Kadroya geçtiniz. 
Hiçbir sıkıntımız yok. 
Biz sizlere her zaman 
güvendik, güvenme-
ye devam ediyoruz. 
Herkes kendi göre-
vini yapmaya, çalış-
masına devam ede-
cek. Hepimizin amacı 
yaptığımız işin örnek 
olmasıdır. Biz sizler-
le gurur duyuyoruz. 
Güzel çalışmalar çı-
kardık, çıkarmaya 

devam edeceğiz. Bu 
ülkeye ihanet eden-
lere inat, bütün per-
sonelimizle, Beledi-
ye Başkanımızla ve 
birim müdürlerimizle 
çok çalışmamız ge-
rekiyor. Benim ça-
lışanım kullandığı 
iş makinesinin, it-
faiyenin, otobüsün, 
kamyonun yağına, 
tuzuna gerektiği za-
manlar bakmıyor ise, 
o motor yanıyor, o 
motor zarar görüyor 
ise inanın ülkeye za-
rar verenlerden farkı 
olmaz. Bu hem Allah 
katında, hem de ça-
lıştığımız, aldığımız 
ücretin helal olup 
olmadığı noktasında 
sıkıntı olur. Bunun 
için özem göstere-
ceğiz. Ben herkese 
teşekkür ediyorum 
güzel çalışmalar çı-
kardık, bunu hep bir-
likte başardık. Saba-
hın erken saatlerinde 
buradayız. Bu ça-
lıştığımızın ve daha 
çok çalışacağımızın 
göstergesi” şeklinde 
konuştu. 

Kadroya geçtiği-

niz güzel bir mutluluk 
diyerek sözlerini sürdü-
ren Başkan Tutal, “Ar-
tık devletin kanatları 
altındasınız bu çok 
güzel. Seydişehir’e 
yine biz hizmet ede-
ceğiz. Bu güne kadar 
yaptığımız temizliği-
mizi aynı istekle ya-
pacağız, araçlarımıza 
aynı özveri ile baka-
cağız, üzerimize dü-
şenin daha fazlasını 
yapmaya devam ede-
ceğiz. Ben bu konuda 
sizlerden söz istiyo-
rum. En güzel gün-
lerde, Seydişehir’e 
en güzel hizmetleri 
beraber yapmak dile-
ği ile hepinize tekrar 
hayırlı uğurlu olsun 
diliyorum” ifadelerini 
kullandı. 

Bir araya gelen 
Seydişehir Belediyesi 
işçileri kadro aldıkları 
için Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo-
ğan’a, daha sonra 
kadroya geçişimizde 
emeği geçenlere ve 
özellikle Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal’a 
çok teşekkür ettiklerini 
belirtti. (İHA)

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı 

Konya'nın Sey-
dişehir İlçe Belediye 
Başkanı Mehmet Tu-
tal, 696 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname 
(KHK) ile Seydişehir 
Belediyesinde çalışan 
taşeron işçiler ile sa-
bah kahvaltısında bu-
luşarak kadroya geçiş-
lerini kutladı. 

Makine Par-
kı Amirliğinde sabah 
kahvaltısında çalışan-
ları ile bir araya gelen 
Başkan Mehmet Tutal, 
AK Parti Hükümetinin 

kurulduğu günden bu 
güne kadar ne söz ver-
diyse yerine getirdiğini 
kaydetti. Taşeron ça-
lışanlar ile ilgili kadro 
sözü verildiğini bu sö-
zün yerine getirildiğini 
belirten Başkan Tutal, 
“Bugün sizler için bi-
zim için tarihi bir gün 
kadroya geçtiniz, he-
pinize hayırlı müba-
rek olsun” dedi. 

Bu tarihi günü 
beraber kutlayarak, 
besmele çekerek iş 
başını beraber yapma 

düşüncesi ile birlikte 
olduklarını ifade eden 
Başkan Mehmet Tu-
tal, “İnşallah hepimiz 
için hayırlı olur. Biz 
hep birlikte birçok 
şeyin üstesinden gel-
dik. Ülkemiz ne za-
man ayakları üzerin-
de dursa bu ülkenin 
her zaman üzerine 
oyunlar oynanmış-
tır. Fakat oynadıkları 
oyunlar sürekli boşa 
çıkmıştır. Biz işçisi, 
memuru, patronu, 
zengini, fakiri, sağcı-
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ile arka koltukta 
oturan Hilal Işık 
(40) ve 4 yaşın-
daki Umay Ben-
diz Işık’ın hayatını 
kaybettiği belirlen-
di. Şoför mahal-
linde sıkışan diğer 
otomobilin sürücü-
sü Mehmet E. ve 
Osman Y. ise olay 
yerine gelen itfaiye 
ve sağlık ekipleri-
nin çalışmalarının 
ardından güçlük-
le sıkıştığı yerden 
kurtarıldı. Yaralılar 
ambulansla Bey-
şehir Devlet Has-
tanesi’nde tedavi 
altına alındı. Kaza-
da araç içerisinde 
sıkışan sürücü Fuat 

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı 

Işık’ın cansız bede-
ni de itfaiye ekiple-
rinin çalışmalarının 
ardından güçlükle 
bulunduğu yerden 
çıkarılabildi. 

Kazada hayatı-
nı kaybeden Fuat, 
Hilal ve Umay Ben-
diz Işık’ın cansız 
bedenleri savcının 
olay yeri incele-
mesinin ardından 
cenaze nakil ara-

cıyla otopsi yapıl-
mak üzere hastane 
morguna kaldırıl-
dı. Kaza nedeniyle 
kara yolunda ula-
şım bir süre ke-
sintiye uğrarken, 
araçların çekilme-
sinin ardından yol 
tekrar araç trafiği-
ne açıldı. 

Kazayla ilgili 
soruşturma başla-
tıldı. (İHA)

Konya’nın Bey-
şehir ilçesinde iki 
otomobilin çarpış-
ması sonucu mey-
dana gelen trafik 
kazasında 3 kişi 
öldü, 2 kişi yara-
landı. 

Kaza, Beyşe-
hir-Isparta Kara-
yolu’nun 3’üncü 

k i l o m e t r e s i n d e 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mehmet E. 
idaresindeki 42 
AAR 097 plaka-
lı otomobille kara 
yolunda seyir ha-
lindeyken Fuat Işık 
(43) yönetimindeki 
42 DKL 28 plakalı 

otomobille çarpış-
tı. Çevredekilerin 
ihbarı üzerine olay 
yerine polis, itfaiye 
ve 112 Acil Sağlık 
Ekipleri sevk edil-
di. Olay yerine ge-
len sağlık ekipleri-
nin kontrollerinin 
ardından otomobil 
sürücüsü Fuat Işık 

2018 yılı başında 
hedeflerini 1,8 milyar 
dolar olarak açıklayan 
KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk, “Beklentimiz 
doğrultusunda aylar 
itibariyle ihracatımız 
hızlanmaya devam 
ediyor. Türkiye ortala-
ması yüzde 11,5 iken 
Konya yüzde 19.1 ora-
nında ihracatını artır-
dı” dedi. 

Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM) 2018 
yılı Mart ayı ihracat 
rakamlarını açıkladı. 
Konya Ticaret Odası 
(KTO) Başkanı, TOBB 
Başkan Yardımcısı 
Selçuk Öztürk, “TİM 
verilerine göre Türki-
ye’nin Mart ayında ih-
racatı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 11,5 

artarak 15 milyar 106 
milyon dolara yüksel-
di. Ocak-Mart döne-
minde ihracat ise yüz-
de 10,4 artışla 40,7 
milyar dolara ulaştı. 
Konya ise tarihinin en 
yüksek aylık ihracat 
rakamını elde etti-
ği mart ayında 162,6 
milyon dolar ihracat 
yaptı. Konya’nın Mart 
ayı ihracat rakamı 
yüzde 19,1 oranında 
artışla 162 milyon 685 
bin 690 dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Ge-
çen Şubat ayına göre 
artış oranı ise yüzde 
18 olmuştur. Ocak-
Şubat-Mart dönemini 
kapsayan ilk üç aylık 
ihracatımızda yüzde 
17.2 artışla toplam 
436 milyon dolara 

ulaşmıştır. Yıl sonun-
da Türkiye’nin toplam 
ihracat hedefi 170 
milyar doların üzerine 
çıkmaktır. Hem Türki-
ye’nin hem de şehri-
mizin üç aylık ihracat 
rakamları, Konya ola-
rak belirlediğimiz 1,8 
milyar dolar ihracat 
hedefini de aşacağı-
mızı göstermektedir. 
2017 yılında ihracat-
ta, istihdamda Türkiye 
ekonomisini sırtlayan 
Konya 2018 yılıdan 
daha yüksek hızda 
ihracat artışı sağlaya-
rak ülke ekonomisine 
katkısını artıracaktır. 
İhracatımızın artma-
sında katkısı olan tüm 
tüccar ve sanayicileri-
mizi kutluyorum” dedi. 
(İHA)

Konya Mart ayında tarihinin en 
yüksek aylık ihracatını yaptı 

Ev eşyası taşıması muhtelif Nakliye işleri 
yapılır ve yeni büro malzemeleri satışı

İkinci el ev eşyası alımı satımı 
Tektaş Pasajı No: 28

Tel: 0544 713 47 37
Hamza Şentürk

ŞENTÜRK NAKLİYAT EVKUR

Konya’da yo-
lun karşısına geç-
mek isteyen 10 
yaşındaki çocuk, 
kamyonetin çarp-
ması sonucu haya-
tını kaybetti. 

Kaza, dün saat 
15.45 sıralarında 
merkez Selçuk-
lu ilçesi Sancak 
Mahallesi Veysel 
Karani Caddesi 
üzerinde meyda-
na geldi. Edinilen 

bilgiye göre, Mu-
zaffer Utku T. ida-
resindeki 42 CKY 
05 plakalı kamyo-
net, yolun karşısı-
na geçmek isteyen 
10 yaşındaki Ra-
bia Sena Doğan’a 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle ağır yara-
lanan Rabia Sena 
Doğan, ambulans-
la kaldırıldığı Sel-
çuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has-

tanesinde yapılan 
tüm müdahaleye 
rağmen kurtarıla-
mayarak hayatı-
nı kaybetti. Kaza 
sonrası gözaltı-
na alınan sürücü-
sü Muzaffer Utku 
T.'nin kullandığı 
kamyonetin aşırı 
süratli olduğu öne 
sürüldü. 

Kazayla ilgili 
soruşturma başla-
tıldı. (İHA)

Kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki 
çocuk hayatını kaybetti 



Akşehir Yem Gıda’da (AKYEM) 
çalıştırılmak üzere Ziraat Mühendisi 

aranıyor
Müracaatlar Şahsen yapılacak

Tel: 0332 813 3815

ZİRAAT MÜHENDİSİ ARANIYOR

Konya’nın Bey-
şehir ilçesine bağlı 
Karaali Mahallesin-
de, yerleşim mer-
kezine yapılacak 
düğün salonunun 
yeri yapılan anket 
çalışmasının ardın-
dan belli oldu. 

Beyşehir Bele-
diyesinin yerleşim 
merkezinde yap-
mayı planladığı dü-
ğün salonunun inşa 
edileceği yer ko-
nusunda iki farklı 
alternatif alan be-
lirlendi. Eski sağ-
lık ocağının olduğu 
alan ile Belediye 
hizmet binası ya-
nındaki meydan 
konusunda yerle-
şim merkezinde 
ortak bir uzlaşma 

sağ lanamay ınca , 
Beyşehir Belediyesi 
tarafından projenin 
hayata geçirileceği 
alanın belirlenmesi 
için anket çalışma-
sı yapılmasına ka-
rar verildi. Mahalle 
sakinleri, hazırla-
nan anket formla-
rını doldurarak 
yer konusundaki 
tercihini belirledi. 
Anket çalışmasına 
katılan yerleşim 
merkezinde yaşa-
yan 494 kişi düğün 
salonunun belediye 
hizmet binasının 
yanına yapılmasını 
isterken, eski sağ-
lık ocağının oldu-
ğu alana salonun 
yapılmasını iste-
yenlerin sayısı ise 

113’te kaldı. 
Beyşehir Bele-

diye Başkanı Murat 
Özaltun, Karaali 
Mahallesi sakinle-
rinden gelen talep 
üzerine yapımına 
karar verdikleri dü-
ğün salonu projesi-
nin inşa edileceği 
alanın düzenlenen 
anket çalışması so-
nucunda belirlen-
diğini belirterek, 
“Mahalle sakinle-
rimizin anket so-
nuçlarına yansıyan 
talebi doğrultusun-
da düğün salonunu 
Belediye hizmet bi-
nası yanındaki ala-
na inşa edeceğiz. 
Mahallemize hayırlı 
uğurlu olsun” dedi. 
(İHA)

ma İdaresi Başkanlığı 
desteği ile çocuklar 
için Selçuklu'ya Ço-
cuk Kütüphanesi ve 
Sosyal Gelişim Mer-
kezi kazandırılacak, 
15 okulda “Okuma 
Köşesi” oluşturulacak. 

Konya Ovası 
Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı, “KOP Oku-
yor” ve “KOPSOGEP” 
kapsamında Selçuklu 
Belediyesi ve Selçuk-
lu İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün ortak 
olduğu iki projeye 
toplam 415 bin TL tu-
tarında destek vere-
cek. Bu finansmanla 
“KOP’la Okuyorum, 
Dinliyorum. Hayal-
lerin Zenginleşiyor”, 
“Geleceğimizi Değer-
lerimizle Şekillendiri-
yoruz” projeleri ger-
çekleştirilecek. 
“KOP’la okuyorum, 

dinliyorum 
hayallerin 

zenginleşiyor” 
“KOP’la Oku-

yorum, Dinliyorum. 
Hayallerin Zenginle-
şiyor” projesi kapsa-
mında yapılan plan-
lama ile, 15 okulda 
okuma köşesi ve ki-
taplık oluşturuldu. Bu 
kitaplıklarda toplam 
1500 kitap yer ala-
cak. Uygulama kap-
samında “Bende Bir 
Yazar Olabilirim” ve 

“Kitaplarla Buluşu-
yorum” etkinlikleri 
düzenlenecek. Etkin-
likler kapsamında ye-
rel ve ulusal yazarlar, 
okullarda öğrencilerle 
buluşturulacak ve ki-
tap imzalayacaklar. 
Yukarıpınarbaşı ilk ve 
ortaokulunda da Ta-
rihçi Yazar Yavuz Ba-
hadıroğlu öğrenciler-
le sohbet edecek ve 
kitaplarını imzalaya-
cak. Gerçekleştirile-
cek etkinliklerde; Ya-
vuz Bahadıroğlu’nun 
yanı sıra Vural Kaya, 
Fatma Tutak, Duran 
Çetin, Melih Tutağ ve 
Oğuz Saygın sohbet 
ettikleri öğrenciler 
için kitaplarını imzala-
yacaklar. 
“Çocuk kütüphanesi 
Konya’da ilk olacak” 

KOP Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkan-
lığınca desteklenen 
ve Sosyal Gelişim 
Merkezi niteliği taşı-
yan Çocuk Kütüpha-
nesi için projelendir-
me çalışmaları devam 
ediyor. Uygulama 
kapsamında; Kitap-
lıklar, okuma alanları, 
zeka oyunları alanı, 
kültür-sanat etkinlik 
alanları, bireysel oyun 
alanları, drama alan-
ları oluşturulacak. Kü-
tüphane bünyesinde 
görme engellilerin de 
yararlanabileceği sesli 

masal ve hikayelerin 
dinlenip izlenebile-
ceği mekanlarda yer 
alacak. 

“Geleceğimizi 
değerlerimizle 

şekillendiriyoruz” 
Dezavantajlı öğ-

rencileri merkeze 
alan; öğrenci, öğret-
men, velileri kapsayan 
toplumsal kaynaşma-
yı sağlamaya yönelik 
faaliyetleri içeren bu 
proje ile Selçuklu il-
çesinde bulunan özel 
eğitim sınıfı olan 24 
okul ve 9 köy okulu, 
2 sevgi evi, 8 emek-
li konağı gönüllü öğ-
renciler tarafından zi-
yaret edildi. Ziyaret 
edilen okullar, sevgi 
evleri ve emekli ko-
naklarında, dezavan-
tajlı öğrencilerin ve 
yaşlıların durumuna 
uygun etkinlikler, gö-
revli öğretmenler ve 
öğrencilerle birlikte 
uygulandı. “Gelece-
ğimizi Değerlerimiz-
le Şekillendiriyoruz” 
projesi kapsamında 
yer alan “Yaşam Bir-
likte Daha Güzel”, 
“Değerler Takımı’nı 
İzliyorum, Daha Du-
yarlıyım”, “Kaynaş-
manın Yolu Bilinç-
lenmekten Geçer”, 
“Problemin Çözümü 
Bende”etkinlikleri yer 
alıyor. (İHA)

Selçuklu’da çocuklara yönelik projeler öncelikli 

Konya’nın mer-
kez Selçuklu İlçe Be-

lediyesi ve Selçuklu 
İlçe Milli Eğitim Mü-

dürlüğü işbirliği ve 
KOP Bölge Kalkın-
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Şehiriçi Yıllık (Peşin)
Şehiriçi  (Posta ile)    
Yurtiçi (Posta ile)
Yurtdışı (Posta ile)
Geçmiş Sayı Bedeli
Günlük Gazete Fiyatı

Gazetemizde yayınlanan yazılardaki fikir ve görüşler yazarlarına aittir. Yayınlanmak üzere 
gazetemize gönderilen ilanlar ve yazılar yayınlansın, yayınlanmasın iade edilmez. Gaze-
temizde yayınlanan ilanların içeriği ve aslındaki yanlışlardan gazetemiz sorumlu değildir.

Yönetim: Selçuk Mah. Gazeteci Ahmet Şener Sok. Paçacı işhanı No: 14  / 1-Z    AKŞEHİR

Dizgi : Pervasız Dizgi Tesisleri - AKŞEHİR 

Baskı : Pervasız&Ofset Matbaacılık - Kuşçu Mahallesi Doğancı Sokak No:18 AKŞEHİR

KURUCU 
AHMET ŞENER
KURULUŞ 
19 MAYIS 1953
SAHİBİ
FAZIL UZ

: 160,00  TL. 
: 200,00  TL. 
: 200,00  TL.
: 200    Euro  
:      1,00  TL.   
:         50   Kr.

Zayi ilanları (maktuen):   (  12,70  TL)
VefatBaşsağlığı (çeyrek):   (45,00  TL )
Kongre İlanları :   (75,00  TL)
SiyahBeyaz İlanlar st/cm:   (  6,00  TL)
Renkli İlanlar    (20.00 TL)

Abone Fiyatlarına KDV ve Gönderme 
Ücreti dahildir



1 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleştirilen Akşehir Ticaret Odası Organ Seçimlerine Akşehir, Yunak, Çeltik ve 
Tuzlukçu'dan katılan İş Adamlarımıza, Sanayicimize, Esnafımıza ve bizleri bu göreve layık gören, değerli oylarını 

bizden yana kullanan, kullanmayan tüm üyelerimize sonsuz teşekkürü borç biliriz. Seçimin Bölgemize ve 
Halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni eder bütün üyelerimize selam ve saygılarımızı sunarız. 

Ahmet Emin MAKASCI ve EKİBİ

2.Meslek Grubu : 
Ahmet Emin Makascı, Mustafa Yaşar Özden, Hasan Çetin

3.Meslek Grubu : 
Onur Karakoyun, Kadir Tepeoğlu, Serkan Şahin

4.Meslek Grubu : 
Ender Kalkan, Onur Keskin

5.Meslek Grubu : 
Ramazan Kırıt, Mithat Teker

7.Meslek Grubu : 
İbrahim Eroğlu, Abdurrahman Ağaçlı

8.Meslek Grubu : 
Mustafa Öge, Ömer Alkan

1.Meslek Grubu : 
Kazım Ünver, İzzet Akgün, Orhan Veli Tuncez

6.Meslek Grubu : 
Tacettin Akkuş, İsa Yaşa, Tekin Sak

9.Meslek Grubu : 
Erol Erdem, Kadir Yürüdü

10.Meslek Grubu : 
Serkan Osman Küçükaşçı, Ahmet Bostan

11.Meslek Grubu : 
Davut Budak, Mehmet Azkın

12.Meslek Grubu : 
Yakup Ortagedik, İbrahim Ethem Gökdemir

13.Meslek Grubu : 
Ahmet Türkcan, Buket Yiğit Karagöz

TEŞEKKÜR
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