
Hakem Meler Konya’yı katletti! ‘Beşeri sermayeye de yatırım yaptık’
Spor Toto Süper Lig’in 
21. hafta maçında Atiker 
Konyaspor, evinde Evkur 
Yeni Malatyaspor’u ağırladı. 
1-1 berabere biten maça 
Hakem Halil Umut Meler’in 
tartışmalı kararları damga 
vurdu. Konyaspor’un yediği gol 
öncesi gelişen pozisyonda taç 
kararını yanlış veren hakem 
Meler, maçın son dakikasında 
ise Konyaspor’un penaltısını 
vermedi. Hakem, Konyaspor 
taraftarının büyük tepkisini çekti. 
n HABERİN DETAYLARI SPOR’DA

Nadir Avcan Şirketler Grubu, 2018 
yılında gerçekleştirdiği yatırımları 
ve faaliyetleri değerlendirmek 
üzere toplantı ve gala yemeği 
düzenledi.  Programda konuşan 
Nadir Avcan Şirketler Grubu 
CEO’su Temel Peker, “Nadir Avcan 
olarak sadece maddi sermayeye 
değil, emeğe ve beşeri sermayeye 
de yatırım yaptık. Çünkü biz 
biliyoruz ki insan en büyük 
değerdir ve eğitim görmüş her 
insan bulunduğu yere, çevresine 
ve ürettiği hizmete değer ve kalite 
katar” dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE 

Arslan’a hayırlı olsun dediler

Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Temsilciliğine yeniden 
seçilen Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, Muğla BİK 
Müdürü Mehmet Ali Köseoğlu, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, BİK Konya İl 

Müdürü Özden Konur hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. n SAYFA 2’DE

02 Hizmet-İş’ten 
Yenigün’e ziyaret 04 Hakkari ve Cizre’ye 

yardım eli uzattılar 06 55 yaşındaki kadın
komşusunu öldürdü! 

42. YILLARINA ÖZEL 
ÜRÜNLER SERGİDE

KONYA, SANAYİ İLE 
ANILIR HALE GELDİ

KARATAY BORÇSUZ 
BİR BELEDİYE 

Sarraf Başak’tan altın günleri

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı:

Emeklilerle biraraya geldiler 

Dünya’nın en seçkin mücevher ve altın üreticile-
rinin koleksiyonları üretici fiyatlarıyla Sarraf Başak 
Kuyumculuk ve Mücevherat firması ev sahipliğin-
de  9 –14 Şubat 2019 tarihleri arasında  Dedeman 
Otel’de Konyalıların beğenisine sunuyor.  Başak 
Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Atar, 
sektördeki 42. yıllarına özel ürünler sunduklarını 
söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
KONSİAD Konya Şubesi’ni ziyaret etti.Konya’nın 
bir sanayi şehri olduğu vurgusu yapılan toplantıda, 
ekonomiyi geliştirmek için yapılabilecekler istişare 
edildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Konya’nın sadece tarım değil sanayi ile de 
anılan bir şehir haline geldiğini söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve teşkilat 
mensuplarıyla emekliler konağı ziyaretinde bulun-
du. Burada konuşan Başkan Hançerli, Karatay’da 
hizmet çıtasının sürekli olarak daha yukarılara ta-
şındığını belirtti. Ayrıca Hançerli, Karatay’ın borç-
suz bir belediye olduğunu söyledi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

PERDER Konya 
10 yaşında

Türkiye’yi daha 
ileri taşıyacağız

Konya’nın gururu 
Hakk’a yürüdü

Pizza değil 
yağ somunu!

Tüketici haklarına, sosyal 
hukuk devleti anlayışına, 
milli ve manevi değerlere 
sahip çıkarak yoluna devam 
eden Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu bağlı PERDER 
Konya kuruluşunun 10. Yılını 
Dedeman Otel’de düzenlenen 
program ile kutladı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

31 Mart seçimleri saha çalış-
maları kapsamında Beyşe-
hir’de AK Parti Konya İl Baş-
kanlığı tarafından Aday Tanıtım 
Toplantısı düzenlendi. Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin 
Usta, hedeflerinin Türkiye’yi 
daha ileriye taşımak olduğunu 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Doktor Mehmet Öz’ün babası, 
Konyalı dünyaca ünlü kalp 
cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz 
(94) İstanbul’da tedavi gördüğü 
bir hastanede  hayatını kaybetti.  
1950 yılında İstanbul Üniversi-
tesi Tıp Fakültesini bitiren Öz, 
Tıp alanında önemli başarılara 
imza atarak Konya’nın gururu 
olmuştu. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya’da geleneksel bir tat 
olan ve unutulmaya yüz tutan 
tereyağlı yağ somunu Konyalı-
lar tarafından yeniden ilgi odağı 
oldu. Yağ somunu üreticileri de 
vatandaşlara geleneksel ürün 
vurgusu yaparak, “Pizza yiye-
ceklerine yağ somunu yiyin” 
çağrısı yapıyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE
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2050’ye kadar sorun yok
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Konya İçmesuyu Projesiyle ilgili konuştu. Aydın, “Konya Mavi Tünel 

İçmesuyu Projesi kapsamında Afşar, Bozkır, Bağbaşı barajları ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya kapalı havzasına aktarılan 
suyun 100 milyon metreküpü ile Konya kent merkezinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.” dedi. Ayrıca 

Aydın, daha önce su temini için çalıştırılan 183 adet su kuyusunun da devre dışı bırakıldığını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Tütün kanser ediyor!
Türk Kanser 

Araştırma ve Savaş 
Kurumu Derneği 

Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Dr. Seyit 
Karaca, tütün 

kullanımının en 
büyük kanser nedeni 

olduğunu söyledi

YILDA 180 BİN KİŞİ 
KANSER OLUYOR!

Dünyada her yıl 14 milyon kişiyi yaka-
layan ve 8,2 milyon kişinin ölümüne 
sebep olan kanser, Türkiye’nin de en 
önemli sağlık sorunlarından biri. Öyle 
ki ülkemizde yılda yaklaşık 180 bin 
kişiye kanser teşhisi konuluyor. Türk 
Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu 
Derneği Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Seyit Karaca, kanserde er-
ken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

TÜTÜN KULLANIMINI
ÖNLEMEK GEREKİYOR

Tütün uyarısı yapan Karaca, “Tütün 
kullanımı akciğer kanseri ölümlerinin 
yüzde 71’ini ve tüm kanser ölümlerinin 
en az yüzde 22 oluşturur. Alkol, birçok 
kanser riskini artırabilir. İçileni azaltıp 
sınırlandırarak, ağız, yutak,yemek bo-
rusu,barsak ve meme kanseri riskini 
azaltabilir ve ayrıca karaciğer ve bar-
sak kanserini risk, de azaltılabilir” dedi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE Dr. Seyit Karaca
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Hizmet-İş Sendikası Genel Baş-
kan Yardımcısı Celal Yıldız, Hak-İş  
ve Hizmet İş Konya Şube Başkanı 
Vacit Sır, Hizmet İş Konya Şubesi 
Başkan Yardımcıları Hamza Erol, 
Esat Eken, Uzman Mehmet Sert 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’a ziyarette 
bulundu. Hizmet-İş Sendikası’nın 
ziyaretinden duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Arslan Hizmet-İş 
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı 
Celal Yıldız, Hak-İş  ve Hizmet İş 

Konya Şubesi Başkanı Vacit Sır’a 
teşekkür ederek, çalışmalarında 
başarılar diledi. Ziyarette konuşan 
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan 
Yardımcısı Celal Yıldız, HİZMET-İŞ 
(Tüm Belediye ve Genel Hizmet İş-
çileri) Sendikası’nın 24 Ocak 1979 
yılında kurulduğunu hatırlattı. O 
tarihten itibaren çalışmalarını ara-
lıksız sürdürdüklerini dile getiren 
Yıldız, “Dili, rengi, cinsiyeti, inancı 
ne olursa olsun, herkesin insanlık 
aleminin saygın bir bireyi olma hak-

kına sahip olduğunu kabul etmekte-
dir. Hizmetle emek arasında bir ta-
mamlayıcılık olduğundan hareketle, 
‘Önce İnsan Önce Emek’ sloganını 
benimsemiştir. 41 yıldır güçlenerek 
ve büyüyerek faaliyetlerini yoğun bir 
şekilde sürdürmektedir. Hizmet-İş 
Sendikamız Türkiye’nin en büyük 
işçi sendikası olma yetkisini devam 
ettiriyor. Yayınlanan istatistiğe göre, 
HİZMET-İŞ Sendikamızın üye sayısı 
315 bin 199’a yükseldi. İstatistiklere 
göre, Temmuz 2018 istatistiklerine 

göre 286 bin 356 üye sayısına ula-
şan sendikamız, 2019 yılı Ocak ayı 
istatistiklerine göre, üye sayısını 28 
bin 843 artışla 315 bin 199’a çıkardı 
ve Türkiye’nin en büyük işçi sendi-
kası olma özelliğini onurla devam 
ettirdi” ifadelerini kullandı. Ziyaretin 
ardından günü anısına Hak-İş  ve 
Hizmet İş Konya Şube Başkanı Vacit 
Sır, Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan’a hedi-
ye takdiminde bulundu. 
n MEVLÜT EGİN

Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Temsilciliğine seçilen Mustafa Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu

‘Anadolu basını için çalışacağız’
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı 

Kanunun 5’inci maddesinin son fıkrasına istinaden 
Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu Ge-
nel Kuruluna katılacak 3 temsilcisinin seçimi 30-31 
Ocak 2019 tarihlerinde Ankara Ahmet Taner Kışlalı 
Spor Salonu’nda Basın İlan Kurumunun başarılı or-
ganizasyonuyla gerçekleştirilmişti. Gerçekleştiren 
seçimlerde güven tazeleyerek yeniden Basın İlan 
Kurumu (BİK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsil-
ciliği görevine seçilen Mustafa Arslan’a Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, Muğla Basın İlan 
Kurumu Müdürü Mehmet Ali Köseoğlu, Konya Es-
naf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Baş-
kanı Muharrem Karabacak, KONESOB Başkanve-
killi Osman Alp, KONESOB Basın Danışmanı Tevfik 
Pekçak, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Özden Konur 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

‘VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ’
Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile geti-

ren Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Basin İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Tem-
silcisi Mustafa Arslan, “Yaygın medyanın seslendi-
ği kaynak Anadolu basınıdır. Bizler Anadolu basını 
olarak vatanımızın ve bayrağımızın yere düşmeme-
si amacı ile yoğun mücadele vermekteyiz. Ziyaret-
lerden ve güzel temennilerden dolayı çok memnun 
oldum. Anadolu basınına karşı sorumluluğumuzun 
artığının farkındayız.  Başta Konya olmak üzere 
tüm Anadolu’yu en iyi şekilde temsil etmenin,sı-
kıntılarını,sorunlarını dile getirmenin mücadelesini 
vereceğiz. Umarım Rabbim , bulunduğumuz konu-
mu ile layıkıyla temsil etmeyi  nasip etsin. Rabbim 
Yar ve yardımcımız olsun. Tüm derdimiz, çabamız 
Anadolu basının gücüne güç katmaktır.  Bulundu-
ğu konumu daha da ileriye taşımaktır. Bu noktada 
elimizden gelen çabayı gösterip, var gücümüzle ça-
lışacağız” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hizmet-İş Sendikası’ndan Yenigün’e ziyaret

Nadir Avcan Şirketler Grubu CEO’su Temel Peker, “Nadir Avcan olarak sadece maddi sermayeye değil, emeğe ve beşeri sermayeye de yatırım yaptık. Çünkü biz 
biliyoruz ki insan en büyük değerdir ve eğitim görmüş her insan bulunduğu yere, çevresine ve ürettiği hizmete değer ve kalite katar” ifadelerini kullandı

Nadir Avcan’dan muhteşem gala
Nadir Avcan Şirketler Grubu, 

2018 yılında gerçekleştirdiği yatı-
rımları ve faaliyetleri değerlendir-
mek üzere toplantı ve gala yemeği 
düzenledi.  Dedeman Otel’de dü-
zenlenen programa Nadir Avcan 
Şirketler Grubu CEO’su Temel Pe-
ker, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim 
Avcan, Hasan Avcan, Konya Baro 
Başkanı Mustafa Aladağ ile firma ça-
lışanları katıldı.

‘2019 YILINDA DA
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Nadir Avcan Şirketler Grubu 

CEO’su Temel Peker Nadir Avcan 
Şirketler Grubu olarak 2018 yılında  
güzel başarılar elde ettiklerine dik-
kat çekerek, “Nadir Avcan Şirketler 
Grubu olarak 2018 yılında  güzel 
başarılar elde ettik. Meşakkatli ve 
zor bir yıldı. Maalesef kriz etkili oldu. 
Ama bu krizden firma olarak az et-
kilenerek  çıktık. Bunun sebebi ise 
başarılı bir takım çalışmasına sahip 

olmamız. Başarılı bir ekiple çalışma-
nın sonuçlarını olumlu bir şekilde 
aldık.  2019 yılı için de Nadir Avcan 
Şirketler Grubu olarak hedeflerini 
belirledik. Şirketimiz 2019 yılında da 
büyümeye devam edeceğiz. Nadir 
Avcan Şirketler Grubu 1997 yılında 
akaryakıt sektörü ile başlayan bir 
firma. 2010 yılı içerisinde bünyesine 
tarım,sigorta, inşaat ve lojistiği dahil 
ederek Konya’da faaliyet gösteriyo-
ruz. Konya’da şuanda 13 tane mev-
cut istasyonumuz mevcut. Şirketi-
mizin lojistik işlerini de bünyemizde 
oluşturduğumuz lojistik şirketi ile 
yürütüyoruz. Sigorta alanında da 
7  tane büyük markanın Konya’da 
acenteciliği yapmaktayız.  Faaliyet 
gösterdiğimiz her alanda yüzde 30 
olarak her yıl büyüyen bir şirketiz. 
Bünyemizde 450 çalışanımız var.  
Yaşanan ekonomik daralmada diğer 
firmalar eleman çıkarırken, çok şü-
kür şirketimiz hamdolsun personel 

çıkarmadığımız gibi istihdama katkı 
sağlıyoruz.  2018 yılı içerisinde de 3 
tane yeni istasyon açtık. Şirket ola-
rak akaryakıt sektörü başta olmak 
üzere büyümeye devam edeceğiz.  
Zaman içinde edindiğimiz tecrübe; 
aklımızla, çabamızla, gayretimizle, 
azmimizle büyüttüğümüz ve gurur 
duyduğumuz hizmetlerimizi geliş-
tirerek; başka, bambaşka sektör-

lerde de başarılı adımlar atmamızı 
sağladı. Sigorta acenteliği, tarım ve 
inşaat sektörlerinde de adımızdan 
söz ettirir hale geldik. Hızlı ve emin 
adımlarla büyümeye, büyürken de 
hem kalitemizi hem de insan gü-
cümüzü artırarak ülkemize, vata-
nımıza ve milletimize kayda değer 
katkılar sağlamaya devam ettik. 
Tüm çalışanlarımızla birlikte, gönül 

vererek, emek vererek büyüttük bu 
kuruluşu. Birlikte sevindik, birlikte 
gurur duyduk. Ödülümüz başarı, 
meyvesi de kalitemiz ve gururumuz 
oldu. Bugün bulunduğumuz yere 
ve sahip olduğumuz hizmet gücüne 
çalışarak ve hak ederek hep birlikte 
ulaştık. Nadir Avcan olarak sadece 
maddi sermayeye değil, emeğe ve 
beşeri sermayeye de yatırım yaptık. 

Çünkü biz biliyoruz ki insan en bü-
yük değerdir ve eğitim görmüş her 
insan bulunduğu yere, çevresine 
ve ürettiği hizmete değer ve kalite 
katar.Nadir Avcan Şirketler Grubu 
en üst düzey yöneticisinden, sa-
hada çalışan hizmet erlerine kadar 
bir ailedir. Ailemiz; kendini her gün 
daha fazla geliştirerek sektörüne ve 
çalıştığı alanlara katkı sağlayan, ini-
siyatif alan, her geçen gün işine olan 
hakimiyetini, başarısını ve hizmet 
kalitesini artıran bireylere sahiptir. 
Şirketimizin yarınlarını, ülkemizin 
yarınlarından ayırt etmeden çalış-
maya, değer üretmeye ve büyü-
meye devam edeceğiz. Ortaya koy-
duğumuz her hizmet ve her eserin 
üzerinde emeğimiz ve katkımız ola-
cak ve bu katkı şirketimizin Gece,  
başarılı personellerin ödüllendiril-
mesi canlı müzik ve pasta kesimi ile 
devam etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı 
Ahmet Köseoğlu ve Muğla Basın İlan Kurumu Müdürü Mehmet Ali Köseoğlu, Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Basın İlan Kurumu İl Müdürü Özden Konur, Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ve Başkan Vekili 
Osman Alp Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Temel
Peker
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PERDER Konya 10 yaşında Sarraf Başak’tan altın günleri

Tüketici haklarına, sosyal hu-
kuk devleti anlayışına, milli ve 
manevi değerlere sahip çıkarak; 
ülke çıkarlarını, perakendecilik 
sektöründe çalışanların ve onla-
rın bağlı bulundukları kurumların 
haklarını korumayı ve geliştirme-
yi kendisine amaç edinen Türkiye 
Perakendeciler Federasyonu bağlı 
PERDER Konya kuruluşunun 10. 
Yılını Dedeman Otel’de düzenle-
nen program ile kutladı. Düzenle-
nen programa  Türkiye Peraken-
deciler Federasyonu (TPF) Başkanı 
Mustafa Altunbilek, İŞKUR İl Mü-
dürü Emrah Keleş, PERDER Konya 
Başkanı Habib Güngör, PERDER 
Konya önceki dönem Başkanları Ali 
Kaya , Ali Tabak ile çok sayıda da-
vetli katıldı.

ÖNCÜLÜK YAPIYORUZ 
Programın açılış konuşmasını 

yapan PERDER Konya Başkanı Ha-
bib Güngör, “ Konya PERDER 23 
üyesi ile 123 mağazası ile 5bin500 
çalışanı ile Konya’da bir öncülük ya-
pıyor. Konya iş istihdamı konusun-
da ciddi rol oynuyor. İstihdama ver-
dikleri desteklerden dolayı tedarikçi 
firmalarımıza ve üyelerimize teşek-
kür ediyoruz. İşsizliği önlüyoruz. 

PERDER olarak Konya’da aile orta-
mının oluşturmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.  Yerel firmalar olarak 
her zaman vatanımızın,milletimi-
zin ve müşterilerimizin yanındayız. 
Müşterilerimiz için elimizden gelen 
destekleri sağlıyoruz. Tedarikçi fir-
malarımızın hepsine Konyalı firma-
ların yanında olduğu için teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKE ADINA İSTİHDAM 
SAĞLIYORUZ’

Türkiye Perakendeciler Fede-
rasyonu (TPF) Başkanı Mustafa 
Altunbilek de programda yaptığı  
konuşmada, “Ülke adına istihdam 
sağlıyoruz. Bulunduğumuz illerde 
sosyal yaşamın en önemli parçası-
yız. Sektörümüzde yaşanan büyük 
rekabete ve zorluklara rağmen 
2018 yılında büyümeyi becerdik. 
Türkiye genelinde 14 PERDER 
bünyesinde 4 bine yakın mağaza, 
72 bin yakın çalışan personelimiz 
ile  2 milyon 438 metrekare alanla 
kıymetli müşterilerimize kusursuz 
hizmet sağlıyoruz” dedi. Konuş-
maların ardından program firma-
lara plaket takdimi ve konserler ile 
sona erdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dünya’nın en seçkin mücevher 
ve altın üreticilerinin koleksiyonları 
üretici fiyatlarıyla Sarraf Başak Ku-
yumculuk ve Mücevherat firması 
ev sahipliğinde  9 –14 Şubat 2019 
tarihleri arasında  Dedeman Otel’de 
Konyalıların beğenisine sunuyor.   
Dedeman Otel’de gerçekleşen 
fuar açılışına MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, Konya 
Sarraflar ve Kuyumcular Derneği 
Başkanı Mehmet Kuşdemir, Konya 
Merkez Vaizi Abdurrahman Büyük-
körükçü,  ile çok sayıda davetli ve 
vatandaş katıldı.

42. YILA ÖZEL ÜRÜNLER
Başak Kuyumculuk olarak  şehrin 

ekonomisine katkı sağlamak oldu-
ğuna dikkat çeken Başak Kuyumcu-
luk Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Atar, “Başak ailesi olarak, sevdalısı 
olduğumuz, şehrimiz Konya’mızda, 
sektörümüzde ilkleri gerçekleştiren 
firmamız, bu yılda kuruluşunun 42. 
yılına özel olarak mücevher ve alın 
indirim günleri tanıtım programın-
da, tüm Konyalı hemşeri, müşteri 
ve dostlarımızın beğenisine suna-
cağımız,her bütçeye hitap eden, çok 
geniş ürün yelpazesine sahip, HRD 
Antwerp Uluslar arası Sertifika gü-
vencesiyle, mücevher ve altın takı 
ürünlerini, üreticiden tüketiciye fi-
yat avantajlarıyla 14 Şubat’ta kadar 
sabah 10:30’dan akşam 22:00’ye 
kadar  özenle hazırladığımız etkinlik 
alanında Konyalıların beğenisine su-
nuyoruz” ifadelerini kullandı. 

FUARLAR KATKI SAĞLIYOR 
Konya Sarraflar ve Kuyumcular 

Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir 
de bu tip fuarların sarraflık mesle-

ğinin tanıtımında önemli olduğunu 
belirtti. Kuşdemir, “Adem ve Hasan 
Atar kardeşimi tebrik ediyorum. Ba-
şarılar diliyorum”  dedi. Türkiye’nin 
zor zamanlardan geçtiğini dile geti-

ren MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka da Sarraf Başak 
tarafından düzenlenen fuarın piya-
saya hareketlilik getireceğini söyledi. 
Konya Merkez Vaizi Abdurrahman 

Büyükkörükçü ise ticarette özellikle 
sarrafların daha titiz olması gerekti-
ğini vurguladı. Konuşmaların ardın-
dan fuarın açılışı dualarla yapıldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seyit Karaca, kanserde erken teşhise 
dikkat çekti. Karaca, “Birçok kanser türü bir şeylerin doğru olmadığını gösteren işaretler gösterir ve gösterebilir” dedi 

‘Erken teşhis hayat kurtarır’
Dünyada her yıl 14 milyon kişi-

yi yakalayan ve 8,2 milyon kişinin 
ölümüne sebep olan kanser, Türki-
ye’nin de en önemli sağlık sorunla-
rından biri. Öyle ki ülkemizde yılda 
yaklaşık 180 bin kişiye kanser teşhisi 
konuluyor. Türk Kanser Araştırma 
ve Savaş Kurumu Derneği Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, kanser ve kanse-
re yakalanan kişilerin süreçte neler 
yapabileceği konusunda Yenigün’e 
açıklamalarda bulundu.Karaca, her 
kanserin önlenebilir olmadığını, an-
cak tek başına yaşam tarzı seçimle-
riyle birçok kanserin önlenebileceği-
ne dikkat çekti. 

 ‘SAĞLIKLI BESLENME 
İLE KANSER ÖNLENEBİLİR’

Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser 
Günü’dür ve kansere karşı açılan 
savaşta tu¨m dünyayı bir araya ge-
tirmekte ve dünyaya mesaj vermek-
tedir diyen  Türk Kanser Araştırma 
ve Savaş Kurumu Derneği Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, “ Her yıl 4 Şubat Dün-
ya Kanser Günü’dür ve kansere karşı 
açılan savaşta tüm dünyayı bir araya 
getirmekte ve dünyaya mesaj ver-
mektedir. Dünya Kanser Günü her 
yıl farkındalığı artırarak, hastalık hak-
kında eğitim vererek ve hükümetle-
re savunuculuk yaparak önlenebilir 
milyonlarca kaybın önüne geçmeyi 
hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.

‘TÜTÜN KANSERİN
 EN BÜYÜK NEDENİ’

Tütün kullanımının en büyük 
kanser nedeni olduğuna dikkat çe-
ken Karaca, “ Tütün kullanımı en bü-
yük önlenebilir kanser nedenidir ve 
tütün kullanımı durdurmak kanser 
riskini azaltmak için yapabileceğimiz 
en iyi şeylerden biridir. Tütün kulla-
nımının ağız kanseri, akciğer, kara-
ciğer, mide, barsak ve yumurtalık 
kanseri gibi 15 farklı türdeki kansere 
ve bazı lösemi türlerine (kan kan-
serleri) neden olduğu bulunmuştur. 
Herhangi bir yaşta bırakmak büyük 
bir fark yaratabilir, yaşam beklenti-
si artırabilir ve yaşam kalitesini ge-
liştirebilir. Tütün kullanımı akciğer 
kanseri ölümlerinin yüzde 71’ini ve 
tüm kanser ölümlerinin en az yüz-
de 22 oluşturur. Alkol, birçok kan-
ser riskini artırabilir. İçileni azaltıp 
sınırlandırarak, ağız, yutak,yemek 

borusu,barsak ve meme kanseri ris-
kini azaltabilir ve ayrıca karaciğer ve 
barsak kanserini risk, de azaltılabilir. 
Sağlıklı kiloyu korumak ve günlük 
yaşamımızın bir parçası olarak fizik-
sel aktivite  yapmak barsak, meme, 
rahim, yumurtalık,pankreas, yemek 
borusu,böbrek, karaciğer, ilerlemiş 
prostat ve safra kesesi kanserlerini 
içeren on kanser türünü azaltmaya 
yardımcı olur” şeklinde konuştu.
ULTRAVİYOLE RADYOSYONA DİKKAT

Deri kanseri riskine karşın ult-
raviyole radyasyon ışınlarından ka-
çınılması gerektiğini ifade eden Ka-
raca, “Nerede olursanız olun ya da 
deri tonunuz ne olursa olsun, güneş-
ten gelen ultraviyole radyasyonuna 
maruz kalmaktan kaçının ve deri 
kanseri riskinizi azaltmaya yardım-
cı olmak için güneşlenmekten ve 
solaryumlardan uzak durun. Gölge 
altında kalmak, cildinizi örtmek ve 
uzun süre güneşe maruz kalmaktan 
kaçınmak kendinizi korumanıza yar-
dımcı olmanın bazı yollarıdır” dedi. 

‘KANSERE KARŞI AŞI OLUN’
Kansere karşı aşı tavsiyesinde 

bulunan Karaca, “Kronik enfeksi-
yonların genellikle virüslerin neden 
olduğu tüm kanserlerin dünya ça-
pında yaklaşık yüzde 16’sına neden 
olduğu tahmin edilmektedir. Karaci-
ğer, servikal ve mide kanserleri gibi 

en yaygın kanser türlerinden bazıları 
sırasıyla hepatit B  virisü (HBV) , in-
san papilloma virüsü (HPV)  ve He-
licobacter pylori (H,pylori) bakterisi 
ile ilişkilidir. Günümüzde  HBV ve 
HPV’ye karşı , karaciğer ve servikal 
kanserlerin enfeksiyona bağlı kan-
serlerine karşı korunmaya yardım-
cı olabilecek güvenli ve etkili aşılar 
bulunmaktadır” şeklinde konuştu. 
Kansere karşı ne yapabiliriz sorusu-
na da cevap veren Karaca, “Bireyler 

olarak, aşı olmak ve aşılanmak için 
başkalarına hatırlamak,sağlıklı ve 
aktif bir yaşam tarzını sürdürmek,al-
kol,tütünve aşırı uzun süreli güneş 
maruziyetinden kaçınmak gibi sağlı-
ğımızla ilgili sorumluluklar alabiliriz.
Hükümet ve politika liderleri, ser-
vikal ve karaciğer kanserine neden 
olan enfeksiyonları önleyen aşı prog-
ramları uygulayabilir, solaryumları 
ve bronlazlaşma solanlarını düzene 
sokabilir ve asbest madenciliğini ve 

ihracatını yasaklayabilirler. Okullar, 
iyi beslenmeyi ve fiziksel aktivite-
yi destekleyen ve diğer kanser risk 
faktörleri hakkında bilgi sağlayan bir 
ortam geliştirerek çocuklar, çalışan-
lar ebeveynler, aileler ve daha geniş 
topluluklar arasında sağlıklı davra-
nışların lideri olabilir. İşyerleri ve 
işverenler işyerinde, kişinin günlük 
yaşamı boyunca sağlıklı alışkanlık-
lara motive edecek ve sürdürecek, 
mesleki olarak kansere neden olan 
asbest ve diğer işyeri kanserojen-
leri gibi etmenlere maruz kalmayı 
önleyecek, fiziksel aktivite, sağlıklı 
beslenme ve dumansız alanlar ya-
ratmak için politikalar uygulayacak 
önlemleri uygulayabilirler. Şehirler 
ve toplumlar, vatandaşların sağlığını 
ve senliğini destekleyen ve koruyan 
kaliteli kentsel ortam yaratmada 
öncü olabilir” dedi. 

‘KANSER HİZMETLERİNE 
ERİŞİMDE EŞİTLİK ŞART’

Hayat kurtaran kanser teşhisi 
ve tedavisi herkes için eşit olmalı-
dır diyen Karaca, “Kim olursa olsun, 
eğitim seviyesine, gelir düzeyine ve 
yaşadığı yere bakılmaksızın öz ser-
maye açığını kapatarak milyonlarca 
hayatı kurtarabiliriz. Kanserden kay-
naklanan ölümlerin yaklaşık yüzde 
70’i kanser yüküyle baş etmekte 
zorlanmakta olan gelişmekte olan 

ülkelerde görülür. Düşük – orta ge-
lirli ülkelerin yüzde 90’ının radyo-
terapiye erişimi yok. Radyoterapi 
kanser tedavisinde en önemli yön-
temlerinden biridir. Kanser hizmet-
lerine erişimde eşitsizlikleri azaltma-
ya yardımcı olmak amacı ile birçok 
yol vardır, bunlar; Halk için daha 
fazla, yoğun kanserden koruma eği-
timi vermek. Özellikle düşük gelirli 
bölgelerdeki ve alanlarındaki sağlık 
hizmetlerini profesyonellerini uygun 
beceri ve bilgi ile donatmak, kanser 
araştırmalarındaki yatırım miktarını 
artırmak ve kanser önleme, tedavi 
ve bakımındaki yatırımları şekillen-
dirmek için ulusal düzeyde kanser 
yükünü takip etmek. Her bir ülkenin 
kendine özgü durumunu, ihtiyaç-
larını ve kaynaklarını ele alan ülke-
ye özgü kanser önleme ve kontrol 
planları uygulamak. Toplum olarak 
birleşmek ve kanserlerin önemli bir 
sağlık sorunu olarak ele alınması için 
hükümetlere sesimizi duyurmak ge-
rekiyor” şeklinde konuştu.

‘ERKEN TEŞHİŞ HAYAT KURTARIR’
Erken teşhisin hayat kurtardı-

ğına dikkat çeken Karaca, “ Bazı 
kanserler erken belirti ve bulgu gös-
termeyebilir. Ancak, birçok kanser 
türü bir şeylerin doğru olmadığını 
gösteren işaretler gösterir ve gös-
terebilir. Bunlar arasında meme, 
rahim, kolorektal,deri,ağız ve bazı 
çocukluk kanserleri bulunur. Bunu 
bilmek önemlidir. Çünkü erken teş-
his neredeyse her zaman tedavi et-
meyi hatta iyileştirmeyi kolaylaştırır. 
Kanser teşhisi konan bu kişiler için 
hayatta kalma ve yaşam kalitesinin 
artma şansı anlamına gelir. Dahası, 
bazı kanserlerin erken uyarı işaret-
lerini tanımak uygun maliyetlidir ve 
çoğu durumda herhangi bir uzman 
teknolojiye ihtiyaç duymaz. Her bi-
rimiz bedenlerimiz için normal olanı 
bilmek ve olağandışı değişiklikleri 
tanımak için doğru bilgilerle güç-
lendirebiliriz ve en önemlisi derhal 
profesyonel tıbbi yardım alabiliriz. 
Yakın zamanda İngiltere’de yapılan 
bir çalışmaya göre sekiz yaygın kan-
ser için, mesame,barsak,memem, 
servikal, rahim, malign melanom, 
yumurtalık ve testis kanserleri erken 
teşhis edildiğinde sağkalım üç kat 
daha yüksektir” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dr. Seyit Karaca
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Mehir Vakfı’ndan Hakkari ve Cizre’ye yardım
Mehir Vakfı tarafından, içinde kış şart-

larında kullanım için kabanların, montların, 
ceketlerin, botların ve olduğu 1 tır kıyafet, 
Hakkari ve Cizre’deki ihtiyaç sahiplerine gön-
derildi.  Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı 
Temsilcisi Fatma Nur Aşçı, Vakıf önünde yap-
tığı basın açıklamasında, ülkenin her bölge-
sinde sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını 
söyledi. Tespitleri neticesinde Hakkari ve Ciz-
re’de yaşayan vatandaşlara yardım gönder-
meye karar verdiklerini anlatan Aşçı, “Hakka-
ri’de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak 
üzere hazırladığımız ayni yardım malzemele-
rinden oluşan yardım aracımızı göndermek 
için toplanmış bulunuyoruz. Vakfımız sadece 
ihtiyaç sahibi evlenecek, nişanlı çiftlerin değil, 
ihtiyaç sahibi insanlarımızın da yanında yer 
almaya gayret ediyor. Mehir Vakfı olarak aile 
kurumuna hizmetimiz her geçen gün artarak 
devam etmektedir ve bundan sonrada sizlerin 
ve hayırseverlerimizin destekleriyle artarak 
devam edecektir. Hizmetlerimizi tüm Türkiye 

genelinde ve yurtdışında devam ettirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının hem ihtiyaç sahiplerine yar-
dım hem de Konya ve Hakkari arasındaki 
kardeşlik köprüsünü güçlendirmek olduğunu 
vurgulayan Aşçı, yardım tırının içinde, evle-
necek çiftlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yöne-
lik gelinliklerin, nişanlıkların ve damatlıkların 
da olduğu, 570 bin lira değerinde 30 kalem-
den oluşan 9 bin 165 adet ürün bulunduğunu 
belirti.

Aşçı, sosyal sorumluluk projelerine de-
vam edeceklerini dile getirerek, “Bu projenin 
gerçekleşmesinde emeği geçen vakıf yöneti-
cilerimize, bu yardımların temininde bizlere 
desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize 
ve bu eşyaların Hakkari ve Cizre’de yaşayan 
ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmasın-
da yardımcı olan, ülkemizin güzide kuruluşu 
Türk Kızılayına çok teşekkür ediyoruz.” diye 
konuştu.
n AA

Konyalı ünlü kalp
cerrahı hayatını kaybetti

Doktor Mehmet Öz’ün babası, 
Konyalı dünyaca ünlü kalp cerrahı 
Prof. Dr. Mustafa Öz (94) hayatını 
kaybetti. Alınan bilgiye göre, İs-
tanbul’da bir hastanede bir süredir 
tedavi gören Mustafa Öz, bu ak-
şam yaşamını yitirdi. 3 Ekim 1925 
tarihinde Konya Bozkır’da doğan 
Mustafa Öz, devlet parasız yatılı 

okullarında okuduktan sonra 1950 
yılında İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesini de burslu bitirdi. Daha 
sonra kendi imkanlarıyla ABD’ye 
giden Öz, genel cerrah ve profesör 
unvanlarını kazandı. ABD’de 54 yıl 
kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen 
Öz, Bilim Üniversitesi Cerrahi Bi-
limler Dalı Başkanlığı yaptı. n AA

Alakova’ya yeni 
otobüs hattı geldi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Alakova Mahallesi’yle Alaaddin 
Bulvarı arasında sefer yapacak 76 
numaralı yeni otobüs hattını hiz-
mete sokacak. Alakova Hareket 
Merkezi’ne bağlı “Karatepe Gazze 
Caddesi” otobüs hattı, 11 Şubat 
Pazartesi günü hizmete girecek. 
Hizmete girecek otobüs hattının 

güzergahı, Alakova Hareket Mer-
kezi, Karatepe Sokak, Ekin Sokak, 
Akasma Sokak, Yüğalakova Sokak, 
Şakirler Sokak, Saklı Sokak, Antal-
ya Çevre Yolu Caddesi, Gazze Cad-
desi, Çeçenistan Caddesi, Dr. Ah-
met Özcan Caddesi, Stad Sokak, 
Alaaddin Bulvarı olarak belirlendi.
n HABER MERKEZİ

Akşehir Ziraat’te Aziz
Bingül yeniden başkan

Akşehir Ziraat Odası Başkan-
lığına Aziz Bingül yeniden başkan 
seçildi. Akşehir Kültür Merkezi’nde 
toplanan Olağan Genel Kurula 45 
delegenin tamamı katıldı. Yapılan 
oylama sonucunda Bingül’ün lis-
tesine 24 oy çıkarken, rakibi Ünal 
Arslan 21 oy aldı. Oylama sonra-
sında seçilen meclis üyeleri arasın-
dan yönetim kurulu üyeleri belir-
lendi. Aziz Bingül Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğu listede asil üyeler 

şu isimlerden oluştu: Ali Aynacı, 
Ahmet Cengiz Yıldız, Hacı İbrahim 
Yardım, Kazım Uludağ, Ramazan 
Çetin, Servet Övüt.  Yedek Üyeler 
ise, Bakan Ayna, Bayram Ali Atik, 
Engin Aslan, Hacı İbrahim Arslan, 
Mevlüt Köktürk, Musa Elmas, Ra-
mazan Kılınç’dan oluştu. Yapılan 
seçimler sonucunda Akşehir Ziraat 
Odası’nda Aziz Bingül’ün ikinci dö-
nemi başlamış oldu.
n AA

31 Mart seçimleri saha çalışmaları kapsamında Beyşehir’de AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Aday Tanıtım Toplantısı 
düzenlendi. Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, hedeflerinin Türkiye’yi daha ileriye taşımak olduğunu söyledi

‘Türkiye’yi ileriye
taşımaya çalışıyoruz’

31 Mart seçimleri saha çalış-
maları kapsamında AK Parti Konya 
İl Başkanlığı, Seçim Koordinasyon 
Merkezi tarafından düzenlenen 
program kapsamında Beyşehir’de 
bir takım ziyaretlerde bulunuldu. 
Beyşehir’de esnaf ziyaretleri ile baş-
layan program, Çarşı Cami cemaa-
ti ile sohbet ve Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen Beyşehir Belediye 
Başkan Adayı Tanıtım Programı ile 
devam etti. 

Beyşehir’de düzenlenen Aday 
Tanıtım Programında konuşan AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı, İn-
san Hakları Başkanı Leyla Şahin 
Usta, Türkiye’yi daha ileri taşımak 
için çalıştıklarını belirti. Usta, “1994 
yılında bu ülke için hayata geçirile-
cek pek çok projesi olan bir adam 
çıktı. Öncelikle İstanbul’u çukurdan, 
çamurdan ve çöpten kurtaracağım 
dedi. Cumhurbaşkanımız İstan-
bul’da başlattığı bu projeleri tüm 
ülkemizde ve ilçelerimizde uygula-
nabilir hale getirdi. Bizler de onunla 
aynı dönemde, aynı yolda bu ülke 
için hizmet eden dava neferleri ola-
rak büyük bir onur ve gurur duyu-
yoruz. Hedefimiz Türkiye’yi daha 
ileriye taşımaktır” dedi. 
‘31 MART SADECE YEREL YÖNETİM, 

BELEDİYE SEÇİMİ DEĞİL’
Her seçimin çok önemli olduğu-

nun altını çizen Usta, “Pek çok seçim 
yaşadık ve her seçimin çok önemli 
olduğunu söylüyoruz. Önümüzdeki 
31 Mart seçimleri de çok önemli. Bu 
sadece bir yerel yönetim, belediye 
seçimi değil. Seçimler artık ülkemi-
ze ne kadar önemliyse dünya için-
de o kadar önemli hale geldi. Tüm 
dünya gözünü dikmiş ülkemizdeki 
seçimleri izliyor. O sebeple bu işi sa-
dece bir belediye başkanı seçimi ola-
rak görmemeliyiz. Bunun için de 31 
Mart’ta sandıktan güçlü bir şekilde 
çıkmalıyız” şeklinde konuştu. 

‘ŞER ODAKLARINA FIRSAT 
VERMEYECEĞİZ’

Türkiye üzerinde şer odakla-
rının çalışmalarına devam ettiğini 
dile kaydeden Leyla Şahin Usta, “15 
Temmuz gecesi nasıl sokağa çıkıp 
bayrağımıza vatanımıza sahip çık-
tıysak aynı mücadelenin sürdüğü-
nü unutmamamız gerekiyor. Daha 
şer odakları vazgeçmedi. Biz açıkça 
Cumhur İttifakıyla, adaylarımızla, bu 
milletin içinden çıkmış adaylarımızla 
seçimlere hazırlanırken diğer tarafta 

illet ve zillet ittifakı terör örgütleriyle 
iş birliği yaparak ittifak adı altında oy 
toplamaya çalışıyorlar. Bunlara fırsat 
vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. 
‘GEÇMİŞTE HAYAL OLAN PROJELER 

BİR BİR HAYATA GEÇTİ’
AK Parti iktidarları döneminde 

önceden hayal olan pek çok hizme-
tin hayata geçirildiğini söyleyen AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 
ise, “Ülkemiz için son derece önem-
li bir seçime doğru yol alıyoruz. 
2001’den beri bu yolda yürümüş, 
her seçimde elinden gelen gayreti 
göstermiş tüm belediye başkanları-
mıza, belediye meclis üyelerimize, il 
genel meclisi üyelerimize şükranla-
rımı sunuyorum. 16 yıllık AK Parti 
iktidarının ve belediyecinin anlayı-
şının ürünlerini hep birlikte görü-
yoruz. Geçmişte hayal olan projeler 
bir bir hayata geçti. Bundan sonra 
da devam edecek. Yeter ki bizler 
birlik ve beraberlik içinde olalım. 
Bu seçimler kutlu yolculuğumuzda 
çok daha güçlü bir şekilde yolumu-
za devam edebilme adına bize fır-
sat verecek inşallah. Bir tarafta AK 
Parti diğer tarafta Cumhur İttifakı 
ile ortak hareket edilen MHP ile 31 
ilçemizde ittifak ile seçimlere giriyo-
ruz. Bundan rahatsız olanlar güçlü 
Türkiye’nin emin adımlarla yürü-
yüşünden rahatsız olanlardır” diye 
konuştu. 

‘AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ BİR 
BAYRAK YARIŞIDIR’

AK Parti Belediyeciliğinin bir 
bayrak yarışı olduğunu aktaran 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay da, “Mu-
rat Özaltun Beyşehir’e çok önemli 
hizmetlerde bulundu. Kendisine 

teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 
Üzeyir Yaşar’a ise başarılar diliyoruz. 
Kendisi Beyşehir’in içinden gelen ve 
ilçeyi en iyi tanıyan kardeşlerimiz-
den biri. Çok yoğun bir ittifakla ve 
Cumhurbaşkanımızın onayı ile aday 
gösterildi. İnşallah Beyşehir’de bize 
sahip çıktığı gibi kendisine de sahip 
çıkacaktır. AK Parti belediyeciliği bir 
bayrak yarışıdır. AK Parti belediye-
ciliği bir bayrak yarışıdır. AK Parti 
hareketi bir birlik beraberlik hare-
ketidir. Bizde aldığımız bayrağı daha 
yukarı taşımak için gece gündüz de-
meden çaba sarf edeceğiz. 5 yıl önce 
bu kürsülerde Büyükşehir Yasasını 
anlatıyorduk. Bir kesim de özellikle 
Konya’da büyükşehir yasasının uy-
gulanamayacağını söylüyordu. Ara-
dan 5 yıl geçti ve sadece Büyükşehir 
Belediyesi olarak Beyşehir’e yapılan 
toplam yatırım beledi 123 milyon 
lira” ifadelerine yer verdi. 
‘AK PARTİ İLE YEREL YÖNETİMLERDE 

DESTANLAR YAZILDI’
31 Mart seçimlerinin Türki-

ye düşmanlarına fırsat vermemek 
adına çok önemli olduğuna deği-
nen AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, “AK Parti iktidar-
ları döneminde ülkemiz adeta çağ 
atlarken yerel yönetimler alanında 
da büyük destanlar yazıldı. Beyşe-
hir’de yeni bir dönem başlıyor. Bey-
şehir’de yapacaklarımız bitmedi. 
Türkiye’nin yükselişini engellemek 
isteyenler 31 Mart’ta bir deneme 
daha yapıyorlar. O nedenle Türki-
ye düşmanlarına fırsat vermemek 
için, ülkemizi yolundan alıkoymak 
isteyenlere bir cevap daha vermek 
için önümüzdeki seçimler büyük 
önem taşıyor.” dedi. AK Parti Kon-

ya Milletvekili Gülay Samancı da 
Belediyeciliğin bir gönül işi olduğu-
nu belirterek 31 Mart seçimlerinde 
Beyşehir’imiz inşallah 31 İlçe ara-
sında bize en çok destek veren ilçe-
miz olacaktır. Belediyecilik işi gönül 
işidir. Belediyecilik işi aynı zamanda 
hoşgörü ve anlayış işidir. Bu işi ya-
pacak olan da AK Parti’dir. 1994 yı-
lından itibaren Recep Tayyip Erdo-
ğan ile birlikte belediyecilikte yeni 
bir dönem başladı. İnşallah yeni 
dönemde de Beyşehir’in eksikleri 
tamamlanarak daha güzel hizmet-
lere imza atılacaktır” dedi. 

‘GÖNÜLLERE HİTAP EDECEĞİZ’
Yeni dönemde Beyşehir’de gö-

nül belediyeciliği diyerek, gönüllere 
hitap edeceklerini söyleyen Beyşe-
hir Belediye Başkan Adayı Üzeyir 
Yaşar ise şöyle konuştu; “AK Parti 
ailesi millete hizmet için 16 yıl önce 
yola çıkmış bir harekettir. AK Parti 
döneminde her alanda Beyşehir’e 
çok büyük hizmetler kazandırıldı. 
Emeği geçen herkesten Allah razı 
olsun. Bizde yeni dönemde gönül 
belediyeciliği deyip, gönüllere hitap 
edeceğiz. Hep birlikte istişare ha-
linde bu şehri birlikte yöneteceğiz. 
Halkımız ne derse o olacak. Bundan 
hiç şüpheniz olmasın.” 

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı 
Mustafa Şenol, görevlerin gelip ge-
çici olduğuna değinerek, tüm teşki-
lat mensupları ile birlik ve beraberlik 
içinde çalışmalarını sürdürdüklerini 
söyledi. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, 5 yıl önce Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
olurları ile kendisine Beyşehir’e hiz-
met etme şansı verildiğini dile ge-
tirerek, Beyşehir’e bu süre zarfında 
pek çok hizmetin kazandırılmasına 
vesile olduklarını ifade etti. 

Beyşehir Belediye Başkanı Aday 
Tanıtım Programına AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı, İnsan Hak-
ları Başkanı Leyla Şahin Usta, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Konya Mil-
letvekilleri Tahir Akyürek, Gülay 
Samancı, Halil Etyemez, Orhan Er-
dem, Ziya Altunyaldız, Beyşehir Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun, AK 
Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa 
Şenol, Beyşehir Belediye Başkan 
adayı Üzeyir Yaşar ve teşkilat men-
supları katıldı.
n HABER MERKEZİ
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Önce sabah namazına sonra yağ somununa!

Konya’da her sabah namazı 
sonrası yenilen ve Anadolu’nun 
pizzası olarak tanımlanan yağ so-
munu yoğun ilgi görüyor. 

Konya’da geleneksel bir tat olan 
ve unutulmaya yüz tutan tereyağlı 
yağ somunu Konyalılar tarafından 
yeniden ilgi odağı oldu. Yıllar önce 
babasının mesleğine merak salarak 
fırıncılığa başlayan Vehbi Işıklı, bu 
lezzeti 15 yıldır her sabah vatan-

daşlara sunuyor. Sabah erken sa-
atlerde dükkanına gelerek hamu-
runu hazırlayan Işıklı, daha sonra 
ocağı yakıyor. Hazırlanan hamuru 
ocakta pişirerek yağ somunu hazır-
layan Işıklar, vatandaşların isteğine 
göre pastırmalı, sucuklu, kavur-
malı, küflü peynirli, kaşar peynirli, 
ballı, helvalı ve sebzeli gibi 12 farklı 
çeşitte yağ somununu pişiriyor. 

Tarihi Bedesten Çarşısı Kapu 

Camii civarında hizmet veren Işıklı, 
yağ somununun sabah namazına 
gelen vatandaşlar tarafından yoğun 
ilgi gördüğünü belirterek, “Babam 
fırın ustası. Ben de ilkokulda baş-
ladım bu işe. Sevdiğim bir meslek, 
el emeği işi. Daha sonra bu yağ so-
munu işinde ise 15 yıl kadar önce 
öyle bir aklımıza geldi, yapsak nasıl 
olur derken çok şükür oldu. Bu işi 
yaparken vatandaşların tepkisi de 

güzel oluyor. Kapu Camii genelde 
sabah namazlarında biraz daha yo-
ğun olur” dedi. 

‘PİZZA YERİNE 
YAĞ SOMUNU YENSİN’

Yıllardır yağ somunu üreten 
Işıklar, “Özellikle cuma, cumartesi 
ve pazar günleri ailelerin gelmesi 
gelenek haline geldi. Tabii yıllardır 
var ama 15 yıldır daha fazla yo-
ğunlaştı. Cami çıkışında bu lezzeti 

tatmak için vatandaşlar ilk buraya 
geliyorlar. Bununla da kalmıyor, il 
dışından gelen misafirlerimiz de 
oluyor” diye konuştu. 

Yağ somununun vatandaşlar 
tarafından vazgeçilmez bir lezzet 
olduğunu anlatan Işıklar, “Yağ so-
munun önce ekmeğini pişiriyor-
sun, çıktıktan sonra pişen ekmeğin 
kapağını açıyorsun. Aşağı yukarı 
14-15 çeşidi var. Pastırmalı, sucuk-

lu, kavurmalı, küflü peynirli, kaşar 
peynirli, ballı, helvalı ve sebzeli 
çeşitlerini de kendimizce geliştire-
rek talep ve isteğe göre yapıyoruz. 
Pizza yiyeceklerine yağ somunu 
yesinler” şeklinde konuştu.  Yağ 
somunu için iş yerine gelen vatan-
daşların bazıları bu lezzeti ilk defa 
tadacaklarını söylerken, bazıları ise 
her sabah namazı sonrası yağ so-
munu yediklerini söyledi. n İHA

Konya’da engellilere yönelik 
çalışmalarıyla tanınan Gönül Gözü 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 
Selda Bağcan’a Engelli Dostu Sa-
natçı ödülü verdi. Dernek Genel 
Başkanı Devriş Ahmet Şahin, kendi-
sine eşlik eden Dernek Başkan Vekili 
Hatice Hale Gürüler ve dernek gö-
nüllüsü Anakız Sonuvar ile Selçuk-
lu Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Selda Bağcan konserine katılarak, 
sanatçıya “Engelli Dostu Sanatçı” 

ödülü takdim etti. Başkan Şahin, 
burada yaptığı konuşmada, kentte 
hem engellilerin ihtiyaçlarının temin 
eden hem de kültürel etkinlikler dü-
zenleyen bir dernek olduklarını söy-
ledi. İhtiyaç sahibi engellilere maddi 
ve manevi destek verme gayretinde 
olduklarını dile getiren Şahin, “Sekiz 
yıldır Konya ve ilçelerinde ‘Milli has-
sasiyet ve toplumsal bilinç’ sloganı 
çerçevesinde faaliyet göstermekte 
olan bir derneğiz. Sizlerin de başta 

zihinsel engelliler olmak üzere, en-
gellilere yönelik yaptığınız çalışma-
lar ve ayrıca Pir Sultan Abdal’dan 
Karacaoğlan’a, Nesimi’den Muhlis 
Akarsu’ya, Mahsuni Şerif’den Neşet 
Ertaş’a kadar bir çok eseri kendi ya-
nık sesinizle ölümsüzleştirerek Türk 
Halk Müziği’ne ve Türk kültürüne 
yapmış olduğunuz katkılardan dola-
yı bu ödülü layık gördük.” diye ko-
nuştu. 

Sanatçı Selda Bağcan da veri-

len ödül için teşekkür etti. Bağcan, 
2018 yılında İstanbul Zihinsel En-
gelliler İçin Eğitim ve Dayanışma 
Vakfı (İZEV) tarafından hazırlanan 
“Yaşam Hakkı-Duvar”  adlı klipte 
seslendirme yaptığını, klibin 10 mil-
yon izlenmeye ulaşması halinde en-
gelliler için yaşam köyü kurulacağını 
söyledi. Klibin şu anda 4 milyon iz-
lenmeye ulaştığını belirten Bağcan, 
herkesi klibi izlemeye davet etti.
n HABER MERKEZİ

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mavi Tünel ile Afşar, Bozkır ve Bağbaşı Barajları vasıtasıyla Konya’ya akta-
rılan 100 milyon metreküp su ile Konya’nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılandığını söyledi

Toroslar’ın memba 
suyu evlerden akıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü-
dürü Mevlüt Aydın, “Konya Mavi 
Tünel İçmesuyu Projesi kapsamında 
Afşar, Bozkır, Bağbaşı barajları ve 
Mavi Tünel vasıtasıyla Konya kapalı 
havzasına aktarılan suyun 100 mil-
yon metreküpü ile Konya kent mer-
kezinin 2050 yılına kadar içme suyu 
ihtiyacı karşılanmış olacak.” dedi.

Aydın, haziran ayında Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Konya Mavi Kanyon Memba Suyu 
İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Te-
sisleri’nin açılışını gerçekleştirdiğini 
anımsattı. Konya’nın artan su ihti-
yacının karşılanmasında mevcut su 
kaynaklarının yetersiz kalmasından 
dolayı 2015 yılında “Konya Mavi 
Tünel İçmesuyu Projesi’ni başlat-
tıklarını dile getiren Aydın, şöyle ko-
nuştu: “Bu proje Konya’ya güvenli 
ve uzun vadeli içme suyu temini için 
son derece önemlidir. Konya Mavi 
Tünel İçmesuyu Projesi kapsamında 
Afşar, Bozkır, Bağbaşı barajları ve 
Mavi Tünel vasıtasıyla Konya kapalı 

havzasına aktarılan suyun 100 mil-
yon metreküpü ile Konya kent mer-
kezinin 2050 yılına kadar içme suyu 
ihtiyacı karşılanmış olacak. Ayrıca 
Çumra ilçe merkezi ile İçeriçumra 
Mahallesi’nin de su ihtiyacı karşıla-
nacak.”

BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 34 
MİLYON METREKÜP SU VERİLDİ
Projenin hayata geçirilmesi için 

“Konya Mavi Tünel İçmesuyu Arıt-
ma Tesisi İnşaatı” ve “Konya Mavi 
Tünel İçmesuyu İsale Hattı İnşaa-
tı” olmak üzere iki ihale yapıldığını 
anlatan Aydın, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Şehre kademeli olarak su 
vermeye başlayan Mavi Tünel İçme-
suyu Arıtma Tesisimiz günde 366 
bin 850 metreküp kapasiteye sahip. 
Bu tesis geçen yıl ekim ayında Kon-

ya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOS-
Kİ) Genel Müdürlüğüne devredildi. 
Tesisten bugüne kadar 33,3 milyon 
metreküp su arıtılarak Konya’ya ve-
rildi. 118,5 kilometre uzunluğunda 
olacak Mavi Tünel İçmesuyu İsale 
Hattı’nın da yaklaşık yüzde 90’ı ta-
mamlandı. Bu hattan da kademeli 
olarak su verilmeye başlandı.”

183 SU KUYUSU 
DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Daha önce önemli ölçüde kuyu-
lardan karşılanan kentin su ihtiyacı-
nın artık Toros Dağları’ndan gelen 
su ile karşılanmaya başlandığına 
dikkati çeken Aydın, “İsale hattı ve 
arıtma tesisinin devreye alınmasıyla 
Konya’ya cazibeli olarak içme suyu 
verilmeye başlanmış, daha önce su 
temini için çalıştırılan 183 adet su 
kuyusu devre dışı bırakılmıştır. Pro-
je ile Konya kent merkezinin yüzde 
97’sine Mavi Tünel’den gelen içme 
ve kullanma suyu verildi.” ifadeleri-
ni kullandı.
n AA

Yaylada mahsur kalan 
3 kişiyi AFAD kurtardı

Konya’da AFAD ekipleri, araçla 
gezintiye çıkan ve yaylada mahsur 
kalan 3 arkadaşı kurtardı. Olay, 
Konya’nın Ahırlı ilçesi Kuruçay 
Mahallesi Kurşunlu Yaylası’nda 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mehmet Akif Balaban, Alper 
Tunga Metin ve Ali Erenkaya bir-
likte gezmek için araçlarıyla Kur-
şunlu Yaylası’na gitti. Üç arkadaş 
hava şartları nedeniyle gittikleri 
yaylada mahsur kaldı. Havanın 

kararmasının ardından 112 Acil 
Çağrı Merkezine gelen ihbar üzeri-
ne AFAD ekipleri bölgeye hareket 
etti. AFAD İl Müdürü Yıldız To-
sun’un takip ederek yönettiği olay-
da, AFAD ekibi tehlikeli şartlarda 
çalışma yaparak yaklaşık 6 saat 
sonra yaylada mahsur kalan üç ar-
kadaşa ulaştı. Yayladan kurtarılan 
3 kişinin yapılan sağlık kontrolün-
de durumlarının iyi olduğu tespit 
edildi. n İHA

Selda Bağcan’a Konya’da ‘engelli dostu’ ödülü

‘Sendikal faaliyetlerimiz
engellenmeye çalışılıyor’

Türk Eğitim-Sen Konya 2 
Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, 
bazı okullarda sendikal faaliyet-
lerinin engellenmeye çalışıldığını 
belirterek konuyla ilgili bir açık-
lama yaptı. Geçtiğimiz günler-
de Selçuklu İlçesi Şehit Mustafa 
Çuhadar Ortaokulu’nda Türk 
Eğitim-Sen’e kazandırdıkları bir 
üyenin, üyelik işlemlerinin yapıl-
ması için gittiği okulda, hoş olma-
yan bir durumla karşılaştıklarını 
belirten Doğrul, ilgili Okul Müdür 
Yardımcısı H.Ç.’nin üyelik işlem-
lerini işlemediğini söyledi. Bu tür 
durumların kendilerini rahatsız 
ettiğini ve yasal olarak sendikal 
faaliyetlerin okul yönetimleri ta-
rafından engellenemeyeceğine 
dikkat çeken Doğrul, şunları söy-
ledi, “Sendikamıza Şehit Mustafa 
Çuhadar Ortaokulu’nda bir üye 
kazandırdık. Okula gittik, gerekli 
formları doldurduk, ilgili okul mü-
dür yardımcısına maaş güncelle-
mesi gitmediyse, üyelik işlemlerini 
işler misiniz dedik. Diğer ay yapa-
bileceklerini söylediler. Daha maaş 
güncellemesi yapılmamış ise, bu 
işlemler aynı anda yapılabilir. Biz 
de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
sorduk, henüz maaş güncelleme-
sinin yapılmadığını, evrakların 
getirildiği takdirde gerekli işlemi 
yapabileceklerini söylediler. Biz de 
ilgili müdür yardımcısına durumu 
söyledik ancak görevini yapmadı. 
Evrakı bize verin biz İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü’ne teslim edelim 
dedik ancak onu da yapamayaca-
ğını söyledi. Herkes işini yapmalı, 

biz onu savunuyoruz. Çünkü bu 
iş vebal işidir. Bizim dinimiz de 
bu tür haksızlıklara, kul hakkına 
girilmesine asla müsaade etmez. 
Oturulan koltuklarda 80 milyon 
vatandaşın hakkı var. Bu kurum-
lardaki ilgili sorumlular, 80 milyon 
vatandaşın vergisiyle maaş alıyor. 
Bu nedenle, her sendikaya, her va-
tandaşa eşit davranarak, görevini 
yerine getirmek zorunda. Bu ne-
denle, herkesin üyeliğini de gire-
cek, evrakını da yapacak. Bu onun 
görevi. Herkes kendi görevini yap-
sın. Okul idarecileri, asli görevini 
yapmakla mükellef. Sendikal hare-
ketlere muhalif bir tutum izleniyor. 
Burada yasal olarak da bizim hak-
kımız çiğneniyor. Yetkililerden bu 
konuda gerekli önlemleri almasını 
istiyoruz.”  n HABER MERKEZİ
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Konya’da dördüncü kattan mer-
diven boşluğuna düşen kadın haya-
tını kaybetti. Olay, merkez Meram 
ilçesi Armağan Mahallesi Yenice 
Sokak üzerinde bulunan özel bir ko-
lejde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre bir yemek 
fabrikasında çalışan Hatice Söbüco-
valı (41), okulda düzenlenen yemek 

programı için binaya geldi. Burada 
hazırlanacak yemek için okulun 4. 
katına çıkan Hatice Söbücovalı bir 
anda merdiven boşluğundan aşağı-
ya düştü.

Düşme sesini duyan okuldakiler 
bir süre okul içerisinde sesin nere-
den geldiğini aradı. Daha sonra Sö-
bücovalı’nın olmadığını fark eden-

ler okul içerisinde aramaya başladı. 
Okulda arama yapan personel mer-
diven boşluğuna baktığında Söbü-
covalı’nın yerde yattığını görünce 
durumu 112 Acil Çağrı Merkezine 
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 
Söbücovalı’nın hayatını kaybettiği 

belirlendi. Polis ekipleri ise olay ye-
rinde incelemelerde bulundu. Olayı 
haber alan ve okula gelen kadının 
yakınları ise sinir krizi geçirdi. 41 ya-
şındaki kadının cansız bedeni otopsi 
yapılmak üzere Numune Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Tarım aleti çalan 
3 şüpheli yakalandı

Kulu’da tarım aleti çalan 3 hır-
sızlık şüphelisi Cihanbeyli ilçesinde 
yakalandı. Edinilen bilgiye göre, il-
çeye bağlı Ömeranlı Mahallesi’nde 
Ali Y.’nin evinin bahçesinde bu-
lunan tarım aletleri çalındı. İhbar 
üzerine çalışma başlatan jandar-
ma ekipleri hırsızlık şüphelilerinin 
T.A., T.P. ve B.C. isimli şahıslar 
olduğunu tespit etti. Jandarma 
ekipleri takibe aldıkları 3 zanlıyı 

Cihanbeyli ilçesinde yakaladı. Jan-
darmadaki ifadelerinde şüpheliler 
tarım aletlerini çaldıklarını ve daha 
sonra sattıklarını itiraf etti. Adliye-
ye sevk edilen şüphelilerden T.P. 
tutuklanarak cezaevine gönderilir-
ken, T.A. ve B.C. adli kontrol şar-
tıyla serbest kaldı. Çalınan tarım 
aletlerinin ise satın alan kişiden 
alınarak mal sahibi Ali Y.’ye teslim 
edildiği öğrenildi. n İHA

Çamaşır makinesinde 10 bin 
uyuşturucu hap ele geçirildi 

Konya’da bir nakliye firmasına 
ait araçta yapılan aramada çamaşır 
makinesine gizlenmiş 9 bin 685 
adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 
Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 2 
kişi ise adli kontrol şartıyla serbest 
kaldı. Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
fından ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı 
Madde Ticareti Yapma veya Sağla-
ma’ suçundan yürütülen soruştur-
malar kapsamında, Konya İl Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü görev-
lilerince geçtiğimiz Pazartesi günü 
uyuşturucu veya uyarıcı madde ti-

careti yapan şahıslara yönelik ope-
rasyon düzenlendi. Operasyonda 
bir nakliye firmasına ait araçta ya-
pılan aramada çamaşır makinesine 
gizlenmiş 9 bin 685 adet uyuştu-
rucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 
gözaltına alınan şüpheli M.K.’nın 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığın-
daki sorgusunun ardından “Uyuş-
turucu veya Uyarıcı Madde Ticareti 
Yapma veya Sağlama” suçundan 
tutuklandı. Diğer şüpheliler F.Y. ve 
B.K. hakkında Konya 2.Sulh Ceza 
Mahkemesince adli kontrol kararı 
verildi. Olayla ilgili soruşturma sü-
rüyor. n İHA

Kaçak göçmenleri Ege Denizi üzerinden tehlikeli bir yolculuğa çıkaran kaçakçılık şebekesine İzmir 
ve Konya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4’ü yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı

Göçmen kaçakçılığı
yapan şebekeye darbe

Yeni bir hayat, yeni bir yaşam 
umuduyla kaçak yola koyulan göç-
menleri, para kazanma hırsıyla Ege 
Denizi’nde tehlikeli yolculuğa çıka-
ran kaçakçılık şebekesinin “emanet 
kasa” olarak kullandığı kişinin, dans-
çılık yapan Mali uyruklu bir kişinin 
olduğu belirlendi. İzmir polisinin 
operasyonu kameralara yansıdı. 

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Tica-
reti ile Mücadele Şubesi ekiplerinin, 
İzmir ve Konya’da düzenlediği ve 
4’ü yabancı uyruklu 12 şüphelinin 
yakalandığı operasyonun detayları 
ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Şebekeyi 
takibe alan polisler, İzmir ve Kon-
ya’da 14 adrese eş zamanlı baskınlar 
yaptı. Ekiplerin gözaltına aldığı M.S. 
(35) ve N.S. (34) kardeşlerin, İzmir 
Basmane’deki otellerinde yabancı 
uyrukluların konaklamasını sağla-
dıkları, Buca ilçesinde gözaltına alı-
nan İ.G.’nin (35) ise lastik bot imalatı 
yaptığı tespit edildi. 

GÖZALTINA
 ALINANLARDAN BİRİ DANSÇI
Gözaltına alınan 4 yabancı uy-

ruklu şüpheliden Mali uyruklu Bou-
bacar D.’nin (36) de, şebekenin üst 
düzey isimlerinden olduğu ortaya 
çıktı. Türkiye’de bulunan ve kaçak 
olarak otellerde dansçılık yapan 
Boubacar D.’nin, Afrikalı olması ve 
dil bilmesi nedeniyle gelen teklif 
üzerine şebekeye katıldığı öğrenildi. 

Yasa dışı yollardan yurt dışına 
çıkmak isteyen ve “yolcu” diye ad-
landırılan göçmenlere ulaşan Bou-
bacar D.’nin, bu kişilerden topladığı 
paraları “emanet kasa” olarak tuttu-
ğu belirlendi. Boubacar D.’nin ad-
resinde yapılan aramalarda karton 
çantalara doldurulmuş 95 bin 755 
ABD doları ile çok sayıda pasaport 
ve kimlik ele geçirildi. Evde misafir 
edilen, yasa dışı geçişi bekleyen çok 
sayıda yabancı uyruklu da polis ekip-
lerince yakalandı. Diğer şüphelilerin 
adreslerindeki aramalarında da 9 
bin 600 avro ile 500 Kongo frangı 
ele geçirildi. El konulan paraların 
bu yıl tek operasyonda ele geçirilen 
en yüksek meblağ olduğu bildirildi. 
Operasyonda çeşitli ülkelere ait 242 
pasaport, 38 kimlik ve 5 kredi kartı 

ele geçirildi. Poşete sarılı, uyuştu-
rucu olduğu sanılan maddeler in-
celenmek üzere narkotik ekiplerine, 
kimlik ve pasaportlar ise sahte olup 
olmadığının tespiti için kriminal la-
boratuvarına gönderildi. 

KİŞİ BAŞINA YÜZDE 10 KOMİSYON
Mali uyruklu Boubacar D. em-

niyetteki ifadesinde yaklaşık 11 ay 
önce çalışmak için İzmir’e geldiği-
ni, animatör ve dansçı olduğu için 
otellerde iş aradığını söyledi. Bu işi 
yaptığı sırada göçmen kaçakçıları ile 
tanıştığını belirten zanlı, yabancı dil 
bildiği için yasa dışı yollardan yurt 
dışına çıkmak isteyenlerle kolay ir-
tibata geçebileceğinin söylendiğini 
aktardı. 

İtiraf eden şahıs, “Ben Yuna-
nistan’a geçmek isteyen yabancı 

uyruklularla iletişime geçiyordum. 
Bu kişilerden ortalama bin dolar 
alıyorduk. Karşıya geçme işlemi ta-
mamlandığında ise ben payıma dü-
şen yüzde 10 komisyonu alıyordum. 
Göçmenlerin pasaport ve kimlikle-
rini ise daha sonra bana verdikleri 
adreslere kargo ile gönderiyordum” 
beyanında bulundu. 

12 zanlı emniyetteki işlemleri-
nin ardından İzmir Adliyesine sevk 
edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı-
lardan Basmane’deki otel sahiple-
rinden Necati S (34), Suriye uyruklu 
Mohamed Al N. (21), Sudan uyruklu 
Ali Tahir H.İ. (51), Somali uyruklu 
Ahmed M.S. (59) ile Mali uyruklu 
Boubacar D.’nin de olduğu 8 şüp-
heli “Göçmen kaçakçılığı yapmak” 
suçundan tutuklandı. Ekiplerin, 
göçmen kaçakçılığı şebekesine bü-
yük darbe vurduğu operasyon polis 
kamerasınca da görüntülendi. Gö-
rüntülerde Mali uyruklu Boubacar 
D.’nin evine düzenlenen operasyon-
la gözaltına alınması, evin bir oda-
sında bekleyen yabancı uyruklula-
rın yakalanması, ele geçirilen yüklü 
miktarda para ile pasaport ve kim-
liklerin bulunması yer alıyor. 

Polisin şebeke elemanlarının ev-
lerine girişi, ele geçirilen lastik botlar 
ve şüphelilerin polis helikopteri ile 
otoyol üzerinde takibi de görüntüle-
re yansıdı.
n İHA
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55 yaşındaki kadın, komşusunu 
bıçaklayarak öldürdü

Derbent’te 70 yaşındaki çift-
çi emeklisi, kapısına gelen kadın 
komşusu tarafından evinin önünde 
bıçaklanarak öldürüldü. Olay, ilçe-
ye bağlı Çiftliközü Mahallesi’nde 
meydana geldi.

İddiaya göre, ilk eşini trafik ka-
zasında kaybettikten sonra yaptığı 
ikinci evliliğinden de boşanan 3 ço-
cuk annesi M.G. (55), namus me-
selesi yüzünden hakkında dediko-
du çıkarıldığını öne sürdüğü kadın 
komşusunun evine geldi. Melek 
G.’nin kapıyı çalması üzerine kom-
şusunun kocası olan 4 çocuk ba-
bası çiftçi emeklisi İbrahim Dinçel 
(70) kapıyı açtı. Melek G. tartıştığı 
komşusu İbrahim Dinçel’i yanında 

getirdiği ekmek bıçağıyla bıçakla-
dıktan sonra olay yerinden kaçarak 
evine girdi ve bıçağı sakladı. Olay 
anında mutfakta bulaşık yıkayan 
ve duyduğu sesler üzerine evin 
dış kapısına yönelen Dinçel’in eşi, 
kocasını kanlar içerisinde yerde ya-
tarken buldu. Yaşlı adamın eşinin 
ihbarı üzerine adrese jandarma ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan 
kontrolde İbrahim Dinçel’in hayatı-
nı kaybettiği belirlendi. 

Evin önündeki kan izlerini takip 
ederek komşu eve ulaşan jandar-
ma ekipleri, öldürülen Dinçel’in ka-
til zanlısı Melek G.’yi gözaltına aldı. 
Yapılan sorguda Melek G. önce 
cinayeti kabul etmedi ancak jan-

darma ekiplerinin evde yaptığı in-
celemeler sonucu saklanan ekmek 
bıçağı bulununca cinayeti itiraf etti. 
Melek G., ifadesinde pişman oldu-
ğunu belirterek, Dinçel’in eşinin, 
namusu hakkında çıkardığı dedi-
kodu nedeniyle olayın yaşandığını 
ileri sürdüğü öğrenildi. 

Jandarmada işlemleri tamam-
landıktan sonra Konya Adliyesine 
sevk edilen Melek G. çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece tutuklanarak 
Konya E Tipi Kapalı Cezaevine ko-
nuldu. Komşusu tarafından bıçak-
lanarak öldürülen Dinçel’in kısa 
süre önce büyük oğlunu kanser 
hastalığından kaybettiği öğrenildi.
n İHA
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Cep telefonu kullanımını neden yasakladığını açıkladı
Kulu Kaymakamı Ali Edip Bu-

dan, tüm okullara gönderdiği yazıy-
la ilçe sınırlarındaki tüm okullarda 
öğrencilerin cep telefonu kullanı-
mının yasaklandığını bildirdi. Ya-
zıyla yasağa uymayan öğrencilerin 
velilerine, ‘Kabahatler Kanunu’na 
göre, para cezası uygulanacağı be-
lirtildi. Budan, “Eğitim ve öğretimi 
olumsuz etkilediği, amacının dışın-
da kullanıldığı kanaatine vardık” 
dedi.  Kulu Kaymakamı Budan, 31 
Ocak’ta tüm okullara iletilmek üze-
re İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
gönderdiği yazıyla öğrencilerin 
okullarda cep telefonu kullanımının 
yasaklandığını ve cep telefonu kul-
lanımı olduğu takdirde ‘Kabahatler 
Kanunu’na göre, öğrenci velisine 
idari para cezası uygulanacağını 
belirtti. Cep telefonunun yasak-
lanmasıyla ilgili açıklama yapan 
Kaymakam Budan, ‘’Okullarda eği-

timin kusursuz bir şekilde devam 
edebilmesi, çocuklarımızın devle-
tine, milletine, anne ve babalarına 
faydalı bir nesil olarak yetişmesi 
için eğitimin çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Bunun için de öğret-
menlerimizin idarecilerimizin öğ-
rencilerimize ve bir boyutuyla ve-

lilerimize, okulda güvenli eğitimin 
yapılacağı ortamı sağlamak gibi bir 
de görevimiz var” dedi. 
‘AMACININ DIŞINDA KULLANILDIĞI 

KANAATİNE VARDIK’
Gelen şikayet ve talepler nede-

niyle eğitim- öğretimi olumsuz etki-
lediği için cep telefonu kullanımının 

yasakladıklarını kaydeden Budan, 
‘’Çocuklarımızı eğitim ve öğre-
timden uzaklaştıran birçok neden 
olmakla birlikte bu bilişim araçları-
nın da yanlış, bilinçsiz ve gereksiz 
kullanımında aslında çocuklarımıza 
faydadan çok zarar sağladığı, eği-
tim ve öğretimi olumsuz etkilediği, 
laboratuvarlarda, eğitim- öğretim 
faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler-
de amacının dışında kullanıldığı 
ve eğitim öğretimi olumsuz etki-
lediği kanaatine vardık. Zaten Milli 
Eğitim Bakanlığı’mızın geçen yıl 
yayınladığı genelgeyle cep telefon 
kullanımı yasaktı. Okul ziyaretleri-
mizde, denetlemelerimizde gerek-
se öğretmen, idareciler ve velilerin 
bizlere verdiği bilgilerde bu yasağın 
uygulanmadığı gibi bir manzarayla 
karşılaştık” diye konuştu. 

‘İYİLİKLERİ İÇİN KENDİLERİNE 
RAĞMEN KARAR ALINMASI 

GEREKİYOR’
Öğrenciye ödül ve disiplin 

yönetmeliği doğrultusunda ceza 
vermemek için veliye idari para 
cezası uygulama yöntemini seçtik-
lerini dile getiren Kaymakam Bu-
dan, şunları söyledi: ‘’Milli Eğitim 
Bakanlığı’mızın ödül ve disiplin yö-
netmeliğinde kınama, tasdikname 
ile uzaklaştırma, disiplin cezaları 
gibi şeylerle öğrencilerimizi örgün 
eğitimin dışına çıkaracak şeyler. 
Bu da çocuklarımız üzecek bir şey 
olur. Biz de öğrencilerimizi üzme-
den, okuldan uzaklaştırmadan, 
eğitimine konsantre olmasını nasıl 
sağlarız, diye düşündük. 31 Ocak 
itibarıyla da okullara cep telefonu 
getirmeyi yasakladık. Gerek velile-
rimiz olsun gerekse okul idarecile-
rimizden olumlu tepkiler aldık. Bu 
işten hoşlanmayan öğrencilerimiz 
olmuştur; ama kendi iyilikleri için 

kendilerine rağmen karar alınması 
gerekiyor. Okullarımızda eğitim- 
öğretim öncelikli olmak üzere sınıf 
içerisinde öğretmen otoritesi, okul-
da idareci otoritemiz, öğrencilerle 
saygılı ve sevgili güzel bir ortamda 
önceliğin eğitim olduğu sonra öğ-
rencilerimizin anne ve babalarına 
sonra devletimize milletimize ha-
yırlı ve faydalı bir ortamın oluşma-
sını sağlamayı umut ediyoruz. Bu-
radaki idari para cezasında velimizi 
muhatap alıyoruz. Öğrencinin eline 
velisinin telefonu verip okula gön-
dermesini doğru bulmuyoruz. Tüm 
öğretmenlerimiz, idarecilerimiz 
öğrencilerimizin velilerine ulaşma 
konusunda telefonlarını kullan-
dırtabilir. Veli de öğretmenle veya 
idareciler aracılığıyla öğrencisine 
uluşabilir. Öncelik eğitim ve öğre-
tim ve çocuklarımızın daha iyi bir 
geleceği olması.’’ n DHA

Karaman’da camiden dönen 
yaşlı adam kamyonetin çarpması 
sonucu yaşamını yitirdi. Olay, saat 
07.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi 
Mut Caddesi Sönmez Kavşağı’nda 
meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 
H.T. yönetimindeki 70 FZ 527 pla-
kalı kamyonet, yolun karşısına geç-
meye çalışan Halil İbrahim Badem’e 
(69) çarptı. Ağır yaralanan yaşlı 
adam çevredeki vatandaşların ça-
ğırdığı ambulansla Karaman Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Badem, has-
tanede yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. Halil İbrahim 
Badem’in sabah namazı için gittiği 
camiden evine döndüğü öğrenildi. 
Kamyonet sürücüsü polis tarafından 
gözaltına alınırken, kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Şüphelenilen otomobilden 
ruhsatsız tabanca çıktı

Aksaray’da polisin şüphe üze-
rine durdurduğu otomobilde kol-
çak altına gizlenmiş 2 adet ruhsat-
sız tabanca ele geçirildi.

Olay, Aksaray - Adana kara-
yolu üzerinde bulunan uygulama 
noktasında meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, rutin yol kontrolü 
yapan İl Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla Mü-
cadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüp-
he üzerine İstanbul’dan Niğde’ye 
giden 34 MZD 08 plaka otomobili 
durdurdu. 

Ehliyet ve ruhsat sorduğu 
sürücünün tedirgin hal ve ha-
reketlerinden şüphelenen KOM 

ekipleri araçta arama yaptı. Yapı-
lan aramalarda aracın orta kolçak 
bölmesinin altına gizlenmiş 2 adet 
7.65 milimetre çapında ruhsatsız 
tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız 
tabancaların kendilerine ait oldu-
ğunu beyan eden araç sürücüsü 
A.S. ile yolcu olarak bulunan A.B. 
gözaltına alındı. Ayrıca araçta yol-
cu olarak bulunan E.Ö.’nün yapı-
lan GBT sorgulamasında ‘tehdit ve 
hakaret’ olaylarından aranmasının 
bulunduğu tespit edildi ve şahıs, 
Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bü-
rosu ekiplerine teslim edildi. Olayla 
ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Karaman’da tarihi eser 
operasyonu: 6 gözaltı 

Karaman’da izinsiz kazı yapa-
rak tarihi eser kaçakçılığı yaptığı 
iddia edilen 6 şüpheli gözaltına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, Kara-
man merkez ve Karaman Akpınar 
köyünde izinsiz kazı yapmak sure-
tiyle tarihi eser kaçakçılığı yaptıkla-
rı tespit edilen 6 şahsa yönelik ope-
rasyon düzenlendi. Operasyonda 
şüphelilerin ikamet adreslerinde 2 
bin 153 adet sikke, 312 adet obje 
olmak üzere toplam 2 bin 465 adet 

tarihi eser ele geçirildi. Yapılan 
aramalarda ise 4 adet dedektör, 2 
adet hassas terazi, 5 adet kazma, 
kürek, çekiç, 3 ruhsatsız av tüfeği, 
9 milimetre çapında tabanca, 42 
tabanca fişeği, 2 cep telefonuyla 
sim kartları, 11 kubar esrar mad-
desi ele geçirildiği öğrenildi. Şüp-
heli şahıslar İ.A., A.K., R.K., H.B., 
H.A. ve G.D. hakkında adli tahki-
kata başlandığı öğrenildi.
n İHA

4 aylık hamile eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan şahsa mahkemede verilen tahrik indirimi-
ne kadın hakim tarafından sanıkta pişmanlık hali gözlemlenmediği gerekçesiyle muhalefet şerhi koyuldu

Ceza indirimine
hakim tepkisi!

Ilgın’da 4 aylık hamile eşi Fat-
ma Coşkun’u (30) tabancayla öl-
dürdüğü gerekçesiyle yargılandığı 
davada ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi 
ile verilen 18 yıl 4 ay hapis cezası-
nın Yargıtay tarafından bozulması 
üzerine yeniden yargılanan Ali Coş-
kun’a (38) mahkeme aynı cezayı 
verdi. Üye Hakim Şeyma Saydam, 
yapılan iyi hal indirimine, sanıkta 
pişmanlık hali gözlemlenmediği ge-
rekçesiyle muhalefet şerhi koydu.

Olay, 20 Mart 2015’te Ilgın ilçe-
sine bağlı, eskiden belde statüsün-
de olan Yukarı Çiğil Mahallesi’nde 
meydana geldi. 4 aylık hamile Fat-
ma Coşkun, iddiaya göre, olay tari-
hinden yaklaşık 1 ay önce o dönem 6 
yaşında olan oğlu O. ve 2 yaşındaki 
kızı E.’yi yanına alıp, aynı mahalle-
de oturan ailesinin yanına yerleş-
ti. Fatma Coşkun, olay günü oğlu 
O.’yu, babasının yanına gönderdi. 
Tarlalarda tarım işçisi olarak çalışan 
Ali Coşkun, başka ilçede çalışmaya 
gideceği için oğlunu, eşinin yanına 
bırakmak istedi. Ali Coşkun oğluyla 
birlikte, eşinin kaldığı kayınpederi-
nin evine geldi. Kızıyla birlikte evde 
olan Fatma Coşkun, kendisine sesle-
nen eşine pencereden cevap verdi. 

Eşinin ısrarı üzerine de kapıyı açtı. 
Evin girişinde konuşmaya başlayan 
çift tartışmaya başladı. Tartışma sı-
rasında Ali Coşkun, ruhsatsız taban-
casını oğlu ve kızının gözleri önünde 
eşine ateşledi.  Boynuna ve sırtına 3 
mermi isabet eden Fatma Coşkun, 
olay yerinde yaşamını yitirdi. O.C., 
komşularından yardım isterken, Ali 
Coşkun kaçtı. Fatma Coşkun’un ba-
bası Mehmet Ayaz ve annesi Ayşe 
Ayaz’ın ise olay sırasında kızı ile ken-
dilerini sürekli tehdit eden damatları 
Ali Coşkun’dan şikayetçi olmak için 
mahallenin yaklaşık 2 kilometre ile-
risindeki jandarma karakolunda ol-
dukları ortaya çıktı.

AÇ KALINCA YAKALANDI
Cinayetin ardından ormanlık 

alana kaçan Ali Coşkun, kullanıl-
mayan bir halı atölyesine sığındı. 
Coşkun, olaydan 3 gün sonra ise 
açlığa dayanamadı ve sabah saat-
lerinde mahalleye geldi. İlk olarak 
mahalle girişindeki bir eve giden Ali 
Coşkun, yiyecek istedi. Ev sahibinin 
tepki göstermesi üzerine de mahalle 
meydanından geçerek, karşı tarafta-
ki baraj yakınlarına gitmek istedi. Bu 
sırada Ali Coşkun’u gören mahalleli, 
jandarmaya ihbarda bulundu. Jan-

darma, Ali Coşkun’u Yukarı Çiğil 
Sulama Barajı yakınlarında yakaladı.

KIZI VE OĞLUYLA VEDALAŞMIŞ
Ali Coşkun sözlerini şöyle sür-

dürdü: ‘’Eşim yere yığılmıştı. Kızım 
da evin iç kısmındaydı. Kızımın ya-
nına sarılmak için gittiğimde tek-
rar ateş ettim. Sonra kızıma sarılıp, 
vedalaştım. Daha sonra oğlumla 
vedalaştım ve kısa sürede geri gele-
ceğimi söyleyip, ayrıldım. Ormanlık 
alanda ve halı atölyesinde saklan-
dım. Acıkmıştım. Yiyecek bir şey 
bulmak için köye indim. Çok pişma-
nım. Böyle olmasını hiç istemezdim. 
Allah’ın verdiği canı Allah alır’’ dedi.

Akşehir Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde ‘kasten öldürme’ suçundan 
tutuklu yargılanan Ali Coşkun, tah-
rik ve iyi hal indirimi yapılarak, 18 yıl 
4 ay hapis cezasına çarptırdı. Davaya 
çağrılmayan Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı ise davaya 
müdahil edilmedikleri gerekçesiyle 
kararı Yargıtay’a taşıdı. Bakanlığın 
itirazını haklı bulan Yargıtay 1’inci 
Ceza Dairesi, geçen yıl kasım ayın-
da yerel mahkemenin verdiği kararı 
usulden bozdu.
MAHKEME AYNI CEZAYI HÜKMETTİ

Yargıtay’ın bozma kararının 

ardından dün Akşehir Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yeniden görülen 
davanın duruşmasına taraf avu-
katları ile Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı avukatları 
katıldı. Cumhuriyet savcısı mü-
talaasında, Ali Coşkun’un eylemi, 
Fatma Coşkun’un evliyken başka-
sından hamile kalmasından dolayı 
ağır tahrik altında gerçekleştirdi-
ğini belirterek, 18 yıl 4 ay hapis 
cezasına çarptırılmasını istedi. 
Mahkeme de ilk yargılamada ver-
diği 18 yıl 4 ay hapis cezasını, oy 
çokluğuyla tekrarladı. 

KADIN HAKİM MUHALEFET ETTİ
Üye Hakim Şeyma Saydam 

ise karara muhalefet şerhi koydu. 
Saydam muhalefet şerhinde şöyle 
dedi: “Sanığın kişiliği, suçun işlen-
mesinden dolayı yeterli ve gerekli 
pişmanlığı duyduğunun savun-
masından anlaşılmaması, suçun 
işlenmesindeki özellikler birarada 
değerlendirildiğinde sanık lehine 
takdiri indirim nedeni olarak kabul 
edilebilecek bir hal gözlemlenmedi-
ğinden, sanığa uygulanan indirime 
yer olmadığı düşüncesiyle muhale-
fet şerhi koyulmuştur.”  
n DHA

Cami dönüşünde, kamyonetin çarpması sonucu öldü
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MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve SENYAP Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Köse, SENYAP’la daha büyük ve kazançlı projeler hedeflediklerini söyledi

‘SENYAP, paylaştıkça 
büyüyen bir sistem’

MÜSİAD Konya Şubesi tara-
fından düzenlenen programa ko-
nuk olan MÜSİAD Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi ve SENYAP 
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Köse, SENYAP yatırım ortaklığı 
tanıtımı ve SENPOLY projeleri 
hakkında bilgi verdi. 

Programın açılış konuşması-
nı yapan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, geç-
tiğimiz hafta açıklanan Ocak ayı 
ihracat verilerine değinerek; Kon-
ya, geçtiğimiz ay, aylık ihracatta 
tarihinin en yüksek rakamına ula-
şarak 172,5 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirmiştir. Türkiye ortala-
masının çok üzerinde bir ihracat 
artışı ile şehrimizin ülke ihraca-
tındaki payının her geçen gün art-
masını sağlayan bütün sanayici ve 
iş adamlarımızı tebrik ediyorum” 
dedi. 

Daha sonra kürsüye MÜSİAD 
Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi ve SENYAP Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Köse geldi.

MÜSİAD öncülüğünde geliş-
tirilen SENYAP yatırım ortaklığı 
ve SENPOLY projeleri hakkında 
bilgi veren Köse, “Türkiye gibi ge-
lişmekte olan ülkelerin en büyük 
sorunlarından birisi, uluslararası 
arenada dev markalarla rekabet 
edebilecek yeterli sayıda şirket ve 
girişimciye sahip olamamasıdır. 
Bunun en temel nedeni ise ser-
maye birikiminin yetersiz oluşu-
dur. Yeterli sermayenin ve gücün 
birikmediği bir ortamda, Türki-
ye’nin gelecek için belirlediği bü-
yük ve iddialı hedeflere ulaşması 
kolay olmayacaktır. Türkiye’nin, 
mevcut küresel sistem, pazar ve 
rekabet koşulları ile başa çıkabil-
mesi için yeni yol ve yöntemler 
geliştirmesi, kapasitesini çok daha 
etkin kullanması kaçınılmazdır.

Bu noktada en büyük görev 
şüphesiz iş dünyasına düşmek-

tedir. Çünkü Türkiye’nin hâlâ en 
etkin lokomotif gücü, şirketler 
ve onlara yön veren dinamik gi-
rişimcilerdir. Bu tarz girişimlerin 
ve benzer projelerin yönetim ve 
ortaklık sürecinde yer alan başa-
rılı, itibarlı ve güvenilir işadamla-
rı SENYAP’ı kurdular. SENYAP’ın 
hedefi, daha büyük ve kazançlı 
projeler hedefleyen girişimci ve 
tasarruf sahiplerine yeni fırsat 
kapıları aralamak; onlara güçlü 
bir alternatif ve model sunmak-
tır. SENYAP, ortağını ekonomi-
nin içine bir oyuncu olarak katan, 
onu, bir müşteri gibi olmaktan 
çıkarıp, bir yatırımcı ve yönetici 
konumuna yükselten bir sistem-
dir. Uzun araştırmalar ve pratik 
uygulamalarla geliştirilen; çok 
sayıda iş adamı, uzman, aka-
demisyen ve danışmanın katkı 
verdiği, paylaştıkça büyüyen bü-
yüdükçe daha fazla paylaşan bir 
sistemin adıdır. 

SENYAP İşletme Kooperati-
fi, faizsiz, kat sayılı kar ortaklığı 
sistemi ile çalışmaktadır. Adaletli 
dağıtılan helal kazanç düsturuyla 
ilerleyen SENYAP’ta Ortaklar, ya-
tırdıkları katılım sermayesi mik-

tarından bağımsız olarak eşit söz 
hakkına sahipler ve yönetim kuru-
lu üyesi olabiliyorlar. SENYAP İş-
letme Kooperatifi’nin, Türkiye’nin 
kalkınmasına gönül vermiş, karda 
da zarar da ortak olmayı kabul 
eden ortaklara açıktır. 

 SENYAP, gücünü ortağından 
alan bir iş birliği ve yatırım sis-
temi olarak tanımlanan projenin 
Türkiye’nin sermaye yetersizliği 
yaşadığı alanlarda sermaye oluş-
turmayı amaç edinmiştir. Ortaya 
çıkan sermaye, dış ticaret açı-
ğı verdiğimiz alanlarda üretime 
aktarılmaktadır. Örnek olarak, 
SENPOLY AŞ şirketi aracılığı ile 
beyaz eşya, yatak, otomotiv, ayak-
kabı gibi temel sektörlerde kulla-
nılan poliüretanın önemli girdisi 
poliol üretmektedir. 2019 yılında, 
bugüne dek tamamen ithal ola-
rak karşılanan Türkiye sanayisi-
nin poliol ihtiyacının yüzde 5’ini 
SENPOLY karşılayacaktır” dedi.  

Konferansın sonunda MÜSİ-
AD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, SENYAP Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Köse’ye 
hediye taktim etti. 
n HABER MERKEZİ

Çin yönetiminin Doğu Türkis-
tan’daki Uygur Türklerine uygu-
ladığı baskıcı politikalar, Konya’da 
protesto edildi. Konya Kapu Camii 
önünde düzenlenen programda 
konuşan İnsan ve Medeniyet Hare-
keti Konya Şube Başkan Yardımcısı 
Mustafa Ekrem Doğan, sistematik 
bir işkenceye maruz kalan Uygur 
Türklerinin soykırım tehlikesi ya-
şadığını ve Doğu Türkistan’ın açık 
hava cezaevine dönüştüğünü söyle-
di. Çin’in, Müslüman Türk kimliğini 
yok etmeyi amaçladığını ifade eden 
Doğan, “İslam’ın asıl mensupla-
rı olan Uygur Türkleri inançlarına, 
kültürlerine ve kimliklerine sahip 
çıktıkları için katliamlara, soykırım-
lara maruz kalmışlardır. Çin, Doğu 
Türkistanlı Müslüman Uygurlara iki 
seçenek sunmaktadır: Ya asimile 
olur ve bir Çinli gibi yaşarsınız ya da 
ölürsünüz.” dedi. Çin yönetiminin 
dine ait her şeyi yasakladığını bildi-
ren Doğan, Çin zindanlarında yak-
laşık 350 bin Müslümanın işkence 
gördüğünü ve Batılı devletlerin bu 
durumu kendi çıkarları doğrultusun-
da kullandığını belirtti. n AA

Adab-ı muaşereti, 
insana toplum içinde 
yaşarken gerekli olan 
nezaket kuralları olarak 
da tanımlayabiliriz.

Aile içinde, iş yerin-
de, misafirlikte, sinema 
ve tiyatro gibi kapalı 
mekanlarda, yolda, 
sokakta, her türlü top-
lumsal etkinlikte, siya-
sette,hatta doğal yaşam 
ortamının her yerinde nezaket kural-
ları geçerli.

Kendimizi ve diğerlerini insan 
görme,insani değerleri yüceltme, 
ilişkilerde ve iletişimlerimizde azami 
özeni göstermek demek.Hatta yara-
tılmış olan her varlığa saygı duymak.

Facebook mahallemizden Tülay 
Girgin hanım adab-ı muaşeret için;

 ‘EVET! OKULLARDA “ADABI 
MUAŞERET” OKUTULMALIDIR!’ 
diye bir paylaşım yapmış ve devam 
etmiş:

-Öyle çatal solda bıçak sağda fa-
lan değil (!)

-Günaydın demek mesela… Gü-
lümsemek… Selam vermek… Hatır 
sormak…

-Gürültü yapmamak mesela… 
Korna çalmamak, bağıra çağıra ko-
nuşup, hayâsızca gülmemek…

-Yol vermek, yer vermek mese-
la… Zeki(!) olduğunu sanarak kırmı-
zı ışıkta geçmemek mesela…

-Tükürmemek, yerlere bir şey 
atmamak, arabanın küllüğünü yola 
boşaltmamak mesela…

-Sırada beklemeyi bilmek, ne ka-
dar akıllı olursan ol (!) önlere kayna-
maya çalışmamak mesela

-Hayvanlar kötü davranmamak, 
eziyet etmemek mesela…

-Sokak hayvanlarını besliyorum 
diye akşamdan kalma nohut tence-
resini kaldırıma boşaltmamak me-
sela…

-Ayakkabıları daire girişinde çı-
karıp, karman çorman bırakmamak 
mesela…

-Bisiklet yolundan yürümemek, 
donla denize girmemek mesela…

-Mangal kültürünü bir nizama 
sokmak mesela… İki pirzola için 
koca ormanları yakmamak mesela…

-Kurban kesmenin adabını bil-

mek, kurbana baltayla 
girişmemek mesela

-Adabı muaşeret 
dersinin adı ‘’ İNSAN 
OLMA ‘’ dersi olarak de-
ğişmelidir ayrıca!

EMİNİM SİZLERİN 
DE EKLEYECEĞİ DAHA 
ÇOK ŞEYLER VARDIR, 
DEVAM EDEBİLİRSİ-
NİZ…>>

Diyerek herkesin di-
yeceğini demesini, her şeyden önce 
de kendimizin kurallara uymamızın 
gerekliliğini dile getirmiş.

Ben de Tülay hanıma kısaca :
‘’Mesela önce dinlemek,sonra 

konuşmak, konuşurken iğneleme-
mek.

Herkesi eleştirmeden önce,öz 
eleştiri yapabilmek,

Yaşlılara saygılı olmak,
Potansiyel bir engelli olduğumu-

zu bilip, engelsiz bir yaşamın önünde 
engel olmamak,

Bekleyen değil, verebilen olmak,
Saygı beklemeden önce,saygın 

olmak’’
Diye eklemiştim, sizlerle de  pay-

laşmak istedim.
Gerçekten toplum içerisinde ilişki 

iklimini çok olumlu bir şekilde etki-
leyebilecek nezaket kuralları,insanın 
insanlık makamına yürüdüğü yolda 
çok önemli meziyet.

Toplumların gelenek, görenek, 
ahlak ve dini inançlarının alt yapısını 
oluşturduğu adab-muaşeret kural-
ları, belki de insana ilk öğretilmesi 
gereken derslerden birisi.

1960 yılında ilk okullarda adab-ı 
muaşeret okutulmuş.

Derste:
 • Ayakta bir şey yenilip içilmez,
 • Eller pantolon cebine sokul-

maz.
 • Başkalarının kusuru ile dalga 

geçilmez,
 • Emanet eşyalar fazla geciktiril-

mez,
 • Pazarlık yapılırken mal kötülen-

mez,
 • Telefon eden kişi önce kendi-

sini tanıtır,
 • Kalabalık yerlerde sakız çiğnen-

mez,
 • Sigara ile bir yere girilmez.

 • Kusurlar açık açık yüze  karşı 
söylenmez,

 • Sokak ortasında ve kaldırımda 
durarak konuşulmaz,

 • Alay ve kötüleme ima ile bile 
yapılmaz,

 • Yerlere tükürülmez ve çevre 
kirletilmez,

 • Bencillik ancak çocuklarda 
ayıplanmaz,

 • Aksırırken ve öksürürken ağız 
el veya mendille kapatılır,

 • Toplu yerlerde yüksek sesle 
konuşulmaz,

 • Uzun zaman kalan misafire oda 
ayrılır,

 • Yemek davetinde yemekler ge-
ciktirilmez,

 • Sıra olan yerlerde sıraya geçilir,
 • Başkalarının yanında ayak uza-

tılarak oturulmaz,
 • Bir  konuyu reddederken, terbi-

yeli ve ciddi olunur,
 • Başkalarının lafı kesilmez,sü-

rekli de konuşulmaz.
Bundan altmış yıl evvel ilkokul 

öğrencilerimize öğretilen kurallar.  Ne 
dersiniz eskilerin daha doğrusu eski-
meyenlerin nezaketi biraz da bundan 
mı kaynaklanıyor?

Günümüzde bu kurallara ne ka-
dar da ihtiyacımız var değil mi?

Öyle hale geldik ki; nezaket sahibi 
insanı saf olarak görmeye başladık.

Dolandırıcılar bile en iyi avlarını 
en nazik insanlar arasından seçtiler.

Güçlü olmak, gücünü hissettir-
mek öncelikli bir davranış olduğu 
için toplumda öyle bir algı oluştu ki; 
insanlar güçlendikçe daha çok hoş 
görüleceğine inanmaya başladı.

İnsanların zayıf yanları onların 
aleyhine onların üzerinde tahakküm 
kurmak için bir fırsat haline geldi.

Güç, vahşi bir yaptırım olarak 
topumda nezaketin yerini almaya 
başladı.

Oysa toplumun, insanlığın mutlu 
olması için adab-ı muaşeret kuralla-
rına ihtiyacı günümüzde her zaman-
kinden daha fazla.

Hatta insanlık meziyetini yeniden 
genel geçer kural haline getirmek için 
bu kurallar şart.

Diye düşünüyorum.
Sizce? Bu kuralların neresinde-

yiz?

ADAB-I MUAŞERET, İNSANLIK

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Çin’in zulmüne tepkiler devam ediyor 
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‘Yesevi, Türkler’in Müslüman
olmalarında etkili oldu’

TEYAD’da “Türklerin Müs-
lümanlığı Meselesi” konuşuldu. 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü Genel Türk 
Tarihi Anabilim Dalında Dr. Öğ-
retim Üyesi Sefer Solmaz; “Türk-
lerin Müslümanlığı Meselesi” üze-
rine bir konferans verdi.  Solmaz: 
“Türklerin Talas Savaşı ile birlikte 
Müslüman olduğu bilgisi yanlıştır. 
Türklerin Müslüman oluşu 300 
yıllık bir sürece yayılmıştır. Ahmet 
Yesevî’nin Hikmetleri, Türklerin 
Müslüman olmasında etkili olmuş-
tur.” dedi. Muhammet Acıyan, 
program açış konuşmasında Üye-
si Sefer Solmaz’ın “İtil Bulgarları” 
kitabının tanıtımını yaptı.  Solmaz, 
Türklerin Müslüman olmasının 
Türk ve dünya tarihi açısından 
büyük önem taşıdığını, Türk-Arap 
ilişkileri çerçevesinde konuyu ele 
alacağını belirterek Türklerin kabul 
ettiği dinler üzerinde durdu.

TÜRKLERİN DİN ANLAYIŞI
Türklerin çeşitli dönemlerde 

farklı dinleri kabul ettiğini ifade 
eden Solmaz; “Tabgaçlar Budizm’i 
Çin tesiriyle kabul etmişler, hızlı 
bir şekilde kültürlerini kaybeden 
Tabgaçlar Çinlileşerek ortadan 
kalkmışlardır. 762’de Maniheizm’i 
benimseyen Uygurların hayat ve 
geçim şartları değişmiştir. Mani-
heizm’de hayvan eti yemek yasak 
olduğu için ekonominin temeli 
olan hayvancılığı bırakıp yılın ta-
mamını kışlaklarda geçirmeye 
başladılar. Uygurlar döneminde 
yerleşik hayata geçildiği iddiası 
yanlıştır. Uygurlardan çok önce-
leri yerleşik hayata geçilmiştir.” 
“Musevîliği benimseyen Hazar-
larda çok hukuklu sistem vardır. 
Müslüman, Hıristiyan, Musevî ve 
Pagan hâkimler görev yapıyorlardı. 
Hıristiyanlığı benimseyen Peçe-
nek, Uz, Başkurt ve Kumanlardır. 
Tuna Bulgarları yoğun Slav nüfus 
arasında kimliklerini kaybederek 
Hıristiyanlaşmışlardır.” dedi.

TÜRK-ARAP YAKINLAŞMASI
Solmaz, Türklerle Arapla-

rın ticaret yoluyla yakınlaştığını 
Türk-Arap  ilişkisinin Talas savaşı 
öncesinde başladığını belirterek 
“Cahiliye Devri şiirlerinde Türk-
lerle ilgili bilgiye rastlıyoruz. Pey-
gamberimizin ticaret amacıyla 
Medain’e gittiği rivayet edilir. İlk 
şehit edilen Sümeyye’nin  Özbe-

kistan’dan köle olarak getirildiği, 
isminin Yamuk olduğu Hamidul-
lah Hoca tarafından ifade edilmiş-
tir. Kütüb-i Sitte’de Türklerle ilgili 
hadisler bulunmaktadır. Peygam-
berimizin itikafa Türk çadırında 
girdiği kaynaklarda yazılıdır. Ha-
dislerde Türklerden bahsedilmesi 
Türklerin Müslüman olmasında 
etkili olmuştur.”

EMEVİ POLİTİKASI SONUCU 
BAŞLAYAN HOŞNUTSUZLUK
Solmaz tarihsel süreçte 

Türk-Arap ilişkisi üzerinde durdu. 
“Sasanî Devleti’nin yıkılmasından 
sonra Araplar Maveraünnehir’e 
ulaşmışlar. Hz. Ömer’in peygam-
berimizden işittiği “Türkler size 
ilişmediği sürece siz de onlara 
ilişmeyiniz.” sözü üzerine Arap-
lar, Türk topraklarına akınlar yap-
mamışlar, ancak 89 yıllık  Emevî 
iktidarı döneminde Türk toprak-
larına akınlar yapılmıştır, Kuteybe 
b. Müslim’in Harezm’e vâli atan-
masıyla ilk önce Baykent ele ge-
çirilmiş, putlar şehrin meydanın-
da yakılmıştır. Cami yaptırılarak 
Araplar buraya yerleştirilmiştir.” 
Budizm’in önemli merkezlerinden 
olan Buhâra Araplar tarafından ele 
geçirildikten sonra her yerli ailenin 
yanına bir Arap yerleştirildiğini, 
muhaliflerin şehrin dışına çıkarıl-
dığını söyledikten sonra Solmaz: 
“İpek Yolu üzerindeki Semerkant 
da ele geçirildikten sonra putlar 
meydanda yaktırılmış, Emevî Ha-
lifesi Velid’in öldürülmesiyle Fer-
gana’daki halk ayaklanmasında 
Kuteybe öldürülmüştür.” Ömer 
b. Abdülaziz döneminde peygam-
berimiz zamanının ikmal edildiği 
belirterek “Dinî amaç taşımayan 
dünyevî amaç taşıyan sınır boy-
larındaki fetih hareketleri durdu-
rulmuş,  “Ömer b. Abdülaziz  iki 
buçuk yıllık iktidarında Müslüman-
laştırma hareketine girişmiştir. 
Daha önce haksız alınan vergiler 
geri verilerek halkın gönlüne hitap 
edilmiştir. Yezid’in iktidara gelme-
siyle eskiye dönüş yapılmıştır.”

Program sonunda TEYAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Oğuz 
ve Selçuklu Araştırmaları Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Ha-
cıgökmen tarafından Dr. Öğretim 
Üyesi Sefer Solmaz’a günün anısı-
na hediye takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Hüseyin Aydın:  İnsan için asıl olan Allah’tır
Konya Büyükşehir Belediyesi ile 

Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araş-
tırmaları Enstitüsünün  ortaklaşa 
düzenlediği Yaşayan Konya Hafızası 
İkindi Sohbetlerinde bu hafta Selçuk 
Üniversitesi İslâmî İlimler Fakül-
tesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü 
Kelâm ve İtikâdî İslâm Mezhepleri 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hü-
seyin Aydın tarafından “Mevlâna ve 
Çevre” konulu bir konferans verildi. 
Aydın, konuşmasının başında; in-
sanın, varlığının şuuruna benliği ile 
vardığını, ilk önce çevre sonra yara-
tıcı ile ilişki kurduğunu, zihnî yapının 
dengeli olması için insan-çevre-ya-
ratıcı ilişkisinin iyi kurulması gerek-
tiği üzerinde durdu.

İLK İNSANIN GÜNAHLA TANIŞMASI
İlk insanla birlikte yeryüzünün 

günahla tanıştığını ifade eden Aydın; 
“Yeryüzündeki tüm varlıklar Allah’a 
teslim olmuşlardır. İnsana hür irade 
verildiği için kötülük yapabilmekte-
dir. İlâhî bir tehdit varsa o günahtır. 
“Çevreyi; iç, dış ve sanal olarak sınıf-
landırarak “Sanal çevrede kötülükler 
hızla yayılıyor. İç çevremizi temiz-
leyerek dış çevreye yönelmemiz 
gerekir. Çevre ahlâkı oluşturmada 
insan-tabiat ilişkilerini yeniden dü-
zenlemede Hz. Mevlâna’nın fikirleri 
canlılığını korumaktadır. Çevre so-
runları iç dünyamızdaki problemler 
çözülmeden tamamen çözülemez.”-
dedi.

İNSAN İÇİN ASIL OLAN ALLAH’TIR
Hz.Mevlâna anlatılması zor ko-

nuları temsili hikayelerle anlattığını 
belirten Aydın dünya-insan ilişki-
sini, gemi ile su arasındaki ilişkiyle 
anlattı: “Geminin yüzmesi için suya 
ihtiyaç vardır! Ama su geminin içine 
girerse onu batırır,menzile ulaştıra-
maz. Gemi için su ne ise insan için 
dünya öyledir.İnsanoğlunun maddi 
dünya ile ilişkisi zorunludur. Allah’ı 
sever gibi, Allah dışındakileri sev-
memek gerekir.İnsan için asıl olan 
Allah’tır.”

DÜNYAYI DÜZENLEMEK
 İÇİN AHİRET İNANCI GEREKİR
Varlık ve mânâ âlemi üzerinde 

duran Mevlâna; “İlki varlık âlemi, 
ikincisi mânâ âlemi. Varlık âlemi 

gündüz gibidir, olanı biteni açıkça 
görürsün, kendini kolayca ele verir. 
Mânâ âlemi ise gece gibidir, onu bul-
mak için mutlaka gönül ışığını yak-
man gerekir. Keser gibi olma; hep 
bana, hep bana. Rende gibi olma; 
hep sana, hep sana. Testere gibi ol; 
hem sana, hem bana. Dünya gözü ile 
bakan, yüzü; gönül gözü ile bakan, 
özü görür. Varlığın sırrını keşfetmek 
için mânen olgunlaşmak gerekir. İn-
sanın olgunlaşması da meyveninki 
gibi sabır ve sebatla olur. Yaratıcı, 
meyveyi ve insanı bir anda olgunlaş-
tırmaya elbette muktedirdir ancak; 
her ikisi de ağır ağır olgunlaşırken 
tat, lezzet, rayihâ kazanır.”

EN AKILLI KİŞİ MASLAHATI 
GENİŞ OLANDIR

Şahdamarımızdan daha yakın 
olan Allah’a gönül gözüyle bak-
mamız gerektiğini belirten Aydın; 
“Yaşadığımız hayat denizin köpüğü 
gibidir. Dünya hayatı köpük, deniz 
ise ahirettir. Fasıkların hesapları bu 
dünyadan ibarettir. Elde edecekleri 
sadece bu dünyadan ibarettir. Ham 
meyve gibi dala sıkıca sarılırlar. Al-
lah’ın yarattığı her şeyi sevmemiz 
gerekir. Katliamlar insanlar sev-
mediği için yapılıyor.” Yeryüzünün 
insan için yaratıldığını, zorlukların 
ahlaki kavramların geliştirilmesi 
için olduğunu, Mevlâna âşığı Eva de 

Vitray-Meyerovitch, tabiatta gördü-
ğümüz her şeyin Allah’ın bir vahyi 
olduğunu, ifade etmiştir.

ALLAH’IN VARLIĞININ YANSIMASI
Aydın, Hz.Mevlâna’nın tabiat 

güzelliklerini , onu yaratanın güzel-
liklerini anlatmak için vasıta saydığı-
nı, yılanın zehri yılana hayat olurken 
insana ölüm olduğunu, tabiatın her 
yönüyle Cenab-ı Allah’ın bütün gü-
zelliklerinin seyredildiği bir ayna ol-
duğunu  belirterek; “Kur’ân yedi kat 
yer ve gök Allah’ı teşbih eder. O’nu 
hamd ile tesbih etmeyen yoktur. 
Fakat siz onların tespihlerini anla-
yamazsınız, buyrulur. Her meyve, 
yaprak, ayrı ayrı  tomurcuğun diliyle 

Allah’a şükrederler. Her şey beşerin 
duyamayacağı ve anlayamayaca-
ğı bir suretle Allah’ı tesbih ederler. 
Hayatsız madde yoktur, madde en 
düşük derecelerdeki varlıklar da bile 
canlıdır.”  Aydın, konuşmasının so-
nunda iç dünyamızdaki problemleri 
çözmeden çevreyi koruyamayacağı-
mızı, iyi ahlâk sahibi olanların çevre-
yi koruyabileceğine vurgu yaptı. 

Konuşmacı Prof. Dr. Hüseyin 
Aydın‘a Konya Aydınlar Ocağı Baş-
kanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 
Güçlü tarafından günün hâtırasına 
hediye takdim edildikten sonra  top-
lu fotoğraf çekimi yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Hüseyin Aydın

Ribat Eğitim Vakfı, sosyal ve kül-
türel etkinlikleri kapsamında Çanak-
kale ve Bursa gezileri başlattı. Kültür 
ve tarih gezilerine bir yenisini daha 
ekleyen Ribat Eğitim Vakfı, bu et-
kinlikler kapsamında ‘Şehitler Diyarı 
Çanakkale Evliyalar Diyarı Bursa’ya 
Gidiyoruz’ sloganıyla geziler düzen-
liyor. Geçmişe yolculuk şeklinde 
yapılan tarihi gezi etkinliğine yoğun 
başvuru oldu. Çanakkale ruhunu 
canlı tutmak için harekete geçen 
Ribat Eğitim Vakfı, Çanakkale başta 
olmak üzere Evliyalar Şehri Bursa’ya 
da geziler düzenleyip, vatandaşların 
şanlı tarihimizin yazıldığı toprakları 
yakından görmesine imkan sağlıyor. 
‘Şehitler Diyarı Çanakkale Evliyalar 
Diyarı Bursa’ya Gidiyoruz’ sloganıy-
la başlatılan geziye başvuruların 28 

Şubat Çarşamba’ya kadar devam 
edeceği belirtilirken hareket günü-
nün ise 08 Mart olduğu ifade edildi. 

“Çanakkale Türkiye Cumhuriye-
ti’nin önsüzüdür” diyen Ribat Eği-
tim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Küçüktoka, “Çanakkale va-
tanımızın neredeyse her ailesinden, 
her köyünden bir yiğidinin şehit 
düştüğü cennet bahçesidir. Bütün 
milletimizin yüreğinin bir parçası 
bu şehirdedir. Çanakkale bizim ‘Ma-

nevi Başkent’imizdir. 250 bin şehi-
dimizin, sayısız gazilerimizin ve ec-
dadımızın vatan ve Allah sevgisine 
karşılık olarak Cenâbı Allah’ın mille-
timize bahşettiği ‘Çanakkale Ruhu’ 
milletimizin ve bütün mazlum mil-
letlerin ‘Manevi Dinamiği’ olmuştur. 
O yüzden ‘Şehitler Diyarı Çanakkale 
Evliyalar Diyarı Bursa’ya Gidiyoruz’ 
sloganıyla bir gezi planlaması yaptık. 
Konyalı da yoğun bir teveccüh gös-
terdi. Başvurularımız devam ediyor, 
herkesi bu manevi şehirleri görme-
ye davet ediyoruz” dedi.

Öte yandan gezi hakkında ayrın-
tılı bilginin Ribat Eğitim Vakfı Genel 
Merkezi ve 0 332 350 25 16 numa-
ralı telefondan alınabileceği ifade 
edilirken bu gezilerin devam edece-
ği bildirildi. n HABER MERKEZİ

STK’larla biraraya gelen AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, ‘Yeni dönemde 
STK’larımızın bu potansiyelinden faydalanacağız ve inşallah şehrimizi hep birlikte yöneteceğiz’ dedi

‘Yeni dönemde şehrimizi 
hep birlikte yöneteceğiz’

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, Konya’da 
faaliyet gösteren sivil toplum kuru-
luşlarını ziyaret ederek STK temsil-
cileriyle bir araya geldi. Konya’daki 
sivil toplum kuruluşlarının sayısı, 
niteliği ve birliği konusundaki ça-
baların Türkiye’ye örnek bir yapıda 
olduğuna vurgu yapan Hasan Kılca, 
‘Yeni dönemde STK’larımızın bu 
potansiyelinden faydalanacağız ve 
inşallah şehrimizi hep birlikte yöne-
teceğiz’ dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri için top-
lumun her kesimiyle bir araya gelen 
ve destek isteyen AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kıl-
ca, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret 
etti. 

HASAN KILCA STK 
TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU 
AK Parti Karatay İlçe Yönetim 

Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları 
Yönetimi ile belediye meclis üyeleri-
nin eşlik ettiği ziyaretler kapsamın-
da Hasan Kılca; Konya Sivil Toplum 
Kuruluşları Platformu, Konya Muh-
tarlar Derneği, Hukuki Araştırma-

lar Derneği(HUDER) Konya Şubesi, 
Adalet ve Medeniyet Derneği Kon-
ya Şubesi, Fatih Gençlik Vakfı Kon-
ya Şubesi, Birlik Vakfı Konya Şubesi, 
Ensar Vakfı, Tarihi Bedesten Eğitim, 
Kültür ve Yardımlaşma Derne-
ği, Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) 
Konya Şubesi, Selçuklu Akademik 
Düşünce ve Araştırma Merkezi(-
SADAM) ile Kadın ve Demokrasi 
Derneği(KADEM) Konya Şubesi’ni 
ziyaret ederek söz konusu STK’la-
rın başkan, temsilci ile üyeleriyle bir 

araya geldi. 
KILCA’DAN KONYA 
STK’LARINA ÖVGÜ

Adalet ve Kalkınma Partisi(AK 
Parti) Karatay Belediye Başkan Ada-
yı Hasan Kılca, Konya’nın, sivil top-
lum kuruluşlarının hem sayısı, hem 
niteliği ve hem de organize olması 
yönünden önemli bir konumda ol-
duğuna vurgu yaparak, ‘Şehrimizde 
faaliyet gösteren sivil toplum ku-
ruluşları, toplumumuzun her türlü 
ihtiyaç ve taleplerine cevap verebi-

len nitelikte. Oldukça aktif, faydalı 
ve hayırlı işleri kurumsal bir şekilde 
yapan STK’larımızı tebrik ediyorum. 
İnşallah yeni dönemde de şehri-
mizdeki birlikteliğe ve ilerlemeye 
önemli katkılar yapan ve Konyamız 
için çok önemli olan sivil toplum ku-
ruluşlarımızın bu potansiyelinden 
bizler de sık sık faydalanacağız, şeh-
rimizi hep birlikte yöneterek insa-
nımızı memleketimizi daha ilerilere 
taşıyacağız’ ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ribat’ın tarih gezileri devam ediyor

Mehmet Küçüktoka

AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kılca, STK’larla biraraya geldi.
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Dünyanın en büyük markaları Konya’da yerini alacak
Takım Tezgahları Sanayici ve 

İşadamları Derneği’nden (TİAD) 
yapılan açıklamada, Türkiye’nin 
gelişmesinde önemli bir yeri olan 
takım tezgahları sektörünün, son 
dönemdeki ekonomik şartlardan 
ve yüksek faiz oranlarından dolayı 
istediği yatırımı gerçekleştireme-
diği, bu farkındalıkla aynı masa 
etrafında toplanan TİAD, Finan-
sal Kurumlar Birliği ve TÜYAP’ın, 
sektörün ekonomik performansını 
masaya yatırdığı bildirildi. 

Açıklamada, yatırım ve ihracat 
teşviklerini artırma çalışmaları için 
faizlerin düşmesi gerektiğini FKB 
yetkililerine aktaran sektör temsil-
cilerinin, faizlerin bu denli yüksek 
olmasının yatırımları frenlediğini 
bildirdiği, FKB yetkililerinin ise 
ihracatı desteklemek için ihracat 
yapacak ve döviz kazandıracak her 
türlü yatırımcıya “uygun şartlarda 

yabancı para finansmanı sağlaya-
caklarının” müjdesini verdiği ak-
tarıldı. 

TİAD Başkanı Hakan Aydoğ-
du, yatırım olmadan üretimin de 
olamayacağını, bu konuya uzun 

vadede bakıldığında faizlerin yük-
selmesinin Türkiye’nin 2019 ve 
2020’deki yatırımlarını ve ihraca-
tını tehdit eden önemli bir unsuru 
teşkil ettiğini belirterek, şunları 
kaydetti: “Türkiye’nin otomotiv ve 

savunma sanayi sektöründe ihra-
cata yönelik potansiyeli var ama 
gelen projeleri, sektör temsilcileri 
yatırım yapamadığı için kaçırıyor. 
Halihazırda yatırımlar devam edi-
yor ancak firmalar kendilerini çok 

zorlayarak yatırımlarını kendi öz 
sermayelerinden yapar haldeler. 
Aslına bakarsanız faizlerin bugün 
itibarıyla yüksek olması üretim 
sektörüne olumsuz yansıyor. Sa-
nayinin kalbi olarak nitelendirilen 
takım tezgahları sektörümüzün en 
önemli çatı kuruluşu olarak gerekli 
mercilerle görüşmeler gerçekleşti-
riyoruz. Faizlerin en kısa zamanda 
geriye geleceğini biliyor. Bu nokta-
da da yatırımların hız kazanacağı-
nı düşünüyoruz. Zira faiz oranları-
nın yüksekliği ile yatırım malları, 
amortisman sürelerinin de uza-
masına sebep oluyor. Bu nedenle 
sanayici böyle bir ortamda yatırım 
yapmayı mantıklı görmüyor.”

TÜYAP Konya Fuarcılık Genel 
Müdürü İlhan Ersözlü ise takım 
tezgahları satışının artmasının, 
üretim ve ihracatın artması anla-
mına geldiğini belirterek, şunları 

kaydetti: “Millileştirmeye çalış-
tığımız savunma sanayi, havacı-
lık, gemi, otomotiv sanayisi gibi 
birçok sektör de takım tezgahları 
sektörüne ihtiyaç duyuyor. Sana-
yileşmiş toplumlara bakın, hepsin-
de takım tezgahları kullanım oranı 
çok yüksektir. 2012 yılından beri 
düzenlenen MAKTEK fuarımız 
dünyada sektörünün en önemli 
markası. TİAD ile birlikte 2 yıl-
da bir İstanbul’da yapılan projeyi 
Anadolu’nun en önemli şehirle-
rinden Konya’ya götürüyoruz. Bu 
kararla birlikte 10-13 Nisan’da 
fuarımızı gerçekleştireceğiz. 65’in 
üzerinde ülkeden 40 bin civarında 
ziyaretçimiz olacak. 400’ün üze-
rinde katılımcı firma, Türkiye’nin 
en büyük üreticileri ve dünyanın 
en büyük markaları Konya’da ye-
rini alacak.”
n AA

Seydişehir MÜSİAD Şubesi tara-
fından “Dolar Nereye Gider? Bitcoin 
Ve Kripto Paralar” konulu konferans 
düzenlendi. Konferansın açılış ko-
nuşmasını yapan MÜSİAD Seydişe-
hir Başkanı Mustafa Akman, “Son 
yıllarda finans dünyası başta olmak 
üzere tüm dünyada yankı uyandı-
ran kripto para birimleri, Blockchain 
(Blokzinciri) Teknolojisi, Bitcoin ve 
Kripto Paralar karşı olan ilgi artmak-
tadır. Ülkemizde de nihayet bu ko-
nuyla ilgili adımlar atılmaktadır. Biz 
de MÜSİAD Seydişehir ailesi olarak 
üyelerimizi ve iş adamlarımızı bil-
gilendirmek üzere Medipol Üniver-
sitesi Öğretim Görevlisi Ekonomist 
Nurullah Mahmut Dündar’ı sizlerle 
buluşturduk.” dedi. 

Daha sonra söz alan Ekonomist 
Nurullah Mahmut Dündar konfe-
ransta şunları söyledi: “Blockchain 
teknolojisi bireysel kullanıcılara di-
jital kimlik üzerinde bugüne kadar 
benzeri görülmemiş bir kontrol 

imkanı sağlamaktadır. Dolayısıyla 
küresel açık bir hesap defteri olan 
blockchain sadece kripto paraların 
üretiminde değil birçok farklı alanda 
saklama, yönetme ve depolama gibi 
işlemler için kullanılmaktadır. Dijital 
kimliğe sağladığı imkan onu güven 
ekonomisinin anahtarı kılmaktadır. 

Bu açıdan blockchain sadece finans 
sektörü ile sınırlı kalmamakta, dijital 
teknolojinin sunduğu imkan işlet-
meler tarafından da fırsata dönüştü-
rülmektedir.

Bitcoin ağı 3 Ocak 2009’da haya-
ta geçti. Manifestonun yazarı Satos-
hi Nakamoto’dur fakat muhtemelen 

gerçek ismi değildir. Maksimum 
bitcoin sayısı 21 milyonla sınırlıdır. 
Şu an döngüde olan 17 milyon Bit-
coin bulunmaktadır ve maksimum 
üretilebilecek olan Bitcoin sayısı 21 
milyondur. 22 Temmuz 2013 tarihi 
itibarıyla dolaşımdaki Bitcoinlerin 
toplam değeri 1,2 milyar dolar sevi-
yesindeyken 4 Haziran 2014 tarihi 
itibarıyla bu değer 8.2 milyar dolar 
seviyesine ulaşmıştır. 7 Ocak 2018 
tarihinde ise toplam Bitcoinlerin de-
ğeri 542 milyar doları görmüştür. 

Özetle dijitalleşmenin çıktısı 
blockchain teknolojisinin getirdiği 
fırsatlar finans, sağlık, bilim, sanayi 
gibi farklı sektör ve alanlarda haya-
tımızı kolaylaştırmakta ve iş yapış 
şekillerimizi değiştirmektedir.” Sey-
dişehir MÜSİAD üyelerinin katıldı-
ğı konferansın sonunda MÜSİAD 
Seydişehir Başkanı Mustafa Akman, 
konuk Nurullah Mahmut Dündar’a 
günün anısına bir hediye verdi.
n AA

Bozdağ Kayak Merkezi, 
ziyaretçileri bekliyor

Ermenek’teki Bozdağ Kayak 
Merkezi’nde, yoğun karla birlik-
te kayak sezonu açıldı. Ermenek 
Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, 
‘’T-bar sistemimizle birlikte 1 ki-
lometrelik pist uzunluğuyla kayak 
yapmanın keyfini yaşamaktayız’’ 
dedi. Taşeli Platosu’nda yer alan 
Ermenek’teki 1750 rakımlı Boz-
dağ Kayak Merkezi, geçen yıl pist 
iyileştirme ve ‘T-bar’ sistemiyle 
kayak severlere daha iyi hizmet 
sunmaya başladı. Ermenek Baraj 
Gölü’ne 25 dakika uzaklıktaki ka-
yak merkezi, başta Karaman olmak 
üzere Konya, Antalya ve Mersin’e 
yakın olması nedeniyle de cazibe 
merkezi konumunda. Kayak se-
verleri Ermenek’e beklediklerini 
belirten Ermenek Belediye Başka-
nı Uğur Sözkesen, ‘’Bozdağ Kayak 
Merkezi’nde yoğun karla birlikte 

kayak sezonunu açtık. T-bar siste-
mimizle birlikte 1 kilometrelik pist 
uzunluğuyla kayak yapmanın key-
fini yaşamaktayız” diye konuştu.

8 yıldır kayak yaptığını belirten 
Esra Didar Bademci ise ‘’Bozdağ 
Kayak Merkezi’nde öğrenip, pro-
fesyonelleştik. Isparta’daki yarışla-
ra katılıyoruz. Kar olduğu zaman-
lar her hafta sonu buraya gelmeye 
çalışıyoruz’’ dedi. Semra Bademci 
de ‘’7 yıldır kayak yapıyorum. Bu 
pisti ve kayak merkezi çok güzel’’ 
şeklinde konuştu. Pist uzunluğu-
nun çok iyi olduğunu belirtilen 
tatilcilerden Doğuş Aydın, ‘’13-14 
yıldır kayak yapıyorum ve 7 yıldır 
da Bozdağ Kayak Merkezi’ne gelip, 
kayak yapıyorum. Pist uzunluğu 
hem acemiler hem de profesyonel-
ler için çok iyi ve şehir merkezine 
de çok yakın” dedi. n DHA

Evinde ölü bulunan doktor
son yolculuğuna uğurlandı 

Karaman’da duş almak için gir-
diği evinin banyosunda ölü olarak 
bulunan doktor dualarla son yolcu-
luğuna uğurlandı. Aile hekimi ola-
rak emekli olduktan sonra özel bir 
iş sağlığı merkezinde doktor olarak 
çalışan 63 yaşındaki Doğan Çıbık 
için öğle namazını müteakip Mu-
salla Meydanında cenaze namazı 
kılındı. Namaza, Çıbık’ın yakınları 
ile AK Parti Karaman Milletvekili 
Dr. Recep Şeker, meslektaşları ve 
vatandaşlar katıldı. Kılınan nama-
zın ardından Çıbık’ın cenazesi Ha-
midiye Mahallesi’ndeki şehir me-
zarlığında dualarla defnedildi. 

Olay, dün sabah saat 09.45 sı-
ralarında Mehmet Akif Ersoy Ma-
hallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi 
üzerinde bulunan Tekin Konutları 

A-Blok’ta meydana geldi. Aile he-
kimi olarak emekli olduktan son-
ra özel bir iş sağlığı merkezinde 
doktor olarak çalışan 63 yaşındaki 
Doğan Çıbık, duş almak için ban-
yoya girdi. Bir süre sonra doktorun 
kızı C.Ç, babasına kahvaltının hazır 
olduğunu söylemek için banyo-
nun kapısını çaldı. Babasının bir 
türlü çağrılarına cevap vermeme-
si üzerine kapıyı açan kız, babası-
nı yerde yatar vaziyette bulunca 
sağlık ekiplerinden yardım istedi. 
Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı 
kontrolde Doğan Çıbık’ın hayatını 
kaybettiği belirlendi. Çıbık’ın, kalp 
krizi geçirmesi sonucu hayatını 
kaybetmiş olabileceği ihtimali üze-
rinde duruluyor.
n İHA

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, KONSİAD Konya Şubesi’ni ziyaret etti. Konya’nın bir sanayi 
şehri olduğu vurgusu yapılan toplantıda, ekonomiyi geliştirmek için yapılabilecekler istişare edildi

İşadamlarıyla şehir 
ekonomisi konuşuldu

KONSİAD Konya Şubesi Yö-
netim Kurulu Toplantısı Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
ma’cının katılımı ile gerçekleştirildi. 
KONSİAD Konya Şubesi’nde dü-
zenlenen programda şehrin ekono-
mik kalkınması ve gelişimine katkı 
sağlayacak projeler istişare edildi. 
Ziyarette Başkan Ahmet Pekyatır-
macı, Selçuklu Belediyesi tarafından 
sürdürülen hizmetlerle ilgili de iş 
adamlarına bilgi verdi. Programa Ak 
Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ah-
met Özdemir de katıldı. 

DÜNYANIN HER NOKTASINDAKİ 
KONYALI İŞ ADAMLARINI BİR ARAYA 

GETİRMEK İSTİYORUZ
KONSİAD’ın 2008 yılında İstan-

bul’daki Konyalı İş Adamları tara-
fından kurulduğunu ve yapılanması 
her geçen gün genişlemeye devam 
ettiğini ifade eden KONSİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin 
Aydın, “KONSİAD her geçen gün 
gücüne güç katıyor. Antalya şu-
bemizi oluşturduk ve çok yakında 
Fransa, Çin ve Ankara şubelerimizi 
de oluşturacağız. İnşallah önümüz-
deki sürçte dünyada nerede bir 
Konyalı varsa bir araya getirmek 
için, ticari faaliyetlerine katkı sağla-
mak için elimizden gelen projeleri 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 
Yaptığımız iş ve projelerimizde Sel-
çuklu Belediyesinin desteğini her 
zaman yanımızda hissediyoruz. En 
son gerçekleştirdiğimiz fuarda da 
Selçuklu Belediyesi olarak katıldınız 
ve bizlere destek verdiniz. Katkıları-
nızdan dolayı bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Bizler de KONSİAD ola-
rak sizlerin yaptığınız tüm hizmet-
lerde destekçiniziz ve bizlerin üzeri-
ne düşen bir sorumluluk var ise de 
yapmaya hazırız” dedi. 

‘KONYA ARTIK BİR SANAYİ ŞEHRİ’ 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı ise, Konya’nın 
ekonomisinin tarımla değil sanayiy-

le anılır hale geldiğini söyleyerek, 
“ Son aylarda açıklanan rakamlar 
özellikle en son açıklanan ihracat 
rakamları gösteriyor ki artık Konya 
kendini birçok şehrin üzerinde ispat-
lamış durumda. Onun için biz Kon-
yamızdaki ticareti ve sanayiyi önem-
siyoruz ve bu anlamda sanayi ve 
ticaretimizin gelişimine katkı sunan 
bütün iş adamlarımızı her zaman 
destekliyoruz. KONSİAD’ın bu çer-
çevede Konya’da ve Konya dışında 
yaptığı organizasyonlar bir bütünlük 
ve birlikteliği sağlamış durumda. İn-
şallah bu birliktelik bundan sonraki 

süreçte faklı organizasyonlarla arta-
rak devam edecek ve Konyamızın 
ekonomisine çok ciddi katkılar sağ-
layacak” şeklinde konuştu. 

Selçuklu Belediyesinin sos-
yo-kültürel, eğitim,sağlık ve spor 
gibi çok geniş bir yelpazede projeler 
üreten bir belediye olduğunu ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı birlikteli-
ğin önemine vurgu yaparak, “Bun-
ları yaparken de toplumun her ke-
siminden destek alıyoruz. O yüzden 
iş adamlarımızın şehrimizde sosyal 
hayata, ticari hayata, toplumsal ha-
yata olan katkıları bizim için önemli. 

Neticede yaptığımız işler şehrimize 
ekonomik olarak bir katkı sağlarken 
şehrin gelişimi, burada oluşan im-
kanlar bizi de etkiliyor. Ne kadar çok 
iş imkanı varsa, ne kadar çok iş po-
tansiyeli varsa bu bizim için önemli 
ve bunu da burada oluşan sanayi-
miz, ticaretimiz destekliyor. Ben bize 
verdiğiniz destekten ötürü teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 

KONSİAD üyelerine oluşabile-
cek soruları ve sorunları mutlaka 
kendilerine ulaştırmalarını isteyen 
AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Özdemir de, ehliyet ve liya-
kat konusunda sorunları çözmek için 
azami derecede emek sarf edecekle-
rini ifade ederek, gönül rahatlığıyla 
üyelerin her türlü fikri ve düşünceyi 
kendileriyle paylaşabileceğini söy-
ledi. Gönül belediyeciliğinin gönül 
ehli olan bir belediye başkanına sa-
hip olduklarını ifade eden Özdemir, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’ya çalışmalarında ba-
şarılar diledi. 

Programın sonunda KONSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hü-
seyin Aydın, Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı’ya hediye 
takdiminde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir MÜSİAD’da doların gidişatı anlatıldı
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‘Karatay’da hizmet çıtasını hep yukarı taşıdık’
 Karatay Belediye Başkanı 

Mehmet Hançerli, AK Parti Ka-
ratay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 
AK Parti Karatay Belediye Başkanı 
Adayı Hasan Kılca, Karatay Be-
lediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti 
Karatay Kadın Kolları Üyeleri; Ka-
ratay Belediyesi tarafından ilçeye 
kazandırılan Emekli Konaklarında 
emeklilerle bir araya geldi.  Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, gerçekleştirdiği konuş-
masında 2004 yılından bu yana 
Hazreti Mevlana’nın diyarı Kara-
tay’a hizmet etmenin mutlulu-
ğunu yaşadığını belirtti. Karatay 
Belediyesi’nin borçsuz bir beledi-
ye olduğunu vurgulayan Başkan 
Hançerli, Karatay’da hizmet çıtası-
nın sürekli olarak daha yukarılara 
taşındığını belirtti. Başkan Han-
çerli, AK Parti Karatay Belediye 
Başkanı Adayı Hasan Kılca’nın 31 
Mart yerel seçimlerinden başarı 
ile çıkacağına hizmet çıtasını daha 

da yukarılara taşıyacağına inancı-
nın tam olduğunu belirtti. Başkan 
Hançerli, 2014 yerel seçimlerinde 
yüzde 76,6 rekor bir oy oranına sa-
hip Karatay’da; bu oranın 31 Mart 
yerel seçimlerinde daha da yuka-
rılara çıkması temennisinde bu-
lundu. AK Parti Karatay Belediye 
Başkanı Adayı Hasan Kılca’nın 22 
yıllık bir belediyecilik tecrübesine 
sahip olduğunu belirten Başkan 
Hançerli, Karataylı seçmenlerden 

kendisine verilen desteğin Hasan 
Kılca için de artarak sürmesini 
istedi. Karatay’a 22 adet Emekli 
Konağı kazandırdıklarını belirten 
Başkan Hançerli; Emekli Konak-
larının memlekete hizmet edip 
emeği geçenlerin konağı olduğu-
nu dile getirerek; “Konaklarımızda 
emeklilerimiz sosyalleşme imkanı 
buluyor. Saat başı yapılan ücretsiz 
çay servislerimiz eşliğinde sohbet 
etme imkanı bulan emeklilerimiz 

düzenlediğimiz şehir içi ve şehir 
dışı gezilerimizle yeni yerler gör-
me imkanı sağlıyor. Konaklarımız-
da düzenli olarak emeklilerimizin 
sağlık kontrolleri doktor ve hemşi-
reler tarafından gerçekleştiriliyor.” 
dedi. AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, Başkan Hançer-
li’ye 3 dönemdir Karatay’a ger-
çekleştirdiği büyük hizmetler için 
teşekkür etti. AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, Karatay’ın 

sürekli gelişim içerisinde bir ilçe 
olduğunu dile getirerek; gelişimin 
AK Parti Karatay Belediye Başkanı 
Adayı Hasan Kılca ile süreceğini 
belirtti.  AK Parti Karatay Belediye 
Başkanı Adayı Hasan Kılca, Kara-
tay’ın belediye hizmetlerinde çok 
büyük atılımlar gerçekleştirdiği 
belirterek; hizmet çıtasını daha da 
yukarılara taşımak için çalışacak-
larını vurguladı. Karatay’ın son 15 
yılda şehir Parkı, Olimpiyat Parkı, 

Adalet Parkı, Emekli Konakla-
rı, kentsel dönüşüm gibi pek çok 
başarıya ve yatırıma ev sahipli-
ği yapan bir ilçe haline geldiğine 
dikkat çekti. Ak Parti Karatay Be-
lediye Başkanı Adayı Hasan Kılca 
bütün bu hizmetleri Karatay’a 
kazandıran Başkan Hançerli’ye 
teşekkür etti. Ak Parti Karatay Be-
lediye Başkanı Adayı Hasan Kılca 
Başkan Hançerli’nin büyük bir 
bilgi birikimi ve tecrübeye sahip 
olduğunu belirterek; kendisinin 
desteğini her zaman yanlarında 
hissetmenin mutluluğu içerisinde 
olduğunu belirtti. AK Parti Karatay 
Belediye Başkanı Adayı Hasan Kıl-
ca, Karatay’ı Karataylılarla birlikte 
yöneteceklerini belirterek; kapı-
larının ve gönüllerinin her zaman 
Karataylılara açık olduğunu dile 
getirdi. Konuşmaların ardından 
Başkanlar emeklilerle sohbet  ede-
rek; onların dilek ve temennilerini 
dinlediler. n HABER MERKEZİ 

Türk Eğitim-Sen Konya 12 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, müdür 
yetkili öğretmenlerle ilgili bir talebin 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
olumlu karşılanarak yeniden düzen-
lendiğiyle ilgili bir açıklama yaptı. 
Türk Eğitim-Sen tarafından müdür 
yetkili öğretmenlere yarıyıl ve yaz 
tatillerinde bir kısım illerde öğret-
menler gibi izin verildiği, bir kısım 
illerde ise izin verilmeyerek yarıyıl 
ve yaz tatillerinin engellendiği yö-
nünde bilgiler geldiğini belirten Ata, 
sözlerine şöyle devam etti, “İllerde 
yapılan bu farklı uygulamamala-
rın ise müdür yetkili öğretmenleri 
mağdur ettiği görüldüğünden so-
runun çözüme kavuşturulması ve 
uygulamada birlikteliğin sağlanması 
adına Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı 
yazarak müdür yetkili öğretmen-
lerin yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli 

sayılıp sayılamayacakları konusunda 
Türk Eğitim-Sen olarak görüş veril-
mesini istedik.Milli Eğitim Bakanlığı 
talebimize binaen gönderdiği görüş 
yazısında özetle “Bu bağlamda, yu-
karıda yer alan açıklamalar çerçeve-
sinde bağımsız müdürlüğü olmayan 
okullarda görev yapan müdür yetkili 
öğretmenler, müdüre ait yönetim 
hizmetlerini yürütmekle birlikte 
yönetici sayılmadığından yarıyıl ve 
yaz tatillerini öğretmenler gibi kul-
lanmaları gerekmektedir.” denilerek 
müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl 
ve yaz tatillerini öğretmenler gibi 
kullanmaları gerektiğini ifade et-
mişlerdir. Bakanlığın mezkûr yazısı 
uyarınca müdür yetkili öğretmenler 
hem yarıyıl hem de yaz tatillerinde 
öğretmenler gibi izin kullanabilecek-
lerdir.” 
n HABER MERKEZİ

‘Yolumuz, erdemliler 
ordusunun yoludur’

Sağlık Sen Konya Şubesi 2019 
Yılı İl Divan Kurulu toplantısı Sağ-
lık-Sen Genel Başkanı Metin Me-
miş, yönetim kurulu üyeleri ve 
46 ilin şube başkanının katılımı ile 
gerçekleştirildi. 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Sağlık Sen Konya Şube Baş-
kanı Zeynel Abidin Uysal, sağlık ça-
lışanlarının 2019 yılından beklenti-
lerini katılımcılarla paylaştı. Sağlık 
çalışanlarının sahada karşılaştıkları 
sorun ve problemleri tartışmak ve 
çözüm önerileri geliştirmek adına 
yapılan bu tür toplantıların önemi-
ne vurgu yapan Uysal, “Sağlık-Sen 
olarak yıllardır üyelerimizin dertle-
ri ile dertlendik, onların yaşadıkları 
üzüntüleri bizlerde kalbimizde his-
settik. Tüm bunların yanı sıra üye-
lerimizin mutlu günlerinde de yan-
larında olduğumuzu göstererek bu 
büyük aileyi bugünlere getirmeyi 
başardık. Çeşitli toplantılarda sık 
sık dile getirdiğimiz gibi bizler sa-
dece üyelerimizin özlük haklarının 
iyileştirilmesi adına sendikacılık 
yapmadık, bunu asla kabul etme-
dik. Sendikacılık değerler üzerine 
yapılır, kişisel hesaplar ve çıkarlar 
üstünden yapılmaz düsturu ile ha-
reket ettik” dedi.  Yıpranma payı, 
3600 ek gösterge, sağlık çalışan-
larına şiddet gibi konularda da gö-
rüşlerini ifade eden Başkan Uysal, 
“Unutulmamalıdır ki; Sağlık bir 
ekip işidir. Bu ekibin en küçük, en 
gözler arkasında bulunan kişinin 
dahi işini aksatması sağlık alanında 
telafisi güç sorunların çıkmasına 
neden olabilmektedir. O nedenle 
sağlık alanında yapılan tüm iyileş-
tirmeler bütün sağlık çalışanlarını 
kapsayacak şekilde düzenlenmeli 
ve iş barışını zedeleyecek kararlara 
imza atılmasının önüne geçilmeli-
dir” diyerek sözlerini tamamladı. 
Sağlık Sen’in 250 bin üyesi ile ne 
kavgaya ne de ayrılığa zerre miktar 
tahammülü olmadığını söyleyerek 
konuşmasına başlayan Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş de, 
“Yolumuz, erdemliler ordusunun 

yoludur. Sağlık Sen böyle doğdu, 
sizlerin emeğiyle bugünlere geldi. 
Allah’ın izni ve bu yürekli teşkilatın 
birliğiyle, bu yolda emin adımlarla 
yürümeye devam edeceğiz” dedi. 
Sendikal anlamda ilklere imza atı-
larak bugünlere gelindiğinin altını 
çizen Memiş, “Ekonomik krizlere, 
sosyal sorunlara, olağanüstü sü-
reçlere rağmen mali ve sosyal hak-
larda çok değerli kazanımlar elde 
ettik. Canını dişine takarak, 7/24 
çalışan insanların alın terine sahip 
çıkabildiysek bahtiyarız. Sendika 
ne işe yarar sorusuna dolu dolu ce-
vap verebildiysek doğru yoldayız. 
Birçok toplantıda, sendikal müca-
delemizin, çalışanların bugününde 
ve emekliliğinde hayatlarına nasıl 
değer kattığını anlattık, anlatıyo-
ruz. Bugünkü kazanımlarımızla 
ve yarına dair güçlü vizyonumuzla 
yine kazanımların adresi olacağız” 
dedi.

Yeni dönemdeki hedeflerin-
den de konuşmasında bahseden 
Başkan Memiş, “Yeni dönemde 
belirlediğimiz hedefler, güçlü teş-
kilatımıza yakışan hedeflerdir. 
Bu vizyon Sağlık Sen’i her zaman 
sendikal alanda zirvede tutan anla-
yışın devamıdır. Sizlerin emeği ve 
desteğiyle, hizmetlerimizle, kaza-
nımlarımızla geçmişe çok değerli 
bir imza attık. Şimdi daha iyisi için, 
daha hakça bir gelecek için, daha 
donanımlı ve güçlü bir teşkilat için 
geleceğe imza atma zamanı” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği, 23. Kuruluş yıldönümü nedeniyle ‘Mozaik’ isimli fotoğraf sergisi açtı. 
Dernek, yaptığı çalışmalarla sanatsal faaliyetler konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor

Sanatsal faaliyetleri 
artırmayı hedefliyorlar

KONFAD’ın (Konya Fotoğraf 
Amatörleri Derneği) 23. Kuruluş 
Yıldönümü’nde, Tarihi İstasyon 
Evleri’ndeki yeni binasının açılışı ve 
“Mozaik” İsimli Fotoğraf Sergisi ile 
yeni sezona başladı. Çok sayıda sa-
natsever davetlinin katıldığı açılışta 
konuşan Konya eski Milletvekille-
rinden ve aynı zamanda fotoğrafçı 
olan Mustafa Kabakcı “Bu tür sanat 
merkezlerinin daha çok yaygınlaş-
ması daha geniş kitlelere ulaşmak 
için araçtır. Bu noktada da destek-
lenmesi büyük önem taşımakta-
dır” dedi.  KONFAD Başkanı Erkan 
Mumcu konuşmasında toplumsal 
farkındalığı artırmayı hedefledikle-
rini belirterek, “23. Yılını kutlayan 
KONFAD’ın fotoğraf sanatına olan 
ilgiyi, sevgiyi ve toplumsal farkın-
dalığı arttırmayı hedeflediklerini ve 
bunun için de çeşitli etkinliklerde 
bulunduklarını” kaydetti. Sergilerin 
yanı sıra fotoğraf atölyeleri, fotoğraf 
gösterileri ve fotoğraf gezileriyle fo-
toğraf severleri sihirli bir dünyaya 
davet ettiklerini belirten Mumcu, 
“Dünya’ya bir merceğin arkasından 
bakmayı seven, ışığın ve renklerin 
büyülü dünyasına hayranlık du-
yan herkesi her hafta Salı günleri 
düzenlediğimiz fotoğraf gösterile-
rine, fotoğrafın en ince ayrıntısına 
kadar öğretildiği derslerimize ve 
yeni yerler tanıma fırsatı bulduğu-
muz gezilerimize davet ediyorum” 
şeklinde konuştu.  Konuşmaların 
ardından dernek üyelerinin fotoğ-
raflarından oluşan “Mozaik” isimli 
serginin açılışını KONFAD Başkanı 
Erkan Mumcu, Konya eski Millet-
vekillerinden Mustafa Kabakcı ve 
sanatçılar birlikte yaptı. Açılışa ka-
tılan sanatseverlerden sergi büyük 
ilgi gördü.

KONFAD HAKKINDA BİLGİ  
Konya Fotoğraf Amatörleri Der-

neği, kısa adıyla KONFAD, Kon-
ya’da kültür ve sanat etkinlikleri 
yönünden bir boşluğu doldurmak, 
fotoğraf severleri ve sanatçılarını 

bir araya getirmek, aralarında dost-
luk, dayanışma, iletişim sağlamak 
ve ortaya konacak ürünleri sergile-
mek, sanatsal bilimsel ve toplumsal 
yönleriyle fotoğrafçılığın yaygınlaş-
masını, gelişmesini temin etmek 
amacıyla 1996 yılında kurulmuş-
tur. Konya ve çevresinde fotoğrafla 
gönül bağı bulunan her yaş, meslek 
ve konumdan insanı çatısı altında 
toplayan KONFAD’ın üyeleri AMA-
TÖR ruhla profesyonel fotoğraf 
çekme gayreti içindeki arkadaşla-
rımızdan oluşur. Kuruluşundan bu 

yana 23 yıllık süreçte 1000’e yakın 
saydam gösterisi, 40 fotoğraf sergi-
si, sayısız gezi, değişik düzey ve ko-
nularda 54 fotoğraf eğitim semine-
rini fotoğraf severlerle buluşturan 
KONFAD, 10 binlere hitap etmenin 
mutluluğunu yaşıyor. KONFAD 
Türkiye fotoğraf sanatı ailesinin bir 
parçası olarak 2003 yılında Türkiye 
Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun 
kurucu üyelerinden olma onurunu 
da yaşamıştır. KONFAD kuruluşun-
dan bu yana TFSF’nin yönetiminde 
de etkin bir dernek olmuştur. Yurti-

çinde ve yurtdışında önemli başarı-
lar elde eden birçok KONFAD üyesi 
AFIAP unvanını almaya hak kazan-
mıştır. KONFAD’ın hedefi önümüz-
deki yıllarda uluslar arası alanda 
dernek olarak kolektif başarılar elde 
etmektir. Fotoğraf temelinde olu-
şacak içten paylaşım ve dostluklar 
için KONFAD’ın her hafta Salı akşa-
mı gerçekleşen saydam gösterileri, 
temel fotoğraf eğitimleri, fotoğraf 
gezileri ve sergilerine Konyalı sa-
natseverleri bekliyor. 
n HABER MERKEZİ

Müdür yetkili öğretmenler de izin kullanabilecek
Tanfer Ata
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Geçen hafta Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı orga-
nizasyonunda, Sayın Ticaret Bakanımız 
2019 yılı Ocak ayı dış ticaret verilerini 
açıkladı. Bu açıklamanın diğer açıkla-
malardan farkı ise, dış ticaret istatistik-
lerinin hem “Özel Ticaret Sistemi” hem 
de “Genel Ticaret Sistemine” göre iki 
farklı yöntem kullanılarak açıklanması 
oldu. 

YAZIMIZIN BAŞLIĞI SİZİ 
YANILTMASIN 

Aslında dış ticaret istatistiklerinin 
belirlendiği sistem veya hesaplama 
yöntemi değişmedi sadece şu ana ka-
dar kullanılmayan bir hesaplama yönte-
mi ekstradan dahil edildi. Şu ana kadar 
“Özel Ticaret Sistemine” göre dış tica-
ret verileri açıklanırken, bu hesaplama 
modelinin yanında “Genel Ticaret Sis-
temine” göre de dış ticaret istatistikleri 
paylaşılacak. Dolayısı ile bizler her iki tür 
istatistiği de görme fırsatını yakalamış 
olacağız. 

KAFAMIZ KARIŞTI DEĞİL Mİ?
Kafa karışıklığından kastım şu, 

Yahu biz önceki sistemi bilmiyorduk 
ki yeni sistemi anlayalım? Veya şu 
ana kadar uygulanmayan hesaplama 
yöntemi neden şimdi dahil ediliyor? 
Vb. Sorular. Kesinlikle haklısınız. O za-
man hem Özel Ticaret Sistemini hem 
de Genel Ticaret Sisteminin ne anlama 
geldiğini örneklere sizlere aktarmaya 
çalışayım. 

İHRACAT HESAPLAMALARINDA 
ÖZEL VE GENEL TİCARET SİSTEMİ 

Teknik kavramlarla sizi yormadan 
kısaca aktarmaya çalışayım. Ülkemizin 
şu ana kadar kullandığı sistem önce-
den de ifade ettiğim üzere Özel Ticaret 
Sistemidir.  Bu sisteme göre, serbest 
bölgelerden, yurt dışına yapılan satışlar 
ihracat sayılmazken, ülke içinden yine 
ülke içindeki serbest bölgelere yapılan 
satışlar ihracat sayılmaktadır. Bu arada 
Serbest Bölge kavramını da açıklaya-
lım. Serbest Bölgeler; ülkemizin siyasi 
sınırları içerisinde yer almasına rağmen, 
dış ticaret mevzuatı gereğince başka bir 
ülke olarak kabul edilen, mevcut dış 
ticaret mevzuatının geçerli olmadığı ve 

bir takım vergi avantajla-
rının olduğu alanlardır. 

Genel Ticaret Siste-
minde ise, ülke içinden 
yine ülke içindeki serbest 
bölgelere yapılan satışlar, 
ülke içi satış olarak kabul 
edilirken, Serbest böl-
gelerden diğer ülkelere 
yapılan satışlar ihracat 
olarak değerlendirilir ve 
istatistiklere öyle geçirilir. 

ÖRNEKLENDİRELİM 
Örneklerimizin hepsinin istatiksel 

bağlamda olduğunu ve mevzuat bağ-
lamında değerlendirilmemesi gerek-
tiğini belirttikten sonra örneklerimize 
geçelim. Özel Ticaret Sistemine göre, 
İzmir’de tekstil üretimi yapan X bir fir-
ma, İzmir’deki “İzmir Serbest Bölge” 
içerisinde faaliyet gösteren Y firmasına 
ürünlerini satarsa, istatiksel anlamda 
ihracat yapmış olur ve bu ihracat değe-
ri istatistiklere “İzmir Serbest Bölgeye” 

yapılan ihracat olarak yan-
sır. Aynen Almanya, İtalya, 
İran’a yaptığımız ihracat 
gibi farklı bir ülkeye yapı-
lan ihracat olarak kabul 
edilir. Fakat İzmir Serbest 
Bölgede faaliyet gösteren 
Y firması, ister bu ürünleri 
işlesin, isterse olduğu gibi 
örneğin Rusya’ya satsın, 
bu satış ihracat olarak de-
ğerlendirilmez ve ihracat 

istatistiklerinde gösterilmez. 
Genel Ticaret Sisteminde de aynı 

örnekle gidelim. İzmir’de tekstil üretimi 
yapan X firması, İzmir’deki “İzmir Ser-
best Bölge” içerisinde faaliyet gösteren 
Y firmasına ürünlerini satarsa, istatiksel 
anlamda ihracat yapmış sayılmaz ve 
ihracat istatistiklerine bu veriler dahil 
edilmezken,  İzmir Serbest Bölgede fa-
aliyet gösteren Y firması ister bu ürün-
leri işlesin, isterse olduğu gibi örneğin 
Rusya’ya satsın bu sefer gerçekleşen 

satış, ihracat olarak değerlendirilir ve 
ülkemizin ihracat istatistiklerine yansır. 

KISACA 
Tüm dünyada dış ticaret istatistik-

leri iki ana kategoride gruplandırılmak-
tadır; “Genel Ticaret Sistemi” ve “Özel 
Ticaret Sistemi ”. Genel Ticaret Sistemi, 
Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere 
giren ve çıkan mallar da dış ticaret verisi 
olarak kaydedilmektedir. Özel Ticaret 
Sistemi’nde ise, gümrük sınırı esas 
alınmaktadır. Dolayısıyla serbest bölge-
ler ve gümrük antrepoları gümrük sınırı 
dışında yer almaktadır. 

O ZAMAN TÜM ÜLKELER AYNI 
YÖNTEMİ KULLANMIYORLAR 
Evet, ülkelerin hepsinin aynı sis-

temi kullanmadığını biliyoruz. Ticaret 
Bakanımızın açıklamasına göre; Tür-
kiye’nin de dahil olduğu 74 ülke Özel 
Ticaret Sistemi ile dış ticaret verilerini 
açıklarken,  117 ülke ise, Genel Ticaret 
Sistemini kullanmakta.  Ama şunu da 
belirtelim ki AB ülkelerinde bile bu sis-
tem farklılaşabilmektedir. 

İKİ SİSTEME GÖRE DIŞ TİCARET 

VERİLERİNİ AÇIKLAMANIN 
BİZE FAYDASI NE?

Genel anlamda bir faydası yok. 
Ama ülkemizde toplam 21 adet  “Ser -
best Bölge” olduğundan yola çıkarsak, 
Genel Ticaret Sistemi ile ülkemizdeki 
serbest bölgelerin ihracat performansı-
nı ölçmek anlamında bir faydası olabilir. 
AKLINIZA ŞU SORU MU GELİYOR?

Acaba ihracat değerlerinin yüksek 
gösterilmesi için mi böyle bir hesapla-
ma yöntemi açıklandı?  Onu bilemem 
ama bu yönde bir düşünce olsa bile, 
her iki sisteme göre veriler açıklandığı 
sürece benim açımdan sıkıntı yok. O 
zaman ikinci soruyu soralım, yıl so-
nunda toplam ihracat veya genelde dış 
ticaret istatistikleri resmi olarak hangi 
sisteme göre kayda geçecek.  Benim 
anladığım eski sistem olan Özel Ticaret 
Sistemi ama bildiğim kadarıyla henüz 
bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı. 

SONUÇ: Özel Ticaret Sisteminde 
“Gümrük Sınırı”, Genel Ticaret Siste-
minde ise “Ekonomik Bölge Sınırı” baz 
alınır. 

DIŞ TİCARETTE DEĞİŞEN HESAPLAMA SİSTEMİ 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Konya’daki Kahramanmaraşlılar buluştu 

Kahramanmaraş ve İlçeleri Kül-
tür Dayanışma Derneği(KONMAR-
DER),  Kahramanmaraş’ın düşman 
işgalinden kurtuluşunun gününde 
Konya’da yaşayan Kahramanmaraş-
lıları Tedem Koleji Erenköy kampu-
sündeki yemekte buluşturdu.

Yemeğe; KONMARDER Başkanı 
Ömer Cücük, Dernek kurucu Baş-
kanı ve Yönetim kurulu üyesi Sadi 
Güneş ve Mustafa Yele ve Konya’da 
yaşayan Kahramanmaraşlılar katıla-
rak, hem Kahramanmaraş’ın düş-
man işgalinden kurtuluşu gününü 
andılar, hemde hasret giderdiler. 

Şehitlerimiz için Saygı Duru-
şunun ardından İstiklal Marşının 
okunmasından sonra konuşan 

KONMARDER Başkanı Ömer 
Cücük bize düşen görev ecdadımı-
zın emaneti olan ülkemize sahip çık-
maktır diyerek, “Geleneksel olarak 
düzenlemiş olduğumuz 12 Şubat 

Kurtuluş Günü etkinliğimizi Kadim 
şehir, Anadolu Selçuklunun baş-
kenti, Mevlana diyarı, hoşgörü kenti 
Konya’mız da kutlamanın heyecanı, 
gururu ve onurunu yaşıyoruz. Şairin 
de dizelerin de ifade ettiği gibi, Ma-
raş Türkiye’nin Kalem kaşıdır. Ma-
raş Türkiye’nin Köşe taşıdır. Maraş 
tarihleri inşa ettiren Koca Sinanların 
Ustabaşıdır. Yaklaşık bir asır yıl önce 
Anadolu’nun kurtuluş fitilinin ateş-
lendiği bugün ise 99. yılını kutladığı-
mız istiklalden- istikbale giden yolda 
bizlere miras bırakılan bu toprakları 
emin adımlarla geleceğe taşımanın 
huzuru içindeyiz. Bu toprakları va-
tan yapan aziz şehitlerimizi, gazile-
rimizi, tüm kahraman ecdadımızı 
rahmet, minnet, şükranla yâd ediyo-
ruz. Ruhları şad, mekânları cennet 
olsun.  99 Yıl önce kadını erkeğiy-
le yaşlısı ve genciyle  ‘Maraş bize 
mezar olmadan düşmana Gülizar 

olmaz’ diyen yiğitlerin unutulmaz 
destanlar yazdığı özgürlüğün, ba-
ğımsızlığın, onurun ebediyete kadar 
su gibi akıp gideceği yiğitler diyarı-
dır Kahramanmaraş. Türk namu-
sunu korumak için ‘Bugün namus 
günüdür’ diyerek ilk kurşunu atan 
ve kurtuluş ile simgelenmiş Sütçü 
İmamların süt kadar ak yürekleri ile 
şehirlerini sokak sokak ev ev savu-
narak vatanlarının diriliş ve varoluş 
destanını yazan Maraşlıların ve bir-
birinden değerli kahramanlarımızı 
hatırlama günüdür bugün. İnancın 
ve fedakârlığın karşısında hiçbir gü-
cün duramayacağını gösteren işgale 
karşı tek yürek olmanın öncüsü ola-
rak milli mücadelede zafere ulaşıla-
cağını gösteren kendi kendini kurta-
ran şehir olarak adını dünya tarihine 
altın harflerle yazdıran sonra komşu 
illerin yardımına koşarak onlara da 
zafer kapılarını açıp Anadolu’nun 

kaderini değiştiren şehirdir. Bugün 
bizlere düşen canları pahasına bu 
torakları vatan yapan ecdadımızın 
emanetine sahip çıkmaktır. İşte bu 
gerekçelerle milli mücadelenin ilk 
zaferinin kazanıldığı 12 Şubat tari-
hinin ‘12 Şubat İstiklal Savaşı Kah-
ramanlarını Anma Günü’ olarak 
ilan edilmesi ve bu günün özgür 
ülkemizin her köşesinde kardeşçe 
kutlanması gerektiğine inanıyoruz. 
Bu gün sayesinde artık isimleri dahi 
unutulmaya başlayan binlerce kah-
ramanımızın tarihin altın sayfala-
rında hak ettikleri yeri alacaklardır. 
Sözlerime son verirken hepinize ayrı 
ayrı teşekkür eder saygılar sunar en 
kalbi duygularla selamlarım. Bayra-
mınız kutlu olsun” dedi. Yemeğin 
sonunda Kahramanmaraş ve İlçeleri 
Kültür Dayanışma Derneğine mad-
di ve manevi olan destek verenlere 
birer plaket verildi. n HABER MERKEZİ

Başkan Akkaya pazar 
esnafıyla biraraya geldi

Konya’nın Akşehir İlçe Beledi-
ye Başkanı Salih Akkaya, geçtiği-
miz günlerde Akşehir Belediyesi 
tarafından hizmete açılan Yarenler 
Kapalı Pazarına giderek alışveriş 
yapıp, esnaf ve pazardaki vatan-
daşlarla sohbet etti. 

Başkan Akkaya, eşi Ayşegül 
Akkaya ve Oğlu Mehmet Akif Ak-
kaya ile pazardaki esnaftan alışve-
riş yapıp, yeni Pazar yeri hakkın-
daki görüşlerini dinledi. Pazardan 
alışveriş yapan vatandaşlarla da 
sohbet eden Başkan Akkaya va-
tandaşlardan da yoğun ilgi gördü. 

Başkan Akkaya, “3 hafta önce 
faaliyete geçirdiğimiz Yarenler 
Pazarımızdan eşim ve oğlumla 
birlikte ihtiyaçlarımızı gidererek 
pazarcı esnafımıza da hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulunduk. Değerli 
hemşehrilerimize böyle güzel bir 
Pazar yeri sunabilmenin onurunu 

ve gururunu yaşıyoruz. Buradaki 
Pazar esnafımız ve alışveriş yapan 
değerli hemşehrilerimiz Pazar yeri 
ile ilgili olumlu tepkilerini bizlere 
ilettiler. Bu olumlu tepkilerde bize 
hizmet etme noktasında güç ve 
şevk verdi. Daha önce bu pazarın 
yerine ikame olan Altunkalem Pa-
zarımız, soka ortasında ve açıktı. 
Tuvalet ve benzeri konularda sı-
kıntılar oluyordu. Yarenler Pazarı-
mız; tuvaletiyle, zabıta bürosuyla, 
çay ocağıyla komple dizayn edil-
miş bir şekilde faaliyete girdi. Tüm 
hemşehrilerimize ve Pazar esnafı-
mıza hayırlı uğurlu olsun inşallah” 
diye konuştu. 

Akşehir Belediyesi tarafından 
faaliyete geçirilen Yarenler Kapalı 
Pazar Alanı; 5269 metrekare pazar 
alanı, 67 metrekare idari bina alanı 
olmak üzere toplamda 5.336 m bir 
alanı kapsıyor. n İHA

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa yemeğinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 
“Cumhur İttifakı ile birlikte hem AK Parti hem de MHP ülkemizin bekası için, vatanımız, bayrağımız için yan yana, omuz omuza çalışıyor” dedi

‘Bizim birlikteliğimiz vatan için’
AK Parti Seydişehir Teşkilat-

larında bu güne kadar görev alan 
teşkilat mensupları vefa yemeğin-
de buluştu.  AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı 
Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri 
Halil Etyemez, Ziya Altunyaldız, Ta-
hir Akyürek, Gülay Samancı, Orhan 
Erdem, AK Parti Seydişehir İlçe Baş-
kanı Kemalettin Atalay, MHP Sey-
dişehir İlçe Başkanı Eyüp Gül, Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal,AK Parti Konya İl Kadın Kolları 
Başkanı Esra Doğan, AK Parti Seydi-
şehir Kadın Kolları Başkanı Meryem 
Semerci, İl ve İlçe Yönetim Kurulu 
üyeleriSeyyit Harun Camii’nde kılı-
nan ikindi namazı ile başlayan prog-
ramda esnaf ziyaretleri ve İlçe SKM 
ziyaretleri gerçekleştirdi.

Seydişehir programı, AK Parti 
Seydişehir İlçe Başkanlığı tarafından 
İlçe Teşkilatında geçmişten bu güne 
görev alan teşkilat mensupları için 
düzenlenen vefa programı ile son 
buldu.

Programda konuşan AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan 
Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, 
AK Parti ve MHP’nin ülkenin beka-
sı için Cumhur İttifakında bir araya 
geldiklerini söyleyerek, “AK Parti 
olarak illerimizi, ilçelerimizi, belde-
lerimizi karış karış gezerek teşkilat-
larımızla bir araya geliyoruz. Yalnız 
değiliz. Hiçbir zaman yalnız oldu-
ğumuzu düşünmedik. İman eden 

insanlar olarak doğru işler yaptığı-
mızda Rabbimizin bizim yanımızda 
olduğunu biliyoruz. Bizimle birlikte 
çalışan mahalle temsilcimizden tu-
tun Genel Başkanımıza varana ka-
dar aynı tempoda çalıştığını bilmek 
bizi daha da güçlü hissettiriyor. Bu 
dönem çok daha güçlüyüz. Çünkü 
Cumhur İttifakı ile birlikte hem AK 
Parti hem de MHP ülkemizin beka-
sı için, vatanımız, bayrağımız için 
yan yana, omuz omuza çalışıyor. Bu 
önemli. Çünkü bizim karşımızda du-
ranlar da sanki bu ülkenin yararına 
bir şey yapıyormuşçasına bir birlik 
olduklarını söylüyorlar. Ama hepsi 
yalan dolan. Bunu çok iyi biliyoruz. 
Onların birlikte ve yan yana olduk-
ları sadece terör örgütleri, sadece 
vesayetçiler ve yandaşlarıdır. Ancak 

bizim birlikteliğimiz bu ülke, vatan 
ve bayrak içindir” dedi.

 “KONYA’DA CUMHUR 
İTTİFAKI KAZANACAK”

31 Mart seçimlerine Konya’da 
Cumhur İttifakı adayları ile gir-
diklerini söyleyen AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, “Kurulu-
şundan bu güne kadar Seydişehir 
Teşkilatlarımızda görev yapmış 
dava arkadaşlarımızla bir araya 
gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
24 Haziran seçimleri ile başlayan 
Cumhur İttifakı anlayışı ile bir kez 
daha 31 Mart seçimlerine doğru 
yürüyoruz. AK Parti’nin değerli 
Genel Başkanı, Cumhur Başka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan ile 
MHP’nin Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli bu ülkenin geleceği adına 

bir birliktelik oluşturdular. Önü-
müzdeki yerel seçimlere de 31 il-
çemizde Cumhur İttifakı adayları 
ile giriyoruz. Ancak aday göste-
rilmeyi bekleyip aday gösterilme-
yince tavır takınanlar büyük bir 
yanlışın içindeler. Dava adamlığı 
böyle günlerde belli olur. Bunun 
değerlendirmesini de aziz milleti-
miz yapacak. Her şey gelip geçer. 
Bu şehre geçmişinden bugününe 
kadar pek çok insan hizmet etmiş-
tir ve eserleri ile anılmaktadırlar. 
Kimileri görev sürelerine çok hiz-
met sığdırmış. Kimileri de geldiği 
gibi gitmiştir” dedi.

 “SON 5 YILDA SEYDİŞEHİR’İN 
ÇEHRESİ DEĞİŞTİ”

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, AK Par-

ti’nin bir dava hareketi olduğunu 
belirterek, “Bizler kutlu bir davanın 
yolcuları olduğumuza inanıyoruz. 
O sebeple görev aldığımız sürede, 
görevimiz bittikten sonra da bu bay-
rakların altında olmaya devam ede-
ceğiz. Sadece Türkiye’de yaşayan-
lar değil, tüm dünya Müslümanları 
için önemli bir misyona sahibiz ve 
bunun için mücadele ediyoruz. Bu 
mücadelemiz de sonsuza kadar sü-
recek. Seydişehir’de Büyükşehir Be-
lediyemiz ile birlikte çok önemli işler 
başarıldı. Son 5 yılda Büyükşehir Be-
lediyesi olarak Seydişehir’e yaptığı-
mız yatırımın toplam bedeli 166 mil-
yon TL’dir. Son 5 yılda Seydişehir’in 
çehresi değişti. Bu AK Partili bir be-
lediye, AK Partili bir Büyükşehir Be-
lediyesi ve merkezi hükümetimizle 
birlikte hareket etmemiz sayesinde 
oldu. Cumhur İttifakının adayları 
olarak sahadayız. İnşallah bu ittifak 
bozulmayacak ve ilçelerimize ve 
Konya’mıza çok önemli hizmetlerde 
bulunacak” ifadelerini kullandı.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNE 
BAŞLIYORUZ”

AK Partinin geçmişte yerel yö-
netimlerdeki başarısına değinen AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Etye-
mez, AK Parti’nin kurulduğu gün-
den buyana önemli hizmetler yap-
tıklarını söyledi. 

AK Parti Konya Milletvekili Tahir 
Akyürek, AK Parti ile şehirlerin çağ 
atladığına değinerek, “AK Parti yerel 
yönetimler döneminde de şehirleri-
miz çağ atladı, kabuk değiştirdi çok 
daha farklı vizyona ulaştı” dedi. AK 

Parti Konya Milletvekili Gülay Sa-
mancı da, Seydişehir’de AK Parti’nin 
önemli hizmetler yapmaya devam 
edeceğini söyledi. 

“AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİ 
SEYDİŞEHİR’DE DEVAM 
ETTİRMEK İSTİYORUZ”

Vefa Programı kapsamında 
2002’den bu yana AK Parti Seydi-
şehir Teşkilatlarında görev yapan 
herkese ulaşmaya çalıştıklarını ifade 
eden AK Parti Seydişehir İlçe Başka-
nı Kemalettin Atalay,yerel seçimlere 
Cumhur İttifakı adayı ile girdiklerini, 
yerel seçimlerle AK Parti Belediyeci-
liğini Seydişehir’de devam ettirmek 
istediklerini söyledi. 

MHP Seydişehir İlçe Başkanı 
Eyüp Gül de “Ülkede ne zaman bir 
beka sorunu ortaya çıktıysa MHP ve 
Ülkücü camia elini değil gövdesini 
taşın altına koymuştur ve bundan 
sonra da koymaya devam edecek-
tir.” dedi.

“GEÇTİĞİMİZ DÖNEMDE 
60 PROJEYE İMZA ATTIK”

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ise, ilçeye gerçekleş-
tirilen yatırımlara değinerek, “Parti-
miz kurulduğu günden bu yana ke-
netlenerek birlik ve beraberliğimizi 
devam ettirerek yüzde 30’lardan 
yüzde 52 rakamlarına ulaşmış bulu-
nuyoruz. Gerek Büyükşehir, gerekse 
ilçe yatırımlarımızla birlikte 60 pro-
jeye imza attık. Bunların büyük bir 
çoğunluğu tamamlandı. Bir kısmı da 
şu an devam etmektedir. Bir o kada-
rının da hazırlığını yaptık.” ifadeleri-
ni kullandı. n HABER MERKEZİ
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Süper Amatör’de 
15.hafta tamamlandı
Konya Süper Amatör Küme’de 15.hafta maçları dün 

oynandı. Karşılaşmaların ardından Gölyazı Belediyespor 
38 puan ile liderliğini sürdürdü. Ereğlispor’un takibini 
sürdürdüğü haftada sonuçlar şu şekilde; Selçukspor 1 – 
5 Saiteli Kadınhanı Belediyespor, Ereğlispor 2 – 0 Öntur 
Havzanspor, Meram Kara Kartallar 2 – 4 Gölyazı Beledi-
yespor, Ilgın Belediyespor 3 – 1 Ç. Çumra Belediyespor, 
Ülküm Gençlik Spor 2 – 5 Akören Kültürspor, Yeni Emir-
gazi Belediyespor 3 – 0 Yeni Doğanhisarspor (Hükmen).
n SPOR SERVİSİ

Taşkentspor’da Şanlı
güven tazeledi

Konya spor kulüplerinden Taşkentspor’da olağan ge-
nel kurulu yapıldı. Mevcut başkan Ahmet Şanlı yeniden 
başkanlığa seçilirken, güven tazeledi. Futbol, Bisiklet, 
judo ve halter branşlarında faaliyetlerini sürdüren Taş-
kentspor Kulübü olağan genel kurulu toplantısı kulüp 
binasında gerçekleştirildi. Yapılan genel kurul seçimi 
sonrası mevcut başkan Ahmet Şanlı yeniden başkanlığa 
seçildi. Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; Ahmet 
Şanlı (Başkan) Hüseyin Eşgin, Abdullah Şanlı, Doğan Cö-
mert ve Mustafa Şar. Başkan Ahmet Şanlı, yaptığı açıkla-
mada, “Taşkentspor olarak geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizi spor yaptırmak amacıyla 4 ayrı branşta hiz-
metlerimizi sürdürüyoruz. Futbolda 1. Amatör Küme’de, 
bisiklette ise gençler, Yıldızlar A ve B kategorilerinde ülke 
genelindeki yarışlarda Konyamızı en iyi şekilde temsil 
etmekteyiz. Ayrıca halter ve judo takımlarımızın Türkiye 
şampiyonalarındaki başarıları takdir topluyor. Elde etti-
ğimiz başarılarla ise de Milli takımlara sporcu vermenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Taşkentspor’a her zaman maddi 
ve manevi desteğini esirgemeyen hemşehrimiz ve Genç-
lik Spor Müdürümüz Mehmet Baykan’a sporcularım ve 
kulübüm adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Akşehirspor, takibini sürdürüyor
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 

17.hafta maçları dün oynandı. Ligde 
Akşehirspor ve Sarayönü Belediyespor 
oynadığı karşılaşmalardan 3 puan ile ay-
rılırken, Karapınar Belediyespor deplas-
manda mağlup oldu.

AKŞEHİR’İN LİDERLİK AŞKI
BAL 6. Grup’ta lider Kırıkkale’nin 

2 puan gerisinde yer alan Konya ekibi 
Akşehirspor, deplasman Karaman Be-
lediyespor ile karşı karşıya geldi. Güçlü 
rakibine karşı üstün bir oyun oynayan 
kırmızı beyazlılar, mücadeleden 3-2 galip 
ayrılarak takibini sürdürdü. Akşehirspor, 
bu galibiyet ile puanını 38 yaparken, 
kendi sahasında Yeniçağa’yı  1-0 yenen 
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, 40 puana 
ulaşarak liderliğini devam ettirdi. Akşe-
hirspor, ligin 19.haftasını BAY geçecek. 

Lider Kırıkkale ise Anadolu Üniversitesi 
deplasmanına gidecek.

SARAYÖNÜ’DEN FARKLI GALİBİYET
Ligin 17.haftasında Konya ekiplerin-

den Sarayönü Belediyespor, 1926 Polatlı 
Belediye’yi konuk etti. Rahat bir oyun çı-
karan yeşil siyahlılar, müsabakadan 4-0 
galip ayrıldı. Ligde inişli çıkışlı bir grafik 
ortaya koyan Konya ekibi, puanını 18’e 
yükseltti. Konya ekibinin ligde bir maç 
eksiği buluyor. Temsilcimiz, ligde bir son-
raki hafta Keçiören Gücü Bağlum Spor’a 
konuk olacak.  BAL 6. Grup’taki bir diğer 
Konya ekibi Karapınar Belediyespor ise 
dün Ankara DSİ’ye konuk oldu. Yeşil si-
yahlılar maçtan 2-1 mağlup ayrılarak kötü 
gidişatını sürdürdü. Ligin 18.haftasında 
Çubuk Spor’u konuk edecek olan Karapı-
nar, 13 puanda kaldı. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk
1 puana razı oldu!

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 21.hafta maçında Sivas Belediye Spor’u 
konuk etti. Maça iyi başlayan yeşil beyazlılar öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. 

2-2 biten maçın ardından Yavru Kartal, puanını 22’ye yükseltmesine rağmen 14.sıraya geriledi

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor’da alt sıralardan kurtulma 
mücadelesi devam ediyor. Yavru Kartal, 
ligde 21.hafta maçında kendi sahasında 
Sivas Belediye ile karşı karşıya geldi. İlk 
yarıda rakibine göre üstün bir oyun ortaya 
koyan Anadolu Selçukspor, üstün oynama-
nın meyvesini aldı ve 33.dakikada Maksut 
Taşkıran ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 
ilk yarısı bu şekilde sona ererken, ikinci 
yarı oldukça çekişmeli geçti. Güray (pen.) 
ve Ömer Faruk ile 2-1 öne geçen Sivas eki-
bine karşı 48.dakikada Çağatay’ın atılması 
ile 10 kişi mücadele eden Konya ekibi, bu 
rağmen 69.dakika beraberlik golünü bul-
mayı başardı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Konya Anadolu Selçukspor, Sivas Bele-

diye Spor karşısında ilk yarıda daha iyi bir 
oyun ortaya koydu. Yeşil beyazlılar üst üste 
ataklar geliştirirken, aradığı golü 33.daki-
kada buldu. Bu dakikadan sonra oyunda 

kontrolü elinde alan Konya Anadolu Sel-
çukspor, ilk yarının bitimine kadar rakibine 
geçit vermedi. Maçın 45.dakikasında tem-
silcimizde Ümit Karaal ve Çağatay Kader 
sarı gördü. Konya Anadolu Selçukspor’dan 
golün sahibi Maksut Taşkıran, önceki haf-
talarda olduğu gibi gollerine bu maçta da 
devam etti.

ANADOLU SELÇUKSPOR 
10 KİŞİ MÜCADELE ETTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen 
başında Konya Anadolu Selçukspor’da Ça-
ğatay Kader, ikinci sarı kartı görerek kırmızı 
kart ile oyun dışı kaldı. 48.dakika itibariyle 
Yavru Kartal, 10 kişi mücadele etti. Kırmızı 
kartın moral bozukluğu ile oyundan kopan 
temsilcimiz, rakibin atakları karşısında 
direnmekte zorlandı. Sivas Belediye’nin 
49.dakikada penaltıdan attığı gol ile müsa-
bakaya eşitlik gelirken, yeşil beyazlı takım 
55.dakikada Ömer Faruk Emeç’in attığı gol 
ile 2-1 geriye düştü. Soğuk duş etkisi ya-

ratan golün ardından oyunu çevirmek için 
etkili olmaya çalışan Yavru Kartal, 69.da-
kikada aradığı golü buldu. Kadir Kaan Öz-
demir penaltıda attığı gol ile durumu 2-2’ye 
getirdi. Maçın kalan bölümlerinde başka 
gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.
YAVRU KARTAL 3 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sivas Belediye ile kendi sahasında 2-2 
berabere kalan Konya Anadolu Selçukspor, 
21.hafta sonunda puanını 22’ye yükseltti. 
14.sıraya gerileyen yeşil beyazlı takım, li-
gin ikinci yarısında oynadığı maçta   kez ye-
nilirken, 2 kez berabere kaldı ve 1 galibiyet 
aldı. Yavru Kartal’ın bu süreçteki karşılaş-
maları da bol gollü geçti. Son 2 maçında da 
2-2 beraberlik ile ayrılan temsilcimiz, ligin 
19.haftasında oynadığı Fethiyespor maçını 
da 3-2 kazandı. Konya ekibi, son 4 maçta 8 
gol atarken kalesinde de 8 gol gördü. Kon-
ya Anadolu Selçukspor, ligin 22.haftasında 
Zonguldak Kömürspor deplasmanına gide-
cek. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basketbol, deplasmanda kazandı
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol, ligin 18.hafta 

maçında Final Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta 
kendi evinde son saniyede kazanan ve Bursa’ya moralli bir şekilde giden 
mavi beyazlı takım, Final Spor deplasmanında da karşılaşmaya hızlı baş-
ladı. İlk periyotta 27’ye 9’luk bir üstünlük ortaya koyan Konya ekibi, müca-
delenin ikinci bölümünde savunmada istediği oyunu oynayamadı. Final 
Spor ev sahibi olmanın da avantajı ile bu bölümde maça ağırlığını koydu. 
Maçın ilk yarısı 44-24 Selçuklu Basketbol Takımı’nın üstünlüğü ile geçildi.

SELÇUKLU BASKET’İ İLK PERİYOT KURTARDI
Final Spor – Selçuklu Basketbol maçının ikinci yarısında da ev sahibi 

takım etkili olmasına rağmen, mavi beyazlı takım ilk periyotu farkı kazan-
manın avantajını kullandı. Karşılaşmanın üçüncü periyotunda Bursa ekibi 
25-18 üstün olurken, toplamda Selçuklu Basketbol 10 sayılık farkı korudu 
62-52. Son 10 dakikalık bölümde ise Final Spor’un farkı kapatma çabaları 
sonuç vermedi. Final, bu bölümde de sayı olarak üstün olmasına karşın 
bu skor maç sonucuna yansımadı. Selçuklu Basketbol, Final Spor deplas-
manından 70-79 üstünlük ile döndü. İki haftadır kazanan mavi beyazlılar, 
önemli bir avantaj elde etti. 18 maç sonunda 11 galibiyet ile eden temsil-
cimiz ligde 5.sıradaki yerini korudu. Konya ekibi ligin 19.hafta maçında 
Artvin Belediye’ye konuk edecek.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR 18 15 3 1460 1302 158 33 18
2 BALIKESİR KARESİ 18 13 5 1731 1607 124 31 18
3 ORMAN GENÇLİK 18 13 5 1426 1308 118 31 16
4 AKHİSAR BELEDİYE 18 11 7 1479 1340 139 29 15
5 SELÇUKLU BELEDİYESİ 18 11 7 1456 1439 17 29 14
6 DÜZCE BELEDİYE 18 11 7 1410 1374 36 29 14
7 PETKİM SPOR KULÜBÜ 18 10 8 1479 1434 45 28 14
8 ARTVİN BELEDİYE 18 9 9 1526 1557 -31 27 14
9 BAKIRKÖY İTÜ BB 18 9 9 1505 1527 -22 27 14
10 YENİ MAMAK S. K. 18 9 9 1495 1399 96 27 13
11 MANİSA B.Ş.B. 18 9 9 1432 1432 0 27 12
12 FİNAL SPOR 18 7 11 1431 1477 -46 25 11
13 ANKARA D.S.İ 18 5 13 1329 1460 -131 23 11
14 YALOVA BLD SPOR 18 5 13 1439 1532 -93 23 11
15 BANDIRMA KIRMIZI 18 5 13 1392 1505 -113 23 11
16 EDİRNESPOR 18 2 16 1359 1656 -297 20 10

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 21 14 4 3 43 10 33 46
2.MENEMEN BLD. 21 12 7 2 45 25 20 43
3.F. KARAGÜMRÜK 21 12 4 5 36 23 13 40
4.MANİSA B.Ş.B. 21 9 8 4 33 17 16 35
5.ŞANLIURFASPOR 21 10 5 6 27 24 3 35
6.PENDİKSPOR 21 9 6 6 31 26 5 33
7.ETİMESGUT BLD. 21 8 6 7 28 25 3 30
8.TARSUS İDMAN Y. 21 7 7 7 29 32 -3 28
9.ZONGULDAK 21 6 8 7 23 27 -4 26
10.SİVAS BELEDİYE 21 7 5 9 25 30 -5 26
11.KAHRAMANMARAŞ 21 6 6 9 20 27 -7 24
12.BAK SPOR KULÜBÜ 21 5 9 7 22 32 -10 24
13.KIRKLARELİSPOR 21 6 5 10 25 30 -5 23
14.K. A. SELÇUKSPOR 21 4 10 7 30 37 -7 22
15.FETHİYESPOR 21 4 9 8 24 28 -4 21
16.DARICA G. BİRLİĞİ 21 5 5 11 19 40 -21 20
17.BANDIRMASPOR 21 4 6 11 24 37 -13 18
18.TOKATSPOR 21 2 8 11 16 30 -14 14

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Stad: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: R. Alkım Aksoy, Ali Etlikci, Serdar 
İla
Konya Anadolu Selçukspor: Alp Tutar, Kadir 
Kaan Özdemir, Maksut Taşkıran, Recep Metin 
(57’ İbrahim Serdar Aydın) Ümit Karaal, Ay-
berk Altan (57’ Alpay Cin) Çağatay Kader, Alpay 
Koldaş, Reşo Akın, Emre Can Atilla (53’ Yusuf 
Erdem) Samet Bulut
Sivas Belediyespor: Ahmet Üçgün, Murat 
Cömert, Berkay Öztuvan, Güray Gazioğlu (81’ 
Gökhan Çırak) Serkan Yavuz, Alperen Pak (46’ 
Ercüment Eray Atak) Ali Aydın, İbrahim Sürgü-
lü, Alpay Koçaklı (87’ Halil İbrahim Can) Mus-
tafa Aydın, Ömer Faruk Ermeç
Sarı Kartlar: 45’ Ümit Karaal, 72’ Samet Bu-
lut, 90’ Maksut Taşkıran (Konya Anadolu Sel-
çukspor)  71’ Güray Gazioğlu, 75’ Ömer Faruk 
Ermeç, 86’ Alpay Koçaklı (Sivas Belediyespor)
Kırmızı Kart: 48’ Çağatay Kader  (Konya Ana-
dolu Selçukspor)
Goller: 33’ Maksut Taşkıran, 69’ Kadir Kaan 
Özdemir (P) (Konya Anadolu Selçukspor) 49’ 
Güray Gazioğlu (P), 55’ Ömer Faruk Ermeç 
(Sivas Belediyespor)
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Hakem skandalı!
Avrupa yürüyüşü adına kritik bir maça çıkan temsilcimiz Atiker Konyaspor, evinde Evkur Yeni Malatyaspor 

ile karşılaştı. Maçın hakemi Halil Umut Meler’in inanılmaz kararlarla damga vurduğu karşılaşma 1-1 
eşitlikle sona erdi. Yeşil beyazlılar puanını 33’e yükseltirken büyük bir avantajı tepmiş oldu

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftası de-
vam ediyor. Temsilcimiz Atiker Konyaspor 
dün evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 
karşılaştı. Kimyası birbirine yakın iki takı-
mın maçında hakem faktörü öne çıktı. Halil 
Umut Meler’in skandal kararlarla maçın 
sonucunu tayin ettiği karşılaşma 1-1 eşit-
likle sona erdi. Evkur Yeni Malatyaspor’un 
golünü 74. dakikada Aleksic atarken Kon-
yaspor’un beraberlik golü Adis Jahovic’ten 
geldi. Konyaspor bu sonuçla puanını 33’e 
yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Traore’nin ceza sahası 

dışına pasında, topla buluşan Milosevic’in 
bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak 
yandan auta çıktı. 

26. dakikada Traore’nin pasına hare-

ketlenen Milosevic’in ceza yayı içerisinden 
şutunda top kaleci Farnolle’de kaldı.  

27. dakikada Milosevic ile duvar pası 
yapan Jevtovic’in ceza yayı üzerinden sert 
şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle iki 
hamlede kontrol etti. 

45+2. dakikada Marques’in ceza sa-
hası dışından şutunda top, kaleci Serkan 
Kırıntılı’da kaldı. 

45+6. dakikada Evkur Yeni Malat-
yaspor’un ceza alanı içinde Murat Akça ile 
Jevtovic’in ikili mücadelesinde, Jevtovic 
yerde kalınca hakem Halil Umut Meler 
penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı 
Hakem (VAR) odasından gelen uyarı sonra-
sında pozisyonu saha kenarındaki monitör-
den izleyen Meler, penaltı kararını iptal etti 
ve kendisini aldatmaya yönelik hareketten 

dolayı Jevtovic’e sarı kart gösterdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle 

bitti. 
İKİNCİ YARI

49. dakikada Donald’ın ceza sahası 
içinden sert şutunda, top yandan auta gitti. 

58. dakikada Jahovic’in ceza alanı dı-
şından kullandığı serbest vuruşta, defansa 
da çarpan topu kaleci Farnolle son anda 
üstten kornere attı. 

60. dakikada Ali Turan’dan kaptığı top-
la soldan ceza sahasına giren Bifouma’nın 
şutunda, top yan direkten döndü.

74. dakikada ceza alanı içinde sol çap-
razda topu kontrol eden Ahmet Ildız’ın pa-
sında topla buluşan Aleksic’in vuruşunda, 
meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak 
ağlara gitti: 0-1.

83. dakikada Skubic’in pasında ceza 
alanına hareketlenen Jahovic, kaleci Far-
nolle ile karşı karşıya kaldığı pozisyon-
da yerde kaldı. Hakem  Halil Umut Meler 
penaltı noktasını gösterdi. 85. dakikada 
penaltı atışını kullanan Jahovic, meşin yu-
varlağı ağlara gönderdi: 1-1.

88. dakikada Aleksic’in ceza yayı üze-
rinden plase vuruşunda, kaleci Serkan Kı-
rıntılı iki hamlede topu kontrol etti.

90+1. dakikada Evkur Yeni Malat-
yaspor, çok önemli bir gol pozisyonundan 
yararlanamadı. Bu dakikada soldan ceza 
alanına giren Kamara’nın pasında, Ömer 
Şişmanoğlu’nun altı pas içinde uygun du-
rumda vuruşunda meşin yuvarlak direğin 
yanından auta çıktı. Karşılaşma 1-1 bera-
bere bitti.  n AA

Ne yaptın Ali Turan!
Atiker Konyapsor’un Evkur Yeni Malatyaspor ile 

1-1 berabere kaldığı maçta hakem faktörü öne çıksa da 
Yeni Malatyaspor’un golünde inanılmaz bir hata yapan 
Ali Turan da eleştiri oklarının hedefi oldu. Verilen yanlış 
taç kararının ardından Yeni Malatyaspor atağında topu 
uzaklaştırmak yerine, rakiple top arasında kalarak meşin 
yuvarlağın dışarı çıkmasını sağlamaya çalışan Ali Turan 
adeta gole davetiye çıkardı. Evkur Yeni Malatyasporlu 
Ahmet Ildız’ın Ali Turan’ı ekarte ederek ortaya çıkardığı 
topa Aleksic ağlara gönderdi. Bursaspor maçında iyi 
performans ortaya koyan Ali Turan’in Yeni Malatyaspor 
karşısındaki hem büyük hatası hem de genel maç perfor-
mansı taraftarın tepkisini çekti. n SPOR SERVİSİ 

Kartal eşik 
maçlarını aşamadı

İkinci yarıya fırtına gibi başlayıp Erzurumspor ve 
Antalyaspor maçlarını kazanan temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor zirve yarışında iddialı hale gelebileceği Bursaspor 
ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarını geçemedi. Bu maç-
larda 4 puan kaybeden yeşil beyazlılar Avrupa yarışından 
kopmamak için gelecek hafta Fenerbahçe ile kozlarını 
paylaşacak. n SPOR SERVİSİ

Halil Umut Meler’den skandal kararlar!
Atiker Konyaspor’un Evkur Yeni Malatyaspor 

ile 1-1 berabere kaldığı maça hakem Halil Umut 
Meler damga vurdu. Maçın başından sonuna ka-
dar skandal kararlarla oyunu sabote eden Meler, 
adeta skoru tek başına tayin etti. 

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcuların maç 
boyunca her pozisyonda kendini yere atmasına 
prim veren Halil Umut Meler oyunun akışını kes-
meye çalışan rakibe alan açtı. Özellikle ilk yarı 
Malatyasporlu oyuncuların yerden kalkmaması 
nedeniyle oynanamadı. 

Meler’in en büyük skandalı Evkur Yeni Malat-
yaspor maçı öncesi geldi. Serkan’ın uzaklaştırdığı 
top rakibe çarparak taca çıkarken Halil Umur Me-
ler inanılmaz bir şekilde tacı Malatyaspor’a verdi. 
Bu pozisyonun devamında Aleksic’in golü gelir-
ken, son dakikada Konyaspor’un penaltı itirazını 
VAR’a giderek değerlendiren Halil Umut Meler bir 
skandal karara daha imza attı. 

Ceza sahası içindeki açık elle oynamaya pe-
naltı kararı veremeyen Meler adeta maçın kade-
rini tayin etti. 
n SPOR SERVİSİ

1-1

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 21 13 6 2 32 11 21 45
2.GALATASARAY 20 10 6 4 38 22 16 36
3.BEŞİKTAŞ 21 10 6 5 40 26 14 36
4.YENİ MALATYASPOR 21 9 7 5 33 23 10 34
5.TRABZONSPOR 20 9 6 5 36 27 9 33
6.ATİKER KONYASPOR 21 8 9 4 28 22 6 33
7.KASIMPAŞA 20 9 2 9 38 34 4 29
8.ANTALYASPOR 21 8 5 8 22 30 -8 29
9.SİVASSPOR 20 7 7 6 28 27 1 28
10.GÖZTEPE 21 8 1 12 23 27 -4 25
11.A. ALANYASPOR 21 7 4 10 20 26 -6 25
12.KAYSERİSPOR 21 6 7 8 18 27 -9 25
13.BURSASPOR 21 4 12 5 19 21 -2 24
14.FENERBAHÇE 21 5 8 8 22 28 -6 23
15.Ç. RİZESPOR 21 4 10 7 25 30 -5 22
16.ANKARAGÜCÜ 20 6 2 12 17 35 -18 20
17.ERZURUMSPOR 21 3 9 9 19 27 -8 18
18.AKHİSARSPOR 20 4 5 11 20 35 -15 17

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Erol Bulut: 1 puan 
nedeniyle mutluyuz

Spor Toto Süper Lig’in 
21. hafta maçında Atiker Kon-
yaspor’la, 1-1 berabere kalan 
Evkur Yeni Malatyaspor’da 
Teknik Direktör Erol Bulut, “1 
puan aldığımızdan dolayı mut-
luyuz” dedi. 

Mücadele sonrası düzen-
lenen basın toplantısında ko-
nuşan Evkur Yeni Malatyaspor 
Teknik Direktörü Erol Bulut, 
“Zor bir deplasmanda yenemiyorsan yenilmeyeceksin 
paranoyası... Tabi son dakikalara baktığımızda kaybet-
tiğimiz 2 puan var, 3 puanı alabilirdik. Futbolda böyle 
durumlar olabiliyor güzel bir maç olduğunu düşünüyo-
rum. Bizim istediğimiz doğrultuda maç seyretti. İkinci 
yarı iyi çıkışlarla attığımız gol var, atabileceğimiz goller 
vardı. Konyaspor’dan bir baskı yiyebileceğimizi zaten bi-
liyorduk, kaliteli bir takım. Nitekim yerimizi koruyoruz. 1 
puan aldığımızdan dolayı mutluyuz. Ama işin üzücü tarafı 
son dakikada iki puan kaybetmemiz. Hakem kararlarıyla 
ilgili bir şey söylemeye gerek yok, sonuçta VAR sistemi 
var. VAR sistemi boşa kurulmadı. Onu izleyerek kararları 
veriyorlar. Hakem neye karar veriyorsa biz ona bir şey 
diyemeyiz” şeklinde konuştu.  n İHA

Aykut Kocaman: 1 puan kötünün iyisi
Birbirine yakın ve hedefleri olan iki 

takımın mücadelesinde ilk yarı ve ikinci 
yarı farklı farklı görüntüler ortaya çıktığını 
belirten Teknik Direktör Aykut Kocaman, 
iki tarafa da gidip gelen maçta alınan 1 
puanın kötünün iyisi olduğunu söyledi.

 1-1 berabere sona eren E.Y. Malat-
yaspor maçının ardından düzenlenen ba-
sın toplantısında konuşan Teknik Direktör 
Aykut Kocaman, “Bakıldığında birbirine 
denk iki takımın mücadelesi oldu. Kaza-
nanın bir sonraki adımı daha sağlam ata-
cağı ama tam olarak rahatlamayacağı, 
bununla birlikte ilerleyen haftalarda ya-
kalanabileceği bir maçtı. Amacımız tabiki 
de kendi sahamızda kazanmaktı. Bu duy-
gu ve düşüncelerle maça başladık. Rakibi 
sahasında karşılayan, iki bölgeden hızlı 
çıkışlar ve uzun toplarla gol arayan takıma 
karşı ilk yarının genelinde istediklerimizi 
tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Buna 
rağmen pozisyonlarımız vardı. Rakibin 
de etkili olmasa da cılız birkaç pozisyonu 
oldu. Biz ilk yarı istediklerimizi kısmen de 
olsa yapmakla birlikte rakibe de etkili ol-
duğu oyunu oynatmadık. İkinci yarı ikinci 
bölgede daha fazla topa sahip olup, hızlı 

ve etkili olarak kaleye gitmeyi düşündük. 
Bunu zaman zaman yaptık. Ama bir anlık 
bir hatadan dolayı kalemizde golü gördük 
ve mağlup duruma düştük. E.Y. Malat-
yaspor gibi iyi ve kaliteli oyunculardan 
kurulu bir takım karşısında yenik duruma 
düşüp maçı çevirmek kolay değil. Biz bu-
nun için sahada her şeyimizi verdik. Önce 
beraberliği sağladık. Ardından maçın son 
bölümlerinde kazanabilirdik de, kaybe-
debilirdik de. Bakıldığında alınan 1 puan 

kötünün iyisi diyebiliriz. Burada değinil-
mesi gereken bir nokta ise rakip oyuncu-
ların saha içerisindeki oyunu yavaşlatma 
gayretleriydi. Ben oyuncularıma sahada 
ellerinden geldiğince oyunun içinde kal-
malarını ve bu tür hareketlere başvurma-
malarını istiyorum. Ama insandaki huyu 
tabiki de değiştirmek zordur. Bugün her 
pozisyonda yerde kalan, kalkmayan, en 
ufak bir müdahaleyi bile rakibe sarı kart 
gösterme adına bir ana dönüştüren oyun-

cular vardı. Bunlar hoş olmayan şeyler. 
E.Y. Malatyaspor iyi oyunculardan kurulu 
bir takım. Bu tür olayların maçın gidişatını 
değiştirme çabalarına başvurmalarına bir 
anlam veremedim. Tabiki buna hakemle-
rin de ayak uydurması rakibin işine geldi. 
Her halükarda sahada oyun kuralları içeri-
sinde mücadelenin olmasından yanayım. 
Bu konudaki sıkıntımı dile getirmek istiyo-
rum” dedi.

Bir basın mensubunun ‘Hakemin 
uzatma dakikalarında VAR’a da gitmesi-
ne rağmen herkesin gördüğü pozisyonda 
penaltıyı verememesini neye bağlıyor-
sunuz?’ sorusuna Teknik Direktör Aykut 
Kocaman, “Halil Umut Meler 2-3 haftadır 
görev almıyordu. Bugünkü maç perfor-
masını beğenmedim ve formsuz gördüm. 
Pozisyonu ilk anda görmedim ama sonra-
sında baktığımda rakip oyuncunun topa 
eliyle gitmesini ben ve herkes gördü. Ama 
buradan penaltı kararının çıkmamasına 
bir şey demiyorum. Sadece Halil Umut 
Meler’in maça konsantre olamadığını ve 
formsuz olduğunu ifade edebilirim” ceva-
bını verdi.
n SPOR SERVİSİ

RPS
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