
Prof. Dr.Mustafa Öz toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Doktor Mehmet Öz’ün 
babası, Konyalı kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz (94) toprağa verildi. 
Cenazede kısa bir açıklama yapan Mehmet Öz, birçok insanı yetiştiren 

bir isimdi. Onu unutmayacağız” dedi. n SAYFA 10’DA

05 Beyşehir’de evlerin
damları kürünüyor 06 Otomobilin çarptığı 

yaya hayatını kaybetti 11 Muhasebecilere 
ticari ahlak anlatıldı

‘GELİŞİMİN TEMELİNDE
TARIM SEKTÖRÜ VAR’

BÖLGENİN BİLİM ÜSSÜ
OLMASI HEDEFLENİYOR

UHK Başkanı Taşpınar:

KTÜN’ün hedefi büyük

Buğdayın ilk yetiştirildiği ve una dönüştürülerek ek-
mek yapıldığı yer olarak nitelendirilen Göbeklite-
pe’de, yapılan toplantıda konuşan Ulusal Hububat 
Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, tarımın insanlık 
için önemine dikkat çekerek, tarihin her safhasında 
var olan tarımın, sanayi ve teknolojik gelişimin de 
temelini oluşturduğunu ifade etti.

Konya Teknik Üniversitesi’nin, altyapı, donanım, 
akademik kadro, Ar-Ge çalışmaları, sanayi-üniver-
site iş birliği sayesinde ara ve teknik eleman yetiş-
tirilerek Türkiye’nin önde gelen bilim merkezlerin-
den biri haline getirilmesi planlanıyor. Rektör Prof. 
Dr. Babür Özçelik, üniversitenin yeni kurulduğunu 
ancak yapılacak çalışmalarla Türkiye’de bilim 
üssü olmaya aday olduklarını söyledi.

n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

Yardımcı hizmet 
sınıfı kaldırılmalı 

‘Dürüst ve 
ilkeli olun’

Azerbaycan’la
işbirliği yapılacak

İyi Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, 657 Devlet 
Memuru Kanundan, Yardımcı 
Hizmet Sınıfının kaldırılmasını 
ve halihazırda bulunan memur-
ların Genel İdare sınıfına dahil 
edilmesi için TBMM Başkanlı-
ğına kanun teklifi verdi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından düzenlenen konfe-
ransa MÜSİAD Konya Şubesi 3. 
Dönem Başkanı Ziya Özboyacı 
konuk oldu. Genç iş adamları-
na önemli tavsiyelerde bulunan 
Özboyacı, “Dürüst ve ilkeli 
olun” dedi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Türkiye’deki Azerbaycanlı İş 
Adamları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehdi Nağıyev ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Vügar 
Abdullah, RövşenŞahbazov, 
ASKON Konya Şubesi’ni ziyaret 
etti. Ziyarette karşılıklı işbirliği 
üzerinde duruldu. 
n HABERİ SAYFA 7’DE
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‘Adaletle yönetmeye talibiz’ Hem kaliteli hem de milli! 
Saadet Partisi Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin 
Uyar, Selçuklu Belediye Başkan 
Adayı Kenan Özcan, Karatay Bele-
diye Başkan Adayı Sinan Toprak 
ve Meram Belediye Başkan Adayı 
Hüseyin Saydam, düzenlenen 
toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. 
Toplantıda Milli Görüş bele-
diyeciliğinin şehirleri inşa 
ettiğine vurgu yapılarak aynı 
azim ve heyecanla göreve 
talip olunduğu belirtildi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya Şeker, Seydibey 
Tarım Ürünleri Entegre 

Tesisleri’nin nitelikli ham-
madde ihtiyacını karşıla-

mak amacıyla 2013 yılında 
faaliyete başlattığı Doku 

Kültürü Laboratuvarı’nda 27 
çeşit tohum ve fide üretiyor. 

PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, bu sayede hem 

kaliteli ürün elde ettiklerini hem 
de ithal tohuma gidecek dövizin 

ülkemizde kaldığını vurguladı.
n HABERİ SAYFA 7’DE

İşçilerimiz ezilmesin! 
Geçtiğimiz yıl yapılan 

protokol gereği 
kamuda çalışan işçiler 

için belirlenen 4+4 
zammının, bugünkü 

enflasyon değerlerine 
göre yeniden 

belirlenmesi isteniyor

ÜCRET ZAMLARI 
YÜZDE 20,30’A ÇEKİLMELİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Tüm Belediye ve Genel Hizmet İş-
çileri (HİZMET-İŞ) Sendikası Mali İşler-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Celal Yıldız, Çerçeve Sözleşme’deki 
4+4 zammı hatırlattı. O dönem enflas-
yon oranlarının yüzde 10’larda olduğu-
nu belirten Yıldız, “Bugünkü enflasyon 
oranı yüzde 20.30. Biz ücret zamlarının 
yüzde 20,30’a çekilmesini istiyoruz” 
dedi.

ENFLASYON 
FARKINI İSTİYORUZ

Hak-İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası’nın 
Konya Şube Başkanı ve Hak-İş Konfede-
rasyonu’nun Konya İl Başkanı Vacit Sır 
da, “Enflasyonun aniden yükselmesine 
bağlı olarak ülkemizde sıkıntı yaşanıyor. 
Resmi rakam yüzde 20 civarlarında olsa 
da gerçekte bu oran yüzde 50’ye ulaşa-
biliyor. Dolayısıyla şirket personelleri 
bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Hükümetten 
aradaki enflasyon farkını istiyoruz” diye 
konuştu.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Derbent’in istikbali parlak
Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Derbent 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen kış 
etkinliklerinde Aladağ’da bir 
araya gelerek, kayak merkezi 
oluşturulacak alanda 
incelemelerde bulundu.
Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
“Halkımızın mekanik bir 
tesis olmamasına rağmen 
büyük bir coşkuyla ve 
büyük bir istekle buraya 
geldiklerini görüyoruz. Karın 
çok iyi biriktiği noktalar 
var. İnşallah bunları 
değerlendirdiğimizde burası 
istikbal vadediyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Güleryüzlü belediyecilik arzuluyoruz’ Sorunlar yerinde tespit ediliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin 31 ilçede görevli bölge şefleri ve yöneticilerle bir 
araya geldi. Bugüne kadar yapılan hizmetlerdeki emeklerinden dolayı 

çalışanlara teşekkür eden Altay, “Bundan sonra güleryüzlü belediyecilik 
anlayışıyla daha fazlasını yapmalıyız” dedi. n SAYFA 4’TE

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Büyükkayacık, Tömek, 
Karaömerler, Eğribayat, Kervan, Kızılcakuyu, Yazıbelen, Kaleköy, Çal-
dere, Güvenç mahallerini ziyaret ederek sorunları yerinde tespit etmek 

amacıyla istişarelerde bulundu. n SAYFA 4’TE

Vacit Sır

Celal Yıldız
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Bil Koleji’nden Başkan 
Özgüven’e anlamlı hediye

Bil Koleji Yönetimi eğitime 
verdiği desteklerden ve Çanakka-
le Gezileri için, Ulumeşe Muhtarı 
Ercan Akın ise mahallelerine yapı-
lan hizmetler için Belediye Başka-
nı Özkan Özgüven’i makamında 
ziyaret ederek teşekkür ettiler. 
Ziyarette Bil Koleji Yönetimi Ça-
nakkale Şehitliği’nden getirdikleri 
toprağı Başkan Özgüven’e verdi, 
Ulumeşe Muhtarı Ercan Akın da 
plaket takdiminde bulundu.

Bil Koleji’nin hediyesiyle duy-
gulanan Başkan Özgüven: “Ça-
nakkale tarihimiz açısından çok 
önemli bir yere sahiptir. Her bir 
köşesinde Kurtuluş Savaşı’nda 
destansı bir zafere imza atan ec-
dadımızın ayak izlerinin bulun-
duğu bu nadide şehrimizi tüm 
hemşehrilerimizin görmesi için 
geziler düzenliyoruz. Bu kap-

samda bu şehrimizi Belediyemiz 
aracılığıyla ziyaret eden Bil Kole-
ji’mize anlamlı hediyeleri ve nazik 
ziyaretleri için teşekkür ediyorum. 
Bu vesileyle tüm şehitlerimizi de 
rahmetle ve minnetle anıyorum” 
dedi. Muhtarlarımız her daim me-
sai arkadaşlarımız oldular diyen 
Özgüven: “87 Mahallemize eşit 
bir şekilde hizmet götürmek adı-
na gece gündüz demeden çalıştık. 
Bu kapsamda muhtarlarımızla 
her zaman istişare halinde olarak 
hizmet götürdük ve muhtarları-
mızı mesai arkadaşlarımız olarak 
gördük. Bu hizmetlerimizle takdir 
edilmek bizler için ayrı bir mutlu-
luktur. Bu anlamda bizleri ziyaret 
etme nezaketini gösteren Ulu-
meşe Muhtarımız Ercan Akın’a 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

STK’larımızla her zaman 
istişare içinde olduk

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’e teşekkür ziyaretleri de-
vam ediyor. Halkın her kesimine 
dokunan hizmetleriyle takdir top-
layan Başkan Özgüven teşekkür zi-
yaretleri kapsamında talepleri geri 
çevirmeyerek makamında ağırlı-
yor. Bu doğrultuda Ereğli Rehabi-
litasyon Merkezi Müdürü Nagihan 
Duru ve Sakinleri, Alevi Kültür 
Derneği Şube Başkanı Ali Helvacı 
ve Yönetimi destekler için teşek-
kür ziyaretleri gerçekleştirdiler.

Ziyaretlerden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Özgüven: 
“Göreve geldiğimiz ilk günden bu 
yana Kamu Kurum ve Kuruluşla-
rımızla, STK’larımızla ve dernekle-
rimizle her zaman istişare halinde 

olduk ve Belediye olarak her türlü 
desteği vermeye gayret gösterdik. 
Şehrimizin her noktasına ve halkı-
mızın her kesimine hizmet ulaştır-
ma noktasında canla başla çalıştık. 
Bu noktada olumlu dönüşleri ve 
samimi yaklaşımları için tüm hem-
şehrilerimize teşekkür ediyorum. 
Ereğli’mize hizmet amacıyla çıktı-
ğımız bu yolda yaptığımız hizmet-
lerin takdir görmesi bizleri daha da 
mutlu ediyor. Bu anlamda nazik 
ziyaretleri için Rehabilitasyon Mer-
kezi Müdürümüz Nagihan Duru 
Hanımefendi ve Sakinlerine, Alevi 
Kültür Derneğimizin Şube Başkanı 
Ali Helvacı Bey ve Yönetimine te-
şekkür eder, başarılarının devamı-
nı dilerim” ifadelerini kullandı.

Akgöl 2. Çalıştay Proje toplantısında konuşan Ereğli Belediye Bşakanı Özkan Özgüven, “Akgöl’ü 
yeniden canlandırma amacıyla yürütülen projeye Belediye olarak destek veriyor, önemsiyoruz” dedi

Akgöl canlanacak

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebiye 
Musaoğlu Başkanlığı’nda yürütü-
len ve Ereğli Kaymakamlığı’nda 
düzenlenen Akgöl 2. Çalıştayı Proje 
Aşamaları toplantısına katıldı. 

Akgöl şehrimizin önemli bir 
değeridir diyen Başkan Özgüven: 
“Şehrimizin ve Ülkemizin önemli 
sulak alanlarından olan Akgöl ile 
ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebiye Mu-
saoğlu Başkanlığı’nda yürütülen 
proje toplantısına katıldık. Akgöl’ü 
yeniden canlandırma amacıyla yü-

rütülen projeye Belediye olarak 
destek veriyor, önemsiyoruz. Ak-
göl’ümüzün tekrardan eski haline 
kavuşabilmesi Ereğli’miz ve Ülke-

miz açısından çok önemlidir. Ak-
göl’ün ne derece önemli olduğunu, 
çiftçi açısından regülatör olduğunu, 
doğal açıdan nasıl bir güzellik ol-

duğunu yani bir değer olduğunu 
hemşehrilerimiz çok iyi biliyor. Bu 
projenin ilçemize, bölgemize hat-
ta Ülkemize büyük katkıları olacak 
inşallah. Bir Ereğlili olarak, Ereğli 
sevdalısı olarak hemşehrimiz Prof. 
Dr. Nebiye Hanımefendiye, bera-
berindeki ekibe ve bu projeye des-
tek veren herkese teşekkür ederim. 
Belediye olarak da bu proje için 
gereken her türlü desteği verme-
nin, bu anlamlı projenin bir paydaşı 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Projenin Ereğli’miz ve Ülkemiz için 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

Sinema keyfi yaşadılar
Ereğli Belediyesi kırsal kesim-

lerde yaşayan çoğunluğunu ço-
cukların ve gençlerin oluşturduğu 
mahalle sakinlerine sinema günü 
düzenlemeye devam ediyor. Bu 
kapsamda Ulumeşe Mahalle sa-
kinleri sinemada doyasıya eğlendi. 
Hizmetle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Belediye olarak her ke-
sime yönelik hizmetlerimiz devam 
ediyor. Hizmet politikamızda büyük 
önem verdiğimiz, geleceğimizin te-
minatı olarak gördüğümüz çocuk-
larımızın, gençlerimizin çoğunlukla 
yer aldığı kırsal kesimlerde yaşayan 
vatandaşlarımıza sinema günleri 
düzenlemeye devam ediyoruz. Bu 
kapsamda Ulumeşe Mahalle sakin-
lerimize sinema programı düzen-
ledik. Umuyorum eğlenceli ve gü-

zel zaman geçirmişlerdir. Sinema 
bizim kültürümüzün önemli yapı 
taşlarından bir tanesidir. Bu kültürü 
yaşatma ve sinema kültürünü ge-
lecek nesillere aktarma anlamında 
yaptığımız bu hizmet çok kıymetli-
dir. Ereğli’mizin fiziki, sosyal ve kül-
türel olarak gelişimine değerli kat-
kılarda bulunduk. Bunların yanında 
7’den 70’e her vatandaşımıza hiz-
met ulaştırmaya gayret göstererek 
hizmet planlamalarımızı yapıyoruz. 
Çıktığımız bu yolda şehrimize layı-
kıyla hizmet etmenin, gece gündüz 
demeden memleketimiz için uğraş 
vermenin haklı gururunu yaşıyo-
ruz. Bu noktada bizlere her zaman 
destek olan, programlarımıza yo-
ğun ilgi gösteren ve takdirlerini su-
nan tüm hemşehrilerimize teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başarıyı ödüllendirdi
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 

Özgüven Konya’da düzenlenen ve 
161 sporcunun katıldığı Büyükler 
Türkiye Tekvando Şampiyonası’n-
da 7 maçın sonunda 3.’lük elde 
eden Burak Çetinkaya’yı ödüllen-
dirdi. 63 kg’da boy gösteren Çe-
tinkaya, elde ettiği sonuçla birlikte 
5-17 Şubat 2019 tarihleri arasında 
yapılacak Uluslararası Open(Açık) 
Turnuvası’na Milli Takım adına ka-
tılmaya hak kazandı.  Gençlerimiz 
canımız, onların başarılarıyla gurur 
duyuyoruz diyen Başkan Özgüven: 
“Geçtiğimiz günlerden Konya’da 
düzenlenen Büyükler Türkiye Tek-
vando Şampiyonası’nda 63 Kilog-
ram büyük erkekler kategorisinde 
yarışan Ereğlili Burak Çetinkaya 

161 sporcu arasından 7 zorlu maç 
sonrası Türkiye 3.sü oldu. Bu so-
nuçla birlikte 5-17 Şubat tarihleri 
arasında Antalya’da yapılacak olan 
uluslararası turnuvaya Milli Takı-
mımız adına katılma hakkı kazandı. 
Belediyemizin müsabakalara katı-
lımında destek verdiği yavrumuzu 
başarısından dolayı ödüllendirmek 
istedik. Gençlerimiz bizim geleceği-
miz ve her zaman onların yanında 
olmaya gayret gösteriyoruz. Bele-
diye olarak gençlerimize yönelik 
birçok hizmeti gerçekleştirmenin 
mutluluğu içerisindeyiz. Böyle ba-
şarılı gençlerimizi gördüğümüzde 
de gururlanıyoruz. Burak yavrumu-
zu tebrik ediyor, başarılarının deva-
mını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Hak-İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası’nın Konya Şube Başkanı Vacit Sır, yapılan protokol gereği işçi kadrosunda 
çalışanlara yüzde 4+4 zam yapılmasının öngörüldüğünü ancak enflasyon farkının da yansıtılması gerektiğini belirtti

Hükümetten enflasyon
farkını da istiyoruz!

Hak-İş’e bağlı HİZMET-İŞ Sen-
dikası’nın Konya Şube Başkanı ve 
Hak-İş Konfederasyonu’nun Konya 
İl Başkanı Vacit Sır, sendika olarak 
üyelerin hak ve menfaatlerini ko-
ruyup geliştirmek için yaptıkları ça-
lışmaları anlattı. Konya’da Hak-İş’e 
bağlı 22 sendika ile faaliyet göster-
diklerini dile getiren Vacit Sır, “Biz 
de onların sorumlusu olarak görev 
yapıyoruz. HİZMET-İŞ Sendikası 
olarak da 15 bin 500 üyemize hi-
tap ediyor, onlara hizmet vermeye 
gayret ediyoruz. Üye sayısı itibariyle 
Türkiye genelinde ilkler arasındayız. 
HİZMET-İŞ Sendikası’nın Türkiye 
genelinde 330 bin üyesi var. Alanı-
mız geniş, işimiz yoğun” dedi.

EMEK HARCAYINCA 
KARŞILIĞI ALINIYOR

İşçi ve memur ayırt etmeksizin 
kamuda çalışanların haklarını ko-
ruyabilmek adına verdikleri müca-
delede başarıya ulaştıklarını ancak 
önümüzdeki süreçte yeni düzenle-
melere de ihtiyaç duyulduğunu dile 
getiren Vacit Sır, “2014 yılında bir 
Taşeron Yasası çıktı. Bu yasa 2018 
Nisan ayına kadar devam edegeldi. 
Ama süreç çok sancılıydı. Bir sonuç 
alamadık. Tekrar bunun yeniden 
düzenlenmesi için hükümetimizle 
genel başkanımız nezdinde bir ça-
lışma yapıldı. Bu yasayı tekrar çıka-
ranlara teşekkür ederiz. Bu yasa 696 
sayılı kanun hükmünde kararna-
me olarak iki çeşit çıktı. 23. madde 
kamu çalışanlarını ilgilendiriyor. Be-
lediye çalışanlarını ilgilendiren kısım 
ise 24. maddeydi. Bu maddenin içe-
riğinde değişiklik var. Belediyenin 

seçilmiş bir yönetim tarzı içerisinde 
değerlendiriliyor. Kadroludan hiçbir 
farkı olmamak kaydıyla çalışılıyor. 
Kamuda çalışanların ilave tediyeleri 
var 52 günlük bir yevmiye alıyorlar 
ilaveten. Belediyede çalışanlar bun-
dan faydalanamıyor. Bu da diğer 
ifadeyle kadro anlayışının değiştiğini 
gösteriyor. Belediyeye bağlı olan şir-
ketin personeli oldular. Taşerondan 
farklı bir sistem bu. Şimdi taşeron 
kalktı, belediyenin kendi bünyesin-
deki şirkette çalışanlar var. Süresiz 
çalışıyorlar” dedi. 
SENDİKAYA NEDEN ÜYE OLMALIYIZ?

Henüz bir sendikaya üye olma-
yan çalışanları Hak İş çatısı altındaki 
sendikalara üye olmaya davet eden 
HİZMET-İŞ Sendikası Konya Şube 
Başkanı ve Hak İş Konfederasyonu 
Konya İl Başkanı Vacit Sır, “Bizim 
anlayışımız işverenle ve işçiyle ortak 
çalışmalar yapmamızdır. Bu güne 
kadar karşı taraf anlayışı oluşturuldu 
hep. Ama biz kimseyi karşımıza al-
mıyoruz. Biz orta noktada buluştur-
maya çalışıyoruz, köprü olma görevi 
yürütüyoruz. Bir sorun varsa bu he-
pimizin sorunudur. Bunun çözümü 
için de birlikteliği sağlamaya gayret 
ediyoruz. Bu manada sendikalaşmak 
çok hoş bir şey. Dünya sistemine en-
tegre olmuş Türkiye’de sendikaların 
var olması gerekmektedir. Sendika 
üyesi ve sendika üyesi olmayan ki-
şilerin hakları eşit olmuyor. Birin-
ci sendika boş durmaz. Kendisine 
üye olan işçilerin haklarını koruyup 
gözetmenin yanında onlara sosyal 
ve kültürel etkinlikler de düzenler. 
Diğer yandan toplu sözleşme yapı-

lır. Toplu sözleşme demek işçinin 
yasalardan kaynaklanan haklarının 
korunması için güçlü bir şekilde ses 
çıkarmak demektir. Çalışma haya-
tına ilişkin hakları korumak burada 
mümkün olur. Yasalardan kaynaklı 
olarak kaybolan hakları almaya ça-
lışıyoruz. İkincisi yeni süreçte toplu 
sözleşmeye yeni yeni başlıyoruz. 
Yeni sistemle birlikte toplu sözleş-
meyi ilk defa Yunak ilçemizde baş-
lattık. Şu an görüşmelerimiz devam 
ediyor. yetkilerimiz çıktığı zaman 
toplu sözleşmelerimizi yapacağız. 
Burada yapacağımız, diğer kadrolu-
larla birlikte yeni yasaya bağlı olarak 
sözleşmeli çalışanların da tüm hak-
lardan yararlanmalarını sağlamak 
olacaktır. Bunun için altyapıyı hazır-
ladık, mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Bizim sendikamızın da kendi içinde 
üyelerine dönük faaliyetleri var. 
Üyelerimizin her biri sisteme gir-
diğinde 40 bin lira ferdi kaza sigor-
tasına sahiptirler. Allah muhafaza 
bir kaza geçirse, ailesine 40 bin lira 
yardımcı oluyoruz. Bunun haricin-
de Konya’daki bütün hastanelerle 
anlaşmamız var. Gözlükçülerle ve 
sigorta şirketleriyle anlaşmamız var. 
Üyenin çokluğu güç demek. Güç-
lü olduğunuz zaman kendiliğinden 
gelip indirim anlaşması yapıyorlar. 
Bugün giyim ve ayakkabı mağaza-
ları normalde yüzde 50 indirim ya-
pıyorsa, bize özel yüzde 70 indirim 
uygulayabiliyor. Bu tür sosyal haya-
ta dönük avantajları da var sendika-
mızın” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 4 + 4 + ENFLASYON FARKI
Enflasyonun aniden yükselme-

sinin çalışanlar açısından da eko-
nomik kaygıları beraberinde getir-
diğine işaret eden Vacit Sır, “Şu an 
Kanun Hükmündeki Kararname’de 
belirtilen uygulamalar var. Her altı 
ayda yüzde 4’lük bir zammı ön-
görüyordu bu kararname. Enflas-
yonun aniden yükselmesine bağlı 
olarak ülkemizde sıkıntı yaşanıyor. 
Resmi rakam yüzde 20 civarların-
da olsa da gerçekte bu oran yüzde 
50’ye ulaşabiliyor. Dolayısıyla şir-
ket personelleri bunun sıkıntısını 
yaşıyorlar. Biz bunu genel merkez 
ukdesinde takip altına almış bu-
lunuyoruz. Hükümetten aradaki 
enflasyon farkını istiyoruz. Yüzde 
4+4+ enflasyon farkı olsun diyo-
ruz. Üyelerimizin hepsinden imza 
aldık. Dilekçelerimizi ilgili bakanlık-
lara gönderdik. Türkiye genelinde 
300 bin imza ile bu beklentimizi 
deklare ettik. Enflasyon farkının 
alınması konusunda Genel Başka-
nımız Mahmut Aslan’ın da ciddi 
manada bir çabası var. Tabi bura-
dan elde edilecek sonuç, bize üye 
olmayan işçileri de kapsayacak. Biz 
üyelerimiz adına konuşuyoruz ama 
bu çerçeve protokolüdür. Kamuda 
çalışanları da belediyede çalışanları 
da yani toplamda 1 milyona yakın 
çalışanı kapsayacak. Bu konuda 
ümitvarız, inşallah netice alacağız. 
Biz bu konuda bir beklenti içeri-
sinde değil, eylem aşamasındayız. 
Üyelerimizin kaybolan haklarını 
alabilmek için olağanüstü bir gay-
ret içerisindeyiz” diyerek sözlerini 
tamamladı. 
n RASİM ATALAY

Başkan Tutal’dan 
yüzde 34 zam müjdesi

Seydişehir Belediyesi, bünye-
sinde çalışan 37 personeli ile toplu 
iş sözleşmesini yeniledi. Belediye 
Bünyesinde çalışan kadrolu işçi 
statüsünde çalışan 37 personele 
sosyal hak ve maaş zamları için 
hatırı sayılır iyileştirmelere gidildi.  
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
işçiler ile bir araya gelerek yaptığı 
bilgilendirme toplantısında 2 yıl 
süre ile 37 personelin zam ve sos-
yal hakları için yapılan iyileştirme-
ler hakkında bilgi vererek hayırlı 
olsun dedi. Başkan Tutal, “ 2 yıllık 
yapılan sözleşme ile personelimi-
ze yüzde 34’lük zam yapılmıştır. 
Personelimizin geçim şartlarının 

kolaylaştırılması, sosyal haklarının 
arttırılması için elimizden geleni 
yapmaya çalıştık. Yeni sözleşme 
personelimize hayırlı olsun.” dedi. 

Hizmet İş Sendikası ile yapılan 
sözleşmeye göre 2019 yılı için yüz-
de 17, 2020 yılı için de % 17’lik bir 
zam ile toplamda yüzde 34 lük bir 
artış yapılmış oldu. Daha önce de 
5 madde de ödenen sosyal paket-
ler tek bir madde üzerinde; Sosyal 
Yardım Paketi (SYP) altında birleş-
tirilerek her ay maaşlara yansıtıl-
ması içinde karar alındı. Personelin 
2019-2020 yıllarında alacakları 
zamlar SYP paketine de etki ede-
cek. n HABER MERKEZİ

Karatay Hayvanat 
Bahçesi’ne yeni misafir 

Konya’nın ilk ve 
tek hayvanat bahçesi 
olma özelliğini taşı-
yan Karatay Beledi-
yesi Hayvanat Bah-
çesi; aynı zamanda 
İç Anadolu Tedavi 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi olarak görev 
yapıyor. Doğal ya-
şamda çeşitli sebep-
lerle yaralanan vahşi 
hayvanlar duyarlı va-
tandaşların, dernek-
lerin ve kurumların 
katkılarıyla Karatay 
Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi Müdürlüğü’nün dene-
yimli ve uzman veterinerlerine 
tedavi ve iyileştirme için emanet 
ediliyor. Beyşehir Milli Parklar 
Müdürlüğü tarafından doğada ya-
ralı olarak bulunarak Karatay Be-
lediyesi Hayvanat Bahçesine geti-
rilen kulaklı baykuş bir buçuk ay 
sürecek olan tedavisinin ardından 
rehabilitasyon süreci sonrasında 
doğada hayatta kalmaya yeterli 
hale geldiğinde tekrar doğaya bı-
rakılacaklarını ifade eden Karatay 
Belediyesi Veteriner Hekimleri, 
2018 yılı içerisinde 200 den faz-
la doğada yaralı olarak bulunmuş 
hayvanı tedavi ederek doğal yaşa-
ma geri bıraktıklarını belirtti. 

Karatay’ın en büyük parkı olan 
Karatay Şehir Parkı’nın yanında 
bulunan, her gün binlerce kişinin 
ziyaret ettiği hayvanat bahçesine, 
sürekli yeni hayvan çeşitlerinin 
eklendiğini belirten Karatay Bele-
diyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 
yetkilileri “Hayvan cinslerimizin 
sayısı gün geçtikçe yükseliyor. 
Yaklaşık 72 tür ve 500’ün üze-
rinde hayvana ev sahipliği yapan 
bahçemizde, hayvanlara en iyi 
koşullarda bakılıyor. Bunun yanı 
sıra temizlik, beslenme,  tedavileri 
de en titiz şekilde yapılıyor.” dedi. 
Yetkililer tüm Konyalıları Karatay 
Belediyesi Hayvanat Bahçesini zi-
yaret etmeye davet etti.  
n HABER MERKEZİ

HİZMET-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, binlerce kamu çalışanını ilgilendiren Çerçeve Sözleşme’de belirlenen ilk 6 ayda 
yüzde 4, ikinci 6 ayda yüzde 4 olan zam oranlarının bugünkü enflasyon değerlerine göre yeniden belirlenmesini istedi 

Yaklaşık 1 milyona yakın kamu 
işçisi, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 
kadroya geçti. Böylece Türkiye’deki 
“taşeron” anlayışı kaldırılmış oldu. 
Bu konuda önemli mücadele veren 
sendikalar, elde edilen kazanımın 
oldukça önemli olduğunu belirtmiş-
lerdi. Bu kazanımın ardından şimdi 
de yine binlerde kamu işçisini ilgi-
lendiren önemli bir konu gündeme 
geldi. Geçtiğimiz yıl yapılan çerçeve 
sözleşme ile ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 
6 ay yüzde 4 olmak üzere 2019 için 
belirlenen ücret zamlarının bugün-
kü enflasyon rakamlarının altında 
kalmasının kabul edilemez olduğu-
nu belirten sendikalar, bu oranların 
bugünkü enflasyon oranlarına göre 
yeniden belirlenmesini istiyor. 

TAŞERON SİSTEMİ BİTTİ 
Konuyla ilgili değerlendirmeler-

de bulunan Tüm Belediye ve Genel 
Hizmet İşçileri (HİZMET-İŞ) Sen-
dikası Mali İşlerden Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, 
HİZMET-İş olarak taşeron sistemin 
bitmesi için büyük mücadeleler ver-
diklerini söyledi. 2014 yılında bunun 
için kampanyalar başlattıklarını ha-

tırlatan Yıldız, süreci şöyle anlattı, 
“O dönemde toplu iş sözleşmesi 
yapma imkanı yoktu, kanun müsa-
ade etmiyordu. Üyelerimiz yapıldı 
2014’ün 6. ayındaki istatistiklerde 
100 bine yakın arkadaşımız HİZ-
MET İŞ’e üye oldu. İster istemez bu 
arkadaşlarımızın sorunlarını çözme 

gibi bir yükümlülüğümüz oldu. Biz 
ciddi manada, bu arkadaşların toplu 
iş sözleşmesi yapabilmesi için Mec-
lis’te bir kanun çıkartma mücadelesi 
verdik. Bu mücadelenin neticesinde 
bir kanun çıktı ve bu kanunla birlikte 
toplu iş sözleşmesi imzalanmasının 
önü açıldı. Toplu sözleşmeler im-

zalanmaya başladı. 2015 yılında bu 
çalışan arkadaşlarla ilgili özel sözleş-
meli personel yasası gündeme geldi. 
Biz bu yasaya karşı çıktığımızı ifade 
ettik. Bunun sonucunda özel sözleş-
meli personel konusu askıya alındı 
geçtiğimiz 2017 yılının Aralık ayında 
Cumhurbaşkanımız Meclis’te bun-
dan sonra taşeron işçinin olmayaca-
ğını bütün taşeron işçilerin kadroya 
geçeceğini açıkladı. 2018’in Nisan 
ayında 450 bin civarında kamuda 
çalışan arkadaşımız kamunun kad-
rolu işçisi oldu. 400 bin civarında ar-
kadaşımız da belediyelerin kurduğu 
imtiyazlı şirketlere geçtiler. Burada 
en büyük kazanç; kölelik dediğimiz 
taşeron sistemi bitmiş oldu.”

ZAM ORANLARI GÜNCELLENMELİ 
Bu kazanımın ardından 696 

sayılı kanunla taşerondan kadroya 
geçen işçilerle ilgili Çerçeve Söz-
leşme’nin yayımlandığı hatırlatan 
Yıldız, “Bu sözleşmede o zamanki 
enflasyon oranlarına baktığımız za-
man enflasyon oranı yüzde 9-10’lar-
daydı ve o gün 2019 için birinci 6 ay 
yüzde 4, ikinci 6 ay yüzde 4 olmak 
üzere ücret zamları belirlendi. Ama 
bugün hükümetin açıklamış olduğu 

enflasyon oranları yüzde 20.30.  Biz 
şunu istiyoruz; o zamanki şartlara 
göre ücret zamları makul olabilir 
ama bugünkü enflasyon şartlarına 
göre bu zam oranları makul değil. 
Biz istiyoruz ki emekçi kesim bunun 
faturasını ödemesin. Biz ücret zam-
larının yüzde 20.30’a çekilmesini 
istiyoruz. Bu anlamda biran önce 
bu konunun giderilmesini istiyoruz. 
hükümetimiz bugüne kadar çalış-

ma yaşamıyla ilgili her türlü konuda 
bize destek oldu, bizim sorunlarımızı 
çözmüş oldu. Biz bu noktada da hü-
kümetimizin bu sorunu çözeceğine 
inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 
SENDİKALILIK ORANLARI ARTMALI 

Sendikal faaliyetlerle ilgili de kısa 
değerlendirmelerde bulunan Yıldız, 
Türkiye’de sendikacılığın önemli 
bir noktada olduğunun altını çizdi. 
Verilen mücadeleler neticesinde 
ciddi kazanımlar elde edildiğini dile 
getiren Yıldız, “Sendikalılık oranı 
Türkiye’de yüzde 15’lerde bu ciddi 
anlamda düşük bir oran. Bu konuda 
kendimize özeleştiri yapabiliriz bu 
oranların artırılması gerekiyor. Özel 
sektörde sendikacılıkta istediğimiz 
durumda değiliz. Bugün kamuda 
toplum yararına çalışan bir kesim 
var, bunların örgütlenmesi yok. Biz 
aynı şekilde bu arkadaşlarımızı da 
sendikamıza katmak istiyoruz. Yine 
ev temizliğine giden, evde bakım 
hizmetlerine giden bizim iş kolumu-
za giren arkadaşlarımız var onları da 
sendikamızın bünyesine kazandır-
mak için mücadele ediyoruz” diye 
konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Zamlar yeniden belirlenmeli!

Celal Yıldız 
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‘Güleryüzlü belediyecilik arzuluyoruz’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe-
lerde görev yapan Büyükşehir’e 
bağlı bölge şefleriyle bir araya ge-
lerek gönül belediyeciliğine vurgu 
yaptı. Halka daha açık, sorunları 
daha güler yüzlü ve hızlı çözebilen, 
vatandaşa mutlaka olumlu cevap 
veren bir anlayış ortaya koyma-
ya çalıştıklarını kaydeden Başkan 
Altay, “Bulunduğunuz bölgede 
halkımızın muhatapları sizlersiniz. 
Bugüne kadar önemli işler yaptık 
ama bundan sonra kendimizi geliş-
tirerek daha güzel işler yapmamız 
gerekiyor” dedi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin 31 ilçede görevli bölge şefleri 
ve yöneticilerle bir araya geldi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Fen İş-

leri, İtfaiye, Çevre Koruma ve Kont-
rol, Kaynak Geliştirme ve İştirakler, 
KOMEK ve ASEM birimlerinin böl-
ge yöneticilerine hitap eden Başkan 
Altay, Yeni Büyükşehir Yasası kap-
samında sorumluluk alanına giren 
ilçe ve beldeleri ziyaret ettiklerini 
belirterek, bu ziyaretleri rutin hale 
getirip sıklıkla istişarelerde buluna-
caklarını ifade etti. 

GÜLER YÜZLÜ BELEDİYECİLİK 
YAPMAYI ARZU EDİYORUZ 

Güler yüzlü belediyecilik anla-
yışını geçmişte olduğu gibi bugün 
de devam ettirmek istediklerini 
kaydederek, gönül belediyeciliğine 
dikkat çeken Başkan Altay, “Bugü-
ne kadar emek veren arkadaşları-
mıza teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni 
bir dönem başlıyor. Daha güler 

yüzlü bir belediyecilik yapmayı arzu 
ediyoruz. Daha halka açık, halka 
dokunabilen, sorunları daha güler 
yüzlü ve hızlı çözebilen, vatandaşa 
mutlaka olumlu cevap veren bir 
anlayış ortaya koymaya çalışıyoruz” 
diye konuştu. 

HALKLA İLETİŞİM ŞEKLİNİZ 
BİZİM KARNEMİZ OLUYOR 

Halka yönelik olumsuz tüm ta-

vırlardan uzak kalmak gerektiğine 
vurgu yapan Başkan Altay, halkla 
ilişkilerde nezaket uyarısı yaptı. 
Başkan Altay, “Bulunduğunuz böl-
gede halkımızın muhatapları siz-
lersiniz. Dolayısıyla siz nasıl davra-
nırsanız bizim karnemiz bu yönde 
oluyor. Bunun için yaptığınız iş çok 
kıymetli. Hatta sizinle iletişimleri 
tüm belediye çalışanları için bir kar-

ne oluyor. Sizin davranışınız bütün 
belediye için algılara artı veya eksi 
yönde bir katkı sağlıyor. Bugüne 
kadar önemli işler yaptık ama bun-
dan sonra kendimizi geliştirerek 
daha güzel işler yapmamız gereki-
yor. Bu konuda hepinize güvenimiz 
tamdır” ifadelerini kullandı. 

KIŞ ÇALIŞMALARI 
İÇİN EKİPLERE TEŞEKKÜR 

Büyükşehir ekiplerinin zorlu kış 
döneminde bütün ilçelerde kapalı 
yol kalmaması için başarılı bir sınav 
verdiğini dile getiren Başkan Al-
tay, “Kar temizleme çalışmalarında 
göstermiş olduğunuz gayretlerden 
dolayı sizi tebrik ediyorum. Saha-
dan çok güzel fotoğraflar geldi. Çok 
zor şartlarda çalıştığınıza ama çok 
başarılı olduğunuza şahit olduk. 
Tüm bunlardan dolayı teşekkür 
ediyorum” dedi. n HABER MERKEZİ 

Doğu Türkistan 
için duaya duralım

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, Doğu Türkistan’da 
devam eden Çin zulmüyle ilgili bir 
açıklama yaptı. Doğu Türkistan’da 
bir insanlık dramının yıllardır de-
vam ettiğini dile getiren Karaca, 
Çin tarafından bölgede sistematik 
bir asimilasyon yapıldığına işaret 
etti. 

“Çin, bu topraklarda yaşayan 
Uygur Türklerine doğum yasağı, 
göçe zorlama, İslam dinini inkar 
etme, uzun kıyafet giymeme, 
sakal bırakmama, zorla alkol kul-
landırma gibi başlıklar altında 
kültürel-dini kısıtlama, baskı ve 
işkence uyguluyor” diyen Karaca, 
sözlerine şöyle devam etti, “2009 
yılından itibaren giderek hızla-
nan bu zulüm, eğitim merkezi, 
rehabilitasyon merkezi adı altın-
da dünyaya lanse edilen yüksek 
duvarlarla örülü toplama kampla-
rında acımasız bir şekilde devam 
ediyor. BM raporlarına göre bu 
kamplarda resmi rakamlara göre 
1 milyon Uygur Türkü bulunur-
ken esasen bu rakamın 5 milyona 
yakın olduğu tüm insanlık tara-
fından bilinen bir gerçek olarak 
göze çarpıyor. Doğu Türkistan’da 

tutuklanan ve gözden kaybolan 
insan sayısı günden güne artıyor. 
Kaybolan bu masum insanların, 
sayısı 40’ ı bulan toplama kamp-
larında olduğu veya hunharca 
katledildiği düşünülüyor. 

Menfaatleri söz konusu olunca 
tüm dünyayı ayağa kaldıran kuru-
luşların sadece uzaktan takip ettiği 
ve eksik raporlar tuttukları Doğu 
Türkistan özgür yaşam ve barış 
bekleyen bir yurt olarak bizlerin 
içini acıtıyor. Son olarak alınan 
haberlere göre okuduğu türküler 
ve söylediği destanlarla mazlum 
Doğu Türkistan halkının sesi olan 
sanatçı Abdürehim Heyit haksız 
yere tutulduğu hapishanede şehit 
edildi. Tüm Uygur şehitlerinin me-
kanı cennet olsun. 

Yurdumuzun dört bir yanın-
da bu zulmü duyurmak ve tüm 
dünyayı harekete geçirmek için 
protestolar yapılmakta. Bizler de 
tüm insanlığa, tüm Müslümanla-
ra ve tüm dünyaya sesleniyoruz; 
“Doğu Türkistan’daki zulme sessiz 
kalmayalım. Çin’ in baskıcı politi-
kalarını hep birlikte lanetleyelim, 
Zulme Karşı Duaya Kalkalım.”
n HABER MERKEZİ

KONTİMDER’den
ilk iş babalık eğitimi

Anne Çocuk Eğitim Vak-
fı (AÇEV) işbirliği ile KONTİM-
DER’de düzenlenen İlk İş Babalık 
eğitimim ikincisi tamamlanarak 
sertifikalar verildi.  Dernek mer-
kezinde düzenlenen Baba Destek 
Programına katılan babalar sertifi-
kalarını aldılar. 

10 hafta boyunca haftada bir 
gün 2 saat eğitim alan kursiyer 
babalara eğitimi Baba Destek 
Programı Grup Lideri Davut Yavuz 
tarafından verildi.  Davut Yavuz, 
AÇEV’in 1996 yılından bu yana 
yürüttüğü Baba Destek Programı 
(BADEP) ile babaların çocuk geli-
şimi üzerindeki önemini vurgula-
mak ve babalık rollerini güçlendir-
mek üzere çalışmalar yürüttüğünü 
belirterek, 2017 yılında İlk İş Ba-
balık kampanyasını hayata geçirdi-

ğini söyledi. Yavuz, şöyle konuştu: 
“İlk İş Babalık kampanyası, baba-
ların çocuklarının bakımında, ge-
lişiminde sorumluluk üstlendiği, 
çocukları ile karşılıklı ve yakın ilişki 
kurduğu, birlikte zaman geçirdiği 
ilgili babalık modelinin öneminin 
tüm toplumda anlaşılmasını he-
defliyor. Kampanya kapsamında 
farklı illerde, çeşitli yerel paydaşlar-
la ilgili babalığı gündeme getirecek 
faaliyetler düzenlenmesi planlanı-
yor.Yıl boyunca gerçekleştirilecek 
ve farklı mecralar üzerinden “ilgili 
babalık” konusunu gündeme ta-
şıyacak faaliyetler arasında; far-
kındalık, eğitim ve bilinçlendirme 
çalışmaları, araştırma lansmanı, 
sosyal medya kampanyaları ve fo-
toğraf sergisi yer alıyor.”
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, iyi bir hizmet planlaması yap-
mak için mahalleleri ziyaret ederek sorunları yerinde tespit ettiklerini söyledi

Hizmet planlaması için 
sorunlar tespit ediliyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı,  ilçe merkezi dı-
şındaki mahalle muhtarlarını ziyaret 
etti. Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer ve ilçe yöne-
tim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği 
ziyaretlerde daire müdürleri de hazır 
bulundu. 

Selçuklu’da ilçe merkezinde sür-
dürülen inceleme çalışmaları ve va-
tandaş ve muhtarlarla yapılan görüş 
alışveriş programları, aynı uygula-
ma kapsamında uzak bölgelerdeki 
mahallelerde de yapılıyor. Ankara 
Yolu üzerinde bulunan Büyükkaya-
cık Mahallesiyle başlayan ziyaret-
lerde yine aynı güzergâhta bulunan 
Tömek, Karaömerler, Eğribayat, 
Kervan, Kızılcakuyu, Yazıbelen, Ka-
leköy, Çaldere, Güvenç, mahalle-
lerinde muhtarlarla bir araya gelen 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, mahallelere yapılan 
ve proje aşamasında olan çalışmaları 
inceledi,  vatandaşlardan gelen istek 
ve önerileri dinledi.

Selçuklu İlçesinde yapılan tüm 
faaliyetleri muhtarlarla sık sık de-
ğerlendirdiklerini ve bunun için 
Muhtarlarla birlikte istişare toplan-
tılarında bir araya geldiklerini ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, ilçe merkezi-
ne uzak olan mahallelerde yapılan 
sosyal tesislerin ve altyapı çalışma-
larının ilçeye katma değer sağladı-
ğını belirtti. Başkan Pekyatırmacı, 
ziyaretlerde proje aşamasında olan 
hizmetlerin amacına uygun olarak 
değerlendirildiğini, yine mahalle sa-
kinlerinden gelen taleplerin birinci 
ağızdan dinlenerek çalışmalara yön 
verildiğini söyledi.

Selçuklu Belediyesi olarak mer-
kez mahallelerde yürütülen bele-
diye hizmetlerinin ilçe merkezine 
uzak mahallelere de en iyi şekilde 
sunmaya çalıştıklarını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Belediyecilik hizmet-
lerinde istişare ve çalışma programı 
oluşturmanın başarıyı getirdiğini 
söyledi.  Selçukluda görev yapan 

mahalle muhtarlarıyla bire bir gö-
rüştüklerini ifade eden Başkan Pek-
yatırmacı, “İyi bir hizmet planlaması 
için tüm mahalle muhtarlarımızla 
bire bir görüşerek mahallelerimizi 
yerinde inceliyoruz. Bu hafta sonu 
ilçe merkezimize uzak olan ma-
hallelerimizde muhtarlarımızla ve 
hemşehrilerimizle istişarelerde bu-
lunduk. Bu şekilde bir taraftan ya-

pılan hizmetleri, devam eden pro-
jeleri yerinde değerlendirdik, diğer 
taraftan yeni taleplere ve görüşlere 
zemin oluşturduk. Tüm çalışmaları-
mızda bizlere her zaman destek olan 
muhtarlarımıza teşekkür ediyorum, 
ilçemizin gelişimi için hiç ara verme-
den büyük bir heyecanla çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seyit Karaca

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Büyükkayacık, Tömek, Karaömerler, Eğribayat, Kervan, Kızılcakuyu, Yazıbelen, 
Kaleköy, Çaldere, Güvenç mahallerini ziyaret ederek sorunları yerinde tespit etmek amacıyla istişarelerde bulundu.
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Keçi sürülerini otlatmak için zorlu yolculuk
Beyşehir’de hafta sonu etkili olan kar 

yağışının ardından kapalı mekanlarda tu-
tulan keçi sürüleri, bölgede yağışın etkisini 
yitirmesi sonrasında yeniden açık alanlara 
çıkarılıyor. Bölgedeki bitki örtüsünden is-
tifade etmek için dağlık alanlarda otlatılan 
keçi sürüleri, su ihtiyaçlarını da güzergah 
üzerindeki çeşmeler ile eriyen kar sularının 
oluşturduğu küçük göletlerden karşılıyor. 
Keçi sürülerinin kar üzerindeki yürüyüşü 
ise kartpostallık görüntüler oluşturuyor. 
Şamlar Mahallesi’nde keçi sürüsünü otla-
tan Abdi Yıldızdağ, yerleşim merkezinde 
300 civarında keçi beslediklerini belirterek, 
“Kar yağmadığı ve yağış olmadığı sürece 
her gün hayvanlarımızı dağlık alana otlat-
maya çıkarıyoruz.” dedi. Yağışlı havalarda 
keçileri yem ve samanla kapalı mekanların-
da beslediklerini vurgulayan Yıldızdağ, kar 
yağışının durmasının ardından ise hayvan-
ları dağlık alanlara götürdüklerini belirtti.
n İHA

Hadim’de kar kalınlığı 2 metre-
yi bulan Armağan Yaylası’nda, bir 
dernek tarafından kayak şenliği dü-
zenlendi. Şenliğe katılanlar naylon-
lar, lastiklerin içi ve ikiye bölünmüş 
bidonlarla kayak yaptı. 

Hadim Eğitim Kültür Mirasını 
Yaşatma, Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği fotoğraf sanatçısı 

Abdullah Balon’un desteği 2000 
rakımlı Armağan Yaylası’nda kayak 
şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan-
lar ise naylonlar, şambreller ve iki-
ye bölünmüş plastik bidonlarla ka-
yak yaptı. Kayak şenliği barbekü ve 
müzik keyfiyle sona erdi. 

İstanbul’da oturan ve 1999 yı-
lında Hadim Eğitim Kültür Mirasını 

Yaşatma, Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği’ni kuran fotoğraf 
sanatçısı Abdullah Balon, ‘’Derneğin 
12 yıl başkanlığını yaptıktan sonra 
bıraktım. Dernek tarafından şenlik 
düzenlendi. 

Güzel bir gündü. Birlik ve bera-
berlik içinde olduk. Zaman hızlı geçi-
yor. Birbirimize daha sevgi ve saygı 

içinde hareket edersek daha mutlu 
oluruz. Kopuyoruz birbirimizden. 
Onun için birlik ve beraberlik içinde 
keyifli bir gün oldu.’’ dedi.  

Dernek Başkanı Zeki Kavrak da 
Orta Toroslarda yer alan Hadim’e 
kayak merkezi yapılması gerektiğini 
belirtti.
n DHA

Beyşehir’de düz damlı 
evlerde kar temizliği

Beyşehir’de iki gündür etkili 
olan kar yağının durmasının ar-
dından dış mahallelerde düz damlı 
evlerin toprak damlarına çıkan ai-
leler, karları kürümek için seferber 
oldu. 

Beyşehir’e bağlı Şamlar Ma-
hallesinde yağan kar yağışı yerle-
şim merkezini beyaz bir görüntü-
ye bürüdü. Dağlık alanda kurulu 
mahallede, kar yağışının etkisini 
yitirmesinin ardından çatısı olma-
yan düz toprak evlerinin damları-
na çıkan aileler, saatlerce devam 
eden kar temizliği yaptı. Damlar 
karlardan küründükten sonra taş 
silindirlerle sıkıştırma işlemi yapıl-
dı. Tehlikeli olmasına rağmen ah-
şap merdivenlerden damlara çıkıp 
inen yaşlı kadınlar da yükseklerde 
karları temizlemek için ellerinde 
küreklerle seferber oldu. Beyşehir 
kent merkezinde ikamet eden bazı 
aileler ise yazın kaldıkları mahalle-
sine gelerek, toprak damlı evlerin-
de ailelerin yürüttüğü çalışmalara 
katıldı. Bazı aileler imece usulü 

yardımlaşarak düz damlı evlerde 
kar temizliği için bir araya geldi. 

Şamlar Mahallesi Muhtarı 
Eyüp Bulduk, yaşadıkları yerleşi-
min ilçenin bir dağ köyü olduğunu 
vurgulayarak, birçok düz ve toprak 
damlı yapının bulunduğunu vur-
guladı. Her kar yağışı sonrasında 
köydeki bu yapıya sahip evlerde 
ikamet eden ailelerin damlara çı-
karak karları kürüdüğünü ve taş 
yuvaklarla sıkıştırarak eriyen kar 
sularının evlerinin içine akmaması 
için çaba gösterdiğini belirten Bul-
duk, dağ köylerinde kış dönemin-
de yaşanan bu mesaiden dolayı 
özellikle belli bir yaşın üzerindeki 
insanlar için yaşamın biraz daha 
zor olduğunu söyledi. Mahalle sa-
kini aileler ise, kar yağışının dur-
masının ardından düz damlı evlere 
sahip yediden yetmişe herkesin 
damlarda kar temizliği yapıp, taş 
yuvakla sıkıştırma yaptığını belir-
terek, yıllardan beri her kış döne-
minde yörede bu geleneğin sürdü-
rüldüğünü kaydetti. n İHA

Beyşehir Süt Birliği’nde 
Selvi, güven tazeledi

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir 
Süt Birliği Başkanlığı’nın olağan 
genel kurulu yapıldı. Genel kurulda 
yapılan seçimlerde birlik başkanlı-
ğına yeniden Mehmet Selvi seçildi. 
İki adayın yarıştığı seçimlerde açı-
lan sandıkların ardından yeşil liste 
ile seçime giren mevcut başkan 
Mehmet Selvi 358 oy, beyaz liste 
ile yarışa dahil olan Süleyman Ce-
rav 190 oy aldı. Seçimler sonucun-
da Mehmet Selvi ve yönetimdeki 
isimler olan Yaşar Çetin, Harun 
Şenbağcı, Ahmet Öz, Uğur Ayan, 

Tahir Selvi, Muzaffer İnle 4 yıllığı-
na yeniden işbaşına getirildi. Birlik 
Başkanı Selvi, seçimlerin ardından 
yaptığı konuşmada, kendisini yeni-
den bu göreve layık gören üyelere 
teşekkür ederek, “Seçimlerimizi 
kazandık, ilçemize hayırlı olsun. 
Rabbim mahçup etmesin. Bizlere 
destekleyen desteklemeyen herke-
se teşekkür ediyorum. Hepsine de 
bundan sonraki süreçte elimden 
gelen tüm desteği, yardımı yapa-
cağımı belirtmek istiyorum.” dedi.
n AA

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Aladağ’da bir araya gelerek, kayak merkezi oluşturulacak alanda incelemelerde bulundu

Derbent Aladağ 
istikbal vadediyor

Konya’nın kış sporları merkezi 
haline gelen Derbent Aladağ’ın mi-
safirleri bu kez kent yöneticileriydi. 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak 
ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, kış etkinlik-
lerinde buluştu. İkiliye Derbent 
Belediye Başkanı Hamdi Acar da 
eşlik etti. Konya Valisi Cüneyit Or-
han Toprak ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Der-
bent Belediyesi’nin ev sahipliğin-
de düzenlenen kış etkinliklerinde 
Aladağ’da bir araya gelerek, kayak 
merkezi oluşturulacak alanda ince-
lemelerde bulundu.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
“Halkımızın mekanik bir tesis olma-
masına rağmen büyük bir coşkuyla 
ve büyük bir istekle buraya geldik-
lerini görüyoruz. Bizim için önemli 
olan ailelerin bir arada vakit geçir-
mesi. Evde ayrı odalarda bilgisaya-
rın başında oturan çocuklar ve anne, 
babalar Aladağ’da akşama kadar 
birbirinin kızağını çekiyor, beraber 
kayıyor ve karın tadını çıkartıyor. 
Bu da şunu gösteriyor. Konya’da 
böyle bir kayak tesisine ihtiyaç var” 
dedi. Kendisinin de kayak sporları 

ile yakından ilgilendiğini hatırlatan 
Vali Toprak, “Karın çok iyi biriktiği 
noktalar var. İnşallah bunları değer-
lendirdiğimizde burası istikbal va-
dediyor. Master planını uygulamaya 
geçirmek şu aşamada gerçekçi gö-
zükmüyor. Kamu kaynaklarının ta-
sarruf ilkeleri içerisinde harcandığı 
bu dönemde kayak tesisine çok bü-
yük rakamların harcanmasını ben 
çok mantıklı görmüyorum fakat, bi-
zim kendimize göre bazı düşüncele-

rimiz var. Benim burada vali olarak 
ilk amacım,önümüzdeki sezon için 
inşallah kayakla bir pistin üzerinde 
mekanik tesisleri kurup kayak yap-
ma imkanını sağlamak” ifadelerini 
kullandı. 

Konya’nın Aladağ Kayak Mer-
kezi’ne olan yoğun ilgisinden dolayı 
mutlu olduklarını ve tesisleri kazan-
dırmak için ellerinden geleni yap-
tıklarını söyleyen Derbent Belediye 
Başkanı Hamdi Acar da “İnşallah 

bu projeyi tüm Konya olarak hayata 
geçireceğiz. Şu anda Konya’nın bu 
projeye ihtiyaç duyduğunu herkes 
gözlemliyor. Kaldı ki burayı sadece 
kayak tesisi olarak düşünmemek 
gerek. Burası 365 gün doğa spor-
larıyla Konya’nın ihtiyacına cevap 
verecek. Ben bu projenin inşallah 
hiç olmazsa birinci etabının en kısa 
zamanda yapılacağına inanıyorum” 
dedi.  
n HABER MERKEZİ

2 bin metre yükseklikte kayak şenliği



6 HABER 12 ŞUBAT 2019

Köpekleri ayakları bağlı
ve ölü halde buldular!

Bozkır’da 7 köpek, ayakları 
bağlı halde ölü bulundu. Alınan 
bilgiye göre, Gölcük Yaylası’na 
yürüyüş yapmak için giden dört 
arkadaş, yol kenarındaki karların 
üzerinde gördükleri kan izlerini 
takip edince ayaklarından bağlan-
mış 7 köpeğin ölüsünü buldu. Yü-
rüyüş yapanlardan Cemil Türkan 

yaptığı açıklamada, Bozkır-Antalya 
kara yolunda dört arkadaş yürü-
yüş yaptıklarını söyledi. Bölgeden 
geçerken tesadüfen kan izleri gör-
düklerini ifade eden Türkan, “Yak-
laştığımızda ayakları bağlanmış 
7 köpek ölüsü gördük. Dehşete 
kapıldık. Büyük ihtimalle dün atıl-
mış.” dedi. n AA

Trafik ekipleri sürücülere
bilgilendirici broşür dağıttı

Aksaray’da polis ekipleri yap-
tıkları uygulamalarla sürücüleri 
bilgilendirerek broşürler dağıttı. 
İçişleri Bakanlığı tarafından tra-
fik kazalarının en az seviyeye dü-
şürülmesi, can ve mal kaybının 
önlenmesi amacıyla başlatılan 
trafik bilinci eğitimi kapsamında 
Aksaray’da sürücülere yönelik 
bilgilendirme yaptı. Şehrin belirli 
bölgelerinde görev alan İl Emni-
yet Müdürlüğü Trafik Tescil ve 
Denetleme Şubesi ekipleri, İçişle-
ri Bakanlığı tarafından bastırılan 

el broşürlerini sürücülere dağıttı. 
Otomobilleri tek tek durdurarak 
bilgilendirme yapan polis ekiple-
ri, kentin birçok bölgesinde aynı 
uygulamayı gün boyu sürdürdü. 
Özellikle yayaların önemine vurgu 
yapan, yayaların geçiş üstünlüğü-
nü anlatan polis ekipleri, yayalara 
yol vermeme hakkında uygulanan 
trafik cezalarıyla ilgili de bilgiler 
aktardı. Uygulamalardan memnun 
olduğunu belirten vatandaşlar ise 
bu tür çalışmaların devam etmesi 
gerektiğini söyledi. n İHA

Yaklaşık 2 yıl önce başlatılan Ebe – Gebe Okulu projesiyle eğitim alan doğum destekçileri, anne adaylarına 
adeta kılavuz oldu. Bu okula giden anne adaylarının büyük bölümü normal doğumu tercih etti

Bu okula giden
sezaryenden vazgeçti

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara 
ile birlikte yaklaşık iki yıl önce baş-
latılan ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ 
projesi ile ilgili sürdürülen çalışma-
lar hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç’tan bilgi aldılar. 
Doğum destekçilerinin aldığı eğitimi 
yerinde takip eden ve eğitime katı-
lan gönüllü doğum destekçisi ebe-
lerle sohbet eden Milletvekili Usta 
ve Genel Müdür Kara, projenin sağ-
lıklı ve başarılı bir şekilde ilerleme-
sinden dolayı duydukları memnuni-
yeti dile getirdiler. Sağlık Bakanlığı 
yöneticileri tarafından projenin nasıl 
devam ettiğinin bire bir tespit edil-
mesinin projenin geleceği açısın-
dan son derece önemli olduğunu 
ifade ederek konuşmasına başlayan 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, “Projeye iki yıl önce başlarken 
önümüze koyduğumuz hedeflere 
yaklaşıyor olmaktan dolayı oldukça 
memnunum. Çok şükür proje saye-
sinde doğumhanelerimizde yapmak 
istediğimiz değişiklikleri yaratmayı 
başardık. Bu nedenle projemize bü-
yük önem vererek gerekli desteği 
sağlayan İl Sağlık müdürümüze, 
eğitimci hocalarımıza ve sağlık çalı-

şanı ebelerimize emekleri nedeni ile 
teşekkür ediyorum. Onların destek-
leri ve çabaları ile bu güzel noktalara 
gelmeyi başardık” dedi. Hedefleri-
nin sadece Konya da değil Tüm Tür-
kiye’de ve bütün doğumhanelerde 
aynı değişimin başlatılabilmesi oldu-
ğunun da altını çizen Usta, “Hedefi-
miz projenin pilot proje uygulaması 
olarak kalmaması ve tüm Türkiye de 
ve bütün doğumhanelerde aynı de-
ğişimin başlatılabilmesidir. Çünkü 
ülkemiz sezaryen oranlarının yük-
sekliği ile maalesef hala gündemde. 
Bu oranları düşürmek için hepimiz 
el birliği ile çalışmaya devam etme-
liyiz. Bir işi hayal edip, başarmak için 
de çabalarsak eninde sonunda he-
defe ulaşırız” dedi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Ge-
nel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara da, 
‘Ebe-Gebe Okulu Projesi’ ile temel 
hedefin normal doğumu teşvik ede-
rek sezaryen oranlarının düşürül-
mesi olduğunu, bu konunun Sağlık 
Bakanlığı’nın da en önemli hedefleri 
arasında yer aldığını ifade etti. Doç. 
Dr. Kara,  “Projenin olumlu sonuç-
larının görülmesi ve rapor edilmesi 
ile birlikte Sağlık Bakanlığı’nın politi-
kaları içerisine bu projenin de eklen-
mesi ve Türkiye genelinde yaygın-
laştırılması mümkün olabilir” dedi. 
Sağlık çalışanlarının ve özellikle ebe-
lerin bu projeye inanması ile proje-
nin başarıya ulaşmasının mümkün 
olacağını vurgulayan Genel Müdür 
Kara, ebelerin doğum destekçisi 

eğitimlerini almadan önce ve eği-
timi aldıktan sonra ki düşünceleri-
nin kendileri açısından son derece 
önemli olduğunu vurgulayarak pro-
je de emeği geçenlere teşekkür etti. 
Projenin başlamasında ve bugünle-
re gelmesinde büyük çaba sarf eden 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta’ya ve projeyi yerinde görmek 
amacıyla Konya’ya gelen Doç. Dr. 
Fatih Kara’ya teşekkür ederek ko-
nuşmasına başlayan Prof. Dr. Koç 
da, “Genel Sekreterlik dönemimiz-
den bu yana projeye gönül verdik. 
Hep birlikte el ele olunca da gerçek-
ten güzel bir aşamaya getirdik. Bu 
projenin en önemli aşamalarından 
biri de siz gönüllü doğum destek-
çilerimizin aldıkları bu eğitimlerdir. 
Bizler İl Sağlık Müdürlüğü olarak, 
doğum destekçisinin nöbetli olarak 
yani normal doğum ebeliği haricin-
de de nöbetlere girmesini arzu edi-
yoruz. İnşallah sayın vekilimizin ve 
bakanlığımızın desteği ile ülkemiz 
adına üniversite, özel ve kamu has-
tanelerimizle birlikte bu projeyi Kon-
ya’dan Türkiye’ye uzanan örnek bir 
proje olarak desteklemeye devam 
edeceğiz. Proje kapsamında belirle-
diğimiz hedeflere de yaklaştığımız 
kanaatindeyim” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Çaldıkları koyunları 
satarken yakalandılar

İşadamı İbrahim Akgül
sobadan zehirlenerek öldü

Karaman’da çaldıkları koyun-
ları satarken yakalanan 4 kişi, 
adliyeye sevk edildi. 

Alınan bilgiye göre, Kara-
man İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, merkeze bağlı Çakırbağ 
köyünde V.K. (69), isimli şahsın 
ahırından 21 adet küçükbaş hay-
vanın kimliği belirsiz kişilerce 
çalınması üzerine soruşturma 
başlattı. Ekipler, yaptıkları çalış-
ma neticesinde çaldıkları koyun-
ları Konya’nın Ereğli ilçesinde sa-
tarken H.K. (24), Ş.A. (19), M.T. 
(18) ve C.Ç. (27), isimli kişileri 
suçüstü yakalandı.

Karaman’a getirilen ve iş-
lemleri tamamlanan 4 zanlı, 
daha sonra adliyeye çıkarıldı. 
Çalınan koyunlar ise sahibine 
teslim edildi. Bu arada şüpheli-

lerin, geçtiğimiz yıl Şubat ayında 
merkez bağlı İhsaniye köyünde 
10 küçükbaş hayvan hırsızlığı 

olayını da kendilerinin gerçekleş-
tirdiğini itiraf ettikleri öğrenildi.
n İHA

Beyşehir’de evinde ölü bulu-
nan Beyşehirli işadamı İbrahim 
Akgül’ün sobadan sızan karbon-
monoksit gazından zehirlenerek 
hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 
Edinilen bilgiye göre, Antalya’da 
yaşayan 63 yaşındaki işadamı İb-
rahim Akgül, geldiği memleketi 
olan Beyşehir’e bağlı Yeşildağ 
Mahallesi’ndeki sobalı olan evinde 
ölü bulundu. Kendisine ulaşılama-
yınca komşularının merak edip 
evine gittiği ve açık olan kapıdan 
içeri girmesiyle, uzandığı yatağın-
da hareketsiz vaziyette bulunan 
Akgül’ün sağlık ekipleri tarafından 
yapılan muayenede hayatta ol-
madığı belirlendi. Ölümü şüpheli 
bulunarak Beyşehir Devlet Hasta-
nesi morguna kaldırılan Akgül’ün 
yapılan ön otopside sobadan sızan 

karbonmonoksit gazından zehir-
lendiği belirlendi. Uzun yıllar yurt 
dışında kalan ve Antalya’da ika-
met eden Akgül’ün cenazesinin 

defnedilmesi için yurt dışındaki 
yakınlarının ilçeye gelmesinin 
beklendiği öğrenildi. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. n İHA

Otomobilin çarptığı 
yaya hayatını kaybetti

Konya’da otomobilin çarptığı 
yaya hayatını kaybetti. İsmail A. 
(30) idaresindeki 42 L 9007 plaka-
lı otomobil, merkez Meram ilçesi 
Hatıp Caddesi’nde, yolun karşısına 
geçmek isteyen yaya Ahmet Can-
kurtaran’a (64) çarptı. Ağır yarala-
nan Cankurtaran, kaldırıldığı Konya 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
hayatını kaybetti. Otomobilde bulu-
nan ve çarpışmanın etkisiyle yara-
lanan sürücünün kızı Ümmühan A, 
hastanede tedavi altına alındı. Araç 
sürücüsü İsmail A, ifadesi alınmak 
üzere polis merkezine götürüldü.
n AA

Binada çıkan yangın
güçlükle söndürüldü

Konya’da binanın ikinci katın-
daki dairede çıkan yangın, bitişik-
teki evlere sıçramadan söndürüldü. 
Merkez Meram ilçesi Şükran Ma-
hallesi’ndeki 4 katlı binanın ikinci 
katındaki dairede henüz belirlene-
meyen sebeple yangın çıktı. Kısa 
sürede büyüyen alevler, evin bü-
yük bölümünü etkisi altına aldı. 

Kısa sürede olay yerine gelen polis 
ekipleri, binada yaşayanları tahliye 
etti. Alevler, itfaiyenin yaklaşık bir 
saat süren çalışması sonrası kontrol 
altına alındı ve diğer dairelere sıçra-
madan söndürüldü. Yangının çıkış 
sebebinin belirlenmesine yönelik 
çalışmalar sürüyor.
n AA
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‘Azerbaycan’ı önemsiyoruz’‘Dürüst ve ilkeli olun’
TAİB Başkanı Mehdi Nağıyev ve 

yönetim kurulu üyelerinden oluşan 
heyet, ASKON Konya Şube yöneti-
mini ziyaret edip, ticari görüşmeler 
gerçekleştirdi

TAİB (Türkiye’deki Azerbaycan-
lı İş Adamları Birliği) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehdi Nağıyev ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Vügar Abdullah, 
RövşenŞahbazov ASKON Konya 
Şubesi’ni ziyaret etti. ASKON Konya 
Şube Başkan Vekili Ali Umur ve AS-
KON Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan 
Özdemir, Halil Aytemirile Mehmet 
Rıza Özsakal tarafından karşılanan 
heyet ile karşılıklı iş görüşmeleri 
gerçekleştirildi. TAİB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehdi Nağıyev, Tür-
kiye ile Azerbaycan arasındaki ticari 
hacmi daha da genişletmek adına 
faaliyet gösterdiklerini ifade etti. 
Mehdi Nağıyev, “Konya’da yaptı-
ğımız ziyaretlerden çok memnum 
kaldık. Konya Azerbaycan için çok 
önemli bir şehir. Geniş sanayisi ile 
birçok ürün buradan tedarik edile-
biliyor. Biz bunu ASKON ve diğer 
STK’larımızın yönetimleri sayesinde 
yakından görebildik. Türkiye bizim 
için çok önemli. Biz ayrılmaz iki kar-
deş el ele verirsek birlikte çok güzel 
yerlere gelebiliriz. Bu noktada bir 
birimizle alışveriş yaparak, iki ülke 
arasında ticaretin artırılmasına yö-
nelik çalışmalara hep birlikte destek 
olalım” dedi. 

Ziyaretten memnun kaldıklarını 
ifade eden ASKON Konya Şube Baş-
kan Vekili Ali Umur da, “Sizin gibi 
kardeş ülke sanayicilerinin bu ziya-
reti bizleri memnun etti. Hepiniz bu 

ülkede ticaret yapıyorsunuz. Şahit 
olmuşsunuzdur Azerbaycan’ın ne 
kadar sevilip önemsendiğine. Biz 
de ASKON olarak Azerbaycan ile 
ticareti çok önemsiyoruz. İki kar-
deş ülkenin ticari hacmi daha da 
genişlemeli. Rakamlar artmalı. Bu 
anlamda sizlerin öncülüğünde, bi-
zim de seferberliğimizle bu ticareti 

hızlandırabiliriz. Biz ASKON olarak 
elimizden geleni yapmaya hazırız. 
Ziyaretinizden dolayı hepinize şah-
sım ve ASKON Konya Şubesi adına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Ziyarette daha sonra ikili iş görüş-
meleri yapıldı. Ziyaret hediye takdi-
mi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından düzenlenen konferansa 
MÜSİAD Konya Şubesi 3. Dönem 
Başkanı Ziya Özboyacı konuk oldu. 
Başkan Özboyacı, genç iş adamla-
rına önemli tavsiyelerde bulundu. 
Çok sayıda Genç MÜSİAD üyesi-
ni katıldığı konferansta konuşan 
MÜSİAD Konya Şubesi 3. Dönem 
Başkanı Ziya Özboyacı, “Bütün ma-
kamlar, milletvekilliği, belediye baş-
kanlığı veya MÜSİAD Başkanlığı.., 
Hepsi geçici görevlerdir. Eğer siz 
kendinizin bu görevler için yaratıl-
dığını düşünürseniz hayatınızın en 
büyük yanlışını yapmış olursunuz. 
Bulunduğunuz noktada sizleri her-
kes sever, sayar ama asıl saydığı ve 
sevdiği yer işidir. Kişi işiyle tanınır. 
İşinizle hemhal olunuz. Cadde ve 
sokaklardaki insanlar sizleri işteki 
başarınızla değer verir. Bunun ya-
nında, bulunduğunuz görevi de en 
iyi şekilde yapmalısınız. Yolda biri 
sizi gördüğü zaman yolunu çevir-
memeli. Buna dikkat ediniz. Bizi biz 
yapan değere sahip çıkın ve değer-
leriniz doğrultusunda hayatınız tan-
zim edin.

MÜSİAD bize çok şey kazandı-
rıyor. MÜSİAD Kültürünü benimse-
miş bir gencin olaylara bakışı, otur-
ması, kalkması ve hatta yürüyüşü 
dahi farklıdır. Arkadaşlarınızla aile-
nizle zaman geçirmek yerine MÜ-
SİAD’a geliyorsunuz. Çünkü bizim 
bir misyonumuz var. Birlik ve be-
raberlik misyonumuz var. Bu birlik 
ve beraberliğinizi artırarak devam 
ettiriniz. 

Eğer bir aile şirketiyseniz mut-

laka ama mutlaka bir aile anayasa-
nız olmalı. Her şeyiniz açık olmalı, 
her bireyin sorumluluğu ve hakkı 
belli olmalıdır. Kimsenin kimseye 
diyeceği bir şey kalmasın. Şeffaf 
olun.  Belirlediğiniz ilkelerinize 
göre hareket ederseniz, cemiyette-
ki ve halk nezdindeki itibarınız ar-
tar, şirketlerinizdeki karlılığınızda 

artar. Siz dürüst ve ilkeli olursanız 
bütün zorluklar kolaylaşır, bütün 
kapılar size açılır” dedi.  Progra-
mın sonunda MÜSİAD Konya Şu-
besi Gençlik Kurulu Başkanı Safa 
Botsalı, MÜSİAD Konya Şubesi 3. 
Dönem Başkanı Ziya Özboyacı’ya 
hediye takdim etti. 
n HABER MERKEZİ

Konya Şeker, Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri’nin nitelikli hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla 2013 yılında faaliyete başlattığı Doku Kültürü Laboratuvarı’nda 27 çeşit 
tohum ve fide üretiyor. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bu sayede hem kaliteli ürün elde ettiklerini hem de ithal tohuma gidecek dövizin ülkemizde kaldığını vurguladı

Şeker, kendi tohumunu üretti
Hem patates tohumluğu konusun-

da yurtdışına bağımlılığı ortadan kal-
dırarak ithal tohumlara harcadığımız 
milyonlarca liralık dövizin ülkemizde 
kalmasını sağlamak, hem de dondu-
rulmuş parmak patates ve patates ni-
şastası üretimi yapmak için Konya Şe-
ker tarafından kurulan Seydibey Tarım 
Ürünleri Entegre Tesisleri’nin nitelikli 
hammadde ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla 2013 yılında faaliyete başlattığı 
Doku Kültürü Laboratuvarı’nda has-
talıklardan ari temiz ve genç patates 
tohumları üretiliyor. Patates sürgü-
nünden fide üretimi ile başlayan ve 
önce seralarda mini yumruların üretil-
mesi, sonrasında çiftçi şartlarında mini 
yumrulardan patates tohumlarının 
üretilmesi ile devam eden ve yaklaşık 
4 yıl süren patates tohumluğu üre-
tim süreçlerini başarıyla tamamlayan 
Konya Şeker,  ürettiği genç jenerasyon 
patates tohumluklarını 2 yıldır patates 
üreticisine dağıtmaya başladı. İlk hede-
fi bölge üreticisinin patates tohumluğu 
ihtiyacını tamamen yerli tohumla kar-
şılamak olan Konya Şeker,  uzun vadeli 
hedefini ise patates tohumluğunda 
ithalata ihtiyaç kalmamasını sağlamak 
olarak belirledi. Patates üretiminde 
hastalıklardan ari genç yerli patates to-
humluğunun kullanılması bir yandan 
tarımsal üretimde verimliliği arttırır-
ken, diğer yandan toprağın hastalan-
masının önüne geçiyor. Bütün bunlarla 
birlikte ülkemizin döviz sarfiyatının 
azaltılmasını da sağlıyor. 

Yurtdışından getirilen tohumluk-
lar, 6-7 kere çoğaltılmış olan jeneras-
yon yaşı yüksek yaşlı tohumlar olarak 
ülkemize girerken, hastalık etmenleri 
ile bulaşık olma riski de çok fazla ol-
duğu için ciddi anlamda verim kayıp-
larına yol açarken, topraklarımızın da 
kirlenmesine sebep olabiliyordu. Oysa, 
Konya Şeker’in Doku Kültürü Labo-
ratuvarında tamamen steril ortamda, 
patatesin sürgününden meristem 
kültürü ile elde edilen invitro patates 
bitkileri nod kültürü ile yani yapraklı 
gövde parçaları kesilerek mikro çoğal-
tım yapıldıktan sonra iklim kontrollü 

seralara aktarılıyor. Seralarda yaklaşık 
4 aylık gelişim sürecini tamamlayarak 
elde edilen patates mini yumruları ha-
sat ediliyor. Süper elit kademede ve 
jenerasyon yaşı sıfır, hastalıklardan ari 
olarak üretilen mini yumrular Konya 
Şeker tarafından 2 yıl arazide çoğaltıl-
dıktan sonra üreticilere tohumluk ola-
rak veriliyor.

ŞEKER FABRİKASI SICAK SUYU 
ISITIYOR, DOKU KÜLTÜRÜ 

LABORATUVARI VE SERALAR 
TOHUMLUKLARI ÜRETİYOR 

Patates tohumluğu üretmek için 
kurduğu Doku Kültürü Laboratuva-
rını ve Seralarını entegre sistem ile 
Şeker Fabrikasının üretim prosesinde 
kullandığı sıcak suyu seraların ve la-
boratuvarın sıfır maliyetle ısıtılmasın-
da değerlendiriyor. Çürük buhar da 
denilen ve üretim prosesinde tekrar 
kullanmak için soğutulması gereken 
suyu soğutma kulelerinde enerji har-
cayarak soğutmak yerine seralarda 
dolaştırarak hem seraları ısıtan hem 
de suyu sıfır maliyetle soğutan Konya 
Şeker, Türkiye’nin en büyük sera alan-
larından birini de kışın -30 dereceleri 
gören Konya’da kurmuş ve domates, 
salatalık, biber gibi sera ürünlerinin 
üretimini başlatmıştı. Sera alanlarında 
muzun yanı sıra tropikal bazı ürünlerin 
de deneme üretimlerini gerçekleştiren 
Konya Şeker, şimdi de aynı yöntemle 
ısıttığı laboratuvar özellikli seralarda 
hastalıklardan ari, yüksek verimli yerli 
patates tohumluğu üretimini de yapı-
lıyor.

3 YILDA 7.658 TON 
PATATES TOHUMU ÜRETTİK

Patates tohumluğunun laboratu-
var şartlarında üretimini tamamlayan 
ve mini yumruların tohumluk olarak 
kullanılabilmesi için çoğaltımı için arazi 
ekimine 2016 yılında başlayan Konya 
Şeker, 3 yılın sonunda 7 bin 658 ton 
patates tohumluğu üretti. Arazi şart-
larında elit kademede tohumluk pata-
tes üretiminin oldukça zor bir çalışma 
olduğunu belirten yetkililer, elit kade-
mede tohumluk patates üretiminde, 
üretim yapılan toprağın patates hasta-

lık ve zararlılarından temiz olması, sıfır 
jenerasyon tohumlukların rüzgar ve 
böcek hareketleri ile hastalıklı ve yaşlı 
patateslerle etkileşime maruz kalma-
ması için arazi seçiminin son derece 
önemli olduğunu ve bu nedenle daha 
önce patates üretimi yapılmamış ve 
çevresinde patates tarımı yapılmayan 
arazileri seçtiklerini vurguladılar.

Doku Kültürü Laboratuvarı yet-
kililerinin verdiği bilgilere göre Konya 
Şeker, 2016 yılından itibaren sulama-
ya yeni açılmış, geçmişinde hiç patates 
ekimi yapılmamış araziler bularak elit 
tohumluk patates üretim çalışmalarını 
yaptı ve 2016 yılında mini yumrudan 
370 ton ön elit kademede tohumluk 
patates üretti. 2017 yılında 737 ton ön 
elit kademede tohumluk, 2 bin 206 ton 
da elit kademe tohumluk üreten Kon-
ya Şeker, 2018 yılında ise 739 ton ön 
elit kademede tohumluk, 3 bin 606 ton 
elit kademe tohumluk olmak üzere 3 
yılda toplam 7 bin 658 ton ön elit ve 
elit kademe tohumluk patates üretimi 
gerçekleştirdi.

2018 yılında genç jenerasyon 2 bin 
200 ton elit tohumluk patatesi üretici-
lerle buluşturan Konya Şeker,  bu yıl 
ise 3 bin 600 ton elit tohumluk pata-
tesin üreticilere dağıtılmasını planlıyor. 
Doku Kültürü Laboratuvarı yetkilileri, 
ön elit tohumlukların fiyatlarının pa-
tates tohumluğu üreten ülkelerden 
ithalat fiyatının çeşitlere göre tonunun 
1500-2000 Euro arasında değiştiğini 
ancak bu fiyatlara ithalat yapılmak is-
tense bile üretici ülkelerden ilk kademe 
ön elit tohumluk ithalatının neredeyse 
imkânsız olduğunu,  ülkemize ithal 
edilen tohumlukların genellikle 3-4 
yaş daha ileri kademede olan Temel 2 
kademe tohumluklar olduğunu ve bu 
tohumlukların da çeşitlere göre tonu-
nun 900-1200 Euro arasında değişen 
fiyatlara ithal edilebildiğini belirttiler. 
Konya Şeker’in arazi şartlarında üre-
timini yaptığı ön elit kademedeki to-
humluk maliyetinin 2017 yılında 590 
Euro, 2018 yılında ise 577 Euro civa-
rında olduğunu belirten yetkililer, yerli 
üretimle ithal tohumluklara göre to-

hum maliyetinin yaklaşık 1/3 oranında 
azaltıldığını, bundan da daha önemlisi 
üreticinin genç jenerasyon tohumlukla 
verimli ve nitelikli üretim yapma imka-
nına kavuştuğunu vurguladılar.

DAHA KALİTELİ TOHUM, 
DAHA VERİMLİ PATATES ÜRETTİK
Konya Şeker’in doku kültürü proje-

siyle ilgili olarak 25.ve 26. Dönem AK 
Parti Karaman Milletvekili ve PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk 
yaptığı değerlendirmede şunları söy-
ledi: “Patates tohumluğu üretiminde 
kullanılan mini yumrular ve diğer ka-
demelerdeki tohumluklar Türkiye’ye 
Avrupa ülkeleri ve Çin’den geliyor, 
ancak bu gelen tohumlukların genç ve 
yaşlı olanların fiyatlarındaki aşırı farklı-
lıklar hatta istense bile genç ya da sıfır 
jenerasyon tohumluk getirmenin nere-
de ise imkansız olması gibi sebeplerle 
ülkemize genelde yaşlı diyebileceğimiz 
tohumluklar ithal edilebiliyordu.  Anı-
lan sebeplerle yaşlı ve istisnai olarak 
da olsa hastalıklı tohumların ülkeye 
girmesi hem topraklarımızı kirletiyor 
hem de ciddi verim kayıplarına neden 
oluyordu. İşin bir diğer yönü ise pata-
tes tohumluğunda en büyük sıkıntı, siz 
sıfır jenerasyon, hastalıklardan ari genç 
tohum almak isteseniz, fahiş fiyatlara 
razı olsanız bile bu tohumlukları temin 
etmek neredeyse imkansızdır. En iyi 
ihtimal 2-3 yaşında tohumlukları ithal 
edebilirsiniz. Yani elinizde nitelikli, ka-
liteli verimli toprağınız olsa bile özellik-
le patates tohumluğunda dışa bağımlı 
iseniz,  verimli ve kaliteli üretim yap-
mak sizin elinizde değil başka ülkelerin 
inisiyatifindedir. Patateste verimli ve 
kaliteli üretim yapabilmek için tek çare 
tohumunu da üretmek.  Konya Şeker 
olarak biz bu durumun hem ülkemiz 
tarım sektörüne hem de ülkemiz sana-
yisinin rekabet gücüne yaptığı olumsuz 
etkiye sessiz kalamazdık. Neticede biz 
sürecin iki tarafında da olan bir kuru-
muz. Yani hem bir üretici kooperatifi 
olarak tarladaki üretimle doğrudan 
ilgiliyiz, hem de ülkemizin en büyük 
dondurulmuş parmak patates üretim 
tesislerinden birine ve Türkiye’nin tek 

patates nişastası fabrikasına sahibiz. 
Biz işin hem tarladaki verimini artır-
makla, hem de işletme verimliliğini 
arttırmakla kendimizi yükümlü sayıyo-
ruz. Biz Konya Şeker olarak işin sadece 
sanayi kısmını organize etmenin yeterli 
olmadığını en iyi bilen kuruluşuz. Ta-
rımsal sanayide, gıda sektöründe re-
kabet gücünüz tarlaya atılan tohumun 
niteliği ve kalitesi ile başlar. Eğer orada 
işe verimlilikte dünya ile yarışacak se-
viyeden başlamıyorsanız, zaten yarışa 
5-10 adım geriden başlarsınız. Tarım 
sektöründe, gıda pazarlarında dünya 
ile yarışacaksanız bu işin birinci kura-
lı tarladaki verimi arttırmaktır. Yani; 
nitelikli, kaliteli ve yüksek verimli to-
humla işe başlamaktır. Tarladaki verim 
iyi ise, orada bir problem yaşamıyorsa-
nız gerisi zaten teferruattır.

27 çeşit tohum ve fide üretiyoruz. 
Şunu ifade edebilirim ki, bizim en çok 
önem verdiğimiz tohumluklardan biri-
si de patates tohumudur. Patates böl-
gemiz açısından çok önemli bir tarım 
ürünü, hem münavebe açısından çok 
önemli bir ürün hem de bölgemizin 
tarım çeşitliliği açısından çok önemli 
bir ürün. Böyle bir ürünün tohumu it-
hal ya da yaşlı ve kalitesiz olursa top-
raklarımızı hastalandırıyor. Bu riski 
ortadan kaldırmanın tek yolu kendi 
tohumluğumuzu üretmek dedik ve 
yerli patates tohumu üretiminde doğ-
ru yerden, doğru şekilde başlamak 
için büyük gayret sarf ettik ve Doku 
Kültürü Laboratuvarını kurduk.  Düne 
kadar dışarıya bağımlı olduğumuz pa-
tates tohumu konusuna, Doku Kültürü 
Merkezimizde ürettiğimiz yerli ve milli 
tohumla çözüm bulduk. Hem dışardan 
gelen hastalıklar bitti, hem dışarıya ba-
ğımlılık sonlandı, hem de çok verimli 
tohumlara erişmiş olduk. Uzun uğraş-
larla, büyük emek ve sabırla patates 
dokusundan elde edilen mini yumru-
lar anaç olarak bölgeye ekildi. Çiftçiler 
böylece yerli ve milli tohumla hem 
hastalıklardan korundu hem de verim 
artışına kavuşmuş oldu. Böylece ülke-
mizde hem çiftçimiz hem de sanayimiz 
kazandı.” n HABER MERKEZİ

“Elinizde nitelikli, kaliteli verimli toprağınız olsa bile özellikle patates 
tohumluğunda dışa bağımlı iseniz,  verimli ve kaliteli üretim yapmak sizin 
elinizde değil başka ülkelerin inisiyatifindedir” diyen PANKOBİRLİK Genel 

Başkanı Recep Konuk, tohum üretiminin önemine dikkat çekti.
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 
Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 
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 Programcılık Seviye-
sinde CNC Operatörleri 
ve CNC Programcıları,

    18-28 Yaş Arası;
0 Gaz Altı Kaynakçıları,
0 Pres Tezgah İşçileri,
0 Testere ve Taşlama

İşçileri Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER
alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

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

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketleme için depomuzdan malzeme tedarik edecek BAY ara elemanı aranıyor.

DEPO BÖLÜMÜNDE;  
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
Sertifikalı veya Sertifikasız daha önce deneyimi olan 3 vardiyalı sistemde çalışabilecek 
bay güvenlik elamanı alınacaktır.

SEKRETER; 
Sekreterlik görevinde deneyimli, Orta seviye İngilizce konuşabilen, Diksiyonu düzgün 
Bayan Sekreter alınacaktır.

Konya merkezli 6 ilde ByLock
operasyonu: 13 gözaltı kararı

Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgü-
tünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı 
tespit edilen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çı-
karıldı. Düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.  
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Si-
lahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruştur-
malar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye 
ve yöneticilerinin kullandıkları kriptolu haberleşme aracı 
ByLock programını kullandıkları tespit edilen 13 şüpheli 
hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılı-
ğının talimatı ile Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı ope-
rasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli ya-
kalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorguları 
sürüyor. Firar olan şüpheliler hakkında ise arama, elkoy-
ma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
n İHA

FETÖ’nün TSK 
yapılanmasında 8 tutuklama 

İzmir merkezli 10 ilde, Fetullah-
çı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk 
Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto 
yapılanmasına yönelik operasyonda 
gözaltına alınan 24 kişiden 8’i tutuk-
landı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından yürütülen FETÖ soruş-
turması kapsamında, ardışık arama-
larda tespit edilen, aralarında halen 
görevde olan 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 
9 astsubay ve 2 uzman çavuş ile 
meslekten ihraç edilen askerlerin 
de bulunduğu 25 zanlı hakkında 
yakalama kararı verildi. Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 
5 Şubat’ta, İzmir merkezli olmak 
üzere Ankara, Kırklareli, Tunceli, 
Konya, Diyarbakır, Şırnak, Zongul-
dak, Van ve Şanlıurfa’da düzenlediği 
eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli 

gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 
şüpheliden 2’si, daha önce etkin piş-
manlık hükümlerinden yararlandığı 
için emniyetteki ifadesinin ardından 
salıverilirken, diğer şüpheliler ise 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
sağlık kontrolünden geçirilerek adli-
yeye sevk edildi. 

5 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU 
Cumhuriyet savcısına verdikleri 

ifadelerinin ardından nöbetçi sulh 
ceza hakimliğine çıkartılan, araların-
da halen görevde olan bir binbaşı ve 
bir “mahrem imamın” da bulundu-
ğu 8 zanlı, “silahlı terör örgütü üye-
si olmak” suçlamasıyla tutuklandı.  
Adli kontrol şartıyla serbest kalan 14 
şüpheliden 5’inin de itirafçı olarak 
örgütün deşifre edilmesine yönelik 
bilgiler verdiği ifade edildi. n İHA 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Karatay ilçesi, Akörenkışla mahallesi (Köyü), Başgötüren mevkii, 
1600 parsel, 16 cilt, 1527 sayfada kayıtlı, 57.500 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmaz.
Taşınmaz Karatay ilçesi, Akörenkışla mahallesi, Başgötüren Kaşı mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmazın 
kuzeyinde bulunan yola cephesi bulunmaktadır. Yerleşim yerine yakındır. Kızboğan yaylasının yerleşim 
yerinin 800 metre kuzey doğusundadır. Yakın çevresinde benzer özellikte taşınmazlar mevcut olup, etrafı 
belirgin an diye tabir edilen sınırlarla çevrilidir. Üzerinde tarımsal yapı, ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz 
alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, resmi 
kurumlara, konya şehir merkezine ve ana yollara uzak konumdadır. Taşınmaz Akörenkışla mahallesine 
6 km, Konya-Aksaray karayoluna 2,85 km ve Konya merkezi olan Valilik binasına 70,39 km uzaklıktadır.
Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı, derin profilli (+90), eğimi %0-2 olup düzdür. Taşsız drenaj ve alkalilik 
problemi olmayan bir taşınmazdır. Üzerinde kapalı devre sulama şebekesi bulunan sulu tarım arazisidir. 
Sulu şartlarda buğday, arpa, şekerpancarı, yağlık ayçiçeği, fasulye ve mısır ekimine elverişlidir. 
Adresi : Akörenkışla Mahallesi Karatay Konya
Yüzölçümü : 57.500 m2
İmar Durumu : Taşınmaz 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alını sahası olarak 
belirtilmektedir. Halihazırda tarım yapılmakta, herhangi bir imar uygulaması görülmemiş olup, kadastro 
parseli durumunda olduğu anlaşılmıştır.
Kıymeti : 345.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün şerhi olmakla, kurumdan gelen 
yazıya göre parsel bölünmeden, ifraz edilmeden satışında sakınca olmadığı bildirilmiş olmakla taşınmaz 
hisselendirilmeden bir bütün olarak satılacaktır. 
1. Satış Günü : 02/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 30/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Konya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu, B blok, Zemin Kat, Konya
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Karatay ilçesi, Akörenkışla mahallesi (Köyü), Başgötüren mevkii, 
1599 parsel, 16 cilt, 1526 sayfada kayıtlı, 10.750 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmaz.
Taşınmaz Karatay ilçesi, Akörenkışla mahallesi, Başgötüren Kaşı mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmazın 
kuzeyinde bulunan yola cephesi bulunmaktadır. Yerleşim yerine yakındır. Kızboğan yaylasının yerleşim 
yerinin 1 km kuzey doğusundadır. Yakın çevresinde benzer özellikte taşınmazlar mevcut olup, etrafı 
belirgin an diye tabir edilen sınırlarla çevrilidir. Üzerinde tarımsal yapı, ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz 
alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, resmi 
kurumlara, konya şehir merkezine ve ana yollara uzak konumdadır. Taşınmaz Akörenkışla mahallesine 
7 km, Konya-Aksaray karayoluna 2,85 km ve Konya merkezi olan Valilik binasına 70,39 km uzaklıktadır.
Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı, derin profilli (+90), eğimi %0-2 olup düzdür. Taşsız drenaj ve alkalilik 
problemi olmayan bir taşınmazdır. Üzerinde kapalı devre sulama şebekesi bulunan sulu tarım arazisidir. 
Sulu şartlarda buğday, arpa, şekerpancarı, yağlık ayçiçeği, fasulye ve mısır ekimine elverişlidir. 
Adresi : Akörenkışla Mahallesi Karatay Konya
Yüzölçümü : 10.750 m2
İmar Durumu : Taşınmaz 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alını sahası olarak 
belirtilmektedir. Halihazırda tarım yapılmakta, herhangi bir imar uygulaması görülmemiş olup, kadastro 
parseli durumunda olduğu anlaşılmıştır.
Kıymeti : 64.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün şerhi olmakla, kurumdan gelen 
yazıya göre parsel bölünmeden, ifraz edilmeden satışında sakınca olmadığı bildirilmiş olmakla taşınmaz 
hisselendirilmeden bir bütün olarak satılacaktır. 
1. Satış Günü : 02/04/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 30/04/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Konya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu, B blok, Zemin Kat, Konya  
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Karatay ilçesi, Akörenkışla mahallesi (Köyü), Karanlık Bucak Mevkii 
mevkii, 1493 parsel, 15 cilt, 1422 sayfada kayıtlı, 14.000 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmaz
Taşınmaz Karatay ilçesi, Akörenkışla mahallesi, Karanlık Bucak mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmazda 
halihazırda arpa ekli durumdadır. Taşınmazın yola cephesi bulunmamaktadır. Yerleşim yerine yakındır. 
Kızboğan yaylasının yerleşim yerinin 600 metre kuzey batısındadır. Yakın çevresinde benzer özellikte 
taşınmazlar mevcut olup, etrafı belirgin an diye tabir edilen sınırlarla çevrilidir. Üzerinde tarımsal 
yapı, ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim 
kurumlarına, sağlık merkezlerine, resmi kurumlara, konya şehir merkezine ve ana yollara uzak 
konumdadır. Taşınmaz Akörenkışla mahallesine 6 km, Konya-Aksaray karayoluna 2,6 km ve Konya 
merkezi olan Valilik binasına 68,5 km uzaklıktadır.
Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı, derin profilli (+60-90), eğimi %3-5 olup hafif eğimlidir. Taşsız drenaj ve 
alkalilik problemi olmayan bir taşınmazdır. Kuru şartlarda buğdağ, arpa ekimine elverişlidir. 
Adresi : Akörenkışla Mahallesi Karatay Konya
Yüzölçümü : 14.000 m2
İmar Durumu : Taşınmaz 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alını sahası olarak 
belirtilmektedir. Halihazırda tarım yapılmakta, herhangi bir imar uygulaması görülmemiş olup, kadastro 
parseli durumunda olduğu anlaşılmıştır.
Kıymeti : 49.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün şerhi olmakla, kurumdan gelen 
yazıya göre parsel bölünmeden, ifraz edilmeden satışında sakınca olmadığı bildirilmiş olmakla taşınmaz 
hisselendirilmeden bir bütün olarak satılacaktır. 
1. Satış Günü : 02/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 30/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Konya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu, B blok, Zemin Kat, Konya 
SATIŞ ŞARTLARI : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 
birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar 
varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış 
tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen 
eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi 
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine 
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer 
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden 
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2018/4304 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
NOT : Satış ilanının ilgililere tebliğ edilememesi durumunda yapılacak gazete ilanı ve elektronik ilanın 
tüm ilgililere tebliğ yerine geçmesine,
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 4. İCRA DAİRESİ

2018/4304 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 942017

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Doktor Mehmet Öz’ün 
babası, Konyalı kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz (94) toprağa verildi

Prof. Dr. Mustafa 
Öz toprağa verildi

İstanbul’da tedavi gördüğü 
hastanede böbrek yetmezliği ne-
deniyle hayatını kaybeden ünlü 
Kalp Cerrahı Mustafa Öz (94), son 
yolculuğuna uğurlandı. ABD tele-
vizyonlarında tıp alanında yaptığı 
programlarla tanınan Mehmet 
Öz’ün babası Mustafa Öz için, Fa-
tih Camii’nde öğlen namazını mü-
teakip cenaze namazı kılındı. Cami 
avlusunda Mustafa Öz’ün eşi Suna 
Öz ile çocukları Mehmet ve Seval 
Öz taziyeleri kabul etti. Cenazeye 
eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Fatih Belediye Başkanı Ha-
san Suver, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 

26. Dönem AK Parti İstanbul Mil-
letvekili ve eski Konyalı Sanayici 
ve İşadamları Derneği (KONSİAD) 
Başkanı Abdullah Başçı, Ak Parti 
Konya Milletvekili Ziya Altunyal-
dız, Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin ile  çok sa-
yıda vatandaş katıldı. 

‘UNUTAMAYACAĞIZ 
AMA DAHA İYİ BİR YERDE’

Cenazede kısa bir açıklama 
yapan Mehmet Öz, “Babam inanıl-
maz bir insandı, kuvvetliydi. Her-
kesin hayatını değiştirdi. Babamı 
bilen insan etrafına baktığı zaman 
herkesin hayatını değiştirdi. Bir-
çoğunu eğitti. Bazılarını arada bir 
dövdü benim gibi. İnanılmaz bir 
babaydı. Mentordu, liderdi ve öğ-

retmendi. Unutamayacağız. Ama 
daha iyi bir yerde” dedi. Kılınan 
cenaze namazından sonra Mustafa 
Öz’ün cenazesi defnedilmek üzere 
Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.

MUSTAFA ÖZ KİMDİR?
3 Ekim 1925 tarihinde Kon-

ya Bozkır’da doğan Mustafa Öz, 
devlet parasız yatılı okullarında 
okuduktan sonra 1950 yılında İs-
tanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 
de burslu bitirdi.Daha sonra kendi 
imkanlarıyla ABD’ye giden Öz, ge-
nel cerrah ve profesör unvanlarını 
kazandı. ABD’de 54 yıl kaldıktan 
sonra Türkiye’ye dönen Öz, Bilim 
Üniversitesi Cerrahi Bilimler Dalı 
Başkanlığı yaptı.
n İHA

Doktor

Mehmet ÖZ’ün
 

babası, Konyalı kalp cerrahı

Prof. Dr. 
Mustafa ÖZ’ün

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl Seydişehir İlçe 683 Parsel Kuran Mahalle/Köy Bir Katlı Ev ve Arsası 
vasıflı taşınmaz üzerinde tek katlı mesken olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Bina 3 oda 1 salon, 
lavabo ve tuvalet ile mutfak bulunmaktadır. Oda tabanları beton kaplıdır. Duvarlar kum sıvalı ve 
boyalıdır. Islak mekanlar ve mutfak taban ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfak dolabı ve tezgah 
mevcuttur. Oda kapıları ahşap kapıdır. Bina giriş kapısı demir doğramadır. Pencerelerin bir kısmı 
pvc, bir kısmı ise ahşaptır. Bina yığma olarak yapılmış olup üzeri ahşap döşemelidir. Üzerinde ahşap 
oturtma çatı kiremit kaplıdır. Mesken 180,00 m2 büyüklüğünde, soba ile ısıtılmaktadır. Taşınmaz 
üzerinde 2 adet 8-10 yaşlarında asma, 2 adet 8-10 yaşlarında maviladin, 1 adet 8-10 yaşlarında kiraz, 
2 adet 25-30 yaşında ceviz, 14 adet gül, 9 adet 12-15 yaşlarında elma ağacı bulunmaktadır.
Adresi : Kuran Mah. Devvekaya Mevkii No: 6 Seydişehir / KONYA
Yüzölçümü  : 1.877,24 m2
İmar Durumu  : Taşınmaz imar planı içerisinde değildir.
Kıymeti  : 50.830,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler  : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 10/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 08/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Seydişehir Adliyesi Adliye Lokali Kat: 4 Seydişehir / KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/323 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
SEYDİŞEHİR İCRA DAİRESİ

2018/323 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 943965

Konya Teknik Üniversitesinin 
(KTÜN), altyapısı, donanımı, aka-
demik kadrosu, Ar-Ge çalışmaları, 
sanayi-üniversite iş birliği sayesinde 
ara ve teknik eleman yetiştirilerek 
Türkiye’de önemli bilim üssü olma-
sı hedefleniyor. Geçen yıl TBMM’de 
kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan tarafından da 
onaylanan kanunla 4’ü vakıf olmak 
üzere kurulan 20 üniversiteden biri 
olan KTÜN, 5 fakülte, bir meslek 
yüksekokulu ve lisansüstü eğitim 
enstitüsüyle 17 bin 445 öğrenciye 
eğitim veriyor. Üniversitenin, ön 
lisans, lisans, yüksek lisans ve dok-
tora programlarında eğitim gören 
öğrenci sayısının artırılarak ara ve 
teknik eleman yetiştirme konusun-
da adından söz ettirmesi planlanı-
yor.

‘DÜNYADA REKABET 
OLDUKÇA FAZLA’

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, üniversitenin yeni kuruldu-
ğunu ancak yapılacak çalışmalarla 
Türkiye’de bilim üssü olmaya aday 
olduklarını söyledi. Katma değeri 
yüksek teknolojik ürünler gelişti-
rilmeyi hedeflediklerini dile geti-
ren Özçelik, şöyle konuştu: “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın teveccühleri 
ile kurulan 20 üniversiteden biri-
yiz. Yeniyiz ancak kısa sürede gerek 
kadromuz, gerek altyapımız ile üre-
ten, bilim ve teknolojiye destek ve-
ren öncü eğitim kurumlarından biri 
olarak adımızdan sıkça söz ettirece-
ğiz. Türkiye’de son yıllarda gelişen 
ve büyüyen bilim ve teknoloji var. 
Dünyada rekabet oldukça fazla. Biz 
de bu rekabette daha güçlü olmak 
için kaliteli, vasıflı, ara ve teknik ele-
man yetiştireceğiz. Bunu yaparken 
de üniversite-sanayi iş birliğini, Ar-

Ge çalışmalarını ve kendimizi çağın 
gereklerine göre geliştirmeyi de el-
den bırakmayacağız.”

ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAMINA 
KATKI SAĞLANACAK

Küresel rekabetin olduğu tek-
nolojik çağda geri kalmanın ciddi 
sonuçlara yol açacağını vurgulayan 
Özçelik, şöyle devam etti: “Tek-
nokent, teknopark ve inovasyon 
merkezleri ile endüstri 4.0’a destek 
vererek, dünyada lider ülkelerden 
biri olmak için katkı sağlayacağız. 
Öğrencilerimizin iyi yerlerde oldu-
ğunu görmek ve istihdam edilme-

lerine yardımcı olmak elbette bizi 
mutlu eder. Biz de bunun için çeşitli 
kurumlarla görüşmelerimizi yapıyo-
ruz. İlerleyen zamanlarda belli bö-
lümlerde okuyan öğrencilerimizin 
istihdamını sağlamak için çalışma-
larımız devam edecek. Öğrencile-
rimizin kendilerini geliştirmeleri ve 
çağın gereklerine ayak uydurmala-
rını sağlamaları için çeşitli kurum-
larda staj yapabilmeleri için ilgili 
kurumlarla görüşmeler yapıyoruz.”

‘SAVUNMA SANAYİSİNDE 
ETKİN ROL OYNAYACAĞIZ’

Özçelik, Konya’da ASELSAN 

tarafından Türkiye’nin savunma sa-
nayisine yön verecek çok önemli bir 
projenin başlatıldığını anımsatarak, 
şunları kaydetti: “Sermayesi 300 
milyon lira. Proje kapsamında silah 
sistemlerinin kurulması, üretimi, 
tasarımı için Ar-Ge’si ve inovas-
yon merkezi ile 35 bin metrekarelik 
alanda savunma sanayisi üssü ku-
rulacak. Konya bu anlamda savun-
ma sanayisinin omurgası olacak. Biz 
de bu projeye akademik olarak des-
tek vererek, savunma sanayisinde 
etkin rol oynayacağız.”
n AA

Riyad Türk Okulları’ndan 
yetimlere destek

Ailelerini kaybeden, sahipsiz 
ve korumasız kalan yetimlerin 
çoğu İslam coğrafyası üzerinde 
bulunuyor. İnsan kaçakçılığı, ço-
cuk askerliği, çocuk işçiliği, organ 
mafyası, madde bağımlılığı, suç ör-
gütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri 
bu korumasız çocukların karşılaşa-
bileceği tehditlerden bazıları. Kon-
ya İHH İnsani Yardım Derneği ise 
Yetim Sponsorluk Sistemi ile 54 
ülkede yaklaşık 4 bin yetim çocu-
ğun her ay düzenli olarak bakımını 
üstleniyor. Okullardaki ve kurslar-
daki öğrenciler de “Her Sınıfın Bir 
Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan 
Sınıflar” projesiyle yetim kardeşle-
rine hamilik yapıyor. Bu projeye 
Suudi Arabistan’daki Riyad Ulusla-
rarası Türk Okulları’nda 26 yetime 
hamiliğini üstlendiler.

26 YETİME HAMİLİK EDİYORLAR
Riyad Uluslararası Türk Okul-

ları’nda “Her Sınıfın Bir Yetim Kar-
deşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar” 
projesinden sorumlu İbrahim Ak-

man, “Riyad Türk Okulları hede-
fimiz projenin de isminde geçtiği 
üzere her sınıfımızın bir yetim kar-
deşi olması. 36 sınıfımız şuan 26 
yetime hamilik ediyor. Öğrencile-
rimizde ümmet şuuru oluşturmak 
adına bu proje bizim için oldukça 
ehemmiyetli. Bu proje sayesinde 
öğrencilerimiz Türkiye başta ol-
mak üzere Yemen, Somali, Filistin, 
Afganistan, Eritre, Sudan ve Keş-
mir’de yaşayan yetim kardeşlerine 
destek olup İslam Dünyasının bir-
liğine küçük de olsa katkı sağlıyor.

YETİMLERE DESTEK İÇİN
Konya İHH İnsani Yardım Der-

neği’nin Yetim Sponsorluk Sistemi 
aracılığıyla dünyanın dört bir ya-
nındaki yetimlere yardımda bu-
lunmak isteyen bağışçılar, YETİM 
yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 
TL yardımda bulunabiliyor. Ayrı-
ca Konya İHH’nın internet sitesi 
ve banka hesapları yoluyla da yine 
YETİM koduyla bu hamiliğe destek 
olunabiliyor. n HABER MERKEZİ

Muhasebeciler ticari ahlak 
seminerinde buluşturuldu

Konya SMMM Odası düzen-
lediği “Ticari Ahlak” Konulu Se-
minerde meslektaşları bir araya 
getirdi. İzmir Katip Çelebi Üni-
versitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. 
Saffet Köse’nin katılımı ve su-
numlarıyla başarıyla tamamlan-
dı. Konya SMMM Odası Başkanı 
Seyit Faruk Özselek açılış konuş-
malarında düzenlenen seminerin 
diğer seminerlerden farklı olarak 
manevi bir havası olan bir semi-
ner olduğunu ifade ederek, “Ma-
lumunuz ticari anlamda sıkıntılı 
bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç-
te birbirimize daha çok destek 
olmalı ve kenetlenmeliyiz. Maa-
lesef şükür kelimesinin anlamını 
unuttuk. Ziyaretlerimizde ticaret-
le uğraşan mükelleflere gittiği-
mizde ortak cevap olarak piyasa 
çok kötü gibi tepkiler almaktayız. 
Bu anlamda da, seminerimizde 
bu konuların üzerinde duracağız 
ve gerekli bilgileri alacağız.” dedi. 

Konya SMMMO Başkanı Özse-
lek; son günlerde muhasebecilerin 
gündemini çokça meşgul eden po-
şet beyannamesi ile ilgili görüşle-
rinde “Poşet Beyannamesi bizleri 
ilgilendirmemesine rağmen yine 
bizim sorumluluğumuza verildi. 
Durum böyle olunca sizleri bilgi-
lendirmek istiyoruz ancak üst mer-

cilerden gerekli bilgiye ulaşama-
maktayız. Üst birliğimiz TÜRMOB 
bu konu üzerinde görüşmelerine 
devam etmekte, bizlerde onların 
görüşmeleri neticesinde konuyla 
alakalı sizleri bilgilendireceğiz.” 
diyerek konunun üst makamlarca 
halen bir çözüme ulaştırılamadığı-
nın altını çizdi.

Başkan Özselek’ten sonra su-
numları için kürsüye gelen İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi Rek-
törü Sayın Prof.Dr. Saffet Köse 
“Bu programı tertip eden Konya 
SMMM Odası Başkanımıza ve eki-
bine teşekkür ediyorum. Hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Bugün 

burada helal kazanç, ticaret ahla-
kı, günlük hayatta kazançlarımızın 
uygunluğu konularında bazı ana 
konuları satır başlarıyla ifade ede-
ceğim. Seminerimizin sonunda 
zaman kaldığınca müzakere ede-
rek, sorularınıza da cevap vermeye 
çalışacağım.” dedi.

Konya SMMM Odasında dü-
zenlenen seminer ile Mali Müşa-
virler ticaret ahlakı ve helal kazanç 
konularında bilgilendirildi. Sunu-
mun tamamlanmasının ardından 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Saffet Kö-
se’ye plaket takdimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesi’nin, altyapı, donanım, akademik kadro, Ar-Ge çalışmaları, sanayi-üniversite iş birliği sayesinde 
ara ve teknik eleman yetiştirilerek Türkiye’nin önde gelen bilim merkezlerinden biri haline getirilmesi planlanıyor

‘Bölgenin bilim üssü
olması hedefleniyor’
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Yokuş: yardımcı hizmet sınıfı kaldırılmalı
İyi Parti Konya Milletveki-

li Fahrettin Yokuş, 657 Devlet 
Memuru Kanundan, Yardımcı 
Hizmet Sınıfının kaldırılmasını ve 
halihazırda bulunan memurların 
Genel İdare sınıfına dahil edilme-
si için TBMM Başkanlığına kanun 
teklifi verdi.

Yokuş, hazırladığı kanun tek-
lifine ilişkin yaptığı açıklamada, 
“Çeşitli unvanlarda görev yapan 
Yardımcı Hizmetler Sınıfında 
bulunan personeller, tabi olduk-
ları hizmet sınıfı nedeniyle çeşit-
li mağduriyetler yaşıyorlar. Bu 
mağduriyetlerin başında da kadro 
unvanlarına bağlı yerine getirme-
leri gereken görevlerinin sınırla-
rı belirlenmemiştir. Bunun yanı 
sıra kamuda görev yapan YHS 
kapsamındaki personeller maaş, 
emeklilik hakları ve ek gösterge 

konusunda da mağduriyetler ya-
şamaktadır. Kendileri gibi devlet 
memuru olarak görev yapan di-
ğer personellerden birçok konuda 
ayrı tutulan YHS bünyesindeki 
kamu görevlileri, negatif ayrımcı-
lığa uğramaktadır. YHS içerisinde 
yer alan personellerin 657 sayılı 
Kanun kapsamında hukuki statü 
olarak memur olması, fakat me-
mur unvanlı personelin özlük ve 
görev haklarına sahip olmaması 
eşitlik ilkesiyle bağdaşmıyor. Bu 
durum da çalışanların görevleriy-
le özdeşleşmesine engel olmakta 
ve çalışma barışını olumsuz yön-
de etkilemektedir” dedi.

Yokuş, işçi kadrolarına geçiri-
len taşeron firmalara bağlı olarak 
kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personellerin, YHS bün-
yesindeki personelin yaptığı işleri 

yaptığına dikkat çekerek,
 “YHS bünyesindeki personel 

ise fiiliyatta “masa başı” görev 
diye tabir edilen işlerde çalışmak-
tadır. Bu nedenle kamuda YHS 
sınıfına ihtiyaç kalmamıştır. 

Kaldı ki, kamu kurumlarına 
uzun yıllardır KPSS ile merkezi 
yerleştirmede YHS bünyesindeki 
kadrolara atama yapılmamak-
tadır. YHS kapsamındaki unvan 
kadrolarına yapılan atamalar en-
gelli, eski hükümlü, şehit yakını 
ve gazi ile korunmaya muhtaç 
çocuk olarak yetişenlerin YHS 
kapsamındaki kadrolara atama-
ları söz konusudur. Bu kapsam-
daki YHS bünyesindeki kadrolara 
istihdamın 657 sayılı Kanunun 
4’üncü maddesinin (D) fıkrasında 
ifade edilen işçi kadrosu üzerin-
den yapılması mümkündür” ifa-

delerini kullandı. 
Yokuş, kanun teklifinde, 

YHS’nin kaldırılması ve hali ha-
zırda bu hizmet sınıfında çalı-
şanların Genel İdare Sınıfına 
geçirilmesi, kamu yararı ve hiz-
met verimi açısından son derece 
önemli olduğunu da ifade ede-
rek, bu teklifin kabul edilmesi-
nin ülkeye katkı sağlayacağını 
bununla birlikte çeşitli unvanlar 
altında YHS kapsamında görev 
yapan personellerin Genel İdare 
Hizmetleri Sınıfına dahil edilerek, 
memur unvanlı kadrolara atan-
masıyla, yaşanan mağduriyetlerin 
giderileceği, hakkaniyet ve eşitlik 
ilkesi çerçevesinde kamuda görev 
yapan memurlar arasındaki çalış-
ma barışına katkı sağlayacağını 
ifade etti.  
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‘Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe’ toplantısına katılan UHK Başkanı Özkan Taşpınar, tarihin her 
safhasında var olan tarımın, sanayi ve teknolojik gelişimin de temelini oluşturduğunu belirtti

‘Tarım zenginliktir’

Türkiye Un Sanayicileri Federas-
yonu (TUSAF) ile Beslenme, Eğitim 
ve Araştırma Vakfı (BESVAK) iş bir-
liğiyle, buğdayın ilk yetiştirildiği ve 
una dönüştürülerek ekmek yapıldığı 
yer olarak nitelendirilen Göbeklite-
pe’de, “Medeniyetin Başladığı Yer: 
Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe” 
başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, geçmişi 12 bin yıl 
öncesine dayanan ve buğdayın da 
anavatanı olarak nitelendirilen Gö-
beklitepe’nin önemine dikkat çeki-
lerek, gıda güvenliği açısından buğ-
dayın önemine bir kez daha dikkat 
çekildi. Etkinliğe, Konya Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Çevik, Ulusal Hububat Konseyi 
(UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Öz-
kan Taşpınar, TUSAF Başkanı Eren 
Günhan Ulusoy, KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade, Konya Ticaret Borsası Başkanı 
ve TOBB Borsalar Konsey Başkanı 
Hüseyin Çevik, BESVAK Başkanı 
Selahattin Dönmez, Değirmen ve 
Sektör Makineleri Üreticileri Derne-
ği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demir-
taşoğlu, milletvekilleri, bürokratlar 
ve tarım paydaşları katıldı.

TUSAF ve BESVAK’ın düzenle-
diği “Buğdayın Bereketiyle Göbekli-
tepe” toplantısına katılan Ulusal Hu-
bubat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan 
Taşpınar, tarımın tarihteki önemine 
değinerek, tarımda Dünya’da ilk 5 
ülke arasına girmenin Türkiye için 
hiç zor olmayacağına dikkat çekti.

Tarımın, insanın yaratılışı ile 
başladığını, tarımın insanlığı, in-
sanlığın da tarımı geliştirdiğini dile 
getiren Taşpınar, su ve tarımın 
medeniyetler inşa edip, medeni-
yetler yıktığını, bunu geçmişi mi-
lattan 12 bin yıl önceye dayanan 
Göbeklitepe’de açıkça gördüklerini 
ifade etti. “Tarihin her safhasında 
var olan tarım, sanayi ve teknolojik 
gelişimin de temelini oluşturmuş-
tur. Bugün, sanayide gelişmiş olup 
da tarımda gelişmemiş hiçbir ülke 
yoktur. Bu tesadüf olamaz” diyen 
Taşpınar, şunları söyledi: “Ülke-
mizde tarımda teknoloji kullanımı, 
sertifikalı tohum teşviki, verilen 
destekler ile azalan tarımsal alan-
larımıza rağmen rekolte düşme-
miş hatta bir miktar artmıştır. Bu 
olumlu gelişmedir. Ancak artan 
nüfus ve beslenme alışkanlıklarının 
değişmesiyle birlikte gıdaya ulaşım 
ve güvenliği eskiye göre daha stra-
tejik bir durum almıştır. Avrupa’da 
birinci, Dünya’da 7. büyük tarım 

ekonomisi olan Türkiye, tarımsal 
toprak kaynakları olarak da dün-
yada 17. Sırada. Un sanayisi başta 
olmak üzere gıdada net ihracatçı 
bir ülkeyiz. Bundan gurur duyuyo-
ruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya 
bizlere sorun yaşattığı kadar önemli 
fırsatlar da sunmaktadır. Bu açıdan 
diğerleri yürürken bizi koşturacak 
politikalar ve stratejileri hızla üret-
memiz hayati önem arz etmektedir. 
Bu anlayışla tarımda Dünya’da ilk 5 
ülke arasına girmek hiç zor olma-
yacaktır. Burada her kesime büyük 
görev hatta yeri geldiğinde fedakâr-
lık da düşecektir. Biz buna hazırız. 
Yeter ki doğru hedeflere doğru 
adımlar atalım, tarımı zenginlik 
sembolü haline getirelim” dedi.

BUĞDAY EKİM ALANLARI
 KRİTİK SEVİYEDE

Türkiye’de hububat üretimden 
özellikle buğday üretiminden kaçışın 
endişe oluşturacak boyutlara doğru 
gittiği uyarısında bulunan Taşpınar, 
şu değerlendirmede bulundu: “Bes-
lenmemizin en temel ürünü olan 
buğday ekim alanları kritik seviyeye 
gelmiştir. Bu durum un sanayi, yem, 
makarna ve bisküvi sanayinin ham-
madde teminindeki belirsizlikleri de 
beraberinde getirmektedir. Tüketi-
ciyi korumak üreticiyi korumaktan 
başlar. Arz güvenliğinin olmadığı bir 
ortamda tüketicinin korunmasından 
ve gıda güveliğinden bahsedilemez. 
Buğday ekim alanlarında görülen 
düşüş, gıda güvenliği açısından 
önemli riskler oluşturmaktadır. Bu 
nedenle tüketiciyi ve üreticiyi ko-
ruma rolünün dengelenmesi ve 
psikolojik sınırların ötesinde ger-
çekçi yaklaşımlar ortaya konulması 

gerekmektedir. Özellikle buğday ve 
ekmek üzerinden yapılan spekülas-
yonların önüne geçilmelidir.”

Verimliliğin önündeki en önem-
li engellerden birisinin de toprak-
lardaki organik madde yetersizliği 
olduğunu belirten UHK Başkanı 
Özkan Taşpınar, ‘organik madde se-
ferberliği’ çalışması yapılması gerek-
tiğini söyledi. “Gelecek suyun akışını 
seyredenlerin değil, suyun akışına 
yön verenlerin olacaktır” diyerek İç 
Anadolu ve geçit bölgeleri gibi su 
eksikliği olan alanlarda dış havzalar-
dan su getirilmesine yönelik fizibil 
bulunan projeler yatırım programla-
rına alınmalı ve hızla uygulama saf-
hasına geçilmesi gerektiği uyarısın-
da bulunan Taşpınar, şöyle konuştu: 
“Gerekçe ne olursa olsun tarım ve 
tarım kesimi ihmal edilemez. Unut-
mamak gerekir ki; tarımın ihmalinin 
sonucu, dışa bağımlılıktır. Biz üret-
mek zorundayız, çalışmak zorunda-
yız. Tarım ve orman bakanımızın 
2019-2023 dönemini; ‘Tarım Ve 
Orman Yönetiminde Yapısal Re-
formlar’ dönemi olarak ilan etmesini 
bu açıdan çok önemsiyoruz. Türki-
ye, tarımsal üretimde ve tarımsal 
ticarette parlayan bir yıldız olmayı 
hak edecek; toprağa, iklime, bilgiye 
ve insan kaynağına sahiptir. Yeter ki 
birlik ve beraberlik içerisinde ortak 
akıl etrafında birleşelim.”

BUĞDAY EKİMİNİ 
YÜZDE 25 ARTTIRMALIYIZ

TUSAF Başkanı Eren Günhan 
Ulusoy ise, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 2019’u Göbek-
litepe yılı ilan ettiğini hatırlatarak, 
bölgeye verilen önemin un sektörü 
olarak kendilerini fazlasıyla mem-

nun ettiğini söyledi. Ulusoy da buğ-
dayda ekim alanlarının arttırılması 
gerektiğini vurgulayarak, un sanayi-
sinin 20 milyar lira büyüklüğe ulaş-
tığını belirtti. Türkiye’nin buğday 
üretiminde kendisine yettiğini, ekim 
alanlarının azalmasıyla ortaya çıkan 
açığı verimdeki artışla kapattıkları-
nı, ancak bu durumun ileride sorun 
oluşturabileceğini ifade eden Ulu-
soy, “Stratejik açıdan önemi büyük 
olan buğdayın ekiminin desteklen-
mesini ve bu yöndeki çalışmaların 
hız kazanmasını istiyoruz. Buğdayda 
üretim miktarımızı önümüzdeki bir-
kaç yıl içerisinde mevcudun en az 
yüzde 25’i kadar artırmalıyız” diye 
konuştu. Ulusoy, “Sanayicilerimiz 
şu anda 160’tan fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor ve dünya nüfusu-
nun yüzde 90’mm yaşadığı bu ül-
kelerde Türk unu tüketiliyor. Un sa-
nayicileri, dünya un ticaretinin 3’te 
birini tek başına gerçekleştiriyor. 
6 yıldır dünya ihracat şampiyonu 
olmasını sağlayan sanayicilerimiz, 
2018’de de yeni bir dünya rekoru-
na imza attı. Geçen yıl 3,5 milyon 
ton ihracat gerçekleştirerek Türki-
ye’nin kasasına 1 milyar 100 milyon 
dolar girmesini sağladı. 2019’daki 
un ihracatı hedefi 3,6 milyon ton, 
buradan 1 milyar 250 milyon dolar 
gelir elde etmeyi amaçlıyoruz” diye 
konuştu.

Beslenme Eğitimi ve Vakfı (BES-
VAK ) Başkanı Selahattin Dönmez 
de, buğdayın ve ekmeğin vazgeçil-
mez bir besin olduğunu hatırlatarak, 
“Sağlıklı yaşam için tam tahıllı ürün-
lerin tüketilmesi gerekiyor. Bu nok-
tada sağlıklı unun ve ekmeğin tüke-
timinin ne kadar önemli olduğunu 
anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda 
bu tür toplantıları oldukça önemsi-
yoruz” dedi.

Değirmen ve Sektör Makineleri 
Üreticileri Derneği (DESMÜD) Baş-
kanı Zeki Demirtaşoğlu da dünyada 
130’dan fazla ülkeye ihracat ger-
çekleştirdiklerini ve sektörde lider 
olduklarını söyleyerek, şu bilgiyi 
verdi: “Değirmen makine imalatçı-
ları 2017 itibarıyla 1,36 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıl da 
resmi olmayan rakamlara göre yüz-
de 36 arttı.”

Toplantının ardından katılım-
cılar, Göbeklitepe Ören Yeri’ni 
gezerek, burada bölge hakkında 
bilgi aldı. Etkinlik, “Tarımın Ana-
vatanı Anadolu” başlıklı oturumla 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ

İnsan sağlığı her 
şeyin önünde gelir, iyi 
bir ülke, büyük bir ülke 
olacaksak sağlıklı nesil-
ler yetiştirmeliyiz.

Bu hafta Kadınhanı 
Refik Sayime Koyun-
cu Devlet hastanesine 
gittim.

Devlet hastanesin-
de 

Çok önemli  iki bö-
lüm doktoru yok: GENEL CERRAHİ 
UZMANI, KADIN DOĞUMCU. Bu  iki 
bölüm yok.

Yeni nesillerin sağlıklı olması için 
ÇOCUK DOKTORU DA YOK 

Çocuk doktoru  görevlendiril-
meyle  gelip gidiyor iki gün  kadın ha-
nında ise üç gün kadrosunun olduğu 
hastaneye gidiyor.

DİŞ DOKTORU YOK. Üç kadro-
su olduğu halde  su anda tayini çıkan  
bir doktorla idare ediliyor oda ilişiğini 
ketsimi dişi de kapatın.

AİLE HEKİMİ UZMAN KADRO-
SO VAR İKİ ADET DOKTOR YOK 

DÂHİLİYE BÖLÜMÜ İKİ KADRO 
VAR BİR DOKTOR VAR 

ULTRASON YOK 
Simdi ben bunları yazdım ya 

Sağlık İl Müdürlüğü kızacak.
Görüyoruz doktor yok var der-

sek ALLAH  öbür tarafta  herkese 
soracak  ne diyeceğiz?  

Kaç aydır bu Kadınhanı Devlet 
hastanesinin sorunu yani söyleme-
yelim mi burada insanlar yaşamıyor 

da  hastaneye baksa 
yaratıklarımı muayene 
olmaya geliyor? 

Kadınhanı halkı da  
insan Devletine vergi 
veriyor, seçimlerde oy 
veriyor  bu bayrak için 
bu vatan için ölüyor, 
içtiği suyun parasını, 
ürettiği çöpün kullandı-
ğı kanalizasyonun para-
sını veriyor biz marstan 

falan gelmedik.
Kapatın hastaneyi  hastalar oto-

büse binsin Konya’ya gidip değişik 
hastanelerde  muayene olsun  sizin 
de kafanız ağrımasın biz de ikide bir 
“doktor yok su yok bu yok” diye yaz-
mayalım.

Bu hastane hayır severlerin 
parası ile yapıldı hastaneye emek 
veren emeğini  esirgemeyen bir de 
başhekimimiz var bu hastanenin bü-
yümesi içinde elinden geleni yapıyor 
adama bir yardımcı olalım. 

İnanın gidip de bu doktorların 
var mı yok mu diye sormadım baş-
hekime   hastane içerisinde bir araş-
tırdım  gerçekleri yazıyorum. 

Yine diyecekler doktor var has-
tanede .

Buradan sayın Valime de sesle-
niyorum; sağlık çok önemli  herkese 
lazımdır olmazsa olmazdır. En güzel 
hizmet insanların bulunduğu yerde 
yapılan hizmettir  yok biz yanlış dü-
şünüyorsak kapatın hastaneyi  in-
sanlar muayene olacak yer bulur.

KADINHANI DEVLET HASTANESİNDE
UZMAN DOKTOR YOK 

Milliyetçi Hareket Partisi 
Yunak İlçe Başkanı Bayram 
Çil, MHP’nin kuruluşunun 
50. yıldönümü dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. Başkan Çil 
mesajında, “8-9 Şubat 1969 
tarihinde rahmetli Başbuğu-
muz Alparslan Türkeş’in ön-
derliğinde, Türkiye merkezli 
yeni bir medeniyet, yeni bir 
dünya ve yeni bir toplum an-
layışının siyasetteki temsilcisi 
olarak kurulan Milliyetçi Ha-
reket Partisi’nin o tarihte baş-
layan büyük yolculuğunun 50. 
yılını idrak etmiş bulunmak-
tayız. Türk milliyetçiliğinin çıktığı 
bu kutlu yolculuk, Türk milletine, 
Türk vatanına ve insanlığa hizmet 
yolunda yılgınlığa, umutsuzluğa ve 
kesintiye meydan vermeden kara 
sevdalıların omzunda ilelebet yü-
rümeye devam edecektir. Rahmetli 
Başbuğumuz Alparslan Türkeş 
Bey’in arkadaşlarına hitaben söyle-
diği, ‘Emanet olunan davayı kucak-
ladım. Hiç arkama bakmadan, te-
reddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan 
yürüyorum’ sözleri bu tarihi süre-
cin ve şuurun yansımasıdır. Türk 
milliyetçiliği, taşınması çok ağır bir 
sorumluluk ve çok şerefli bir hü-
viyettir. Bugün Milliyetçi Hareket 
Partisi, ülkenin geleceğine ümitle 
bakmak isteyenlerin umudu, gele-
ceğinden endişeli olanların sığınağı 
haline gelmiş ise, bu 50 yıllık siyasi 
varoluşu sürecinde harekete gönül 
ve omuz vermiş, emek vermiş ba-
zen de can vererek şehit olmuş aziz 
kahramanların, dava arkadaşları-
mızın eseridir. Kurucu Atalardan, 
Ergenekon’a, Teoman Han’dan 

Mete Han’a, Alparslan’dan Fatih’e, 
Atatürk’ten Başbuğ Alparslan Tür-
keş’e kadar uzanan şanlı Başbuğ-
larımızın yazdığı şerefli tarihimiz, 
bugünde Liderimiz Dr. Devlet 
Bahçeli’nin Liderliğinde, Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin “Önce Ülkem 
ve Milletim, Sonra Partim ve Ben” 
anlayışıyla Aziz Türk Milletinin var-
lık, birlik ve bütünlüğü esaslarıyla 
yazılmaya devam etmektedir. Bu 
vesileyle, Türklüğü yaşatmak uğ-
runa hayatlarını feda eden kahra-
man ecdadımızı, bugün bölücülük-
le mücadele ederken şehit düşen 
kahraman güvenlik güçlerimizi ve 
gazilerimizi rahmet ve minnet duy-
gularımla yad ediyorum. Bir ülkü 
etrafında toplanmak için bizlere li-
derlik etmiş, yol göstermiş, bizleri 
yetiştirmiş olan, ömrünü Türk-İs-
lam ülküsüne adamış Başbuğumuz 
Alparslan Türkeş Bey’e, şehitleri-
mize, ebediyete intikal etmiş aziz 
dava arkadaşlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum” ifadelerine yer 
verdi.
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Başkan Çil, MHP’nin
yıldönümünü kutladı

gazeteci_yalcin@mynet.com
YALÇIN DİNÇ
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Akrabalık bağlarını koparmaktan 
sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir 
gözetleyicidir. ( Nisa, 4/1) Müslüman-
lar arasında birbirinden farklı derece-
lerde bir soy, bir neseb, bir hısımlık ve 
akrabalık vardır. Bu bakımdan da ara-
larında birtakım görevler haklar ve hü-
kümler bulunur. Bunların gözetilmesi 
dinimizin emridir. Kan bağı, hısımlık, 
süt bağı veya manevi sebeplerle sa-
hip olunan akrabalar ile münasebet-
ler, toplumdaki diğer fertler ile olan 
münasebetlerimize göre bir ayrıcalık 
gösterir.     

Akraba, bir kimsenin kan bağıyla 
bağlı olduğu biyolojik yakınları anla-
mına gelir. Amca, hala, dayı, teyze ve 
bunların çocukları akrabaya en güzel 
örnektir. Toplum hayatında aileden 
sonra en yakını, akrabasıdır. Sosyal ha-
yatta dikkat edilmesi gereken ilişkilerin 
başında akraba ilişkileri gelmektedir. 
Kur’an-ı Kerim ve hadislerde akrabalık 
bağlarının karşılıklı ziyaret, haberleşme, 
maddi ve manevi yardımlaşma gibi 
çeşitli yollarla korunması ve güçlendi-
rilmesi üzerinde hassasiyetle durulur. 
Akraba arasındaki bu ilişkiye “Sıla-i Ra-
him” denmektedir. Bu sebeple Efendi-
miz Hz. Muhammed (sas) :  Nese-
binizden sıla-i rahim yapacaklarınızı 
öğrenin. Zira sıla-i rahim akrabalarda 
sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır 
buyurmuşlardır. Buhari,  Edeb: 12; Tir-
mizi, Birr: 49, 

Akrabalarla olan ilişkilerin kuvvet-
lendirilmesi, insanın, yalnızlık psikolo-

jisinden kurtularak manevi anlamda 
kendisini her zaman bir güven atmos-
ferinde hissetmesine zemin hazırlar. 
Hiç kuşkusuz, birbirini arayıp soran 
insanların yaşadığı bir cemiyette sos-
yal ve manevi bağlar kuvvetlenmekle 
kalmaz, sevgi ve gönülden kurulacak 
bu ilişkiler, geçmişten geleceğe kalıcı 
köprüler oluşturur. Akrabalık ilişkileri, 
birey ve toplumda mensubiyet duy-
gusunu ve yalnız olmadığı hissiyatını 
canlı tutar.  Bu sebeple İslâmiyet, ak-
raba ilişkilerine büyük önem vermiştir.  
Kur’an’da birçok ayette, sosyal yardım-
laşma konusunda önceliğin akrabalara 
verilmesine teşvik vardır:  Allah’tan 
başkasına kulluk etmeyin. Anne-ba-
baya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere 
iyilik edin. Bakara, 2/83

Allah şüphesiz adaleti, iyilik yap-
mayı, yakınlara bakmayı emreder. Ya-
kınına, düşküne, yolcuya hakkını ver, 
ve israfta ileri giderek boş yere, haksız 
yere malını saçıp savurma Nahl, 16/90  
İsra, 17/26 Akrabalık ilişkilerini sürdür-
mek farz, bu ilişkileri koparmak ise ha-
ramdır. Akrabasını unutmayan, onlar 
ile ilişkisini sürdüren kimse sevap, aksi 
davranan kimse ise günah kazanmış 
olur. Dinimiz, akrabalar arasındaki 
ilişkilerin sağlam, sıcak ve devamlı 
olmasına, akrabaların birbirine mad-
deten ve manen destek olmalarına çok 
önem vermektedir. Hısımlık hakkını 
gözetmek, Allah ve Resulü’nün ısrarla 
emrettiği şeylerdendir. 

Kur’an-ı Kerim’ de Cenab-ı Allah 

şöyle buyurur: Ey insan-
lar! Sizi bir tek nefisten 
yaratan ve ondan da eşi-
ni yaratan; ikisinden bir 
çok erkek ve kadın (mey-
dana getirip) yayan Rab-
binize karşı gelmekten 
sakının. Kendisi adına 
birbirinizden dilekte bu-
lunduğunuz Allah’a karşı 
gelmekten ve akrabalık 
bağlarını koparmaktan 
sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir 
gözetleyicidir. Nisa, 4/1 Sevgili Pey-
gamberimizin (sas) ‘in Akraba ilişkileri 
ve ziyaretleriyle ilgili hadis-i şerifleri 
şöyledir.   Akrabasının yaptığı iyiliğe 
aynıyla karşılık veren, onları koruyup 
gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup 
gözeten adam, kendisiyle ilgiyi kes-
tikleri zaman bile, onlara iyilik etmeye 
devam edendir.

Kim, rızkının Allah tarafından ge-
nişletilmesini, ecelinin uzatılmasını is-
terse sıla-i rahim yapsın. Riyazü’s Sa-
lihin Hadis No: 324   Akrabalık bağını 
koparan (cezasını çekmeden) cennete 
giremez; Akrabalık bağında en öncelik 
ana-babaya aittir. Bu sebeple Rabbimi-
zin emri ve Sevgili Peygamberimizin 
tavsiyeleri olan ana-babaya iyilik en te-
mel davranış şeklimiz olmalıdır. Çünkü 
ana-babaya itaat farz, onlara isyan ise 
büyük günahlar arasında zikredilmiş-

tir. Riyazü’s Salihin Hadis 
No: 341 Akrabayı koruyup 
gözetmek, arada bulunan 
sıla-i rahim dinin temel 
esaslarındandır. Cennete 
girebilmenin ve cehen-
nemden kurtulmanın 
yollarından biridir. Akra-
balık ne kadar uzak olursa 
olsun (ister ana ister baba 
tarafından) akrabalık bağı 
korunmalı ve akrabaları-

mıza karşı iyi davranmalıyız. Yüce Allah 
CC sevdiklerimizle beraber güzel bir 
hayat geçirmemizi, akrabalık bağları-
mızı koparmamayı, birbirimizle olan 
diyaloglarımızı kesmemeyi nasip etsin. 
İyilikte ve kötülüğü engelleme adıyla bir 
araya gelmeyi bizlere ihsan etsin. Bize 
kötülük eden, bizimle ilişkisini kesen 
akrabamıza karşı nasıl davranmalıyız? 
Böyle bir akrabamıza karşı da sıla-i 
rahimle yükümlü müyüz?  Diye sordu-
ğunuzu işitir gibiyim.

Peygamber Efendimiz (sav) kötü-
lüğe karşı iyiliği emretmiştir.

Sakın sizden kimse kararsız olup 
da: “Ben insanlarla beraberim, eğer 
insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik ya-
parım, kötülük yaparsa ben de kötülük 
yaparım” demesin. Aksine, nefsinizi 
sabit tutun, halka iyilik yaptı mı siz de 
iyilik yapın, kötülük yaparsa zulme yer 
vermeyin. 

 Ebu Zer (ra) şöyle demiştir: Dos-
tum (Hz. Peygamber) bana, kendisi 
benden uzaklaşıp arkasını çevirse bile 
sıla-i rahmi kesmememi tavsiye etti. 
Ayrıca acıda olsa hakkı söylememi 
emretti.

Ebu Zer (ra) der ki: Dostum Al-
lah’ın Rasulü (sav) bana: Benden 
(mevki ve servet) bakımından üstün 
olan kimseye bakmamamı, daha çok 
benden aşağı olanlara bakıp halime 
şükretmemi, fakirleri sevmemi, onlarla 
yakınlık kurmamı (onları gözetmemi) 
öğütledi. Yine onlar, yüz çevirseler de 
akraba ve yakınlarımla ilişkimi sürdür-
memi, Allah’a bağlılığım hususunda 
hiçbir kınayıcıdan çekinmememi, acı 
da olsa gerçeği söylememi vurguladı. 
Taberani, Beyhaki  Taberani, İbn-i Hıb-
ban

Sıla-i rahmin mutlaka karşılık 
gözeterek yapılmaması gerektiği ve 
sadece bize iyilik edenlere mukabele 
etmenin yeterli olmadığı ifade edilmek-
tedir. Sıla bir fazilet olmakla birlikte sa-
dece yapılana karşılık vermekten ibaret 
değildir. Asıl sıla ilgi ve alaka kesildiği 
halde münasebeti devam ettirebilmek-
tir. En kamil manada sıla da budur.” 
Karşılık olsun diye yakınlarını ziyaret 
eden kimse gerçekten görüp gözeten 
değildir. Asıl ziyaretçi, kendisinden ilişki 
kesildiği halde ilişkisini kesmeyip sür-
düren kimsedir Cami’ül Usul Buhari, 
Ebu Davud, Tirmizî

Hakiki sıla-i rahim akrabanın ziya-
retine karşılık vermek değildir. Rahm 

(akrabalık haklarına riayet), arşa asıl-
mıştır. Ona erişmek, akrabaların ziya-
retine karşılık vermekle değil; ancak 
kendisiyle ilgisini kesen akrabalara sı-
la-i rahim yapmakla, yani onlarla ilgiyi 
kesmemekle mümkündür.”Misliyle 
bilmukabele birr-ü ihsan eden kişi, ak-
rabaya hakiki sıla-i rahmetmiş değildir. 
Lâkin hakiki sılacı, kendisinden akraba-
lık sıla ve ihsanı kesildiği halde sıla ve 
ihsanda bulunan kimsedir. Beyhaki, 
Tebarani Abdullah Bin Amr Bin As

Kötülük eden akrabaya yumuşak 
davranana Allah’ın (cc) yardımını celp 
eder.Bir adam: Ya Resulallah! Benim 
akrabam var. Ben kendilerini ziyaret 
ediyorum, onlar bana gelip gitmiyorlar. 
Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana 
kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı 
davranıyorum, onlarsa bana kaba dav-
ranıyorlar, dedi. Bunun üzerine Resul-i 
Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: Eğer dediğin gibi isen, onlara 
sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Sen 
böyle davrandıkça, Allah’ın yardımı 
seninledir.  Riyazü’s Salihin Hadis No: 
320

Faziletlerin en üstünü, seninle 
ilgisini kesene sıla-i rahim yapman, 
seni mahrum edene vermen ve sana 
zulmedeni affetmendir.Sadakanın en 
değerlisi, içinden kin tutan yakınlara 
verilen sadakadır.Hz. Peygamber (sav) 
şöyle buyurmuştur: Sadakanın en fazi-
letlisi, kişinin, kendisine buğz eden ya-
kın akrabasına verdiği sadakadır. Müs-
lim  Taberani, Hakim Ahmet, Taberani

AKRABALIK İLİŞKİLERİ VE RAHMET İÇİN 
SILA-İ RAHİM 1
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, “Milli Görüş belediyeciliği istihdama zemin hazırlayan bir belediyecilik 
anlayışıdır. Biz de inşallah istihdamı dikkate alan belediyecilik anlayışını yeniden Türkiye’nin gündemine taşıyacağız” dedi

‘Emanete sahip çıkacağız’
Saadet Partisi Konya İl Başkan-

lığı aday tanıtım programı düzen-
lendi. Düzenlenen programa Saa-
det Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Lütfi Yalman, Saadet Partisi Genel 
Sekreteri Tacettin Çetinkaya, Saa-
det Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) 
Üyesi Hasan Hüseyin Öz, Saadet 
Partisi İl Başkan Vekili Ahmet Bü-
yüktermiyeci,  Meram Belediyesi 
Eski Başkanı Veysel Candan, Meram 
Belediyesi eski Başkanı Mustafa Öz-
kan, Karatay Belediyesi Eski Başkanı 
Mehmet Şen, Saadet Partisi Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Avukat Hasan Hüseyin Uyar, mer-
kez ilçe belediye başkan adayları ve 
parti yönetimi katıldı.

‘ÇALINMADIK KAPI, GİRİLMEDİK 
GÖNÜL BIRAKMAYACAĞIZ’

Aday tanıtım toplantısının açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Saadet 
Partisi İl Başkan Vekili Ahmet Bü-
yüktermiyeci, “Saadet Partisi olarak 
Konya belediye başkan adaylarımızı 
ve belediye meclis üyelerini belir-
lemek için yoğun bir çaba sarf edi-
yoruz.  Türkiye geneli başta olmak 
üzere Konya’da da seçimlere Saadet 
Partisi olarak tek başımıza gireceğiz. 
İnşallah hafta sonuna kadar bütün 
seçim çevrelerinde aday belirleme 
sürecini tamamlayacağız.  Seçim 
sürecinde Belediye Başkan Aday-
larımız ve Belediye Meclis Üyesi 
adaylarımız ile yoğun bir çaba sarf 
edeceğiz. Çalınmadık kapı, girilme-
dik gönül bırakmayacağız.  Daha 
önce kime oy vermiş olursa olsun 
herkesin oyuna talip olacağız. Milli 
Görüş belediyeciliği ile Konyalılara 
ve esnaflara hizmetler yaptık. Adeta 
belediyeciliğin kitabını yazdık. İsraf 
etmeden borçlanmadan, halkımıza 
birlikte hizmet ettik.  Tüm Türki-
ye’ye örnek olduk. İnşallah Konya-
mız 31 Mart seçimlerinde halkımızın 
teveccühü ve tercihi ile yeniden milli 
görüş belediyeciliğine kavuşacaktır” 
dedi. 

‘MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİNDE 
HALKA AÇIK, HALKLA İÇ İÇE 
OLMA ANLAYIŞI VARDIR’

Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Lütfi Yalman, Milli Görüş 
belediyeciliğinin istihdama zemin 
hazırlayan belediyecilik anlayışı ol-
duğunu belirterek, “Biz de inşallah 
istihdamı dikkate alan belediyecilik 
anlayışını yeniden Türkiye’nin gün-
demine taşıyacağız” dedi.  Yalman 
konuşmasını şu şekilde sürdürdü, 
“Milli Görüş belediyeciliğin temelin-
de işi ehline vermek,  liyakati dikkate 
almak vardır. Milli Görüş belediyeci-
liğinde halka açık, halkla iç içe olma 
anlayışı vardır. Şeffaf belediyecilik 
anlayışı vardır. Sorgulanabilir ve he-
sap verilebilir belediyecilik anlayışını 
yapmış idik. Bundan sonra da yapa-

cağız.  Türkiye sosyal belediyecilik 
anlayışı ilk defa Milli Görüş beledi-
yeciliği yaygınlaştırmıştı. Milli Gö-
rüş belediyeciliği istihdama zemin 
hazırlayan bir belediyecilik anlayışı-
dır. Biz de inşallah istihdamı dikkate 
alan belediyecilik anlayışını yeniden 
Türkiye’nin gündemine taşıyacağız. 
Ayrıca bir diğer husus ise emane-
te sahip çıkmaktır. Yani milletin 
malına ve emanetine sahip çıkma 
anlayışındayız. Bizim belediye baş-
kanlığımız döneminde Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilçelere hizmet verme 
mecburiyeti yoktu. Milli Görüş be-
lediyeciliği buna rağmen kanunlar 
çerçevesinde yardımda bulunmaya 
çalıştı. Taşkent Balcılar’da bir afet 
oldu. Devletten önce belediye olarak 
yardıma biz gittik. Gölcük depremin-
de de devletten önce yardıma giden 

Milli Görüş belediyeleri olmuştur. 
Belediyecilik, böyle yapılır. Halka 
hizmet, hakka ibadettir. Bu cümle 
lafta değil, fiiliyatta olmalıdır” diye 
konuştu.

‘SAADET PARTİSİ’NE BİR 
TEVECCÜHÜ VAR. BU OYUNU 

BOZACAK OLAN MİLLETİMİZDİR’
Saadet Partisi Konya Büyükşehir 

Belediye Başkan Adayı Avukat Ha-
san Hüseyin Uyar, Saadet Partisi ola-
rak 31 Mart seçimlerine tek başına 
gireceklerine vurgu yaparak, “Biz, 
tek başımıza seçime gireceğiz. Bizim 
dışımızda 2 ittifak var. Bunların biri 
Cumhur diğeri de Millet ittifakı. Tek 
olarak seçime giren parti biziz. Yerel 
ölçekte bazı meselelerin konuşulma-
ması adına, ortaya çıkan sıkıntıların, 
yolsuzlukların konuşulmaması adı-
na bu tür laflar her seçimden önce 

ortaya atılır. Gündem böyle değişti-
rilir. Saadet Partisi’nin HDP ile her-
hangi bir görüşmesi olmadığı gibi, 
bir seçim ittifakı da yoktur. Bu iddi-
ayı ortaya atan arkadaşlara bir soru 
sormak isterim. Eğer HDP, PKK ile 
ilişkilendirilmiş bir parti ise iktidar-
da bulunan ve onunla birlikte ittifak 
içinde olan MHP, HDP’ye mecliste 
ne için Meclis Başkan Vekilliği görevi 
verdi? Madem HDP böyle bir parti, 
80 trilyonluk seçim yatırımı neden 
yapıldı? Hiçbir şekilde HDP ile iliş-
kilendirilmeyecek Saadet Partisi’ne 
bu iftira atılacak, algı oluşturulma-
ya çalışılacak ve yerel seçimleri bir 
beka sorunu haline getirilecek... Pes 
doğrusu. Altını çizerek söylüyorum. 
Bizim herhangi bir parti ile bağımız 
yok. Bu nasıl bir algıdır? Milletimizin 
Saadet Partisi’ne bir teveccühü var. 

Bu oyunu bozacak olan milletimiz-
dir” dedi.

‘KAPIMIZ HER ZAMAN VE 
HERKESE AÇIK OLACAK’

Göreve gelmeleri halinde ka-
pıların her zaman ve herkese açık 
olacağına dikkat çeken Uyar, “Biz, 
şeffaf belediyecilik anlayışını ve mer-
hameti ötelemeyeceğiz. Kapımız 
her zaman ve  herkese açık olacak. 
Şehir içinde yaşanan olumsuz bir 
olayın vebalinin üzerimizde olduğu-
nun bilincini taşıyacağız. Yolsuzluğa 
geçit vermeyeceğiz. Doğru ve adil 
olmayan hiçbir hizmeti yapmama-
ya gayret göstereceğiz. Toplumun 
her kesimine ulaşabilecek hizmet-
ler yapmaya gayret edeceğiz. Üm-
metin malını, milletin malını çarçur 
etmeyeceğiz. Saadet iktidarında ve 
Saadet belediyeciliğinde kesinlikle 

atamalarda ve hizmetlerde parti-
zanlık yapmayacağız. Ayrımcılık da 
yapmayacağız. Herkesin hizmetten 
ve atamalarda eşit yararlanma hak-
kına sahiptir. Yerel kültür ve de-
ğerleri koruyup zenginleştireceğiz. 
Hizmetlerimizi doğru ve hızlı bir 
şekilde yapacağız. Hesap verilebilir 
ve şeffaf olacağız. Herkesin derdi ile 
dertleneceğiz. Halk ile iç içe olacağız. 
İmar uygulamalarında hiç kimseye 
rant sağlamayacağız. Merhametli ve 
adil olacağız. Nasıl ki ulaşım, 65 yaş 
üstüne bedava ise öğrencilerimize 
de bedava yapacağız. Öğrenci, ne 
olursa olsun bizim anlayışımıza göre 
fakirdir. Hesap verebilir bir belediye 
olacağız” ifadelerini kullandı.

 ‘İŞ ÜRETECEK ADAMA 
İHTİYACIMIZ VAR’

Aday tanıtım toplantısında söz 
alan Meram Belediyesi Eski Baş-
kanı Veysel Candan ise “ Belediye 
meclis toplantıları TV’lerde canlı 
yayınlansın. Belediye bütçeleri in-
ternette günü gününe açıklansın. 
Bu paralar nerede doğru kayıp gi-
diyor onları görelim. Bu paralar 
nereye gidiyor öğrenelim. Belediye 
başkanının boyuna veya kilosuna 
bakılarak oy verilmez. Ya da reisin 
partisi diye de oy verilmez. İstan-
bul’a ihanet ettik denildi. Arkasın-
dan binalar yıkıldı. Şimdi de hesa-
bını soracağız diyorsunuz. 16 yıldır 
iktidarda olan siz değil misiniz? AK 
Parti gönül belediyeciliği yapacak-
mış. 16 yıldır neredesiniz? Hangi 
gönüle girdiniz, hangi belediyeciliği 
yaptınız? Ben, AK Parti’nin bu rek-
lam çalışmalarını görünce gerçek-
ten gülüyorum. Emekli kahveha-
neleri yapılmış. Bizim buna değil, 
emeklilerin de üretebileceği yerle-
re ihtiyacımız var. Millet kıraatha-
nelerine orada çay içip, kek yiyip 
sohbet edenlere değil, orada iş üre-
tecek adama ihtiyacımız var. Do-
mates, patlıcan, ıspanak siyasetini 
bırakın. Görünen ortada. 16 defa 
bütçe hazırlayan bir hükümet, bir 
kez mi denk bütçe oluşturamaz?” 
ifadelerini kullandı. Saadet Partisi 
Konya adayları şu şekilde; Hasan 
Hüseyin Uyar Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Kenan Öz-
can (Selçuklu), Sinan Toprak (Ka-
ratay), Hüseyin Saydam (Meram), 
Mustafa Perihan (Akören), Mustafa 
Karakaş (Akşehir), Mustafa Acar 
(Beyşehir), Mehmet Satılmış (Ci-
hanbeyli), Abdullah Uysal (Çumra), 
Veysel Kapçı (Doğanhisar), Dursun 
Ali Yaşa (Emirgazi), Nazım Seyhan 
(Ereğli), Ali Mermer (Hüyük), Lutfi 
Çelik (Ilgın), Hüseyin Aydoğdu (Ka-
dınhanı), Mustafa Ildız (Karapınar), 
Ziya Tokgöz (Sarayönü) ve Mehmet 
Emin Aydın (Taşkent).
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLAAhmet Büyüktermiyeci Hasan Hüseyin UyarLütfi Yalman Veysel Candan
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Galatasaray, ligde 
7 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de son 7 maçta 4 
galibiyet, 3 beraberlik aldı. Spor Toto Süper Lig’in 21. 
haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u mağlup ederek, 
zirve yarışında M. Başakşehir takibini sürdürdü. Sarı-kır-
mızılılar, Trabzon galibiyetiyle ligde üst üste 7 maçta 
rakiplerine 3 puan vermedi. Aslan, ligde en son deplas-
manda Beşiktaş’a yenilen Cimbom, bu müsabakadan 
sonra Çaykur Rizespor, M. Başakşehir ve Alanyaspor ile 
berabere kalırken, Sivasspor, MKE Ankaragücü, DG Si-
vasspor ve Trabzonspor’u mağlup etti. 
n SPOR SERVİSİ

Trabzonspor’un hızı 
İstanbul’da kesildi

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının son haftalarında 
iyi bir grafik ortaya koyan Trabzonspor’un, ligin ikinci 
yarısında hızı kesildi. Ligin ilk yarısını son 5 haftada 4 
galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan elde ederek 29 puanla 
2. sırada kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise 1 ga-
libiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayıp, 
21. haftada 33 puanla 5. sıraya geriledi. İlk yarıyı lider 
Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde tamamlayarak 
şampiyonluk hesapları yapan Karadeniz ekibinin, 21. 
hafta sonunda ise 45 puanlı rakibiyle arasındaki fark 
12’ye yükseldi. Trabzonspor, ilk yarının son 5 haftasında 
sahasında Fenerbahçe’yi 2-1, Kayserispor’u deplasman-
da 2-0, Atiker Konyaspor’u evinde 3-0 mağlup ettikten 
sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalmış ve 
konuk ettiği Çaykur Rizespor’u da 4-1 yenerek iyi bir çıkış 
yakalamıştı. Ligin ikinci yarısında ise sahasında Medipol 
Başakşehir’e 4-2 kaybeden bordo-mavililer, Demir Grup 
Sivasspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü. 
İkinci yarıdaki tek galibiyetini MKE Ankaragücü karşısın-
da Medical Park’ta 1-0’lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, 
Galatasaray’a da dış sahada 3-1 mağlup oldu.  n AA

Göztepe’den 
kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftada konuk ettiği Ayte-
miz Alanyaspor’u 3-2 mağlup eden Göztepe, ligin ikinci 
devresinde ilk puanlarına ulaştı. Aytemiz Alanyaspor kar-
şısında 2-0 öne geçmesine rağmen rakibinin beraberliği 
yakalamasına engel olamayan sarı-kırmızılı ekip Nabil 
Ghilas’ın kaydettiği golle rakibini 3-2 mağlup etti. Lig-
de 21. haftanın ardından puanını 25’e çıkaran Göztepe, 
haftayı averajla 10. sırada tamamladı. İkinci devrede ilk 
puanlarına ulaşan Göztepe, iç sahada da 3 maç aradan 
sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Dünkü karşılaşmada 
takımının ilk golüne imza atan Deniz Kadah, sarı-kırmızılı 
formayla ligde ilk golünü kaydetti. Deniz Kadah, Süper 
Lig’de son golünü 7 Nisan 2018’de Antalyaspor formasıy-
la Kardemir Karabükspor’a atmıştı. Deniz Kadah gibi lig-
de ilk golünü Aytemiz Alanyaspor karşısında bulan Celso 
Borges, 19. haftada 1-0 yenildikleri Galatasaray maçında 
skor 0-0 iken bir penaltı vuruşundan faydalanamamıştı.  
n AA

Ravcı: Zor deplasmandan 1 puan aldık
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 

deplasmanda Atiker Konyaspor’la 1-1 be-
rabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor’da 
Sportif Direktör Ali Ravcı, “Maçın özel-
likle ikinci yarısında iyi oynadık. 2 puanı 
kaçıran taraf olduk” dedi. 

Süper Lig’in 21. haftasında deplas-
manda Atiker Konyaspor ile deplasman-
da 1-1 berabere kaldıkları müsabakayı 
değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor 
Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Zor bir dep-
lasmandan 1 puan aldığımız için elbette 
ki mutluyuz, ancak özellikle ikinci yarıdaki 
oyunumuzla galibiyeti hak ettiğimizi dü-
şünüyorum. Tabii son dakikalara baktığı-
mızda kaybettiğimiz 2 puan var, 3 puanı 
alabilirdik. Futbolda böyle durumlar ola-
biliyor, güzel bir maç olduğunu düşünü-
yorum. Bizim istediğimiz doğrultuda maç 
seyretti. Burada aldığımız 1 puan da çok 
kıymetli. Teknik heyetimizi ve futbolcula-

rımız kutluyorum. İkinci yarı iyi çıkışlarla 
kaçırdığımız goller vardı. İşin üzücü tarafı 
son dakikada iki puan kaybetmemiz. Ha-
kemle ilgili bir şey söylemeye gerek yok. 
Verdiği oldu, vermediği oldu. Keşke ikinci 
penaltıda da pozisyonu izleseydi. Sonuçta 
izleyerek karar veriyorlar” dedi. 

“BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA KAZANMAK 
İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ” 

Ravcı, ligde kaybettikleri bir şeyin 
olmadığını ve Beşiktaş maçına da en 
iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, 
“Evet, Konya’yı yenseydik biraz avantajlı 
olacaktık. Ama olmadı, kısmet değilmiş. 
Tabii kaybettiğimiz bir şey yok. Önümüz-
de Beşiktaş maçı var. Sahamızda ne 
kadar etkili bir takım olduğumuz zaten 
ortada. Beşiktaş maçında da kazanmak 
için elimizden geleni yapacağız “diye 
konuştu. 
n İHA

Fenerbahçe 9 eksikle 
Zenit’i ağırlayacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya’nın Zenit takımıyla 
karşılaşacak. Bugün Ülker Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak karşılaşmayı Fransız 
hakem Ruddy Buquet yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1’den canlı yayımlanacak

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 
başlayan Fenerbahçe, Portekiz’in Benfica 
takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa 
Ligi’nde devam etti. D Grubu’nda Hırva-
tistan’dan Dinamo Zagreb, Slovakya’dan 
Spartak Trnava ve Belçika’dan Anderlecht 
ile eşleşen sarı-lacivertliler, grubunu Dina-
mo Zagreb’in ardından 2. sırada bitirerek 
son 32 turuna adını yazdırdı. Teknik direk-
törlüğünü Sergei Semak’ın yaptığı Zenit ise 
sırasıyla Belarus’tan Dimano Minsk ve Nor-
veç’ten Molde’yi eleyerek organizasyonda 
grup aşamasına yükseldi. Grup aşamasın-
da Danimarka’dan Kopenhag, Çekya’dan 
Slavia Prag ve Fransa’dan Bordeaux’la 
eşleşen Zenit, 11 puanla grup lideri olarak 
son 32 takım arasına kaldı.

FENERBAHÇE’DE 9 EKSİK
Fenerbahçe’nin UEFA kadrosunda 9 

futbolcusu yer almıyor. Sarı-lacivertli for-

mayla sezon başından itibaren mücadele 
eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve 
Nabil Dirar’ın yanı sıra yeni transferler 
Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesi-
ne dahil edilmedi. Teknik direktör Ersun 
Yanal bu futbolcuların yerine UEFA’ya 
verilen yeni listede transferlerden Sadık 
Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan’ı 
tercih etti. Fenerbahçe’de bu oyuncuların 
yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu li-
sansı bulunmayan Carlos Kameni ile se-
zon başında uzun süre sakatlığı bulunan 
ve sarı-lacivertli formayla bu sezon hiç-
bir karşılaşmada görev alamayan Tolga 
Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor. 
Yeni sezon öncesi gelecek adına kadro-
ya katılan ve Süper Lig’de zaman zaman 
kadroda yer bulan Berke Özer ile Ferdi 
Kadıoğlu da UEFA maçlarında görev yapa-
mayacak isimler arasında yer alıyor.

SKRTEL VE NETO ESKİ 
TAKIMLARINA KARŞI

Fenerbahçe ile Zenit arasındaki eş-
leşmede Martin Skrtel ve Luis Neto eski 
takımlarına karşı mücadele verecek. Sa-
rı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyun-
cusu Skrtel, 2004-2005 sezonunda transfer 
olduğu Zenit’te 2007-2008 sezonuna kadar 
forma giymişti. Luis Neto ise uzun yıllar 
formasını giydiği Zenit’ten 2017-2018 se-
zonu başında Fenerbahçe’ye kiralanmıştı. 
Portekizli oyuncu bir sezon giydiği sarı-laci-
vertli formanın ardından tekrar eski kulübü 
Zenit’e geri dönmüştü.

FENERBAHÇE, TUR İÇİN KADIKÖY 
PERFORMANSINA GÜVENİYOR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçın-
da Rusya’nın Zenit takımını konuk edecek 
Fenerbahçe, tur için Avrupa kupalarında 
son yıllardaki Kadıköy performansına gü-

veniyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 
Kadıköy’de oynadığı son 16 maçta tek 
mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. 
sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 3 yılı 
aşkın bir süredir Ülker Stadı’nda çıktığı 16 
Avrupa kupası mücadelesinde 10 galibiyet, 
5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-laci-
vertliler, 17 Eylül 2015’te Norveç temsilcisi 
Molde’ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lo-
komotiv Moskova, Braga, Monaco, Gras-
shoppers, Feyenoord, Manchester United, 
Zorya, Spartak Trnava ve Anderlecht’i 
mağlup etti. Celtic, Krasnodar, Sturm Graz, 
Benfica ve Dinamo Zagreb’le berabere 
kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA 
Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya 
temsilcisi Vardar’a 2-1 mağlup oldu. Söz 
konusu son 16 maçta filelerinde 8 gol gören 
sarı-lacivertliler, 9 karşılaşmada da kalesi-
ni gole kapattı. n AA

Devre arası takviyeleri yüzleri güldürdü
Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fe-

nerbahçe ve Galatasaray’ın, devre arası 
transfer döneminde takıma yaptıkları 
ofansif takviyeler, attıkları gollerle ta-
kımlarının yüzlerini güldürdü. 

Devre arası transfer döneminde Me-
dipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbah-
çe ve Galatasaray’ın ofansif hamleleri 
sahada meyvelerini vermeye başladı. 
Galatasaray’ın devre arası transfer dö-
neminin son gününde Kasımpaşa’dan 
renklerine bağladığı Diagne, dün ilk kez 
sırtına geçirdiği sarı-kırmızılı formayla 
gol sevinci yaşadı. Maçın 24. dakikasın-
da penaltıdan topu Trabzonspor fileleri 
ile buluşturan Diagne ilk maçında golle 
tanıştı. Ligde krallık yarışını sürdüren 
Senegalli yıldız, gol sayısını 21’e çıkardı. 

KAGAWA’DAN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ 
Ligin 20. haftasında Antalyaspor’u 

deplasmanda 6-2 mağlup eden Be-
şiktaş’ta kiralık olarak takıma gelen 
Kagawa, Antalya’da ilk kez siyah-be-
yaz formayla tanıştı. Müsabakanın 81. 
dakikasında Ljajic’in yerine oyuna dahil 
olan Japon yıldız, oyuna girmesinin ar-
dından 3 dakikada 2 gol atarak Beşiktaş 
kariyerine altın gibi bir başlangıç yaptı. 
Beşiktaş’ın bir diğer transferi Burak Yıl-
maz da Bursaspor maçında fileleri 2 kez 
havalandırarak siyah-beyazlı takımda 4 
bin 130 gün sonra gol sevinci yaşadı. 

MOSES’E TAM NOT 
Bu sezon ofansif anlamda büyük 

sıkıntılar çeken Fenerbahçe, devre ara-
sında Chelsea’den Moses’ı kiralık olarak 
transfer etti. Fenerbahçe formasıyla li-
gin 19. haftasında oynanan Yeni Malat-
yaspor maçında tanışan Nijeryalı yıldız, 
sarı-lacivertli formayla ilk golünü ise 

ligin 20. haftasında, iç sahada oynanan 
Göztepe maçında attı. Henüz Fenerbah-
çe formasıyla ilk 11’de maça çıkmayan 
Moses’ın, sonradan oyuna dahil olup, 
süre aldığı 3 maçta da gösterdiği per-
formans, sarı-lacivertlileri heyecanlan-
dırdı. 

BAŞAKŞEHİR, DEMBA BA 
VE ROBİNHO İLE GÜLDÜ 

Ligde 45 puanla liderlik koltuğunda 
oturan Medipol Başakşehir ise devre 
arasında gol yollarını Demba Ba ve Ro-
binho takviyeleriyle güçlendirdi. İstanbul 
temsilcisinde, iki yeni golcü Demba Ba 
ve Robinho, 20. haftada konuk oldukları 
Akhisar deplasmanında skora katkı sağ-
ladı. Öte yandan Robinho, Trabzonspor 
ve Kasımpaşa maçlarında da 1’er asist 
yaptı.
n İHA
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Sporda Konya 
fırtınası esiyor
Geçtiğimiz yıl elde ettiği başarılar ile spora yöne veren Konya, ülkemizi bu yıl da en iyi şekilde temsil 

etmeye devam ediyor. Konyalı sporcular sadece Şubat ayında katıldıkları uluslararası şampiyonalarda 
7 madalya kazandı. Başarılı sporcular kazandıkları madalyalar ile Konya’nın gururu oldu

Yetiştirdiği sporcular ve spora verdiği 
önemle dikkat çeken Konya, çalışmaları-
nın karşılığını almaya devam ediyor. 2018 
yılında ulusal ve uluslararası alanda birçok 
madalya kazanan Konyalı sporcular, başa-
rılarını 2019 yılında da devam ettiriyor. Son 
olarak para tekvando branşında Konya’ya 
altın madalya getiren sporcular, başarını 
devam ettirmek için çalışmalarını tüm hı-
zıyla sürdürüyor.

SPORDA KONYA FIRTINASI ESTİ
Konyalı milli sporcular Şubat ayında ka-

tıldıkları Avrupa ve Dünya şampiyonalarında 

elde ettikleri dereceler ile Türkiye ve Kon-
ya’yı en iyi şekilde temsil ederek uluslararası 
arenada ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı 
başardı.  İşte Konyalı sporcuların elde ettiği 
başarılar; para tekvadoda Nurgül ve Sami 
Dünya Şampiyonu oldu.  Antalya’da düzen-
lenen ve 68 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun 
mücadele ettiği 8. Para-Tekvando Dünya 
şampiyonasında Konyalı sporcular Nurgül 
Bilek 49 kiloda, Mehmet Sami Saraç ise +75 
kiloda Dünya Şampiyonu oldu.

HALTERDE ÜÇ MADALYA
Dünya Kupası’nda Sibel’den gümüş, 

Besra ve Yasemin’den bronz madalya 
geldi. Dubai’de düzenlen 10.Para Halter 
Dünya Kupası’nda milli sporculardan 73 ki-
loda podyuma çıkan Sibel Çam, 115 kiloluk 
kaldırışıyla gümüş madalya, 55 kiloda 110 
kiloluk kaldırışıyla Besra Duman ile 61 kilo-
da 100 kiloluk kaldırışıyla Yasemin Ceylan 
Baydar, bronz madalya kazandı.

AVRUPA İKİNCİLİĞİ ARZU’DAN
Karatede Arzu Firdevs Koç Avrupa ikin-

ciliği kazandı. Danimarka’nın Aalborg ken-
tinde 51 ülkeden 1092 karatecinin katıldığı 
46. Ümit, Genç ve U21 Avrupa Karate Şam-

piyonası’nda Konyalı sporcu Arzu Firdevs 
Koç, Kata dalında gümüş madalya kazana-
rak Avrupa ikincisi oldu.

AVRUPA KOTASI GELDİ
Musab Aydın kazandığı altın madalya 

ile Avrupa şampiyonasına kota aldı. An-
talya’da 66 ülkeden 2094 sporcunun mü-
cadele ettiği 4. Tekvando Dünya Başkanlık 
Kupası’nda yıldızlar kategorisinde Musab 
Aydın, +65 kiloda altın madalya kazanarak 
Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası’na 
katılmaya hak kazandı. 
 n SPOR SERVİSİ

1. Amatör Küme’de 
15.hafta oynandı

Konya 1. Amatör Küme’de 15.hafta maçları oynandı. 
Karşılaşmaların ardından A Grubu’nda Cihanbeyli Beledi-
yespor 33 puan ile B Grubu’nda Seydişehir Belediyespor 
36 puan ile liderliğini sürdürdü. A Grubu’nda ertelenen 
maçlar ve bazı takımların ligden çekilmesi ile bu hafta 
sadece bir maç oynandı. Ligde 15.hafta sonuçları şu şekil-
de; Kulu Belediyespor 1 – 1 Taşkentspor, Yunakspor 3 – 0 
Monivaspor (Hükmen), Polatoğlu Ahşap 0 – 3 Cihanbeyli 
Belediyespor (Hükmen), Sarayönüspor – Ergesspor (Erte-
lendi). B Grubu: Seydişehir Belediyespor 2 – 1 Huğluspor, 
Seydişehir Gücü 2 – 1 Selçuklu İdman Yurdu, Bozkır Genç-
lerbirliği 4 – 1 Yeni Meramspor, Ak İnşaat Sanayispor 0 – 3 
Selçuk Üniversitesi (Hükmen).  n SPOR SERVİSİ 

Okullarda halk oyunları 
birincileri belli oldu

Okullararası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmaları 08 
Şubat 2019 tarihinde yapıldı. 2018-2019 Öğretim Yılı Okul 
Sporları faaliyet takviminde yer alan Okullararası Halk 
Oyunları İl Birinciliği yarışmaları 08 Şubat 2019 tarihin-
de Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu’nda yapıldı. Halk 
Oyunları Geleneksel Düzenlemesiz dalında; Küçüklerde; 
Mualla Nigar Yama Ortaokulu,  Yıldızlarda; Sancak Orta-
okulu, Gençlerde ise Şehit Özden Kız Meslek Lisesi birinci 
oldu. Halk Oyunları Geleneksel Düzenlemeli dalında ise; 
Miniklerde; Şükriye Onsun İlkokulu, Yıldızlarda ise Atatürk 
Ortaokulu birinci oldu. Dereceye giren okulların kupa ve 
madalyalarını Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Spor Şube 
Müdürü Ali Kanber takdim etti.  n SPOR SERVİSİ 

Alper Avcı: Penaltı ve kırmızı karttan sonra dengeler değişti
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-

dolu Selçukspor’da Teknik Direktör Al-
per Avcı açıklamalarda bulundu. Ligin 
21.haftasında iç sahada 2-2 berabere 
kaldıklarını maçı değerlendiren Avcı, 
ikinci yarının başında gelen penaltı golü 
ve kırmızı kart ile dengelerinin değişti-
ğini belirtti. Takım olarak eksik oldukları 
yerleri değerlendireceklerini ve önem 
alacaklarını da dile getiren Avcı, “Oyunu 
iki bölüm halinde değerlendirmek lazım. 
Oyunun ilk yarısında rakip kalede, ön 
bölgede pozisyon anlamında üretken-
dik. Dakika üçü gösterdiğinde iki tane 
net gol pozisyonumuz vardı. Ön planda 
istediklerimizi yaptık, savunma anla-
mında istediklerimizi gerçekleştirdik. 
İlk yarı ile ilgili söylenebilecek aslında 
çok bir şey yok istediğimiz her şeyi ger-
çekleştirdik, golü de bulduk. Ama ikinci 
yarının hemen başında bir kırmızı kart, 
arkasından penaltıdan yediğimiz golle 
skor üstünlüğünü kaybetmemiz oyun 

dengelerini değiştirdi. Bana göre yediği-
miz ikinci gol çok büyük bir hata sonrası 
geldi. Kadromuzda yer alan birçok oyun-
cu için Konyaspor formasını giyebilecek 
özelliklere ve niteliklere sahip olduklarını 
sürekli dinlendiriyoruz. Fakat özellikle 
ikinci yarıda Tuzlaspor maçından itibaren 
yaptığımız bireysel hatalar bizi gerçekten 
hayal kırıklığına uğratıyor. Bugün de çok 
ciddi anlamda yaptığımız hata bizi tabii 
ki sorgulamaya yönlendiriyor. 2-1 geriye 
düşmemizin ardından on kişi kalmamıza 
rağmen mücadele anlamında, pozisyon 
anlamında, açık futbol oynadık. Karşı-
laşmada rakibimiz de galip gelebilirdi, 
biz de kazanabilirdik açıkçası. Direkten 
dönen toplarımız oldu ama baktığınız za-
man ilk yarıdaki görüntü ile ikinci yarıda-
ki görüntü birbirine tamamen zıt. Artıların 
eksilerin değerlendirmesini yapacağız. 
Gereken tüm önlemleri almak için ne ge-
rekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

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

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Meram Belediyespor, kick boks şampiyonasına damga vurdu
Meram Belediyesporlu sporcular, Bartın’da 

gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Kick Boks 
Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na, kazandığı üç 
Türkiye şampiyonluğu ile adeta damga vurdu. Altın 
madalya kazanan sporcuların Meram ve Konya’nın 
gururu olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, başarıların artarak devam etmesi te-
mennisinde bulundu. 

3 ALTIN MADALYA!
5-10 Şubat tarihleri arasında Bartın’da gerçek-

leştirilen Türkiye Okul Sporları Kick Boks Yıldızlar 
Türkiye Şampiyonasında Meram Belediyesporlu 
sporcular 3 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Aldık-
ları altın madalyanın ötesinde, mücadeleleriyle 
hem büyük beğeni toplayan hem de Konya’nın gu-
ruru olan sporcuların isimleri ise şöyle; Nuri Yavuz 
47 Kg, E. Aydın Sertkaycı 60 Kg, Sudenaz İlisulu 60 
Kg.

‘SPORCULARIMIZIN BAŞARILARIYLA 
BİR KEZ DAHA GURURLANDIK’

Meram Belediyesi’nde genç sporcuların Bar-

tın’da gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Kick 
Boks Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda göster-
dikleri başarılardan dolayı büyük gurur yaşadıkla-
rını belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
“Hem şehrimizi hem de ülkemizi farklı branşlarda 
temsil eden sporcularımız hemen hemen her turnu-
vadan madalya ile dönüyorlar.  Meram Belediyesi 
olarak spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteğin 
karşılığını bu önemli başarılarla almış olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Onlar, aldıkları bu de-
recelerle sadece Meram’ın değil tüm Konya’nın 
gurur kaynağı oldular. Ben bu turnuvadan da başarı 
ile dönüp, gelecek adına bizleri ümitlendiren spor-
cularımızı ve onların hocalarını ve ailelerini kutlu-
yor, başarılarının artarak devam etmesini temenni 
ediyorum. Bu başarıların artması için bizde üstü-
müze düşen görevi artırarak sürdürecek ve Meram 
Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan 
sonra da spora ve sporcuya verdiğimiz desteği artı-
rarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. 
n SPOR SERVİSİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M.BAŞAKŞEHİR 21 13 6 2 32 11 21 45
2.GALATASARAY 21 11 6 4 41 23 18 39
3.BEŞİKTAŞ 21 10 6 5 40 26 14 36
4.EY MALATYASPOR 21 9 7 5 33 23 10 34
5.TRABZONSPOR 21 9 6 6 37 30 7 33
6.A. 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.DG 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.İM 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.BB ERZURUMSPOR 21 3 9 9 19 27 -8 18
18.AKHİSARSPOR 20 4 5 11 20 35 -15 17

Bir kötü haber de 
Ömer Ali Şahiner’den

Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Atiker Kon-
yaspor’a bir kötü haber de Ömer Ali Şahiner’den geldi. 
Evkur Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında sakatla-
narak oyundan çıkan tecrübeli oyuncunun 1 ay sahalar-
dan uzak kalacağı açıklandı. Kulüp doktoru Yrd. Doç.Dr. 
Galip Bilen Kürklü tarafından yapılan açıklamada, “Ömer 
Ali Şahiner’in yapılan kontrollerinde arka adale grubunda 
kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yakla-
şık olarak 3-4 hafta içinde sahalara dönmesi beklenmek-
tedir” denildi. 

Konyaspor’da daha önce Hurtado, Jonsson ve 
Amir’in uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. 
n SPOR SERVİSİ 

Hakeme tepki sürüyor
Atiker Konyaspor’da Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki hakem skandalına tepkiler sürüyor. Kulüp as 

başkanlarından Osman Koçak, “Sessizce adaletin tecelli etmesini bekleyen kulüpler ise maalesef mağdur ediliyor” 
ifadeleri ile duruma tepki gösterirken, As Başkan Recep Çınar ise “Adalet herkese bir gün lazım olacaktır dedi
Spor Toto Süper Lig’in 21. Haftasın-

da evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 
berabere kalan Atiker Konyaspor’da ma-
çın hakemi Halil Umut Meler’e tepkiler 
dinmiyor.  Konyaspor Kulübü Asbaşkanı 
Osman Koçak, Spor Toto Süper Lig’in 
21. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’la 
oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları 
karşılaşmaya ilişkin, “Bu maç özelinde 
ve son haftalarda yaşadığımız maçın so-
nucunu değiştiren büyük hatalarla alakalı 
ilgili mercilerin gerekli adımları ataca-
ğına olan inancımızı şimdilik muhafaza 
ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.  
Koçak, kulübün internet sitesinden yap-
tığı açıklamada, maçın başından sonuna 
kadar futbol adına hoş olmayan şeylerin 
yaşandığını belirtti.  Bugün oynanan kar-
şılaşmanın çok kötü yönetildiğini savunan 
Koçak, şunları kaydetti: “Rakibin attığı gol 
öncesinde yardımcı hakemin gözü önün-
de hatalı bir taç kararı verildi ve pozisyon 
golle neticelendi. Uzatma dakikalarında 
gerçekleşen net pozisyonu müsabakanın 
hakemi izlemesine rağmen ne yazık ki 
penaltıyı veremedi. Alınan kararlar direkt 
olarak maçın sonucunu etkiledi.  Deplas-
manda oynadığımız Trabzonspor maçıyla 
başlayan süreci herkes biliyor. Maç önce-
si yapılan hamleleri hafızamızda mıh gibi 
tutuyoruz. Akhisarspor ile oynadığımız ilk 
yarının son maçında yine uzatma dakika-
ları içinde Lopez’in eliyle topu indirmesi 
kayıtsız şartsız penaltı olmasına rağmen 
müsabakanın hakemleri VAR’a gitme ge-
reği bile duymadı. Kazanmamıza rağmen 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçın-
da yaşadıklarımız ve geçtiğimiz hafta Bur-
saspor maçında Skubic’e yapılan hareket 
direkt kırmızı kartı gerektirirken pozisyo-
nun değerlendirmeye tabi tutulmaması, 
Jahovic’in penaltısının atlanması ve bu-
gün yaşadıklarımız bardağı taşırmıştır.” 

“ADALETİN TECELLİ 
ETMESİNİ BEKLEYEN KULÜPLER 

MAĞDUR EDİLİYOR”
Atiker Konyaspor’un bir hedefi oldu-

ğunu ve bu hedef doğrultusunda ilerlerken 
skora direkt etki eden büyük yanlışlarla 
karşılaştığını aktaran Koçak, şu ifadeleri 
kullandı: “Hiç kimsenin sahada canla baş-
la mücadele eden futbolcularımızın eme-
ğini elinin tersiyle itmesine izin vermeyiz. 
Son dönemde garip garip olaylarla karşı-
laşıyoruz. Süreç çok bağıran, durup durur-

ken bir kaşık suda fırtınalar koparanların 
lehine işliyor. Sessizce adaletin tecelli 
etmesini bekleyen kulüpler ise maalesef 
mağdur ediliyor.  Atiker Konyaspor, bu li-
gin belli başlı iddialı takımlarından biridir. 
Yolumuza çıkacak engeller bizi asla yıl-
dıramayacak. Buna göz yummayacağız. 
Fakat yapılan her hatanın bizi bu hedeften 
uzaklaştırdığı da aşikardır. Bu bağlamda 
herkesin azami derecede dikkatli olması 
elzemdir. Hepimiz ne zorluklarla kulüpleri 
idare etmeye çalışıyoruz. Emeklerimizin 
bu kadar basit bir şekilde heba edilmesini 
kabul etmiyoruz. Bu maç özelinde ve son 
haftalarda yaşadığımız maçın sonucunu 

değiştiren büyük hatalarla alakalı ilgili 
mercilerin gerekli adımları atacağına olan 
inancımızı şimdilik muhafaza ediyoruz.”

HAKEMLER SONUCA ETKİ ETMEMELİ
Atiker Konyaspor As Başkanı Recep 

Çınar, “Adalet herkese eşit olmalı. Futbol-
da can yakana da, canı yanana da adalet 
bir gün mutlaka lazım olacaktır” dedi. 

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında 
kendi saha ve seyircileri önünde oynadık-
ları Evkur Yeni Malatyaspor maçında 1-1 
berabere kalarak bariz hakem hataları so-
nucunda puan kaybettiklerini bildiren Kon-
yaspor As Başkanı Recep Çınar, hakemle-
rin çok daha dikkatli olmaları gerektiğinin 

altını çizdi. Hakem kararlarının maçların 
önüne geçtiğine değinen Çınar, “Kimse-
nin hakkını yemeyelim, kimse de bizim 
hakkımızı yemesin istiyoruz ama maale-
sef işler böyle gitmiyor. Malatyaspor ma-
çını yöneten hakem kardeşimizin verdiği 
yanlış kararlar nedeniyle bu hafta itibarı 
ile olmamız gereken yerde değiliz. Ha-
kemlerin sonuca tesir etmemeleri gerekir. 
Yediğimiz golden önce top rakip oyuncu-
dan taca çıkmasına rağmen, hakem Ma-
latyaspor’un lehine veriyor. O pozisyon gol 
oluyor. Uzatma dakikalarında öne geçebi-
leceğimiz bir pozisyon yaşanıyor. Hakem 
VAR’a gidiyor ve net penaltımızı vermiyor. 
Kaldı ki, o pozisyonda Malatyalı oyuncu-
nun koluyla vücudunun arasında 25-30 
santimetrelik bir açık var. Oyuncunun kolu 
vücuduyla yapışık değil. Daha açık ko-
nuşmak gerekirse, top ile Malatyalı oyun-
cunun kolu ortada buluşuyor ve hakem 
kardeşimiz bu pozisyonda ‘devam’ kararı 
vererek, bir takımın hakkını alıyor, diğer 
takıma veriyor. Lig’de stresli haftalara 
giriliyor. Hem alt tarafta, hem üst tarafta 
telafisi olmayan maçlar oynanacak. Maç-
ları yöneten hakemlerimiz kadar, VAR’da 
görev yapan hakemlerin de daha dikkatli 
olması gerekir” dedi. 

“ADALET HERKESE EŞİT OLMALI” 
Bu oyunda mutlaka adaletli olunması 

gerektiğinin altını çizen As Başkan Recep 
Çınar, “Futbolun adaleti, can yakana da, 
canı yanana da mutlaka lazım olacak ve 
oluyor. Bizim canımız yandığı zaman, 
kuru gürültü çıkardığımızı ima edenler, 
kıs kıs gülenler, kendi canları yandığı için, 
hem de haklı olarak hem gürültü çıkarıyor 
hem de adalet arıyorlar. Atiker Konyaspor 
olarak ‘Bu kulüpler niye gürültü çıkarıyor-
lar’ diye kıs kıs gülmüyoruz. Bakın, gün 
geldi adalet onlara da lazım oldu. Kimse-
nin canı yanmasın, ama bizim de canımız 
yanmasın. Biz, futbolun bir temaşa oldu-
ğuna inanıyoruz ve bu oyunun tehlikeli su-
larda yüzmesini asla istemiyoruz. Çünkü, 
bu gemi batarsa biliyoruz ki, bu geminin 
içerisinde biz de varız. Futbolu yönetenle-
rin meseleye duygusal değil, adaletli ba-
kan tarafta olmalarını arzu ediyoruz. Ada-
let Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için 
neyse, Atiker Konyaspor ve diğer Anadolu 
kulüpleri için de öyle olmalı. Yani herkes 
için eşit olmalı” şeklinde konuştu.  
n İHA

RPS

Osman Kocak Recep Çınar
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