
HURDADA KDV 
ORANI DÜŞMELİ 

Hurda malzemelerinin satışında 
alınan yüzde 18 KDV oranı hurdacı 
esnafını mağdur etti. Esnaflar hurda 
malzemeleri alırken yüzde 0 KDV 
oranı uygulanıyor ancak, satışını 
yaparken  yüzde 18 KDV oranı 
uygulanmakta. Konya Hurdacılar 
Esnaf Odası Başkanı Muammer 
Verim, KDV oranlarının kesinlikle 
düşürülmesi gerektiğini belirtti. 

ODALARA YETKİLERİN
VERİLMESİ GEREKİR

Odalarda yetkilerin olmadığına 
değinen Başkan Verim, yetkilerin ve-
rilmesi halinde odaların durumunun 
düzeleceğini hem de katkılar sağlaya-
caklarını belirtti. Verim, “Bize yetkiler 
verilirse üyemiz 160 değil 360 olur. 
Bununda hem bize, hem toplumumu-
za hem de devletimize katkısı olur. Es-
naflar kayıt altına alınmış olur” dedi.  
n  HABERİ SAYFA 17’DE 
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12 YÖK’te MYO’lar
masaya yatırıldı 13 Amerika sonuna 

yaklaşıyor! 14 Çölleşmeye karşı 
dallı darı çözümü!

Konya Hurdacılar Esnaf Odası Başkanı Muammer Verim:

KDV oranları esnafı üzdü!

‘Vicdan konusu hukuk 
öğrencilerine anlatılmalı’

‘Staj ve çıraklık süreleri 
emekliliğe sayılmalı’

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel 
Müdürlüğü Hâkim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Selami Turabi’nin anlatımıyla Adalet 
ve Vicdan konferansı gerçekleştirildi. Turabi, Hukuk Fakülteleri’nin amacının adalet için 

savaşan erler yetiştirmek olduğunu söyledi.   n HABERİ SAYFA 16’DA 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, “Staj ve Çıraklık Sürelerinin Emeklilik Hizmetine Sayılması” amacıyla Kanun Teklifi 
verdi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, çıraklık ve staj sürelerinin emeklilik hizmetine 

sayılması konusunda çok yoğun ve haklı talep bulunduğunu belirtti.  n HABERİ SAYFA 11’DE 

Domatesin fiyatını gören 
yanından geçmiyor!

Kış meyve ve sebzeleri tezgahlara inerken domatesin 
fiyatındaki artış vatandaşın cebini yakıyor. Domatesteki 

zammı görenler pazardan uzaklaşıyor! Sofraların kırmızı rengi 
domates geçtiğimiz hafta soğuktan dolayı üşürken, fiyatıyla 

cepleri yaktı. 2.5 TL’den 5 TL’ye kadar çıkan domates, 
pazarda sebze- meyve alacak vatandaşın gözünü korkuttu.  

Kadınlar Pazarı’nda sebze ve meyve satışı işi ile uğraşan Ünal 
Öz, pazar fiyatlarının genel olarak normal olduğunu yalnızca 

domatesin fiyatının yükseldiğini söyledi. n HABERİ SAYFA 2’DE 

Kışlık ayakkabıda nelere 
dikkat etmek gerekiyor!

Havaların soğuması ile kışlık ayakkabı alınmaya 
başladı. Peki, kışlık ayakkabı nasıl olmalı, alırken nelere 

dikkat edilmeli? 20 yıldır ayakkabıcılık işi ile uğraşan esnaf 
Mehmet Aslan kışlık ayakkabının önemine vurgu yaptı. 

Aslan, malzemede kaliteye dikkat çekerek, “Soğukta has-
talanmamak için ayakkabılarımızı iyi ve sağlam seçmemiz 
lazım. Ayakkabının iç ve dış malzemelerinin kaliteli olması 

ve seçimi yaparken ucuza kaçılmaması gerekir” diye 
konuştu. n HABERİ SAYFA 2’DE 

İthal yumurta 
yiyebiliriz! 

Protein deposu yumurtanın fiyatı 
zamlandı. Yumurta üretici ve 
satıcısı Taner Şensözlü, “Yapılan 
zam aslında çok değil. Tavuk-
çuluk yapan üreticinin 2,5 yıllık 
zararı var. Bu zararı kısa sürede 
kapatması mümkün değil. 
Üreticiler eğer gerekli maliyet-
leri karşılayamazsa ileride ithal 
yumurta tüketebiliriz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Lastikçilerde 
yoğun mesai

Kış lastiği zorunluluğu nedeniyle 
lastikçilerde yoğunluk yaşanma-
ya başladı. Kış şartlarında kaza 
riskini azaltmak isteyen sürücü-
ler lastikçilerin önünde sıra oluş-
turmuş durumda. Lastik tamirci-
leri ise vatandaşların isteklerini 
karşılamak için çaba sarf ediyor.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Gürültü Eylem 
Planı hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehir merkezinde sorumluluk sı-
nırları içerisinde bulunan sanayi 
tesisleri, eğlence yerleri, kara-
yolları ve demiryolları kaynaklı 
gürültü haritaları oluşturarak 
Çevresel Gürültü Eylem Planı 
hazırladı.  n HABERİ SAYFA 5’TE 

HALKIN İSTEKLERİ 
HİZMETE DÖNÜŞÜYOR

GENÇLERE YÖNELİK HER
İMKANI SAĞLIYORUZ

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli: 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Be-
lediyesi tarafından Nene Hatun Parkı içerisine kazandırılan 
Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Altay, Selçuklu 
Belediyesi’nin başarısının temelinde sorunların doğru tespit 
edilmesi ve çözüme yönelik doğru adımların atılması oldu-
ğunu söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Celaleddin 
Karatay Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. İyi 
yetişmiş bir nesil kazanabilmek için hizmet ettiklerini belir-
ten Başkan Hançerli, gençlere yönelik her imkanı ücretsiz 
olarak sağladıklarını belirtti.

n HABERİ SAYFA 4’TE 

n HABERİ SAYFA 3’TE 

‘Öğretmenin eğitimi öğrencileri etkiler’
Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER), 10 
Kasım’da öğretmen eğitimi, okul öncesi terbi-
ye, sosyal medya ve eğitim gibi konuların ele 
alınacağı konferans düzenliyor. ÖĞ-DER Konya 
İl Başkanı Yavuz Aydın, “ Öğretmen yetiştirme 
konusunda iki ana unsur vardır birincisi öğrenci-
lerimize eğitim verecek öğretmenlerin yetişme 
tarzı ikincisi de bu öğretmenlerin uyguladığı 
programlardır” dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE 

Konya’nın turizm potansiyeli hakkında değerlendirmede bulunan TÜRSAB Konya Bölgesel 
Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar, Konya’nın ülke turizminde aktif rol oynadığını, 
buna karşın gelen turistleri şehirde konaklatma konusunda ikna edilemediğini söyledi

‘Gelen turistleri 
konaklatmalıyız’

TURİZMDE YARALARI 
SARMAYA BAŞLADIK

TÜRSAB Konya Bölgesel Yü-
rütme Kurulu Başkanı Kazım Ya-
nar, turist potansiyelini daha iyi 
kullanmak gerektiğini dile getire-
rek, “Ülke olarak turizmde yarala-
rımızı sarmaya başladık. Konya’ya 
baktığımızda ise gelen turistlerin 
sayısı iyi. Fakat bu sayıyı gelire 
döndürme konusunda sorunlar 
yaşıyoruz. Bizim sorunumuz gelen 
misafirleri konaklatma ile ilgili” 
dedi. 

TURİSTLERE ŞEHİR
GEZDİRİLMELİ

Başkan Kazım Yanar, Kon-
ya’ya gelen misafirlerin tur şirket-
leri tarafından şehir meydanında 
daha fazla gezdirilmesi gerektiğini 
ifade etti. Yanar, “Mevlana Müze-
si’ne gelen tur otobüsleri müze ge-
zisinin ardından hemen turistleri 
alıp başka yere götürüyorlar. Hal-
buki gelen misafirin Mevlana Cad-
desi’nde, Kültürpark ve Zafer’de 
dolaşması lazım” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Muammer Verim
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Havaların soğuması kışlık ayakkabı alınmaya başladı. 
Peki, kışlık ayakkabı nasıl olmalı, alırken nelere dikkat edilmeli?

Kışlık ayakkabıda nelere 
dikkat etmek gerekiyor!

Kış meyve ve sebzeleri tezgahlara inerken domatesin fiyatındaki artış 
vatandaşın cebini yakıyor. Domatesteki zammı görenler pazardan uzaklaşıyor!

Domatesin fiyatını gören 
yanından geçmiyor!

Kasım’ın gelmesiyle kışlık alış-
verişe talep arttı. Vatandaş özellikle 
kışlık ayakkabılara rağbet gösteri-
yor. Tarihi Bedesten Çarşısı’nda 20 
yıldır ayakkabıcılık işi ile uğraşan 
esnaf Mehmet Aslan kışlık ayakka-
bının önemine vurgu yaptı. Aslan 
malzemede kaliteye dikkat çekerek, 
“soğukta hastalanmamak için ayak-
kabılarımızı iyi ve sağlam seçmemiz 
lazım. Ayakkabının iç ve dış malze-
melerinin kaliteli olması ve seçimi 
yaparken ucuza kaçılmaması gere-
kir”diye konuştu.

KIŞLIK AYAKKABIYI 
NASIL SEÇMELİYİZ?

Ayakkabıda kullanılan malze-
menin sağlam olması gerektiğini 
belirten Aslan sözlerine şu şekilde 
devam etti, “ İşler biraz durgun so-
ğukların başlamasıyla birlikte arta-
cağını düşünüyoruz. Kışın özellikle 
botlara büyük rağbet oluyor. Va-
tandaşın sağlam ayakkabılar seç-
mesi gerek. Ayakkabıların dış mal-
zemesinin mutlaka deri ve tabanın 
kauçuk plastik dediğimiz yumuşak 
plastikten yapılması, iç malzemesi-
nin kaliteli yalıtım olması gerekiyor. 

Nubuktan yapılan kışlık ayakkabı-
lardan ve imütasyon diye tabir edi-
len kalitesiz ürünlerden uzak durul-
ması gerek, bu malzemeler yapıları 
gereği suyu çeker. Ayakkabının ta-
banının kauçuk plastikten yapılma-
sının nedeninin ise kaygan zeminde 
kayıp düşmeyi ve ciddi yaralanma-

ları önlemesi için böyle bir malzeme 
kullanılıyor” dedi.Aslan son olarak 
bu ayakkabı ürünlerinde kullanılan 
malzemenin kalitesinin zor anlaşı-
lacağının altını çizerek “Vatandaşın 
güvenilir yerlerden alışveriş yap-
masını tavsiye ederim.” yorumunu 
yaptı.  n METEHAN KESKİN

Sofraların kırmızı rengi doma-
tes geçtiğimiz hafta soğuktan dolayı 
üşürken, fiyatıyla cepleri yaktı. 2.5 
TL’den 5 TL’ye kadar çıkan doma-
tes, pazarda sebze- meyve alacak 
vatandaşın gözünü korkuttu.  Ka-
dınlar Pazarı’nda sebze ve meyve 
satışı işi ile uğraşan Ünal Öz, pazar 
fiyatlarının genel olarak normal ol-
duğunu yalnızca domatesin fiyatı-
nın yükseldiğini söyledi.

Vatandaşların alım gücünün 
bayramdan bu yana düştüğünü 
söyleyen pazarcı Ünal Öz, “Sebze 
ve meyve fiyatlarında kış gelirken 
anormal bir fiyat değişikliği yaşan-
madı. Şu anda ürünlerimizin hepsi 
makul fiyatta ve vatandaşın cebini 
yakmadan torbasına girebiliyor. 
Yalnızca geçtiğimiz hafta ile birlikte 
2.50 TL olan domatesin fiyatı 5.00 
TL’ye yükseldi. Domatesin fiyatı-
nın yükselmesinin nedenine bak-
tığımızda ise geçen hafta  yaşanan 
soğuklar ve seranın yeni başlaması 
olduğunu söyleyebiliriz. Domatesin 
fiyatı keşke düşse ama bundan son-
ra düşeceğini sanmıyorum. Yakla-
şık olarak domatesi bu fiyatlardan 

vereceğimizi tahmin ediyorum. Fi-
yatlarımız dediğim gibi genel olarak 
uygun ama tezgahın gözdesi olan 
domatesin fiyatı yüksek olunca va-
tandaş diğer sebze ve meyvelerin fi-
yatlarına bakmadan direkt geçiyor. 
Pazara gelen ilk başta domatese 
bakar, daha sonra diğer ihtiyaçlarını 
gözler. 

Bayramdan bu yana çok fazla 
tadımız yok. Vatandaşın alım gücü 
düştü” dedi.

Ünal Öz, sebze ve meyve fiyat-
ları hakkında , “Biberi 5-6 TL’ye 
satıyoruz. Kabak 4 TL, Karnabahar 
3.5 TL,  salatalık 3 TL, mantar 10 
TL,  portakal daha yeni tezgaha 
geldi fiyatı 5 TL, armut 4 TL, ayva 
5 TL, üzüm 5 TL, nar 3 TL, man-
dalina 2.5 TL. Mandalina ve mantar 
şu anda en fazla sattığımız ürünler. 
İşlerimizin daha iyi olması için dua 
ediyoruz” diye ifade etti.
n UFUK KENDİRCİ

Kasım’ın gelmesiyle kışlık alışverişe talep arttı. 
Vatandaş özellikle kışlık ayakkabılara rağbet gösteriyor.

2.5 TL’den 5 TL’ye kadar çıkan domates, pazarda 
sebze- meyve alacak vatandaşın gözünü korkuttu.  

Emlak Vergisi’nin 2. taksiti 
için son tarih 30 Kasım

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik 
Vergisi (iş yerleri ve kuyu suyu kul-
lanan meskenler için) ve İlan Rek-
lam Vergisi’nin ikinci taksitini öde-
me süresi 30 Kasım’da sona eriyor.

Konuyla ilgili olarak Meram 
Belediyesi Mali Hizmetler Müdür-
lüğü’nden yapılan açıklama şöyle: 
“Emlak Vergisi tahsilatı her yıl ma-
yıs ve kasım aylarında yapılmakta-
dır. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik 
Vergisi (iş yerleri ve kuyu suyu kul-
lanan meskenler için) ve İlan Rek-
lam Vergisi ikinci taksitini ödeme 
süresi 30 Kasım’da sona erecektir. 
Mükelleflerin mağdur duruma düş-
memeleri için belirtilen süre içinde 
vergilerini ödemeleri gerekmek-
tedir. Belediye hizmet binamız ve 
Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğün-
de bulunan veznelerde hafta içi me-

sai saatleri içerisinde nakit ve kredi 
kartı ile ödeme yapılabilmektedir. İş 
Bankası, Halk Bankası, Ziraat Ban-
kası ve Garanti Bankası Bonus kredi 
kartlarıyla taksitle ödeme fırsatı bu-
lunmaktadır. Halk Bankası şubeleri 
ve ATM’lerinden de ödeme yapıla-
bilmektedir. 

480800 No’lu posta çeki he-
sabı ile e-belediyecilik uygulaması 
kapsamında www.meram.bel.tr 
web adresinden de online olarak da 
tahsilat yapılabilmektedir. Ödeme 
süresi içinde ödenmeyen vergiler 
için 6183 sayılı kanun gereğince 
gecikme zammı uygulanacak olup, 
mükelleflerin gecikme zammına 
maruz kalmamaları için belirtilen 
güne kadar vergilerini ödemeleri 
gerekmektedir.”
n HABER MERKEZİ

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER), 10 Kasım’da öğretmen eğitimi, okul öncesi 
terbiye, sosyal medya ve eğitim gibi konuların ele alınacağı konferans düzenliyor

‘Öğretmenin eğitimi 
öğrencileri etkiler’

Türkiye genelinde 9 ilde yapıla-
cak Uluslararası Eğitim Konferans-
ları’na yerli ve yabancı Müslüman 
ilim adamı ve temsilciler katılacak. 
Konya’da, 10 Kasım Cuma günü saat 
19:30’da Konya Ticaret Odası (KTO) 
Konferans Salonu’nda yapılacak kon-
feransta bu sene 3 yurt içi ve bir yurt 
içi konuşmacı öğretmen eğitimi, okul 
öncesi terbiye, sosyal medya ve eği-
tim gibi konuları ele alacak.

SOSYAL MEDYA EĞİTİMDE 
BİRİNCİ SIRADA!

Şuurlu Öğretmenler Derneği 
(ÖĞ-DER) Konya İl Başkanı Yavuz 
Aydın, konferansın konuları ve ko-
nuklarıyla eğitime büyük katkı sağla-
yacağını söyledi. Eğitimcilerin konfe-
ransı bir fırsat olarak görüp istifade 
etmeleri gerektiğini aktaran Aydın, 
“Seçtiğimiz konuların tamamı genç-
lerimiz ve onları yetiştirecek eğitim-
cilerimiz için belirlendi. Katılanların 
buradan alacakları büyük dersler 
var” dedi. Sosyal medya konusuna 
değinen Aydın, “Günümüzde sosyal 
medya insanı yetiştirmede, etkilen-
mede gençliğimizi ve neslimizi yetiş-
tirmede dolayısıyla etki bakımından 
eğitimde birinci sırada. İnsanın yetiş-
mesinde bu etkiyi olumlu mu olum-
suz mu ya da ne kadar olumludur ne 
keder olumsuzdur konuları görüşü-
lecek” ifadelerini kullandı. 

ÖĞRETMEN NASIL BİR EĞİTİM 
ALIRSA ÖĞRENCİLERİNE DE

 ÖYLE BİR EĞİTİM VERİR
 “Günümüzde artık ailelerde 

anne ve baba her ikisi de çalıştığı için 
okul öncesi eğitimi ihmal edilen bir 
alan olarak görüyoruz. Sağlıklı ve öz-
güvenli bir neslin yetişmesi açısından 
okul öncesi terbiyeyi önemsiyoruz” 

diyen Aydın, “Muallimden öğretme-
ne konferansımızda öğretmenlerimi-
zin aldığı eğitim konuşulacak. Öğret-
men yetiştirme konusunda iki ana 
unsur vardır birincisi öğrencilerimize 
eğitim verecek öğretmenlerin yetiş-
me tarzı ikincisi de bu öğretmenlerin 
uyguladığı programlar. Çünkü öğret-
men nasıl bir eğitim alırsa öğrencile-
rine de öyle bir eğitim verir. 

Müfredat ne kadar kaliteli olursa 
öğrencilerin aldığı eğitim yine o de-
rece kaliteli olur. Öğretmenlerimize 
vereceğimiz program yetişecek nes-

limizin ana unsurunu oluşturuyor.”
ÖĞ-DER tarafından her yıl gele-

neksel olarak düzenlenen Uluslara-
rası Eğitim Konferansları’nın Konya 
ayağına ise konuşmacı olarak Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzma-
nı Prof. Dr. Arshi Khan (Hindistan), 
eğitimci-yazar Rabia Brodbeck (İs-
viçre), Afyon Kocatepe Üniversite-
si Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi 
Yardımcı Doç. Dr. Mücahit Gültekin 
ve Düzce Üniversitesi (DÜ) Yabancı 
Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi 

Yardımcı Doç. Dr. William Davud 
(ABD) iştirak edecek. Ayrıca Ulusla-
rarası Eğitim Konferansları bu sene 
sırasıyla aşağıdaki illerde yapılacak: 
2 Kasım Perşembe günü Sivas, 4 
Kasım Cumartesi günü Elazığ, 6 Ka-
sım Pazartesi günü Malatya, 8 Kasım 
Çarşamba günü Karaman, 10 Kasım 
Cuma günü Konya, 12 Kasım Pazar 
günü Denizli, 14 Kasım Salı günü 
Ankara , 16 Kasım Perşembe günü 
Kocaeli ve 19 Kasım Pazar günü İs-
tanbul. 
n SAMİ KAYALAR 

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Konya İl Başkanı Yavuz Aydın, konferansın 
konuları ve konuklarıyla eğitime büyük katkı sağlayacağını söyledi.
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Karatay, masallarımızı
Avrupa’da tanıtacak

‘Gençlere yönelik her imkanı 
ücretsiz olarak sağlıyoruz’

Karatay Belediyesi Avrupa Bir-
liği Erasmus Projesi kapsamında 8 
ülkeden anaokulu öğretmenlerini 
ağırladı. Türkiye’yi Karatay Beledi-
yesi Fetihkent Anaokulu’nun tem-
sil ettiği projeye, Almanya, Fransa, 
İtalya, Romanya, Polonya, İspanya, 
Danimarka ve Yunanistan katılıyor.  
8 farklı ülkeden gelen öğretmen-
lerle düzenlenen toplantıya katılan 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, “Kültürümüzün büyük bir 
parçası olan masallarımızın, sınırları 
aşarak Avrupa’daki çocukların di-
mağlarında yer alacak olması, pro-
jenin taşıdığı önemin göstergesidir” 
dedi. Başkan Hançerli, kültürler ara-
sı iletişimde önemli bir yere sahip 
olan masalların çocukların hayatları 
boyunca edinecekleri ön yargıları da 
ortadan kaldıracağını belirtti. Ülke-
mizi temsilen Karatay Belediyesi Fe-
tihkent Anaokulunun katılmasının 
kendileri için büyük önem taşıdığını 

belirten Başkan Hançerli; çalışma-
larında dolayı Fetihkent Anaokulu 
Müdiresi Sevil Karaca’ya ve emeği 
gecen tüm öğretmenlere teşekkür 
etti. Eğitim alanında gerçekleştir-
dikleri çalışmalara da değinen Baş-
kan Hançerli, Karatay Belediyesi 
Fetihkent Anaokulunun yanı sıra 
Gaziosmanpaşa Anaokulu, Erenler 
Anaokulu olmak üzere toplam 20 
okul, 5 kapalı spor salonu ve 16 suni 
çim sahayı eğitim camiasına kazan-
dırmanın mutluluğunu yaşadıkları-
nı belirtti. 

Erasmus projesi kapsamında 
ülkemize gelen anaokulu öğret-
menleri, yapımı Karatay Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen Fetih-
kent Anaokulunun modern ve ih-
tiyaca cevap veren mimari yapısını 
çok beğendiklerini ifade ederek, 
misafirperverliği için Başkan Han-
çerli’ye teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın turizm potansiyeli hakkında değerlendirmede bulunan TÜRSAB Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar, 
Konya’nın ülke turizminde aktif rol oynadığını, buna karşın gelen turistleri şehirde konaklatma konusunda ikna edilemediğini söyledi

‘Gelen turistleri 
konaklatmalıyız’

İnterpress’ten alınan turizm ra-
poruna göre, turizmde kazanılan ge-
lirlerin Temmuz, Ağustos ve Eylül 
aylarında oluşan üçüncü çeyrekte, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüz-
de 37.6 artarak 11 milyar 391 milyon 
668 bin dolar olduğu tespit edildi. 
Alınan bilgilere göre turizm gelirinin 
yüzde 77’si yabancı, yüzde 23’ü ise 
yurt dışında ikamet eden vatandaş-
larımızın ziyaretlerinden elde edildi. 
TÜRSAB Konya Bölgesel Yürütme 
Kurulu Başkanı Kazım Yanar, Kon-
ya’nın turizmdeki rolünün yüksek 
olduğunu dile getirdi. Başkan Yanar, 
turistlerin şehre ilgisine karşın gelen 
misafirleri konaklatmaya ikna konu-
sunda sorun yaşadıklarını ifade etti. 
ÜLKE OLARAK TURİZMDE YARALARI-

MIZI SARMAYA BAŞLADIK
Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan 

turizmdeki güvensizliğin azaldığını 
dile getiren TÜRSAB Konya Bölge-
sel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım 
Yanar, turist potansiyelini daha iyi 
kullanmak gerektiğini dile getirerek, 
“Ülke olarak turizmde yaralarımı-
zı sarmaya başladık. Geçtiğimiz yıl 
yaşanan malum olayların ardından 
turistlerin ülkemize ve şehrimize 
olan bakışı maalesef olumsuz ola-
rak değişmişti. Ancak bu yıl verile-
re baktığımızda turist sayımıza fark 
edilir oranda bir artış var. Konya’ya 
baktığımızda ise gelen turistlerin 
sayısı iyi. Fakat bu sayıyı gelire dön-
dürme konusunda sorunlar yaşıyo-
ruz. Konya’ya gelen turist sayısında 
bir sorunumuz yok. Konya dışından 
şehrimize yerli-yabancı ziyaretçi geli-
yor.  Son zamanlarda ise şehre Güney 
Kore’den çok fazla turistin geldiğini 
görüyoruz. Mevlana Müzesi’ne en 
çok İran’dan turist gelmesine karşın 
son aylarda Güney Koreli misafirlerin 
ilgisi bizi mutlu ediyor. 

 Ancak bizim sorunumuz gelen 
misafirleri konaklatma ile ilgili. Kon-
ya’ya gelip konaklayan misafirleri-
mizin oranları gerçekten çok düşük. 
Bizim turistlerimizi şehirde kalmaya 
ikna etmemiz gerekiyor. Mevlana 
Müzesi ülkemizin en çok ziyaretçi 
toplayan müzesi.

 Ama gelen konuklar ziyaretin ar-
dından şehirde yatılı kalmıyorlar. Ör-
neğin bir tarım fuarından elde edilen 
gelir, gezi amacıyla Konya’ya gelen 
kişilerden elde edilen gelirden daha 
fazla. Çünkü gelen misafirleri yatılı 
kalmaya ikna edemiyoruz. Sorunun 

temeline indiğimizde müze sorunu-
muzun olduğunu görüyoruz. Ziyarete 
gelen misafirleri müzeleri gezdirme-
miz gerekiyor. Ama gezdirecek çok 
fazla müzemiz yok. Mevlana Müzesi 
diye geçiyor fakat orası müzeden zi-
yade türbe pozisyonunda. Mevlana 
Müzesi çalışmaları henüz bitmedi. 
Müzenin bitirilmesi turist açısından 
iyi olacaktır. Ayrıca bir halı müzesi de 
yapılabilir. Turist sayımızı doğru bir 
şekilde kullanmalıyız” diye konuştu.

“TURİST ALANDAN 
HEMEN GÖTÜRÜLMEMELİ”

Başkan Kazım Yanar, Konya’ya 
gelen misafirlerin tur şirketleri tara-
fından kent meydanında daha fazla 
gezdirilmesi gerektiğini ifade etti. 
Başkan Yanar, “Şehrimize gelen tu-
ristler kentte çok fazla yürüyüp, gez-
mediklerini düşünüyorum. Mevlana 
Müzesi’ne gelen tur otobüsleri müze 
gezisinin ardından hemen turistleri 
alıp başka yere götürüyorlar. Halbuki 
gelen misafirin Mevlana Caddesi’nde, 
Kültürpark ve Zafer’de dolaşması la-
zım. Bu gezi turistin ilgisini çok daha 
fazla çeker. 

Ayrıca bu gezi çevre esnafımız 
içinde verimli olacaktır. Yollarımız 
tarihi eser dolu. Bir turist Konya’nın 
çarşısını 1-2 km yürüsün şehrin ne 
kadar tarihsel mirasının zengin oldu-
ğunu kendisi anlayacaktır” dedi. 
TURİZM RAPORUNDAN ALINAN DİĞER 

BİLGİLER İSE ŞU ŞEKİLDE;

KİŞİ BAŞI ORTALAMA 
684 DOLAR HARCANDI 

Temmuz, Ağustos ve Eylül ayla-
rında yapılan harcamaların 8 milyar 
855 milyon 369 bin dolarını kişisel 
harcamalar, 2 milyar 536 milyon 299 
bin dolarını ise paket tur harcamaları 
oluşturdu. Ziyaretçilerin kişi başı or-
talama harcaması ise 684 dolar oldu. 
Bu çeyrekte yabancıların ortalama 
harcaması 634 dolar olurken, yurt-
dışında ikamet eden vatandaşların 
ortalama harcamasının ise 900 dolar 
olduğu tespit edildi. 

TURİST SAYISI YÜZDE 38.1 ARTTI 
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi 

sayısı 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüze 

38.1 artarak 16 milyon 663 bin 265 
kişi oldu. Bunların yüze 82.6’sını 13 
milyon 770 bin 308 kişi ile yabancılar, 
yüzde 17.4’ünü ise 2 milyon 892 bin 
957 kişi ile yurtdışında ikamet eden 
vatandaşlar oluşturdu.

DOKUZ AYDA 30 MİLYON 
TURİST GELDİ

Medyaya Ocak-Eylül dönemleri 
arası 900 binden fazla turizm habe-
ri yansırken çıkan haberlerden söz 
konusu dönemde Türkiye’ye 30.3 
milyon turistin geldiği anlaşıldı. Tür-
kiye’ye gelen yurtdışı ikametli Türk 
vatandaşı sayısı 5.1 milyon olurken, 
Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist 
sayısı ise 25.2 milyona ulaştı. Ocak 
Eylül dönemi turizm gelirleri de 20.1 
milyar dolar olarak gerçekleşti.

TURİZM GİDERİ DE YÜKSELDİ
Yurt içinde ikamet edip başka ül-

keleri ziyaret eden vatandaşların har-
camalarından oluşan turizm gideri de 
geçen yılın aynı çeyreğine göre yüz-
de 37,9 artarak 1 milyar 560 milyon 
756 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 
217 milyon 678 bin doları kişisel, 343 
milyon 78 bin doları ise paket tur har-
camaları olarak kayıtlara geçti. Yurt 
dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 
geçen yılın aynı dönemine göre yüz-
de 12,5 artarak 2 milyon 514 bin 317 
kişi olurken yurtdışını ziyaret eden  
vatandaşların kişi başı ortalama har-
caması 621 dolar olarak gerçekleşti.
n UFUK KENDİRCİ

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Karatay Belediye-
si Kent Konseyi Kadın Meclisi ve 
Gençlik Meclisi Başkan ve üyeleri 
Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Cad-
desi üzerinde yer alan Celaleddin 
Karatay Gençlik Merkezi’nde genç-
lerle bir araya geldi.

Gerçekleşen toplantıda genç-
lere hitap eden Başkan Hançerli, 
günümüz gençlerinin gelecekte 
önemli mevkilere geleceğini ve ülke 
yönetiminde söz sahibi olacağını 
belirtti. Başkan Hançerli gençlerin 
iyi yetişmesi, ülkesine ve milletine 
hayırlı bireyler olmaları için Karatay 
Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri 
çalışmalara değindi. Başkan Han-
çerli uyuşturucu ile mücadeleden, 
üniversiteye hazırlık kurslarına, 
okullara kazandırılan spor salonları-
na ve kütüphanelere kadar pek çok 
projeyi daha iyi yetişmiş bir nesil ka-
zanabilmek için gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Başkan Hançerli Celaleddin 
Karatay Gençlik Merkezi’nde 14-28 
yaş arası gençlere yönelik kültürel 
faaliyetler, sosyal etkinlikler ve eği-

tim programları düzenlendiklerini; 
derslikleri, müzik atölyesi, bilgisa-
yar laboratuvarı, kütüphanesi, in-
ternet-bilişim köşesi, fitness-aero-
bik salonu, etüt salonu, kafeterya, 
bilardo, masa tenisi, play station, 
airhokey gibi etkinlik alanlarını bün-
yesinde barındıran büyük bir komp-
leks ile gençlere yönelik her imkanı 
ücretsiz olarak sağladıklarını belirtti. 
Başkan Hançerli Celaleddin Karatay 
Gençlik Merkezi’nin şu an 4800 ka-
yıtlı üyesi olduğunu ve bu sayının 
her geçen dönem daha da arttığını 
belirtti. Gençlik Merkezinde İngiliz-
ce, resim, Solid Works, işaret dili, 
hızlı okuma, bilgisayar, Autocad, 
diksiyon, gitar, bağlama, folklor, 
üniversiteye hazırlık, bay-bayan fit-
ness olmak üzere toplam 13 branşta 
eğitim verildiğini kaydeden Başkan 
Hançerli, öğrencilerin taleplerine 
göre farklı branşlarda da eğitim ve-
rilebileceğini dile getirdi. Gençler, 
Başkan Hançerli ile sohbet etmek-
ten, görüş ve taleplerini dile getir-
mekten duydukları memnuniyeti 
belirttiler. n HABER MERKEZİ 

TÜRSAB Konya Bölgesel Yürütme 
Kurulu Başkanı Kazım Yanar



Sağlık Sen Konya Şubesi tarafın-
dan Bayır Diamond Otel’de istişare 
toplantısı düzenlendi. İstişare toplan-
tısına Sağlık Sen Konya Şube Başkanı 
Zeynel Abidin Uysal, yönetim kurulu 
üyeleri, Kadın Kolları Komisyonu, En-
gelliler Komisyonu, Genç Sağlıksen 
üyeleri, merkez ve ilçe hastanelerin 
baş temsilcileri ile birlikte Aile ve Sos-
yal Politikalar il Müdürlüğü’nde görev 
yapan temsilciler katıldılar. Konya ve 
ülke gündemindeki konuların yanı 
sıra sağlık çalışanlarının taleplerinin 
ve sahada yaşadıkları sorunların çö-
züm yolları için istişarelerin yapıldığı 

toplantının açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Başkan Uysal, “Amacımız 
merkezde ve ilçelerde görev yapan 
sağlık çalışanlarımız ile bir araya gele-
rek sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkın-
tılara çözüm önerileri geliştirebilmek-
tir” dedi. Tüm temsilcilerin söz hakkı 
alarak yaşanan sıkıntılara değindiği 
toplantıda; Yıpranma payı, ek öde-
melerin emekliliğe yansıtılması, ada-
letsiz döner sermaye dağıtımı, sağlık 
çalışanlarına verilen sözlerin yerine 
getirilmemesi gibi konuların üzerinde 
duruldu.
n HABER MERKEZİ
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Başkan Altay: İstekler hizmete dönüşüyor
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi 
tarafından Nene Hatun Parkı içerisi-
ne kazandırılan Aile Sağlığı Merke-
zi’ni ziyaret etti.

 Selçuklu Belediyesi, sağlık ala-
nında yeni yatırımları ilçeye kazan-
dırmaya devam ediyor. Her yıl yak-
laşık 20 bin artan nüfusuna paralel 
olarak ilçe halkının istek ve ihtiyaçla-
rı doğrultusunda çalışmalar yürüten 
Selçuklu Belediyesi, vatandaşlardan 
gelen talepler doğrultusunda Nene 
Hatun Parkı içinde yapımına başla-
dığı Aile Sağlığı Merkezini tamam-
ladı. 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, geçtiğimiz günlerde 
hasta kabulüne başlayan 1 Nolu Aile 
Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti. Aile 
Sağlığı Merkezinde doktor ve diğer 
görevliler tarafından karşılanan Baş-
kan Altay, daha sonra merkezde in-
celemelerde bulundu. Hasta ve has-
ta yakınlarıyla da görüşen Başkan 
Altay’a Feritpaşa Mahalle Muhtarı 
Yaşar Barışık da eşlik etti. Barışık, 
mahalleye yapılan sağlık hizmeti için 
Başkan Altay’a teşekkür etti.

Selçuklu Belediyesi’nin başarı-
sının temelinde sorunların doğru 
tespit edilmesi ve çözüme yönelik 
doğru adımların atılmasının önem-
li rol oynadığını ifade eden Başkan 
Altay,”Feritpaşa Mahallemizin en 
büyük problemi sağlık ocağının çok 
uzakta bulunmasıydı ve mahallede 
yapmış olduğumuz anketlerde bunu 
gösterdi. 

Selçuklu Belediyesi olarak 1 
Nolu Aile Sağlığı Merkezini yeni ye-

rin olan Nenehatun Parkı içine ka-
zandırmış olduk . Böylece mahalle 
sakinleri artık evlerinin yanı başında, 
hemen ulaşılabilir bir sağlık hizmeti-
ne kavuşmuş oldular. 

330 bin TL’ye mal olan binamız 
çok hızlı bir şekilde yapılarak  vatan-
daşlarımıza hizmet vermeye başladı. 
Prefabrik olan olarak yapılan bina-
mızda 7 Aile Hekimimiz hizmet ve-
riyor” dedi. 

AK Parti hükümetlerinin vatan-

daşın sağlık sorunlarını çözmek için 
birçok proje yürüttüğünü ifade eden  
Başkan Altay, “Aile Hekimliği bunla-
rın en güzel uygulamalarından birisi. 
Hem doktorlarımıza hem de mahal-
le halkına hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. 7 Aile Hekiminin hizmet ver-
diği 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde, 
2 hemşire odası, laboratuar, enjek-
siyon odası, gebe izlem odası,aşı ve 
emzirme odaları yer alıyor.  
n HABER MERKEZİ

Protein deposu yumurtanın fiyatı zamlandı. Yumurta üretici ve satıcısı Taner Şensözlü, “Yapılan zam aslında 
çok değil. Üreticiler eğer gerekli maliyetleri karşılayamazsa ileride ithal yumurta tüketebiliriz” dedi

İthal yumurta yiyebiliriz!
Son günlerde yumurta almaya giden vatan-
daşlar fiyatlara takılır oldu. Özellikle çocukla-
rın en önemli besin maddeleri arasında yer 
alan yumurtanın fiyatındaki en büyük faktör,  
maliyetlerin artması. Toptan fiyatı tanede 
200 kuruş olan yumurta, 250 kuruş olarak 
satılıyor.

Yumurta üreticileri ve satıcıların fiyatlar-
da yaşanan yükselişin sebebinin İç Anadolu 
Bölgesinde bulunan tavukların verimlerin 
düşmesini ve ham madde fiyatlarında yanşan 
artışa bağlıyor. Şenyum Tavukçuluk firma 
sahiplerinden Taner Şensözlü, “İki seneden 
beri tavuk üreticilerin ihracatında azalma söz 
konusu. Doların yükselmesi ile birlikte yu-
murta fiyatları da yükseliyor. Bunun yanı sıra 
tavuk üreticilerin almış oldukları hammadde 
dolar bazında alınması ve ayrıca İç Anadolu 
Bölgesi’nde yaklaşık 4 aydır tavuk üretimi 
veriminde azalma meydana geldi. Ortalama 
5 bin koli üretim alan bir üretimin yarı yarıya 
düşmesidir.  Tavukçuluk mesleği ile uğra-
şan üreticiler bu rakamlar ile borçlarını anca 
ödeyebilir.  Tavukçuluk yapan üreticinin 2,5 
yıllık zararı var. 

Bu zararı kısa sürede kapatması müm-
kün değil.  Yumurta üreticileri 2,5 yıldan beri 
para kazanmıyor. Marketler yumurta fiyat-
larında yükselmelere sebep oluyor. Şu anda 
yumurtanın kolisi 7-8 TL’ den satılıyor. Yapı-
lan zam aslında çok değil. Yumurta üreticileri 
eğer gerekli maliyetleri karşılayamazsa ileri-
de ithal yumurta tüketebiliriz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Lastikçilerde kış lastiği
yoğunluğu yaşanıyor

Kış lastiği zorunluluğu nede-
niyle lastikçilerde yoğunluk yaşan-
maya başladı. Kış şartlarında kaza 
riskini azaltmak isteyen sürücüler 
lastikçilerin önünde sıra oluştur-
muş durumda. Lastik tamircileri 
ise vatandaşların isteklerini karşı-
lamak için çaba sarf ediyor.1 Aralık 
tarihinde şehirlerarası yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar için başlayacak 
olan zorunlu kış lastiği uygulaması 
ve binek araçlarına kış lastiklerini 
taktırmak isteyen sürücüler nede-
niyle lastikçilerde yoğunluk başla-
dı.  Uygulamanın başlamasına bir 
aydan daha az bir süre kala işlerde 
yoğunluk olduğunu belirten oto las-
tik satıcıları, sürücülerin can ve mal 
güvenliği için araç lastiklerini değiş-
tirmekte acele ettiklerini belirttiler.

KIŞ LASTİĞİ, HAVA SICAKLIĞI -7 
DERECEYE DÜŞTÜĞÜ ZAMAN 

TAKILMALIDIR
Konya Oto Lastik, Oto Yıkama 

ve Oto Galericileri Esnaf Odası Baş-
kanı Adem Uzman kış lastiği konu-
sunda vatandaşların daha duyarlı 
olduğunu belirterek, “Kış lastiğini 
sadece kar yağınca takılması akla 
gelmemeli. Kış lastiği hava sıcaklı-
ğının -7 dereceye düştüğü zaman 
takılması gerekir. Vatandaşlarımızın 
can ve mal güvenliği için araçlarına 
kış lastiği takmasını tavsiye ediyo-
ruz. Kış lastiğini hiç kullanmayan 
vatandaşımız bunu ilk defa kullan-
dığı zaman hiç vazgeçmiyor. 10 bin 
kilometrenin üzerinde olan araçlar 
lastiklerini yaz ve kış olarak ayrı ayrı 

kullanmalıdır ve mutlaka kış lasti-
ği taktırması gerekiyor.  Kış lastiği 
alırken aracın kullanım alanlarına 
göre tercih edilmesi daha doğru ola-
caktır ve alıcı ve satıcıda memnun 
kalacaktır.  Her markanın kullanı-
lacak alanlarına göre ürünleri var.  
İşlerimizde birkaç gündür yoğunluk 
var. Esnaflar olarak, yaşadığımız 
yoğunluktan oldukça memnunuz.  
Şu anda binek bir araca kış lastiği 
takmanın maliyeti 600 TL ile 1000 
TL arasında. Lastik otellerimizde 
bulunan lastikleri ise 60-100 TL 
arasında araca takıyoruz. Araçları-
na zorunlu kış lastiği taktıracak olan 
sürücülerimizi işlerini son güne bı-
rakmamaları konusunda tavsiyeler-
de bulunuyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sağlık Sen’de istişare toplantısı yapıldı

Adem Uzman
Şenyum Tavukçuluk firma sahiplerinden Taner Şensözlü, “İki seneden beri tavuk üreticilerin ihracatında azalma 

söz konusu. Doların yükselmesi ile birlikte yumurta fiyatları da yükseliyor” dedi.



Dolmuşçu esnaflarından Fevzi 
Terzi’nin oğlu Nazif Terzi vefat etti. 
45 yaşında geçirdiği rahatsızlık so-
nucu vefat eden Merhum Nazif Terzi 
öğlen namazına müteakip Seyit Şahin 

(Kurtuluş) Mezarlığı’na defnedildi. 
Merhum Terzi’nin cenazesine se-
venleri, dostları ve akrabaları katıldı. 
Tekbirlerle ve dualarla omuzlarda ta-
şınan Merhum Terzi ardından defne-

dildi. Terzi ailesi ise cenazeye katılan 
yakınlarının taziye dileklerini kabul 
ederek vefat eden akrabalarının me-
zarı başında dua etti. Merhum Nazif 
Terzi’nin 4 evladı vardı.  Yenigün Ga-

zetesi olarak Merhum Nazif Terzi’ye 
Allah’tan rahmet, başta Fevzi Terzi 
olmak üzere Terzi ailesine baş sağlığı 
ve sabırlar diliyoruz. 
n TEVFİK EFE
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‘Türkiye’nin muhtarı’ Gemuhluoğlu anıldı
“Türkiye’nin muhtarı” lakâblı 

vakıf insanı İrfan Fethi Gemuhluoğ-
lu, Edebiyatçı-Yazar Hasan Arslan’ın 
güzel anlatımıyla 40 yıl aradan sonra 
Konya’da ilk defa Aydınlar Ocağı’n-
da anıldı.

Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-
çuklu Salı Sohbetleri’nde, fikir ve 
gönül adamlarımızdan İrfan Fethi 
Gemuhluoğlu anlatıldı. Fethi Ge-
muhluoğlu ile 1970’lerde İstan-
bul’da Aydınlar Ocağı’nda “Dost-
luk üzerine” yaptığı konuşmasını 
1992’larda fotokopi üzerinden oku-
yarak bir bağ kurduğunu belirterek 
kendisinde “Dostluk üzerine bir 
zihin birlikteliği, bir düşünce birlik-
teliği, bir gönül birlikteliği” oluştu-
ğunu ve “zamanı, mekânı, şehri, 
insanı çok daha farklı anlamaya ve 
algılamaya” başladığını ifade ederek 
sohbetine başlayan edebiyatçı-ya-
zar Hasan Arslan, Enbiya suresinde 
geçen “Rabbim beni tek başıma bı-
rakma. Sen varislerin en hayırlısısın” 
duasını okudu.

İl Halk Kütüphanesi’nde gerçek-

leştirilen ve duygulu anların yaşan-
dığı edebî sohbette Hasan Arslan, 
İrfan Fethi Gemuhluoğlu’nu, “Ana-
dolu’dan İstanbul’a yüksek tahsil 
görmeye gelen gençlere kapısı ve 
yüreğinin daima açık” olduğunu ve 
bütün ömrü; “bu gençlerle beraber 
olmak üzere, gençlerin önünü aç-
mak üzere, o gençlerin kıymetlerine 
kıymet katmak, cevherlerini ışıldat-
mak ve açığa çıkarmak üzere geçmiş 
bir ağabey, bir vakıf adam” şeklin-
de dile getirdi.  Gemuhluoğlu’nun 
Anadolu’yu “yetmiş iki evliya dölü” 
olarak tabir ettiğini ifade eden Ars-
lan, dört yaşından beri okumasına 
rağmen kartal kanatlı insanlardan 
çok azını tanıdığını ve bunlardan bi-
risinin de İrfan Fethi Gemuhluoğlu 
olduğunu hatırlatarak yavaş yavaş 
ve kalplere sirayet ederek konuşan 
ve Göztepe’de doğmuş son Osmanlı 
olduğunu söyledi. ArapgilPostası’na-
Türkülerle ilgili yazdığı yazısında, 
“Türküler bize anamızın ak sütü gibi 
helâldir bize” diyor. Her büyük adam 
olağanüstü vefalı adamdır. Her bü-

yük adam olağanüstü gösterişsiz bir 
adamdır. Hiçbir olayda kendisi için 
tecelli zemini aramayan bir adam” 
diye konuştu. 

“İŞİNİ DEĞİL, EŞİNİ 
BULAN KURTULDU”

“Kadın anam” dediği Gemuh-

luoğlu’nun okuma-yazma bilmeyen 
anasının Kur’an’a imanının, kitap 
sevgisinin, irfanının muhteşem ol-
duğunu ifade eden Arslan, Gemuh-
luoğlu’nun gençlere söylediği şu 
sözünü hatırlattı: “İşini bulan değil, 
eşini bulan kurtulmuştur.”

“İstisnasız Gemuhluoğlu’yla ko-
nuşan herkesin söylediği şu: “Onun-
la bir defa beraber olunca, dâvâ ada-
mı olurduk. Onun sohbetine bir defa 
katılanın oturması, kalkması, yürü-
yüşü değişirdi. Hakkında yazı yazan 
adamların ortak ifadesi bu. Velâyetin 
ışığı vardı diyor Âkif İnan. Baktığı za-
man içimizi okur ve derinlemesine 
tesir ederdi. Karşısına çıkarken en 
yeni elbiselerle çıkardık, ayakkabıla-
rımızı boyardık. Ben de Gemuhluoğ-
lu hakkında birkaç kelâm etmek için 
ayakkabılarımı boyadım.”

Gemuhluoğlu için bir yazısında 
“Fethi Gemuhluoğlu, Anadolu’yu 
yeniden kuran adamdır” dediği-
ni hatırlatan Arslan, vefatıyla ilgili 
olarak da şunları şöyledi: “Çünkü 
2003’te kurulan hükümetin ardın-
daki gizli elin sahibidir. Her biri-
ne tek tek emek vermiş. 1970-77 
arasında Türk Petrol Vakfı’nda bir 
emeği var. Bu vakıfta Lâ ilahe illal-
lah diyen herkese burs veriyor. Tek 
kriteribu.” dedi. Vefat etmeden bir 
hafta önce yakın dostlarının hepsiy-

le vedalaştığını yakın arkadaşı Uğur 
Derman anlatıyor. Bir gün koltuğun-
dan kalkmış ve Uğur Derman’a, “Ey 
vatan ehli kalk dedin kalktım. Baka-
lım ardımdan o koltuğa kim otura-
cak” demiş. O gece vefat etmiş. Ar-
dından kimse oturamadı tabi. Emek 
verdiği adamlardan hiçbirisi onun 
yerini dolduramadı, onun yaptığını 
yapamadı.”

İsmet Özel’den Cahit Zarigoğ-
lu’na, Yavuz Bülent Bakiler’den Akif 
İnan’a ve Nuri Pakdil’e, Devlet Bah-
çeli’den Abdullah Gül’e varıncaya 
kadar pek çok insanda emeği oldu-
ğunu kaydeden Arslan, Gemuh-
luoğlu’nun bir lakâbının da “Tür-
kiye’nin muhtarı” olduğuna işaret 
ederek sohbetine, ruhuna bir Fatiha 
okunması ricasıyla birlikte onun şu 
sözüyle son verdi: “Parayla, siyasetle 
ve uykuyla sakın dost olmayın.”

Sohbetin sonunda Konya Aydın-
lar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, edebiyatçı-yazar  Hasan Ars-
lan’a “Büyük Selçuklu Tarihi” adlı 
kitabı hediye etti.  n HABER MERKEZİ

Edebiyatçı-Yazar Hasan Arslan

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde sorumluluk sınırları içerisinde bulunan sanayi tesisleri, eğlence 
yerleri, karayolları ve demiryolları kaynaklı gürültü haritaları oluşturarak Çevresel Gürültü Eylem Planı hazırladı

Gürültü Eylem Planı hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Selçuklu, Karatay ve Meram 
ilçeleri sorumluluk sınırları içerisinde 
bulunan endüstri tesisleri, eğlence 
yerleri, kara yolları ve demiryolları 
kaynaklı gürültü haritaları oluştu-
rarak Çevresel Gürültü Eylem Planı 
hazırlandı. 

Avrupa Komisyonu tarafından 
2002 yılında yayımlanan Çevresel 
Gürültü Direktifi paralelinde ülkemiz-
de yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğin-
ce 27601 sayılı Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yö-
netmeliği yayımlandı. Bu yönetmelik, 
kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur 

ve sükûnunu gürültü ile bozmayacak 
bir çevrenin geliştirilmesi ve çevresel 
gürültüye maruz kalmanın etkileriyle 
mücadele etmeye yönelik olarak kay-
naklardan yayılan gürültü emisyonu-
na sınırlamalar getirdi.  Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı tarafından hazırla-
nan hali hazır haritalar Kent Bilgi Sis-
temi coğrafi veri tabanında güncel-
lenerek ve imar planları kullanılarak, 
Stratejik, Karayolu, Demiryolu, Hafif 
Raylı Sistem, Eğlence Merkezleri ve 
Endüstriyel Gürültü haritaları olmak 
üzere 28 tanesi Alan Değerlendirme, 
28 tanesi AB Etkilenme Analiz olmak 
üzere toplam 56 adet gürültü haritası 

oluşturuldu.  Gerçekleştirilen model-
leme çalışması sonucunda, etki ala-
nı içerisinde yer alan tüm kaynaklar 
katkıları açısından karşılaştırıldığında, 
karayolu kaynaklı gürültünün diğer 
kaynaklara oranla çok daha baskın ol-
duğu tespit edildi. Karayolu kaynaklı 
gürültünün önlenmesi ya da azaltıla-
rak sınır değerlere indirgenmesi için 
çeşitli eylem planları Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından hazırlanarak Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına 
sunuldu. Bu kapsamda 8 bölge ve 22 
caddede, 12 farklı eylem türü uygu-
landı. Bazı caddelerde tek bir eylem 
gürültü değerlerini sınır değerler içi-
ne taşıyabilirken, bazı caddelerde ise 

birden fazla eylem entegre bir şekilde 
uygulanarak gürültü değerleri sınır 
değerler içine taşındı. 

Halkın katılımı ve bilinçlendiril-
mesi için Konya Büyükşehir Beledi-
yesi internet sitesinden yapılan Şehir 
Merkezinde Çevresel Gürültü Anketi 
ile kamuoyu yoklaması yapılarak so-
nuçları eylem planı çalışmalarına ışık 
tuttu. 

Vatandaşlar, tüm bu verilere ve 
haritalara http://www.konya.bel.tr/
sayfadetay.php?sayfaID=1973 web 
adresinden ulaşabilirken, konu ile il-
gili her türlü bilgi ve görüşlerini gu-
rultu@konya.bel.tr adresine gönde-
rebiliyor.  n HABER MERKEZİ 

Nazif Terzi hayatını kaybetti

Gerçekleştirilen modelleme çalışması sonucunda, etki alanı içerisinde yer alan tüm kaynaklar katkıları açısından karşılaştırıldığında, 
karayolu kaynaklı gürültünün diğer kaynaklara oranla çok daha baskın olduğu tespit edildi.

Dolmuşçu esnaflarından Fevzi Terzi’nin oğlu Nazif Terzi Hakk’ın rahmetine kavuştu. Terzi’nin cenazesi Seyit Şahin Kurtuluş Mezarlığına defnedildi

Bu konuda bir yazıyı 
uzun süredir ele almayı 
düşünüyor, Diyanetten 
ve yakın arkadaşlarımdan 
tepki almak istemediğim-
den baya bir çekiniyor-
dum.

Öncelikle baştan söy-
leyeyim ben ilköğretimden 
sonra bir yıl Kur’an kursu, 
ardından ortaokul ve liseyi 
İmam Hatip’te okudum 
ve ciddi bir eğitim aldım. Yani anlatmak 
istediğim Elhamdülillah İmam’ın olmadı-
ğı yerde Cuma Namazı kıldırabilecek ve 
Cenazeyi yıkayıp defnedebilecek kadar 
bilgimin olduğu kanaatindeyim ama ben 
İmam değilim, İmamlık yapmıyorum… 
Keşke yapabilsem!

İmam’lığın Muhteşem kutsal bir 
görev olduğunu düşünüyor, onun için 
de Günümüzde Camilerimizde görev 
yapan 657 ye tabi Memurların Birçoğu-
nun İmam değil Hoca olduğunu,ve hatta 
Namaz kıldırma Memuru olduğunu söy-
lüyorum.  

Nedenmi? Çünkü İmam yaşantısı 
ile hal ve hareketleri ile insanlara önder 
olan, örnek olan, Sabah namazından 
sonra gerekirse kahvaltısını bile cemaati 
ile birlikte yapan,  günboyunca Cami’de 
duran, Namaz Vakitlerde Cemaatten ek-
sik olan kişiyi sezip başına bir iş mi geldi 
acaba diye soruşturan, Allah (C.C)’ın Ki-
tabını ve Peygamber (SAV) in sünnetini 
Allah’tan başka hiç kimseden korkma-

dan anlatabilen, Mahalle 
halkından görenlerin se-
lamlayıp saygı duyduğu 
kişidir İmam… 

Yoksa Cami’nin he-
men yanına bir bakkal 
dükkanı açıp Vakitlerde 
hızlı bir şekilde namazı 
kıldırıp bakkala koşan, 
Sabah ezanını otomatik 
makinaya okutup nasılsa 
cemaat yok deyip camiye 

bile gitmeyen, Lojmanı yok deyip atan-
dığı camiye gitmeyen, Bugün benim izin 
günüm deyip cami’nin hemen bitişiğin-
deki lojmanında oturduğu halde Cami’ye 
gitmeyen, Düzene göre Fetva veren, 
Görevli olduğu Camiye girip çıkandan 
haberi olmayan, Camiye vakitten on da-
kika önce gelip namazdan hemen sonra 
camiden ayrılan kişi değildir İmam… 

Ondan olsa olsa Namaz kıldırma 
Memuru olur…

Değerli Dostlar daha yazacak çok 
şey var ama kaçacak delik yok. 

Gerçekten görevini layığı ile yapan 
İmamlarımızın affına sığınır, Müftülerimi-
zin ve Diyanet yetkililerimizin görevlerini 
ve de denetimlerini iyi yapıp gerçekten 
görevine sadık, halka önder olacak 
İmamların göreve getirilmesini canı 
gönülden bekliyoruz. Unutmayın her 
mahallede namaz kıldıracak kadar Ho-
calarımız vardır, o yüzden bizlere İMAM 
Lazım.

Kalın sağlıcakla…

MEMLEKETTE HOCA ÇOK, BİZE İMAM LAZIM…

haber@konyayenigun.com
BEKİR KARAKUŞ

Öğrencilere doğa ve 
balıkçılık eğitimi verildi

Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğ-
rencilerine doğa ve balıkçılık eğitimi 
verildi. Proje Koordinatörü Huriye 
Göncüoğlu, yaptığı yazılı açıklama-
da, Beyşehir ilçesindeki Yeşildağ 
Cihan Kolaç, Ali Rıza Celeboğlu ve 
Bahçelievler Kasapolu ilkokullarının 
2. ve 3. sınıflarında öğrenim gören 
öğrencilerin, düzenlenen doğa et-
kinliği ve kukla canlandırması prog-
ramıyla balıkçılık ve yörenin önemli 
türleri hakkında bilgilendirildiğini 
belirtti.

Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü olan Beyşehir Gölü’nün, kadın-
ların da dahil olduğu aile balıkçılığı-
nın devam ettiği göllerden biri ol-
duğunu aktaran Göncüoğlu, verilen 
eğitime ilişkin şunları kaydetti:

“Beyşehir Gölü, konumu ve bi-
yolojik çeşitliliği ile her yaştan insa-

nın doğayı ve Beyşehir’i yakından 
tanıyabileceği bir okul niteliğinde. 
Yürütülen projemiz kapsamında 
öğrencilerimize yönelik olarak doğa 
eğitimi düzenlendi. Beyşehir Gö-
lü’ne özel olarak uzman eğitmen-
ler tarafından hazırlanan eğitim 
programı ile çocuklarımızın doğayı 
tanıması ve göl ile ilişkilerinin güç-
lendirilmesi hedeflendi. Kukla ve 
çeşitli materyallerin kullanıldığı 
eğitim interaktif olarak gerçekleş-
tirildi. Amacımız, çocuklarımızın 
eğlenerek Beyşehir Gölü’nün birçok 
canlıya yuva olduğunu anlamaları, 
yörelerine özel türleri tanımaları ve 
en önemlisi biyo çeşitliliğin devam-
lılığı için sürdürülebilir bir balıkçılı-
ğın önemli olduğunu fark etmelerini 
sağlamaktır.”
n HABER MERKEZİ 
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
9 Kasım 2017 Perşembe  • Yıl: 10 • Sayı: 3184

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yangın tat-
bikatı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerçekleş-
tirilen yangın eğitimi ve tatbikatına hastane 
personeli katıldı.  Personele yangın eğitimi 
konusunda bilgi verilmesinin ardından 
hastane bahçesinde yangın tatbikatı yapıldı. 
Tatbikatta itfaiye görevlileri, yangına nasıl 
müdahale edileceği, yangın tüplerinin kul-
lanımıyla ilgili olarak çalışanlara uygulamalı 
eğitim verdi.  n AA

Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gös-
teren sis trafiği olumsuz yönde etkiledi. 
Kulu ilçesinde sabah saatlerde sis etkisini 
gösterdi. Sis nedeniyle zaman zaman görüş 
mesafesi düşerken, trafikte de sürücüler zor 
anlar yaşadı. Sis yoğun olarak etkili olduğu 
Kulu Makas Kavşağı, Ankara, Aksaray yo-
lunda da sürücüler trafik polisleri tarafından 
dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.  n İHA 

Kulu’da sis trafiği 
olumsuz etkiledi

Hastanede yangın 
tatbikatı yapıldı

Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 
asker gözaltına alındı.  Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
fından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 12 
asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, biri subay, 11’i astsu-
bay olan zanlıların yakalanması için Konya merkezli İstanbul, 
Ankara, Antalya, Burdur, Hatay, Kütahya ve Tunceli’de eş 

zamanlı operasyon düzenledi.  Ekipler, haklarında yakalama 
kararı çıkarılan zanlılardan 9’unu gözaltına aldı.  Konya’ya 
getirilen ve hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, 
ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürül-
dü.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına yö-
nelik çalışmalar sürüyor.
n AA

12 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Yolu’nda meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosiklet devrilerek beton 
mikserinin altında kaldı. Beton mikserinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 

Motosiklet sürücüsü
feci şekilde can verdi 

Beton mikserinin altında kalan 
motosikletin sürücüsü öldü. Beton 
mikserinin altında kalan motosikletin 
sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet B. (37) idaresindeki 
06 BC 2543 plakalı otomobil, mer-
kez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Ma-
hallesi’nde, aynı yönde seyreden İrfan 
Kulekaya’nın (18) kullandığı 07 EDD 
61 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen mo-

tosiklet, arkadan gelen Ebubekir Y. 
(35) yönetimindeki 42 EB 627 plakalı 
beton mikserinin altında kaldı. 

Kazada, beton mikserinin altında 
yaklaşık 50 metre sürüklenen mo-
tosikletin sürücüsü olay yerinde ha-
yatını kaybetti. Kulekaya’nın cesedi 
otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ve 
beton mikserinin sürücüleri gözaltına 
alındı.  n AA 

Altınekin’deki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı
Altınekin’de bir kişinin silahla öl-

dürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edi-
len 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.Alınan 
bilgiye göre, Ali S’nin (37) silahla öl-
dürülmesine ilişkin gözaltına alınan 
Ali S’nin eşi Zekiye S. (31) ile amca-
sının oğlu İskender S. (47) ve Mük-

remin S. (24), jandarmadaki işlem-
lerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Zanlılardan İskender S. ve Zekiye S, 
çıkarıldıkları mahkemece tutuklan-
dı, Mükremin S. ise adli kontrol ka-
rarıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 
İskender S’nin ifadesinde, Zekiye S. 

ile 6 ay önce başlayan gönül ilişkisi 
olduğunu, kuzeni Ali S’nin bundan 
şüphelenmesi üzerine onu öldürme-
ye karar verdiklerini söylediği iddia 
edildi. Altınekin ilçesi Yenice Mahal-
lesi Kalınyer mevkisindeki tarlasına 
pancar toplamaya giden Ali S. (37), 

2 Kasım’da işçiler tarafından silahla 
başından vurularak öldürülmüş halde 
bulunmuş, olayla ilgili dün Ali S’nin 
karısı Zekiye S, kuzeni İskender S. ile 
olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen 
Mükremin S. gözaltına alınmıştı.
n AA

ASELSAN gözde silah 
sistemini yeniledi

ASELSAN, 13 ülkeye ihraç ettiği 
uzaktan komutalı stabilize silah sis-
temleri (UKSS) ailesi ürünlerinden 
Sarp’ın yeni versiyonunu ilk kez 
Tayland Savunma ve Güvenlik Fu-
arı’nda sergiledi.  ASELSAN, UKSS 
alanında dünyadaki lider firmalar-
dan ASELSAN, modern orduların 
değişen ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere bu alandaki çalışmalarını sür-
dürüyor.

Söz konusu silah sistemleri, 
deniz platformları, taktik tekerlekli 
zırhlı araçlar ve tank gibi hareketli 
platformlarla stratejik alanların ko-
runması amacıyla sabit platformlar 
için taktik ihtiyaçlara uygun gelişti-
rildi. 

ASELSAN Genel Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Kaval, söz konusu 
silah sistemlerinden ayda 100’ün 
üzerinde üretebildiklerini söyledi.

Türkiye’de güvenlik güçlerinin 
belirlediği bir konfigürasyon çer-
çevesinde üretimlerin gerçekleşti-
rildiğini ifade eden Kaval, yurt dışı 
pazarlarda ise alıcı ülkelerin tercih 
ettiği silahlar çerçevesinde yeni 
konfigürasyonlar oluşturduklarını 
belirtti. Kaval, “Örneğin, Kazakis-
tan’da Rus menşeli NSV silahıy-
la konfigüre ediyoruz. Tayland’a 
Sarp’ın 7,62 milimetrelik, döner tip 
6 namlulu M134 olarak adlandırı-
lan silahlı konfigürasyonuyla geldik. 
Bunu ilk kez burada sergiliyoruz. 

Bu silah küçük, 7,62 milimetre ama 
atış hızı çok yüksek. Bu yüksek atım 
hızı ve daha küçük kalibre silahla 
çalışmak isteyen müşterilere yöne-
lik geliştirdiğimiz Sarp sistemimizin 
en son konfigürasyonu.” dedi.

Aileye yeni bir ürün daha katı-
lacak

Sarp’ın UKSS ailesinin en küçük 
üyesi olduğuna işaret eden Kaval, 
“Sonra Stamp geliyor 12,7 milimet-
reyle deniz platformları konfigüras-
yonu. Sonra 25 milimetre Stop ve 
30 milimetre var. 30 milimetrenin 
adı ülkesine göre Muhafız ya da 
Smash oluyor. Dediğim gibi bu, bir 
aile. Şu anda fabrikada hazırlıklarını 
yapıyoruz, küçük bir versiyonu daha 
çıkacak. Adını henüz tam netleş-
tirmedik belki Sarp-L olacak, belki 
Sarper olacak. Üzerindeki silahı 7,62 
milimetre olarak düşünüyoruz” diye 
konuştu.

UKSS ailesini şu anda 13 ülke-
nin silahlı kuvvetlerinin kullandığını 
anlatan Kaval, “Bu, ihracattaki en 
başarılı ürünlerden birisi. Daha 2 
gün önce Hırvatistan’daki Sahil Gü-
venlik Kuvvetleri gemisine 30 mi-
limetre konfigürasyonunun ilk sis-
tem teslimatı yapıldı. Gemi üzerine 
montajı tamamlandı. Malezya’ya 6 
tane vermiştik, onun da 3’ü tamam-
landı, dördüncüsüne devam edece-
ğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
n AA



9 KASIM 2017 7HABER

Bozkır’da yolların standardı yükseliyor
Kısa süre önce yapımı tamam-

lanan anıt meydanının etrafında sı-
cak asfalt çalışması yapılarak yolun 
kalitesi yükseltildi. Aynı zamanda 
anıt meydanı etrafındaki işyerleri-
nin kaldırımları da tek tip kaldırım 
düzenlemesi yapılarak faaliyete ge-
çirildi. 

Anıt meydanı etrafındaki so-
kakların yapılmasıyla birlikte mer-
kezdeki yol sorununu uzun vadede 
çözdüklerini söyleyen Bozkır Bele-
diye Başkanı İbrahim Gün, açıkla-
malarında şu ifadelere yer verdi, 
“ilçe merkezimizdeki yollarımızın 
kalitesini önemli ölçüde arttırarak 
yol sorununu uzun vadede gider-
dik. Son olarak anıt meydanı etra-
fındaki sokaklarda yaptığımız sıcak 
asfalt çalışması ve iş yerleri önün-
deki kaldırım çalışmasıyla birlikte 
ilçemize 1 milyon liralık hizmeti 
daha hayata geçirdik. İlçemize ha-
yırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Daha önce ilçe merkezinde 5.4 
km sıcak asfalt çalışması yapıldığını 
hatırlatan Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, merkez mahallelerin 
de uzun zamandır giderilemeyen 

yol sorununu da çözdüklerini söyle-
di. Başkan Gün, “Merkez mahalle-
lerimizde sokak sağlıklaştırması adı 
altında Demirasaf ve Cumhuriyet 
mahallelerimizde hemen hemen 
bütün sokaklarında çalışma yapa-
rak bu sokakların yol kalitesini art-
tırdık. Cumhuriyet mahallemizde 
aynı zamanda kaldırım çalışmaları 
da yaparak, mahallemizin sokak-

larını daha düzenli hale getirdik. 
Bunun yanında 20 yıldır yol soru-
nuna çözüm getirilemeyen Yukarı 
mahallemizin ilk önce alt yapı ek-
sikliklerini tamamladık, akabin-
de yollarını da yaparak bu sorunu 
giderdik. Yukarı mahallemizin sa-
kinleri uzun yıllardan sonra daha 
kaliteli ve konforlu yol ile tanışmış 
oldu” diye konuştu.  2018 yılı için 

mahalle yollarının yapımında atılım 
yapacaklarını da sözlerine ekleyen 
Başkan Gün, 2018 yılı sonunda 
hiçbir mahallenin tozlu ve çamur-
lu yolu kalmayacağını vurguladı. 
Başkan Gün, 2018 yılının bahar 
aylarına kadar beldelerde kanali-
zasyon ve içme suyu çalışmalarının 
tamamlanacağını söyleyerek ko-
nuşmalarını şu şekilde sürdürdü, 

“yeni büyükşehir yasasıyla birlikte 
Bozkır Belediyesine 10 belde be-
lediyesi bağlandı. Belde Belediyesi 
olarak bağlanan tüm mahalleleri-
mizde kanalizasyon çalışması yapı-
larak, yarım kalan kanalizasyonlar 
tamamlanıyor, kanalizasyonu ol-
mayan beldelerimizin kanalizasyo-
nu yapılıyor. Bunun yanında içme 
suyu sıkıntısı olan mahallelerimizin 

su sorununu gideriyoruz. Bu ça-
lışmaların 2018 yılı içerisinde ta-
mamlanması planlanıyor. Çalışma-
ların tamamlanmasının akabinde 
yol ve kaldırım çalışmalarına baş-
layacağız. 2018 yılı planımızı tüm 
mahallelerimizin yol sorunlarını gi-
dermek üzere planladık. Şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Ziya Gökalp Mahallesi’nden
Başkan Özgüven’e teşekkür

Büro Memur-Sen’den 
Başkan Koçer’e ziyaret

Mahallelerine ve Okullarına 
Yapılan Hizmetlerden dolayı Ziya 
Gökalp Mahallesi Muhtarı Cemil 
Yalçınkaya, 60.Yıl Feridun Atalay 
İlkokulu Müdürü Üzeyir Arı, Okul 
Aile birliği Başkanı İbrahim Afacan 
ile birlikte Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven’i makamında ziya-
ret ederek teşekkürlerini ilettiler. 

Her mahallemize hizmet götür-
mek adına yoğun çaba harcıyoruz 
diyen Başkan Özgüven: “Mahal-
lelerimizde alt yapı, kanalizasyon, 
asfalt, kaldırım sorunlarına köklü 
ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Ayrı-

ca eğitim kurumlarımızın da çevre 
düzenlemelerini ve eksikliklerini 
elimden geldiğince tamamlıyoruz. 
Bu noktada mahalle sakinlerimizin, 
muhtarlarımızın, idarecilerimizin 
takdir ve samimiyetleri bizleri faz-
lasıyla mutlu ediyor. Bu nazik ziya-
retlerinden dolayı Ziya Gökalp Ma-
hallemiz muhtarına, 60.Yıl Feridun 
Atalay İlkokulu’muzun idarecilerine 
teşekkür ediyorum. Vatandaşları-
mızın destekleri ile şehrimizin her 
noktasına hizmet götürmeye de-
vam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

17. Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali’nde ödül töreni gerçekleştirildi. Animasyon, belgesel, 
kurmaca ve deneysel kategorilerinde dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödülleri verildi

17. Kısa-Ca’da ödül
heyecanı yaşandı

Selçuk Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi tarafından 
düzenlenen 17. Kısa-Ca 
Uluslararası Öğrenci Film-
leri Festivali’nde ödül töreni 
gerçekleştirildi. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sinema 
Genel Müdürlüğü ile çok 
sayıda kurum ve kuruluş ile 
sponsor tarafından destek-
lenen festival kapsamında, 
“Animasyon”, “Belgesel”, 
“Kurmaca” ve “Deneysel” 
kategorilerinde dereceye gi-
ren filmlerin yönetmenlerine 
ödülleri verildi.

Süleyman Demirel Kül-
tür Merkezi’ndeki ödül töre-
nine İletişim Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Ahmet Kalender, 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Kadir Canöz, yönetmenler, 
sinema ve televizyon oyun-
cuları, öğretim üyeleri, öğ-
renciler ile çok sayıda yerli ve 
yabancı sinemasever katıldı.

Radyo Televizyon ve Si-
nema Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Aytekin Can, törenin açı-
lışında yaptığı konuşmada, 
festivale destek olan başta 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sinema Genel Müdürlüğü, 
Selçuk Üniversitesi Sürek-
li Eğitim Merkezi ve spon-
sor firmalara teşekkür etti. 
Festivale 200’e yakın filmin 
katıldığını, filmler arasında 
67’sinin ön elemeyi geçerek 
finale kaldığını anlatan Prof. 
Dr. Can, “Sevgili jüri üye-
leri, filmleri değerlendirdi. 
Şimdi de ödül törenimiz var. 
Ayrıca festivalimizde sine-
ma ve akademik dünyadan 
birçok insanı konuk olarak 
ağırladık. Sinema atölyele-
ri, oyuncu atölyesi, belgesel 
atölyesi ve birçok atölye ça-
lışması yapıldı. Festivalimiz 
burada sona ermedi. Ödül 
alan filmlerin gösterimi, çe-
şitli üniversitelerden gelen 
belgeseller, kısa filmler ve 
uzun metrajlı fimlerle devam 
edecek. Cuma gününe kadar 
festivalimiz devam ediyor. 
Bugün ödül törenimiz var. 
Festivalimizde ödül almak 
önemli ama ödül alamayan 
ve festivalimize katılan tüm 
öğrencilerimizi ayrı ayrı teb-

rik ediyorum. Önemli olan 
burada filmlerinin gösteril-
mesi” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının 
ardından, festivale kat-
kı sağlayan sponsor firma 
temsilcileri ve jüri üyelerine 
plaket takdim edildi. Sonra-
sında, dünyaca ünlü kabare 
sanatçısı Shai Shahar kısa 
bir konser verdi. Ardından, 
“Animasyon”, “Belgesel”, 
“Kurmaca” ve “Deneysel” 
dalında dereceye giren film-
lerin yönetmenlerine ödülle-
ri verildi. Animasyon katego-
risinde Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi’nden 
Zanna Abasova “Yazar ve 
Burun”, deneysel kategori-
de Selçuk Üniversitesi’nden 
Abdullah Yazıcıoğlu ve Di-
lara Şahin “56”, kurmaca 
kategorisinde Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden Soner Sert 
“Hasta Bakıcı”, belgesel ka-
tegoride Selçuk Üniversite-
si’nden Onur Coşkuner ve 
Hakan Yıldırım “Savrun” 
eseriyle birinciliğe layık gö-
rüldü.  n HABER MERKEZİ 

Büro Memur-Sen Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Adliye 
temsilcileri Konya Adli Yargı Ada-
let Komisyonu Başkanı Nuri Koçer’i 
ziyaret ettiler. Ziyarette Büro Me-
mur-Sen Konya Şubesi Yönetim 
kurulu üyeleri ve adliye temsilcileri 
Konya Adli Yargı Adalet Komisyo-
nu Başkanlığı tarafından yazılan ve 
tüm Türkiye’deki adliyelerde Zabıt 
Katiplerinde infiale neden olan yazı 
hatırlatılarak,  bu yazının tüm Za-
bıt Katipleri tarafından tedirgin bir 
bekleyişe neden olduğu, çalışma 
arkadaşları arasında motivasyon 
bozukluğuna neden olduğu ve iş 
güvencelerinin tehlikeye girdini dü-
şünerek  rahatsız oldukları bildirdi-
ler.

Konya Adli Yargı Adalet Ko-
misyonu Başkanı  Nuri Koçer ise, 
klavye uygulama sınavına tabi tu-
tulan ve 3 dakikada 90 kelimenin 
altında yazan Zabıt Katipleri husu-
sunda yazılan resmi yazının Zabıt 
Katiplerine yönelik Konya Adli Yargı 
Adalet Komisyonu Başkanlığınca 
açılacak olan kurslara katılımlarının 
sağlanmasında ciddi davranmaları-
nı temini ve yazmaya teşvik etmek 
için böyle bir yazı yazıldığını, kim-
seyi memurluktan çıkarmak ya da 
sürgün etmek gibi bir niyetlerinin 
olmadığını belirtti. 

Büro Memur-Senli yöneticiler 
ayrıca bu görüşmede adliyedeki di-
ğer sorunları da komisyon başkanlı-
ğına ilettiler.  n HABER MERKEZİ

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, “İlçe merkezimizdeki yollarımızın 
kalitesini önemli ölçüde arttırarak yol sorununu uzun vadede giderdik” dedi.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 17. Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali’nde ödül töreni gerçekleştirildi.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

- Fabrikamızın 
alüminyum 

döküm birimine 
yetiştirilmek üzere 

dolgun maaşla 
vasıfsız  personel 
alımı yapılacaktır.

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

SATIŞ ELEMANI 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• B SINIFI EHLİYETİ OLAN
• SEYAHATE ENGELİ OLMAYAN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

VASIFSIZ ELEMAN 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

GIDA TEKNİKERİ 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
• LİSE VEYA ÜNİVERSİTE MEZUNU
• TERCİHEN DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN

ÖN MUHASEBECİ
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR. 

ADRES : FEVZİ ÇAKMAK MAH.10437 SOK.NO:19 KARATAY / KONYA

0332 342 74 24
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

E SINIFI EHLİYETİ VE SRC 
PSİKOTEKNİK 

BELGESİNE SAHİP

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Un fabrikası laboratuvarında vardiyalı 
çalışabilecek askerliğini yapmış

Ön lisans mezunu(gıda, 
kimya bölümü) mezunu,
• Lise Mezunu
• Un fabrikasında bakım 
işlerinde çalışacak 
bakımcı alınacaktır.               

Müracatlar 271 32 23 nolu telefonla veya 
Tömek Mah. Kocayusf cd no:54 Selçuklu 
adresindeki fabrikamıza şahsen yapılabilir. 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE:
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Operatörleri,
• Torna Tezgahı Operatörleri,
• Balans Tezgahı Operatörleri;

KALİTE KONTROL BÖLÜMÜNE:
• Otomotiv sektöründe tecrübeli, ölçü aletlerini iyi kullanabilen ara 
kontrol, proses kontrol ve son kontrol elemanları;

BAKIM ONARIM BÖLÜMÜNE:
• Mekanik, Elektrik ve Elektronik Bakım-Onarım Personelleri
• Marangoz işlerinden anlayan personeller,

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNE:
• Tecrübeli Kalıpçılar ve Kalıpçı Yardımcıları
• Yüzey taşlama(flex taşlama) elemanları
• Maçacılar, Kumlama ve Isıl işlem elemanları,

İDARİ BÖLÜME:
• Satış Pazarlama Personelleri
• Satış Sonrası Teknik Servis Personelleri
 • Engelli temizlik personelleri, (en az %40 özürlü İŞKUR’a kayıtlı)

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;
- ARGON VE GAZALTI  KAYNAĞI  YAPABİLEN
- MESAİ YAPABİLECEK
- TEKNİK RESİM OKUYABİLEN

KAYNAKÇILAR
- ARAPÇA - İNGİLİZCE BİLEN
- EN AZ 3 YIL TECRÜBELİ 

DIŞ TİCARET SORUMLUSU
- EN AZ 3 YIL TECRÜBELİ
- SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN

PAZARLAMACILAR
- EN AZ 5 YIL TECRÜBELİ
- ESNEK MESAİ SAATLERİNE UYUMLU

ELEKTRİK TEKNİSYENİ
ALINACAKTIR

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır.

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN 
AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 

TEL : 0332 239 08 78
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Bosna  Hersek Mahallesi’nde   
Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

SATILIK ARSA
Konya Meram Karadiğin Köyü Çay Mevkisinde 

2600 m2 yer Acil Satılıktır.Araçla Takas Olunur 
Ada 138 Parsel 98 

İrtibat: 0507 904 93 42

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

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız 
işçi alınacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2017/1395 TLMT
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1. İhale Tarihi : 18/12/2017 günü, saat 10:35 - 10:40 arası.
2. İhale Tarihi : 15/01/2018 günü, saat 10:35 - 10:40 arası.
İhale Yeri        : ALTUNEL YEDİEMİN OTOPARKI SARAÇOĞLU MAH ERLER CADDESİNO:467 
                          KARATAY /KONYA
No Takdir Edilen 

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 105.000,00 1 %18 33 DIL 74 Plakalı , 2015 Model , YILDIZ TREYLER 
Marka TERMOKİNG SOĞUTMALI BEYAZ RENKLİ 
DORSELASTİKLERİ İYİ DURUMDAMUHTELİF EZİK 
VEÇİZİKLERİ VAR. DORSE SASİNO: NP93DYR01F004704

(İİK m.114/1, 114/3)
Basın 693832  - www.bik.gov.tr

Örnek No: 25*

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ 

SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
(Terekenin Tasfiyesi)

İLAN

Konya ili, Selçuklu ilçesi, Yükselen mah, 83 Cilt, 121 hanede nüfusa kayıtlı Mustafa ve Fadime oğlu, 
30/10/1973 doğumlu, 276*****248 -TC Kimlik numaralı 08/05/2017 tarihinde vefat eden müteveffa 
ERTÜRK ULUĞ’un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden TMK’nun 633 
maddesi gereğince Konya 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/902 esas 2017/924 karar sayılı 
dosyasından terekenin tasfiyesine karar verilmiş olduğundan.
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan 
tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile 
beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını 
bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, 
rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın 693835  - www.bik.gov.tr

Sayı : 2017/6 Tereke Satış
Konu : Terekenin tasfiyesinin başladığının ilgililere ilanı

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ 

SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
(Terekenin Tasfiyesi)

İLAN

Konya ili, Karatay ilçesi, Acıdort mah, 137 Cilt, 9 hanede nüfusa kayıtlı Raşit ve Sıddıka oğlu, 
01/03/1940 doğumlu, 463*****368-TC Kimlik numaralı 05/07/2010 tarihinde vefat eden müteveffa 
NECİP KAVUN’un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve bir alacaklısı 
tarafından TMK’nun 633 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi talebinde bulunulmuş olduğu ve 
Konya 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/1348 esas ve 2010/1718 karar sayılı kararı ile terekenin 
tasfiyesine karar verildiği.
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan 
tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile 
beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını 
bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, 
rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın 694142  - www.bik.gov.tr

Sayı : 2017/4 Tereke Satış
Konu : Terekenin tasfiyesinin başladığının ilgililere ilanı

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ 

SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
(Terekenin Tasfiyesi)

İLAN

Konya ili, Sarayönü ilçesi, Çeşmelisebil mah, 13 Cilt, 10 hanede nüfusa kayıtlıAhmet ve Hediye oğlu, 
03/10/1958 doğumlu, 517*****794-TC Kimlik numaralı 21/07/2015 tarihinde vefat eden müteveffa 
MEHMET YAŞAR DEMİRCİ’nin mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden TMK’nun 
633 maddesi gereğince Konya 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/957 esas 2015/894 karar sayılı 
dosyasından terekenin tasfiyesine karar verilmiş olduğundan.
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan 
tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile 
beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını 
bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, 
rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın 694333  - www.bik.gov.tr

Sayı : 2017/8 Tereke Satış
Konu : Terekenin tasfiyesinin başladığının ilgililere ilanı
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Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Cengiz DEMİR’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 697045   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

İLAN
(KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN)

Davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı NETEKS BOYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. aleyhine 
mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının yapılan tensip tutanağında 
verilen ara karar gereğince;
Konya İli, Karatay İlçesi, Sakyatan Mah., 6000 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasına karar 
verilmesi, bedelinin tespit edilerek davalı adına olan tapusunun (2.289,36 m²) iptali ile davacı adına 
tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, söz konusu taşınmaz tapuda davalı adına kayıtlı 
olması nedeni ile davalı aleyhine iş bu dava açıldığından,
2942 sayılı kamulaştırma kanunun 3. maddesinin 4650 sayılı kanunun 10. maddesi ile değişiklik 
hükmüne istinaden oluşturulan kıymet takdir komisyonu 34.340,00 TL kıymet takdir edilmiştir.
Davalıya (taşınmaz maliklerine) yapılan tebligat neticesinde 15 günlük süre içinde 4650 sayılı yasanın 
3. maddesi gereğince anlaşma sağlanamaması nedeni ile Davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10. maddesine istinaden mahkememize 2017/904 Esas sayılı 
dosyası ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olup duruşma gününün 05/12/2017 
olduğu,
Ayrıca 4650 sayılı kanunun 14. maddesi gereğince ilgililerin iş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde 
yapılan kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası ve maddi hatalara karşı adli yargıda 
düzeltme davası açabilecekleri, aksi takdirde kamulaştırma yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını 
belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmaz malın kamulaştırmayı 
yapan Davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği ve bedelinin Vakıfbank Konya 
Adliye Şubesi’ne yatırılacağı, konuya ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içinde mahkememize 
yazılı olarak bildirilmesi ilanen tebliğ olunur. 

Basın 694856  - www.bik.gov.tr

Sayı : 2017/904 Esas

EPDK’dan yerli otomobil mevzuatı!

Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu (EPDK) Başkanı 
Mustafa Yılmaz, ortak giri-
şim grubu tarafından üretil-
mesi planlanan yerli otomo-
bilin elektrikli olması halinde 
sektörün ve mevzuatın buna 
hazır olacağını belirterek, 
“Yapılan çalışmalar sonu-
cunda Elektrikli Araçların 
Şarj İstasyonuna İlişkin Usul 
Ve Esaslar taslağını hazır-
ladık. Önümüzdeki süreçte 
hızlı şekilde taslağa son şekli-
ni verecek ve kamuoyu görü-
şüne açacağız.” dedi.

Yılmaz, yerli otomobilin 
elektrikli olması durumunda 
mevzuatta yapılacak yenilik-
leri AA muhabirine değer-
lendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın otomo-
bili üretecek gruba yönelik, 
“Doğrudan hibrit ve elekt-
rikli yerli otomobil üretmeye 
yönelmek isterlerse daha da 
memnun oluruz.” ifadeleri-
nin kendileri için yol gösterici 
olduğunu aktaran Yılmaz, 
bu süreçte uzman bir ekiple 
dünyadaki gelişimleri takip 
ettiklerini söyledi.

Yılmaz, elektrikli araç 
şarj istasyonlarıyla ilgili yurt 
dışında yapılan mevzuat dü-
zenlemelerini incelediklerini 
ifade ederek, “Bu konudaki 
iş modellerini, bu modellerin 
hangilerinin başarılı olduğu 
ve hangilerinin Türkiye’de 
uygulanabileceğini araştı-
rıyoruz. Dünya pazarında 
geliştirilen hızlı şarj sistem-
leri, akıllı şarj istasyonları gibi 
yeni teknolojilerin sektörü ve 
elektrik dağıtım şebekesini 
nasıl etkileyeceğiyle ilgili ça-
lışmalarımız devam ediyor. 
EPDK tarafından destekle-
nen Ar-Ge projelerinden Da-
ğıtıma Gömülü Sistemlerin 
Etki Analizi ve Optimizasyo-
nu projesi de elektrik dağıtım 
şirketleri tarafından tamam-
landı. Bu projeyle elektrikli 
araçların yaygınlaşması du-
rumunda şarj altyapısının 
enerji ihtiyacını karşılamak 
üzere bağlanacağı dağıtım 
şebekesinde meydana gele-
cek etkiler de inceleniyor.” 
değerlendirmesinde bulun-
du.

Elektrikli araçlarla bir-
likte şarj istasyonu sayısının 

da artacağına dikkati çeken 
Yılmaz, Türk Standardları 
Enstitüsü ile görüşerek söz 
konusu istasyonlarla ilgili 
yayınlanmış standartlar hak-
kında bilgi alındığını anlattı.

Yılmaz, yerli otomobil ya-
pımının Türk ekonomisi ve 
sanayisi için oldukça önemli 
olduğunu belirterek, şunları 
kaydetti:

“Yerli otomobilin elekt-
rikli olması halinde sektörü-
müz ve mevzuatımız buna 
hazır olacak. Elektrikli araçlar 
konusunda daha önce baş-
lattığımız çalışmaları daha da 
hızlandırdık. Şarj istasyon-
larından temin edilen elekt-
riğin faturalandırılmasında 
ortaya çıkabilecek teknik ve 
ekonomik aksaklıklara da ha-
zırlandık. Yeni çalışmaların 
yapılması için ilgili şirketler-
le görüşmelerimiz sürüyor. 
Yapılan çalışmalar sonucun-
da, Elektrikli Araçların Şarj 
İstasyonuna İlişkin Usul Ve 
Esaslar taslağını hazırladık. 
Önümüzdeki süreçte hızlı şe-
kilde taslağa son şeklini ve-
recek ve kamuoyu görüşüne 
açacağız.”  n AA

Kanun teklifi veren MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, çıraklık ve staj sürelerinin 
emeklilik hizmetine sayılması konusunda çok yoğun ve haklı talep bulunduğunu belirtti 

‘Staj ve çıraklık süreleri
emekliliğe sayılmalı’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel 
Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu’nda 
“Staj ve Çıraklık Sürelerinin Emeklilik Hiz-
metine Sayılması” amacıyla Kanun Teklifi 
verdi. 

“Çıraklık ve staj sürelerinin hizmetten sa-
yılmaması eşitlikle bağdaşmıyor” diyen MHP 
Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Çırak ve 
stajyerlere, SGK girişlerinden dolayı bir sigor-
ta numarası verilmekte ve SGK sigortalı ista-
tistiklerinde sigortalı olarak gösterilmektedir. 
SGK’nın en son açıklanan 2017 Temmuz ayı 
istatistiklerine göre çırakların sayısı 198.710, 
stajyer ve kursiyerlerin sayısı ise 1.231.424 
kişidir. Sigorta numarası da aldıkları halde 
staj ve çıraklık süreleri sigorta başlangıcı ve 
gün sayısı olarak dikkate alınmamaktadır” 
ifadelerini kullandı. 

Çıraklık ve staj sürelerinin emeklilik hiz-
metine sayılması konusunda çok yoğun ve 
haklı talep bulunduğunu, zira çıraklık ve staj 
sürelerinin emeklilik yönünden bir anlam 
taşımadığını, boşa gittiğini belirten Kalaycı, 
“Çırak ve stajyer olarak çalışanların ellerine 
sigorta kartı ve sigorta numarası verilerek 
sigortalısın denilmekle birlikte çalıştıkları 
süreler emeklilikte hiç sayılmamakta, borç-
lanma imkânı da verilmemektedir. Sigortalı 
olmaksızın askerlikte geçen sürelere, sigortalı 
olmaksızın doktora veya uzmanlık sürelerine, 
sigortalı olmaksızın yurt dışında resmî öğ-
renci olarak geçirilmiş sürelere, hekimlerin 
fahri asistanlıkta geçen sürelerine, sigortalı 
olmaksızın geçen avukatlık staj sürelerine 
borçlanma imkânı verip emeklilik hizmetine 
sayarken, çıraklık ve staj sürelerinin hizmet-
ten sayılmaması açıkça haksızlıktır, eşitlik ve 
hakkaniyetle bağdaşmamaktadır” dedi. 

GEÇMİŞ SÜRELER İÇİN 
BORÇLANMA HAKKI VERİLMELİ

Kalaycı, “Anayasa’nın eşitlik ve adalet il-
keleri de dikkate alınarak uygulamada yaşa-
nan mağduriyetinin giderilmesinin yanında, 
mesleki eğitimin ve çıraklık eğitiminin özen-
dirilmesine de katkıda bulunmak amacıyla 
çıraklık veya staj süreleri hizmete sayılmalı, 
geçmiş süreler için borçlanma hakkı verilmeli 
ve bu çalışmalar sigortalılık başlangıç tarihin-
de dikkate alınmalıdır. Kadınlara sigortalılık 
öncesi doğum borçlanma imkanı verilmeli.

Bu konuda çelişkili bir uygulama da ya-

pılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu hem 
çıraklık ve staj sürelerini hizmetten saymayıp 
hem de kadınlara sigortalılık öncesi doğum-
larını borçlanma imkânı vermez iken, çıraklık 
ve staj döneminde yapılan doğumlara borç-
lanma imkânı vermektedir.  Bu uygulama 
kurumun çelişkisini ve tutarsızlığını ortaya 
koymaktadır. Dolayısıyla, staj ve çıraklık sü-

relerinin hizmete sayılmasına ve kadınlara 
sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma 
imkânı verilmesine yönelik yasal düzenleme 
bir an önce yapılmalıdır.  Nitelikli insan gü-
cüne dönük eğitim-sanayi iş birliği politikala-
rı desteklenmeli. Ülkemizde milyonlarca işsiz 
bulunmasına karşın bugün işverenlerimiz 
aradığı vasıflı elemanları bulmakta güçlük 
çekmekte, hatta bazı mesleklerde bulama-
maktadır. Bu itibarla mesleki eğitim ve çı-
raklık eğitimi çeşitli araçlarla teşvik edilmeli, 
nitelikli insan gücüne dönük eğitim-sanayi 
iş birliği politikaları desteklenmelidir. Bunun 
için çıraklık ve staj süreleri özellikle sigorta-
lılık yönünden anlamlı hâle getirilmelidir. 
Doğrudan Genel Kurul gündemine alınma-
sı önerilen Kanun Teklifimiz, staj ve çıraklık 
sürelerinin emeklilik hizmetine sayılmasını, 
geçmiş sürelere borçlanma imkanı verilmesi-
ni ve çalışmaya başlama tarihinin sigortalılık 
başlangıç tarihi olarak esas alınmasını öngör-
mektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu 
kanun teklifine tüm partilerin gerekli desteği 
esirgemeyeceğinizi umuyoruz. Milyonlarca 
vatandaşımızın beklentisi bu yöndedir.  Bu 
çalışmalar desteklenmeli ki yeni nesil daha 
çok meslek lisesine yönlensin. Zira ara ele-
manlara ekonomimizin çok ihtiyacı vardır” 
diye konuştu.  n HABER MERKEZİ 

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı

Liseden Avrupa Birliği projesi 

Karatay Mehmet Hanife 
Yapıcı Anadolu Lisesi, “Ef-
fectiveUsage of Natural Re-
sources” isimli Avrupa Birliği 
Stratejik Okul Ortaklıkları 
Projemizin ilk toplantısını İs-
panya’nın Malaga kentinde 
gerçekleştirdi.  Proje hakkın-
da bilgi veren Okul Müdürü 
Hayrettin Uygun, “Çevremi-
zin yaşanılacak bir yer olarak 
kalmasını sağlamak bizim de 
görevimiz inancıyla başlattı-
ğımız, Bunu bir Avrupa Bir-
liği Projesi’ne dönüştürerek 

öğrencilerimize de bu bilinci 
aşılamaya çalıştığımız doğal 
kaynakların korunması, geri 
dönüşüm ve karbon ayak 
izinin azaltılması aşamaların-
dan oluşan EffectiveUsage 
of Natural Resources isimli 
Avrupa birliği stratejik okul 
ortaklıkları projemizin ilk top-
lantısını İspanya’nın Malaga 
kentinde İtalya, Romanya, 
Türkiye ve İspanya’da katı-
lan heyetlerle gerçekleştirdik.
Toplantıya ülkemizi ve okulu-
muzu temsilen Okul Müdürü 

Hayrettin Uygun, İngilizce 
Öğretmeni M. Sait Atay ve 
okul rehber öğretmeni Mus-
tafa Akçay katıldı.  Toplantı 
esnasında projemize katkı 
sağlayan Malaga Belediye 
Başkanı ve Malaga Milli Eği-
tim müdürleriyle görüşmeler 
yapılmıştır. Proje kapsamında 
tarihi bilinci de geliştirmek 
adına El-Hamra sarayı, Picas-
so müzesi ve Deniz biyolojik 
çeşitliliği müzelerine ziyaret-
ler gerçekleştirilmiştir” dedi.  
n HABER MERKEZİ 

Teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte, 
kişilerin hayata bakış 
açısı da her geçen 
gün hızla değişiyor. 
Özellikle internet kul-
lanımı, bilgiye kolay 
yollardan erişim im-
kânı, insanların ha-
yatlarını geliştirdiği 
kadar bir o kadar da 
köreltiyor. Yani tek 
bir tuş ile yapılan alışveriş kolaylığı, 
zahmetsizce ödenen faturalar, iste-
ğe göre verilen yemek siparişleri… 
Kısacası isteklerimiz, hayatımızın bir 
“tık” önünde.

Her ne kadar bu gelişmeler ve 
kolaylaştırıcı etkiler artış gösterse 
de insanlara arası ilişkileri de ciddi 
şekilde yaralamış durumda. Özellikle 
günümüzün yaygın olarak kullanılan 
sosyal paylaşım siteleri sayesinde 
insanlar maalesef sosyalleştiğini 
düşünürken, aslında asosyalliğe 
doğru farkında olmadan adım atmış 
oluyorlar. Gidilen mekânlardan bera-

ber gezdiği kişilere, 
yedikleri yemekler-
den yaptıkları işlere 
kadar birçok şeyi 
insanlar ile paylaşma 
içgüdüsüyle hareket 
etmeye başladılar. 
Yine istemsizce 
farkında olmadan 
yaptıkları eylemlerin 
beğenilme arzusuyla 
yanıp tutuştular. Bu 

konuda yapılan araştır-
malar gösteriyor ki; sosyal paylaşım 
siteleri, aslında insanların psikolo-
jisini olumsuz yönde etkiliyor. En 
yaygın bilinen bağımlılık yapan mad-
delerin başında gelen; sigara, alkol 
ve uyuşturucu maddelerinin arasına, 
sosyal paylaşım sitelerine bağımlılık 
maddesi de yavaş yavaş ekleniyor. 
Yine aynı şekilde yapılan bir diğer 
araştırmaya göre; internetten uzak-
laştırılan insanların, tıpkı alkol, sigara 
ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan 
maddeleri bıraktıklarında vücutların-
da meydana gelen tepkileri göster-

dikleri ne yazık ki açıkça gözlemleni-
yor. Agresiflik, depresiflik, insanlarla 
iletişim kuramama gibi. 

Ne yazık ki sosyalleştiğimizi 
düşünürken, aslında asosyal bir ha-
yatın içerisinde kalıyoruz. Bilgisayar 
başında ve ya başka bir cihazda ra-
hatımızı düşünerek hareket ederken 
maalesef bedenimiz bundan olum-
suz yönde etkileniyor. Artık insanlar 
ile iletişim sadece birkaç satır yazıdan 
ibaret olmuş durumda. Konuşma 
adına göstermeye çalıştığımız çaba, 
devede kulak kalıyor. Yani yüz yüze 
konuşmaya hasret kalıyoruz. Ancak 
ne zaman birisiyle karşı karşıya gel-
sek konuşamamaktan yakınıyoruz. 
Çünkü hayatımız sosyal medya ağ-
larından ibaret hale gelmiş. İnsanlar 
sosyalleşmekten uzaklaştıkça, uzak-
laşıyor ama kimse farkında değil ya 
da farkında ama belli etmiyor. Hatta 
dünyayı veya gündemi sosyal med-
ya üzerinden kurtarıyoruz. Kopu-
yoruz. İnsanın canı bile yansa önce 
sanal âlemde paylaşıyor. Duygular 
köreliyor, duygular can çekişiyor.

ASOSYALLEŞİYORUZ!

ibrahim@konyayenigun.com
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Türkiye Özel Okullar Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, 
aldıkları çoğunluk kararı ile liselere 
yerleştirmeler için Milli Eğitim Bakan-
lığının (MEB) yapacağı merkezi sınav 
sonuçlarını baz alacaklarını, Bakanlık 
yetkililerinden alacakları onayın ar-
dından verecekleri son kararı kamu-
oyuna bildireceklerini belirtti. 

Dal, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, bu yıl liselere girişte yeni 
sisteme geçildiği için sınavla öğrenci 
alan özel okulların Bakanlığın yaptı-
ğı merkezi sınavın dışında, velilerde 
ve öğrencilerde kafa karışıklığına yol 
açmaması için özel okulların ayrı bir 
sınav yapmasını istemediklerini ifade 
etti.  Bugün sabah saatlerinde 50 özel 
okul temsilcisi ile bir toplantı yaptık-
larını bildiren Dal, şöyle devam etti: 
“Toplantıya, daha önce Temel Eği-
timden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 
Sistemi kapsamında öğrenci alan özel 

okullarımız katıldı. 9 okul temsilcisi-
nin katılımıyla Sınavla Öğrenci Alan 
Özel Okullar Komisyonu kuruldu. Ko-
misyonumuzun aldığı çoğunluk kara-
rı ile liselere yerleştirmeler için Milli 

Eğitim Bakanlığının yapacağı merkezi 
sınav sonuçlarını kullanacağız. Bu ka-
rarımızı Bakanlık yetkililerine ulaştırıp 
onay alacağız. Onay almamız takdirde 
son kararımızı kamuoyuna bildirece-

ğiz.” 
Dal, toplantıda, Türkiye’deki bü-

tün yabancı özel okulların da bakan-
lığın sınavını baz alma konusunda 
görüş birliğine vardığını bildirdi. 

Kararlarını Bakanlık yetkililerine 
gelecek hafta ileteceklerini belirten 
Dal, “Sınav sonuçları, kayıt takvimi 
gibi teknik konulardaki taleplerimizi 
Bakanlık yetkililerine ileteceğiz. Prob-
lem çıkmaması halinde, özel okullar 
olarak Bakanlığın yapacağı merkezi 
sınavı kullanma kararımız geçerli ola-
cak.” ifadelerini kullandı.  Çoğunluk 
kararlarının 50 okul ile sınırlı olmadı-
ğını, isteyen başka özel okulların da li-
selere yerleştirme sistemindeki mer-
kezi sınava dahil olabileceğini belirten 
Dal, Bakanlığın onayının ardından 
merkezi sınav ile öğrenci almak iste-
yen üye olmayan özel okullara altyapı 
yardımında bulunacaklarını sözlerine 
ekledi.   n AA
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Başkan Ata: Seçkinci sistem devam edecektir
TEOG sonrası getirilen yeni 

sistemi değerlendiren Türk Eği-
tim-Sen Konya 1 Nolu Şube Baş-
kanı Tanfer Ata, “Ortaöğretime 
geçişte getirilen yeni sistem için 
kaygılarımız ülkemizde en doğru 
eğitim-öğretim ortamı oluşma-
ması kaygısındandır. Dibi görün-
meyen suya girmek kaygılarımızı 
artırmaktadır” dedi. 

Başkan Tanfer Ata ayrıca, 5 
tercihe yerleşmede ortaöğretim 
başarı notu esas alınacağından 
evine en yakın Anadolu lisesine 
yerleşme diye bir şey olmayaca-
ğını da ifade etti.  

Başkan Ata, açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi: “Açıkla-
nan yeni lise geçiş sistemi ile 
ilgili kaygılarımız nelerdir? Her 
öğrenci istediği okula yerleşeme-
yecektir. 5 tercih sınırı vardır.

5 tercihe yerleşme orta öğ-
retim başarısına göre yapılacak-
tır. Puanı yeten Anadolu lisesine 
yerleşeceğinden seçkinci sistem 
devam edecektir. 5 tercihe yer-
leşmede mecburen orta öğretim 
başarı notu esas alınacağından 
evine en yakın Anadolu lisesine 
yerleşme diye bir şey yoktur.

Genel liseler daha nitelikli 
okullar olacak diye Anadolu lise-
sine çevrilmiş ve sınavlı hale gel-
mişti. Nitelikten geri adım mı atıl-
maktadır? Nitelikten geri adım 
atılmasının bir sebebi sınavsız 
alımsa diğeri de, Anadolu lise-
lerinin sınıf mevcutlarıdır. Sınıf 
mevcudu kaç olacaktır? Adrese 
dayalı bir sistem hem sahteciliği 
hem de kast sistemini beraberin-
de getirmeyecek midir? TEOG 
bu yönüyle de iptal edilmiştir. 

Fen, sosyal bilimler liseleri ile 
proje okulları sınavlı olacağından, 
okul dışı kaynak ihtiyacı daha da 
artacak, yarış hızlanabilecektir.  
Akademik lise ihtiyacını karşı-
lamak tam anlamıyla mümkün 
olmayacağı için, özel okullara 
duyulan ihtiyaç daha da artabile-
cektir. Fen, sosyal bilimler liseleri 
ve proje okulları için yapılacak sı-
navda 60 soru yetersiz olup 6,7,8 
sınıf müfredatının karşılamaktan 
uzaktır. Sınavda sadece 8. sınıf 
müfredatı mı, 6.7.8. sınıf müf-
redatı mı sorulmalıdır konusu, 
sınavın hedefine uygun olarak 
tartışılmalıdır. Kaygılarımız ülke-
mizde en doğru eğitim öğretim 
ortamı oluşması kaygısındandır. 
Dibi görünmeyen suya girmek 
kaygılarımızı artırmaktadır” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı 
Tanfer Ata

Eğitim İş Konya Şube Başkanı Özgür Genç, TEOG yerine gelecek olan sistemin birçok 
eksikliklerinin olduğunu, şimdiden veli ve öğrencileri endişe içinde bıraktığını söyledi

Yeni sistem eksik!
TEOG yerine getirilmek iste-

nilen sitemin şimdiden velileri ve 
öğrencileri endişe içinde bıraktığı-
nı belirten Eğitim- İş Konya Şube 
Başkanı Özgür Genç, “Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz Liseye Geçiş 
Sisteminde TEOG yerine gelecek 
sistemi açıkladı. 1 Milyon 200 Bin 
öğrencimizin ve ailelerinin merak-
la beklediği bu açıklamada birçok 
eksik taraf bulunmakta. 5. Sınıftan 
itibaren TEOG sistemine göre ha-
zırlık yapan öğrenci, öğretmen ve 
velilerimiz bu yıl Eylül ayında hiç de 
akılda yokken, hiçbir pilot çalışması, 
araştırması yapılmadan sistem deği-
şikliği ile karşı karşıya kaldı. İlk ifade 
edildiğinde “Sınavsız” sistem tüm 
eğitim camiasına mantıklı gelmişti. 
Yalnız 1 Milyon 200 Bin öğrencimi-
zin “sınavsız” liselere nasıl yerleş-
tirileceği tam bir muamma olarak 
ortada kaldı. Milli Eğitim Bakanının 
dün yaptığı açıklamada “Sınavsız sı-
navlı sistem” de öğrenciler evlerine 
en yakın okullara gidecek. İkamet 
adreslerine göre İl/İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri tarafından belirlenen 
Eğitim Bölgelerinde bulunan “Tüm” 
Lise türlerine 5 tercih yaparak sı-
navsız yerleştirilecekler. “Tüm” okul 
türleri ifadesini özellikle belirtmek 
istiyoruz. Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz hiçbir öğrencinin bir okul tü-
rüne zorunlu bırakılmayacağını, her 
eğitim bölgesinde Anadolu Lisesi, 
Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi-
nin olacağını belirtti. Bu konudaki 
tereddütlerinin yerleştirme süreci 
içersinde göreceğiz, şimdiden ge-
tirilmek istenilen sistemden dolayı 
velilerimiz ve öğrencilerimizde bir 
endişe oluştu” dedi. 

NİTELİKLİ OKUL TANIMI 
DİKKAT ÇEKİCİDİR

Özgür genç nitelikli okul tanıtı-
mının dikkat çekici olduğunun üze-
rinde durakta, “Getirilecek olan sis-
temde, çocuklarımızın yüzde 10’u 
Nitelikli Okullara Gidecek, Peki Geri 
Kalan yüzde 90’ı Nasıl Okullara Gi-
decek sorusu aklımıza gelmektedir.  
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 

açıklamasında yüzde 90 öğrenciler 
Eğitim Bölgesine göre evine en ya-
kın okullara gidecekler. Geriye kalan 
yüzde 10 öğrencimiz ise “Nitelikli” 
okullar için Haziran ayında Bakanlık 
tarafından yapılacak sınava girecek. 
Sınav süresi 90 Dakika olacak ve 60 
soru sorulacak. Bakanın açıklama-
sındaki “nitelikli” okul tanımı dikkat 
çekici bir ifadedir. Yüzde 10 Nitelikli 
okul dışında kalan okulların dışında-
ki okullarda niteliklerini arttırmak 
Milli Eğitim Bakanlığının görevi 
değil midir? Tüm öğrencilerimizin 
imkanları yeterli nitelikli okullarda 
eğitim alma hakkı yok mudur? So-
rulması gereken diğer bir soruda 
bu okullarımız hangi kriterlere göre 
“nitelikli” veya diğer şeklinde ayrı-
lacağıdır. Bu kriterlerde göz önüne 
alınacak unsur sınav başarısı mı 

olacaktır? Fiziki imkanları yetersiz 
olan okullarımız her zaman nitelikli 
olmaktan uzak mı kalacaktır?” diye 
konuştu. 
HEDEFLENEN SİSTEMDE, SINAV ÇOK 

DAHA ÇETİN GEÇECEKTİR
TEOG yerine hedeflenen siste-

minde sınavın daha çok çetin ge-
çeceğine dikkat çeken Özgür Genç, 
“Mevcut TEOG sınavında iki dö-
nemde öğrenciler kendi okullarında 
merkezi sınavlar uygulanmaktaydı. 
Değiştirilen sınav sisteminde “nite-
likli” okullara gitmek isteyen öğren-
ciler Haziran ayında yapılacak sınav-
da 60 soruya cevap verecekler. Milli 
Eğitim Bakanın sınavla ilgili teknik 
olarak açıklamadığı bir diğer konu 
60 sorunun derslere göre dağılımı 
oldu. Öğrencilere mevcut TEOG sı-
nav sisteminde sadece 8. Sınıf ko-

nularından iki dönemde birer sınav 
yapılmakta iken, TEOG yerine gelen 
sınavda 5. Sınıftan 8. Sınıfa kadar 4 
senenin konuları 60 soruda ölçül-
meye çalışılacak. 60 soru içersinde 
Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sos-
yal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü 
derslerinin olabileceği ihtimaline 
göre her derse 10-15 arası soru so-
rulacak. Bir dersin ortaokuldaki tüm 
kazanımlarının 10-15 soruda ölçül-
mesi sınavın daha zor olacağını gös-
termektedir. Sınav sistemini kaldı-
rarak sınav stresini öğrencilerimizin 
üzerinden kaldırılması hedeflenen 
bir sistemde sınav çok daha çetin 
geçecektir. Mahallesinde, Eğitim 
Bölgesinde tüm lise türlerinin olma-
dığı ülkemizde öğrencilerimizin bü-
yük bir çoğunluğu bu sınava girecek 
ve sadece yüzde 10’luk bir dilimdeki 
okullara yerleşmeye çalışacak. Bu 
durum yarışın çok daha çetin olaca-
ğını göstermektedir.”

YOKSUL AİLELER EĞİTİM 
İMKANLARINA UZAK KALACAKTIR

Son olarak sistemin yoksul aile-
lerin çocuklarının eğitim imkanla-
rından uzak kalacağını ifade ederek, 
“İllerimizde mahallerde ev kiraların-
dan, ev fiyatlarına, haftalık semt pa-
zarlarındaki fiyatlar ile o mahallenin 
sosyoekonomik düzeyini anlamak 
mümkündür. Sosyoekonomik duru-
mu düşük olan mahallelerdeki aile-
ler çocuklarını o mahallede bulunan 
imkanları kısıtlı okullara göndermek 
durumunda kalacak. Bu durum eği-
timde fırsat eşitliği açısından adil bir 
durum değildir. 

Milli Eğitim Bakanlığına çağ-
rımız bu sene bu yeni sistemden 
vazgeçerek, öğrencilerin ve velilerin 
alışageldiği TEOG sistemine devam 
edilmesidir. Lise türlerine göre illeri-
mizde homojen bir dağılım gerçek-
leştirilerek, eğitimin tüm tarafları 
ile üniversiteler, sendikalar, veliler, 
öğretmenlerin görüşleri alınarak 
tam anlamda sınavsız bir sisteme 
geçişin yolları aranmalıdır” şeklinde 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

YÖK’te MYO’ların 
sorunları masaya yatırıldı

Türkiye özel yetenekli 
öğrencilerini seçiyor

“Meslek Yüksekokulları Çalışma 
Grubu” toplantısı, komisyon yürü-
tücüsü YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Ömer Açıkgöz’ün başkanlı-
ğında gerçekleştirildi. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
bünyesindeki Meslek Yüksekokul-
ları Komisyonunun “Meslek Yük-
sekokulları (MYO) Çalışma Grubu” 
toplantısında, mesleki yükseköğre-
timin niteliğinin artırılmasına iliş-
kin konular değerlendirilerek, yakın 
zamanda çalıştay düzenlenmesi ka-
rarlaştırıldı. YÖK’ten yapılan yazılı 
açıklamaya göre, “Meslek Yükse-
kokulları Çalışma Grubu” toplantısı, 
komisyon yürütücüsü YÖK Yürüt-
me Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer 
Açıkgöz’ün başkanlığında gerçek-
leştirildi.  Toplantıya, YÖK Başkan-
vekili Prof. Dr. Hasan Mandal ve 
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. 
Dr. Zeliha Koçak Tufan’ın yanı sıra 
diğer çalışma grubu üyeleri katıldı.  
Toplantıda, Türkiye’deki mesleki ve 
teknik eğitimin mevcut durumu ve 
sorun alanlarına yönelik “Mesleki ve 
Teknik Ortaöğretim” ve “Yükseköğ-
retimde Mesleki ve Teknik Eğitim” 

başlıklı iki sunum gerçekleştirildi. 
Mesleki yükseköğretimin niteliği-
nin artırılması için atılması gereken 
adımlar masaya yatırıldı.

Çalışma grubunun değerlendir-
me ve önerileri, 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanunu kapsamında 
oluşturulan Meslek Yüksekokulları 
Koordinasyon Kurulunda görüşüle-
cek.

Toplantıda, YÖK’te kısa bir süre 
içerisinde ilgili bütün paydaşların 
katılımıyla MYO çalıştayı düzen-
lenmesine karar verildi. Çalıştayda, 
“2017 yılında ön lisans program-
larına yerleşen öğrenci sayısında 
yaşanan düşüşün nedenleri, mes-
leki ortaöğretim ile yükseköğretim 
programları müfredatları arasındaki 
uyum sorunları, ortaöğretim ve yük-
seköğretimdeki unvan uyumsuzlu-
ğu nedeniyle karşılaşılan sorunlar, 
mesleki eğitimde yeni yönelimler, 
mesleki yükseköğretimde yaşanan 
diğer sorunlar ve OSB’lerde kuru-
lacak MYO’lara verilecek teşvik” 
konularının görüşülmesi kararlaştı-
rıldı.
n AA

Özel yetenekli 36 bin dolayında 
öğrenci için farklılaştırılmış eğitim 
programlarının uygulandığı BİL-
SEM’e yeni öğrenci seçim süreci, 13 
Kasım Pazartesi başlatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmet-
leri Genel Müdürü Celil Güngör, 
AA muhabirine yaptığı açıklama-
da, özel yeteneklilerin eğitiminin 
MEB tarafından açılan Bilim Sanat 
Merkezlerinde (BİLSEM) yapıldı-
ğını anımsattı.  Türkiye genelinde 
81 ilde 117 merkezde hizmet ve-
ren BİLSEM’lerde ilkokul, ortaokul 
ve lise çağında yaklaşık 36 bin özel 
yetenekli öğrencinin eğitim aldığını 
aktaran Güngör, özel yetenekli öğ-
rencilerin BİLSEM’in yanı sıra des-
tek eğitim odalarından da yararla-
nabildiğini vurguladı. 

Özel yetenekli öğrenci tanılama 
döneminin 2015-2016 eğitim öğre-
tim yılında başlatılan uygulamayla 
ilk defa tablet bilgisayarlarla birinci 
sınıf düzeyinden itibaren yapılma-
ya başlandığını hatırlatan Güngör, 
uygulamanın 2017-2018 eğitim 
öğretim yılında da devam edeceğini 
kaydetti. 2017-2018 eğitim öğretim 

yılında özel yetenekli öğrencilerin 
eğitim alacağı BİLSEM’lere öğrenci 
seçme sürecine 13 Kasım Pazarte-
si’den itibaren sınıf öğretmenlerinin 
öğrencilere ilişkin gözlem formlarını 
doldurulmasıyla başlanacağını bildi-
ren Güngör, daha sora öğrencilerin 
grup tarama uygulamalarına alına-
cağını söyledi. 

Grup tarama uygulamasını ge-
çen öğrencilere uluslararası stan-
dardizasyonu sağlanmış testler 
uygulanarak bireysel incelemele-
rinin yapılacağını anlatan Güngör, 
yapılan test sonucunda belirlenen 
barajın üstünde puan alanların tü-
münün BİLSEM’de eğitim almaya 
hak kazanacağını bildirdi. Tablet 
bilgisayarla yapılacak grup tarama 
uygulamasına ilişkin örneklerin yer 
aldığı BİLSEM 2018 Grup Tarama 
Sistemi Tanıtım Sürümü’nün hem 
Android hem IOS platformlarında 
yayında olduğu bilgisini paylaşan 
Güngör, öğrencilerin uygulamay-
la grup tarama sistemindeki ekran 
görüntüleri hakkında bilgi edine-
bileceklerine, sorularla ilgili pratik 
yapabileceklerine işaret etti. 
n AA

Özel liseler MEB’in sınav sonuçlarını baz alacak

Eğitim- İş Konya Şube Başkanı Özgür Genç
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Türk-Amerikan ilişkilerine üzerine çalışmalar yapan Dr. Adam McConnel, “İlişkilerin bundan 20 sene öncesindeki gibi yakınlık olarak adlandırılabilecek bir irtifaya 
kavuşması için, ABD’li yetkililer Türk vatandaşlarına, onların seçilmiş temsilcilerine ve Türk egemenliğine çok daha büyük bir saygı göstermek zorunda kalacaklardır” dedi 

Amerika sonuna yaklaşıyor!
ABD’nin eski Türkiye büyükelçi-

si, Topuz’un Gülen’in elemanlarıyla 
neden bu kadar sık telefon görüş-
mesi gerçekleştirdiği konusunda 
Türk toplumunu bilgilendirmek gibi 
gerekli ve mantıklı bir adımı atmayı, 
yeteri kadar önemli bir mesele ola-
rak görmedi. 

T.S. Eliot o meşhur şiirinde şöy-
le diyordu: “Bizler içi boş adamlarız / 
Sonra doldurulan içleri... / Ölüm ötesi 
Krallığa geçenler / Gözleri mıhlanmış, 
sabit bakarken / Hatırlayın bari bizi, 
zerrece de olsa / Şiddet seven kayıp 
ruhlar olarak değil ama / Sadece içi 
boş insanlar olarak / Hani içleri dol-
durulan... / Dünya bitecek işte böyle 
/ Dünya bitecek işte böyle / Dünya 
bitecek işte böyle / Patlamayla değil; 
bir iniltiyle...”

Tek güçlü siyasi oyuncu olarak 
Amerikan devinin sonu birkaç on yıl-
dır öngörülüyor, fakat ABD hâlâ tek 
başına dünyanın en önemli küresel 
ekonomik, askeri ve siyasi aktörü 
olmaya devam ediyor. Öte yandan, 
son on küsur senedir önümüzde bir 
çok-kutupluluk realitesi var. Vladi-
mir Putin oyunu nasıl oynayacağını 
keşfettikten sonra, Çin liderliğinin 
de hızla büyüyen gücünü temkinli 
bir şekilde göstermeye başlamasıyla, 
Avrupa projesi liderliğini, hâkimi-
yetini ve birliğini kaybetti. George 
W. Bush yönetiminin dış ülkelerdeki 
faaliyetlerinin içerdiği son derece an-
lamsız şiddet ve elini her yere had-
dinden fazla uzatması, daha sonra 
gelen Obama yönetimini çok safça 
davranmaya, barışçı idealizm sergile-
meye ve sorumsuz uluslararası siya-
set tercihlerine itti. Donald Trump’ın 
başkanlığında ise Dışişleri Bakanlığı, 
ABD dış politikasını bir zamanlar 
güçlü kılan her şeyin geçirdiği ya-
pı-bozum sürecinin üstüne eklenmiş 
oldu; Trump dış politikanın içini ka-
sıtlı olarak boşalttı ve idaresine hayatı 
petrolcülükle geçmiş bir şahsı getirdi.

Bu zaman zarfında Türk-Ame-
rikan ilişkileri de benzer bir temayül 
gösterdi. TBMM, ABD ordusuna 1 
Mart 2003’te Türk toprakları üze-
rinden Irak’ı işgal etme izni ver-
mediği için, Washington ile Ankara 
arasındaki ilişkiler o zamandan beri 
zaten gergindi. Oğul Bush’un ikinci 
döneminde ise ilişkiler sükûnet üze-
re seyretti, fakat önemli derecede 
bir gelişme de göstermedi. Obama 
Türkiye’de yaptığı bir konuşmayla 
başkanlığının startını verdi, gelecek 
tozpembe görünüyordu, fakat Suriye 
konusunda ayak diremesi ve ikinci 
döneminde yaptığı açıklanamaz dış 
politika tercihleri, iki devletin ilişkile-
rinin seyrini keskin bir irtifa kaybına 
uğrattı. Öngörülebilir olduğu gibi, 
geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşen 
yönetim değişimi de durumu iyileş-
tirmek adına herhangi bir işe yaramış 
değil.

Tam tersine, Türk emniyeti Ekim 
ayının başında ABD İstanbul Konso-
losluğu’nun 35 yıllık çalışanı Metin 
Topuz’u, son yıllarda Türkiye’de irti-
kap ettikleri çeşitli suçlarda Fethullah 
Gülen örgütüyle işbirliği yaptığı şüp-
hesiyle tutukladı.

Türk kamuoyu ABD Konsoloslu-
ğu’ndan birinin Gülen’in operasyon 
elemanlarıyla sık sık temas kurduğu 
bilgisine birkaç aydır sahipti. Fakat 
attığı ‘tweetler’, kamuoyu önünde 
yaptığı açıklamalar ve sergilediği ha-
reketler yüzünden varlığı zaten son 
iki yıldır bir rahatsızlık kaynağı haline 
gelmiş olan ABD’nin Türkiye Büyü-
kelçisi John Bass, İstanbul Konsolos-
luğu’nun Gülen’in bağlılarıyla ger-
çekleştirdiği muğlak ve çok rahatsız 
edici temasları tamamen görmezden 
gelmeyi seçti. Gerçekleştirilen bu te-
lefon görüşmeleri, şayet sadece To-
puz’un Konsolosluktaki görevlerinin 
bir parçası idiyse, o zaman büyükelçi 
en azından bunu Türk halkına açık-
layabilirdi.

Ancak Bass, tüm Türk vatandaş-
ları nezdinde çok büyük önem taşı-
yan bir konuyla ilgili olarak Türk top-
lumunu aptal yerine koymayı seçti. 
Gülen’in takipçileri Temmuz 2016’da 
250 Türk vatandaşını öldürdü, fakat 
ABD’nin eski Türkiye büyükelçisi, 
Topuz’un Gülen’in elemanlarıyla ne-
den bu kadar sık telefon görüşmesi 
gerçekleştirdiği konusunda Türk top-
lumunu bilgilendirmek gibi gerekli 
ve mantıklı bir adımı atmayı, yeteri 

kadar önemli bir mesele olarak gör-
medi. Şeffaflığa veya Türk kamuoyu-
nun duygularını teskin etmeye yöne-
lik hiçbir girişimde bulunulmadı.

Büyükelçi Bass bunun yeri-
ne muazzam bir diplomatik gaf 
yapmaya karar verdi: Topuz’un 
tutuklanmasının Türkiye’deki ABD 
misyonlarına karşı bir tehdit oluş-
turduğu iddiasıyla, Türk yetkililere 
veya kamuoyuna önceden haber 

vermeksizin, 8 Ekim Pazar gecesi 
Türk vatandaşlarının vize müracaatı 
işlemlerini askıya aldı. Ertesi gün 
ABD’de ulusal bir tatildi ve dolayı-
sıyla resmî düzeyde temas mümkün 
olmayacaktı; bu da Bass’ın ekmeğine 
yağ sürüyordu. ABD’nin artık istedi-
ği gibi itip kakamadığı Türkiye, kendi 
vatandaşlarına uygulanan kısıtlama-
ların aynısını derhal ABD vatandaş-
ları için devreye soktu. Böylece iki 
ülke arasında tam anlamıyla bir kriz 
patlak verdi.

Bu utanç verici duruma tuz biber 
eken şey ise ABD’li yetkililerin Türk 

makamlarından Topuz’un telefonu-
nun iade edilmesini talep etmeleri 
oldu. İddialarına göre, Topuz’un te-
lefonunun Türk makamlarının elin-
de bulunması, ABD için bir güvenlik 
tehdidiydi ve telefon 1961 Viyana 
Diplomatik İlişkiler Konvansiyonu 
kapsamında koruma altındaydı. To-
puz’un bir Türk vatandaşı olması-
na, dolayısıyla diplomatik dokunul-
mazlığı bulunmamasına, yani Türk 

kanunlarına tâbi olmasına rağmen 
ABD bu talepte bulundu. İkincisi, 
Topuz’un telefon trafiği, Gülen’in 
operasyon elemanları tarafından icra 
edilen olaylarla bağlantılı olup bizzat 
bu olaylar sırasında gerçekleşmişti. 
Yani Topuz, Gülen’in elemanlarıyla 
rastgele zamanlarda değil, Türk top-
lumunu ve devletini çökertmek için 
tasarlanmış planların uygulanması-
na karıştıkları spesifik zamanlarda 
bağlantı halindeydi. Diplomasiyle 
hemen hiçbir alakası bulunmayan bu 
olay, girift bir şekilde Gülen’in Türk 
hükümetini devirme çabalarının bir 

parçasıdır.
TÜRK EMNİYETİ TOPUZ’UN TELEFO-

NUNUN ŞİFRESİNİ KIRMAYI BAŞARDI
Büyükelçi Bass aksini iddia etse 

de, Türk makamları Topuz’un tutuk-
lanmasında normal yasal prosedürle-
re riayet ettiler ve Topuz’a gerektiği 
şekilde avukatıyla görüşme hakkı 
verdiler. Muhtemelen ABD’li yetkili-
leri afallatan bir gelişme olarak Türk 
emniyeti Topuz’un telefonunun şifre-

sini kırmayı başardı ve oradan çıkan 
bilgiler basında yer almaya başladı. 
İsmi verilmeyen bir ABD’li diplomat-
la New York’taki Rıza Sarraf davasıyla 
ilgili yapılmış bir dizi WhatsApp me-
sajlaşmasını ihtiva eden sızıntılardan 
edinilen ilk izlenim, Topuz’un Türk 
hükümetine yönelik operasyonların 
bir parçası olmaktan büyük memnu-
niyet duyduğu.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi 
Türkiye-ABD ilişkileri geçtiğimiz ay 
bir dizi can sıkıcı hadise sayesinde 
iyice aşındı. Ekim ayının başlarında, 
mesela aşırı sağcı bir düşünce kuru-

luşu olan American Enterprise Insti-
tute’un (AEI) içerik üreticisi Michael 
Rubin, Türkiye’de bir darbe teşeb-
büsünün gerçekleşmek üzere oldu-
ğu konusunda 2016’nın başlarında 
bilgilendirildiğini ağzından kaçırdı. 
Rubin bundan birkaç yıl evvel Gülen 
örgütüne yönelik düşmanca duru-
şunu değiştirdi ve o zamandan beri 
Gülencilerle ilişki halinde. Kendisine 
darbe konusunda bilgi verenin kim 
olduğunu tahayyül etmek neticede 
güç değil. Olayları daha da kötü hale 
getirecek şekilde Rubin, kendisine 
Twitter üzerinden [darbe öngörüsün-
de bulunduğu] makalesiyle ilgili yö-
neltilen sorulara, Türk gazetecilerin 
İngilizce dil becerilerini aşağılayarak 
ve kendisini eleştiren Twitter kullanı-
cılarına hakaret ederek cevap verdi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI 
JOE BİDEN, CAN DÜNDAR’IN 

AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Bir diğer önemli Amerikan dü-

şünce kuruluşu olan Dış İlişkiler Kon-
seyi (CFR) iki hafta önce, meşhur ve 
etkin bir Gülenci olan Abdülhamit 
Bilici’ye, basına kapalı gerçekleştiri-
len bir konferans için kapılarını açtı. 
Etkinliğin ev sahibi olan Steven A. 
Cook konuyla ilgili Twitter’da sor-
gulandığında, bir tweet atarak daha 
önce de önde gelen Türk siyasetçi-
lere ev sahipliği yapmış olduklarını 
söyleyerek, Bilici’nin aynı derece-
de makbul bir konuk olduğunu ima 
etti. Cook bunu yaparken, bahsettiği 
politikacıların hepsinin demokra-
tik yollardan seçilmiş kişiler olduğu, 
halbuki Gülencilerin Türk devletinin 
kontrolünü şiddet kullanarak ele ge-
çirmeye çalışmış oldukları gerçeğini 
göz ardı etti. CFR ABD’nin en eski 
politik düşünce kuruluşlarından biri 
ve Cook de onların en önde gelen 
Türkiye uzmanı. CFR ve Cook’un bu 
konuda sergilemiş oldukları ahlaksız-
lık fecaat derecesinde.

Türk emniyetinin Gülen örgütü-
nün elemanlarının yazışmalarını çöz-
me gayretleri, aynı hafta son derece 
endişe verici başka bir gelişmeyle 
sonuçlandı. Türk basınında çıkan ha-
berlere göre, şifresi çözülen ByLock 
yazışmaları, ABD Başkan Yardımcısı 
Joe Biden’ın, Türk ordusunda birta-
kım darbe hazırlıklarının yapıldığın-
dan haberi olduğunu ortaya çıkardı. 
Biden 2016 yılının başlarında Türki-
ye’ye geldi ve Gülen örgütüyle işbirli-
ği yaptığından şüphelenilen bir Türk 
gazeteci olan Can Dündar’ın ailesini 
ziyaret etti. Dündar o sırada tutuklu 
bir şekilde duruşmasını bekliyordu. 
Dündar daha sonra verdiği yazılı ta-
ahhütnameye binaen serbest bıra-
kıldı ve bu fırsatı 15 Temmuz darbe 
girişiminden önce yurtdışına kaçmak 
için kullandı. Dündar’ın darbe girişi-
mini önceden bildiği, Türkiye’de yay-
gın şekilde kabul ediliyor.

Şifresi çözülen mesajlara göre, 
Biden Dündar’ın ailesine, Türk or-
dusunda süregitmekte olan birtakım 
hazırlıklardan haberdar olduğunu 
söyledi. Bunları yazan kişi, Biden’ın 
bir darbenin hazırlanmakta oldu-
ğunu kastettiğine vurgu yaptı. Bu 
iddianın sahibi olan Rıdvan Kızılte-
pe, Biden’ın ziyaretinden iki ay önce 
faaliyetleri Türk yargısı tarafından 
durdurulana kadar, Gülenci medya 
kuruluşu Samanyolu TV’nin üst dü-
zey bir çalışanıydı.

Kızıltepe’nin iddiasının doğru 
olup olmadığını bilmek tabii ki im-
kânsız; ancak bunlar, Gülen örgütü-
nün hiyerarşisinde önemli görevleri 
olan, meşhur iki örgüt mensubunun 
birbirlerine gönderdiği mesajlar. Ay-
rıca bu mesajları birbirlerine, nere-
deyse sadece Gülencilere özel şifreli 
bir mesajlaşma programını kullana-
rak gönderdiler. Bu da Kızıltepe’nin 
mesajın alıcısının yararına bir müba-
lağada bulunduğunu ya da yalan söy-
lediğini düşünmemiz için ortada bir 
gerekçe olmadığı anlamına geliyor. 
Kızıltepe’nin iddiaları doğruysa, Oba-
ma yönetiminin 15 Temmuz 2016 
darbe girişimine verdiği ‘salyangoz 
hızındaki’ tepkiye de bir bağlam oluş-
turuyor. Darbe teşebbüsünü takip 
eden haftalardan birinde en sonunda 
Türkiye’ye geldiğinde, TBMM bina-
sındaki molozların arasında dolaşır-
ken Biden’ın aklından neler geçtiğini 
gerçekten merak ediyorum.
ABD’Lİ YETKİLİLER TÜRK EGEMENLİ-
ĞİNE SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDA 

KALACAKLARDIR
Bass’a gelecek olursak; Türki-

ye’den önceden planlanmış olan ay-
rılışı, vize krizini tetiklemesinden bir 
hafta sonra gerçekleşti. Böylece dav-
ranışlarının getirdiği mesuliyetten ve 
kamuoyu tepkisinden de kaçabilmiş 
oldu. Her iki tarafta da binlerce va-
tandaş, Büyükelçi Bass’ın fevrilikle 
sebep olduğu bu aksiliğin kısa vade-
deki mağdurları oldular. Ancak kısa 
vadeli etkiler bir yana, iki ülke arasın-
daki ilişkilerin gördüğü zararı tamir 
etmek uzun vadede zor olacak.

Bunun nedeni ise diplomatik iliş-
kilerin normale dönmeyecek olması 
değil. Nihayetinde her iki ülkenin de 
vatandaşları iki ülke arasında özgür-
ce seyahat etmeye devam edecekler. 
Asıl zarar, Türk vatandaşlarının ve 
yetkililerinin şu andan itibaren başla-
yarak gelecekteki epey ileri bir nok-
taya kadar, ABD’ye karşı sürdürmek 
zorunda olacakları yaklaşıma veril-
miş oldu.

Türk-Amerikan ilişkileri geçmişte 
birçok fırtınadan geçti: Johnson Mek-
tubu, 1970’lerin sonundaki silah am-
bargosu ve TBMM’nin 1 Mart 2003 
tarihli kararına Washington’ın ver-
diği çirkin tepki bunun örneklerden 
birkaçı. Fakat mevcut durum bundan 
farklı. Büyükelçi Bass’ın davranışının 
temelinde habis bir kincilik ve hatta 
bundan daha ötede bir şeyler vardı. 
ABD’nin Türkiye yaklaşımlarında 
uzun zamandır sergilediği bariz bir 
imparatorluk kibri vardı. Fakat bu ki-
bir nadiren bu denli açığa çıkmıştır. 
İlişkilerin bundan 20 sene öncesin-
deki gibi “yakınlık” olarak adlandırı-
labilecek bir irtifaya kavuşması için, 
ABD’li yetkililer Türk vatandaşları-
na, onların seçilmiş temsilcilerine ve 
Türk egemenliğine çok daha büyük 
bir saygı göstermek zorunda kalacak-
lardır; tıpkı eşit bir muhataba ve bir 
müttefike doğal bir şekilde gösteril-
mesi gereken saygı gibi.

ABD’Lİ YETKİLİLER TÜRKİYE’DE 
YÜKSELEN AMERİKAN KARŞITLIĞINA 

ŞAŞIRIYORLAR
Bir bütün olarak, Topuz’un tutuk-

lanmasıyla bağlantılı olaylar, CIA’nın 
2014’te Almanya aleyhinde casusluk 
yapmasıyla ilgili ortaya çıkan skan-
dallardan birini hatırlatıyor. Fakat o 
durumdan kaynaklanan hasar, zo-
runluluktan dolayı çabucak kontrol 
altına alınmıştı. Türkiye’de geçen 
sene gerçekleşen başarısız darbe gi-
rişimine Obama yönetiminin verdiği 
sakat ve gecikmiş tepki, bir de üstüne 
PKK’nın bir kolunu silahlandırma ko-
nusunda gösterilen inatçı kararlılık, 
Türkiye-ABD ilişkilerindeki mevcut 
resmin üstüne oturduğu daha büyük 
bağlamı ortaya koyuyor.

Almanya’daki 2014 CIA casus-
luk skandalında yaptıkları gibi acilen 
zararı kontrol altına almak yerine, 
ABD’li yetkililer Türkiye’de pek bir 
aciliyet duygusuna sahip değilmiş 
gibi davranıyorlar. Zira Türkiye’yle 
ilişkileri zaten son beş senede darma-
dağın olmuş durumda. Türk-Ameri-
kan ilişkililerini sarsmakta olan diğer 
sorunlar nedeniyle, Topuz’un tutuk-
lanmasına verilen resmi ABD tep-
kisi, iki NATO müttefiki arasındaki 
ilişkilere çok büyük zarar verdi. Belki 
buna diğer problemler eşlik etmiyor 
olsaydı bu kadar zarar vermezdi.

Durum şöyle: PKK’nın Suriye 
koluna yüzlerce tır dolusu silah gön-
derdiği bir sırada, Gülen örgütü men-
suplarının Türk devletine ve toplu-
muna zarar vermek kastıyla yasadışı 
faaliyetler yürütmesine ve özellikle 
de sabotajda bulunmasına yardımcı 
olmak için kullanılmış bir telefon ko-
nusunda, ABD çok endişeli olduğunu 
iddia ediyor.

Peki, Türk vatandaşları bundan 
ne anlıyor? Şunu: Türklerin hayatı ve 
güvenliği ABD’li yetkililerin nazarın-
da bir tanecik cep telefonu kadar bile 
önemli değil.

Ve sonra da ABD’li yetkililer Tür-
kiye’de yükselen Amerikan karşıtlığı-
na şaşırıyorlar, öyle mi?

Kendi ikiyüzlülüklerinin farkı-
na varmaktan aciz bir halde olanlar, 
Eliot’ın şiirindeki içi boş adamları 
temsil ediyorlar; kibir ve kendini kan-
dırmayla içleri dopdolu, Amerikan 
İmparatorluğu inleye inleye sonuna 
yaklaşırken unutulmaya mahkûm, 
kayıp, şiddet yanlısı ruhlar. 
n AA

TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE YENİ ‘DENGE’ 

ABD İstanbul Konsolosluğu’nun 35 yıllık çalışanı Metin Topuz’u, son yıllarda Türkiye’de irtikap ettikleri çeşitli suçlarda 
Fethullah Gülen örgütüyle işbirliği yaptığı şüphesiyle tutukladı.
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‘Seydişehir’in önündeki engelleri kaldırmalıyız’
Seydişehir Ticaret ve Sanayi 

Odası, T.C. Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı, KOSGEB ve İŞKUR’un 
birlikte düzenlediği Devlet Destekleri 
Seydişehir Bilgilendirme Toplantısı, 
Belediye Düğün Salonu’nda gerçek-
leşti. Toplantıya Kaymakam Aydın 
Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı Cemal Küçük, Konya Bilim Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır,  
işadamları ve esnaflar katıldı. MEVKA 
öncülüğünde Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji İl Müdürlüğü, KOSGEB, İŞKUR, 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İş-
birliği) Çalışma Grubu ve Seydişehir 
Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle 
organize edilen toplantıda Bilim, Sa-
nayi Teknoloji Bakanlığı Konya İl Mü-
dürlüğü, MEVKA, KOSGEB ve İŞKUR 
uzmanları kurumlarının teşvik ve 
desteklerini katılımcılara sundu.

Seydişehir Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Cemal Küçük, Seydi-

şehir’de düzenlenen  “Bilgilendirme 
Toplantısının amacının iş adamlarının 
ve esnafların devlet desteklerinden 
yararlanmalarını ve ilçeye katkıda 
bulunmalarını sağlamak olduğunu 
kaydetti.

Çağlara göre devletlerin yapısında 
değiştiğini kaydeden Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, “ Cumhuriyet 
kuruluşunda devletçilik yapısı vardı. 
Şimdi de fertlerin, yatırımcıların kendi 
ayakları üzerinde durabileceği, devle-

tin yönlendireceği ve destek vereceği 
bir yapı var. Bu toplantı esnafımızın 
ve işadamımızın önünü açacağı bir 
toplantı. Bu programı sadece para 
kazanma aracı olarak düşünmemek 
lazım. Küresel güçlerin oyununu 

bozmak için çok çalışmak gerekiyor. 
Yalnız kendimiz için değil vatanımızın 
yükselmesi için de çalışmamız lazım. 
İlçemizin önündeki engelleri kaldır-
mamız gerekiyor. Üretim noktasında 
ne yapabiliriz diye düşünmek lazım” 

dedi.
Başkan Tutal, Seydişehir’de Ter-

mal tesisinde önümüzde  günlerde te-
melinin atılacağını söyledi. Konya’da 
ekonomik anlamda ciddi bir potan-
siyeli olduğunu kaydeden Seydişehir 
Kaymakamı Aydın Erdoğan ise: “İlçe-
mizde ekonomik anlamda kalkınması 
noktasında ciddi adımlar atılacaktır.. 
Bu toplantının hayırlı olmasını dile-
rim” şeklinde konuştu.

Daha sonra Mevlana Kalkınma 
Ajansı Yatırım Uzmanı Mustafa Dinç 
tarafından bilgiler aktarılırken,  cari 
açığa neden olan ithalat mal birimleri 
anlatılırken Sanayicilere  bina, inşaat, 
mal ve hizmet biriminde kullanılmak 
üzere teşvik ve destekler verildiğini 
ve bu destek ve teşviklerin AR-GE 
çalışmaları için önemli bir yer tuttuğu 
konusunda bilgi verildi. 

Daha sonra toplantı soru ve cevap 
bölümüyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Organ bağışında hedef en üst seviyeye çıkmak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi ve Konya 
İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Or-
gan Bağışı Haftası kapsamında halkı 
bilinçlendirerek hem farkındalık oluş-
turuyor hem de organ bağışı toplu-
yor.  Konya’nın en merkezi noktasın-
da olan İl Sağlık Müdürlüğü önünde 
kurulan standı ziyaret eden Meram 
Tıp Fakültesi heyetinden Başhekim 
Prof. Dr. Ahmet Tekin, burada bağı-
şın neden önemli olduğu konusunda 
bilgi verdi. Son dönem organ yetmez-
liğinin olduğu durumlarda tek tedavi-
nin nakil olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Tekin, “Ülkemizde ve Konya’da 
dünya standartlarında organ nakli 
yapılıyor. Yapılan nakillerin büyük 
kısmı maalesef canlı nakiller... Esasen 
kadavra nakillerini artırmamız gere-
kiyor. 2015 yılına göre 2016’da ciddi 
bir ivmelenme olmuş, beş yüz yetmiş 
civarında kadavra nakil yapılmıştı. 
2017’de nedense birazcık düşüş oldu. 
Ancak iki ayımız daha var ve o sürede 
geçen yılın rakamlarını bulmayı umut 
ediyoruz. Canlı vericili nakillerin ol-
masını istemiyoruz ama çaresizlik 
içerisinde insanların yaşamını kaybet-
memesi için yapıyoruz” dedi.

“KORNEA NAKLİNDE MERAM TIP İKİ 
DEFA TEŞEKKÜR MEKTUBU ALDI”
Yılda ortalama Türkiye’de beş 

bin civarında organ nakli yapıldığı-
nı söyleyen Prof. Dr. Tekin, “Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi olarak biz de 

çok başarılı operasyonlar gerçekleş-
tiriyoruz. Özellikle karaciğer, böbrek, 
kornea ve kemik iliği nakilleri başarılı 
şekilde yapılmakta. Kornea naklinde 
bu sene çok güzel gidiyoruz. İki defa 
Sağlık Bakanlığından teşekkür mek-

tubu aldık. 224 tane kornea temini 
çok büyük rakam. Ortalama yıllık 
25 civarında böbrek, karaciğer nakli 
yapmaktayız. Ama maalesef yüzde 
doksanı canlı ağırlıklı olarak gerçek-
leştiriliyor. Kadavra bağışının artması 

gerekmektedir” diye konuştu.
“ORGAN BAĞIŞINDA KONYA’YI 

EN ÜST SEVİYELERE ÇIKARMAYI 
HEDEFLİYORUZ”

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç ise, ülkemizde sağlık 
alanında geldiğimiz noktanın çok iyi 
olduğunu organ nakli konusunda da 
önemli bir gelişmenin kat edildiği-
ni belirtti. Konya’da da bu hizmetin 
gerçekten iyi standartlarda kaliteli ve 
başarılı bir şekilde verildiğini vurgula-
yan Prof. Dr. Koç, “Tabi tek eksiğimiz 
verici problemi. İnşallah bu kampan-
yalarla bu verici oranlarımızı artıraca-
ğız. Bu kampanyamızda 2 günlük ve-
rilerimiz gayet yüz güldürücü. Konya 
olarak Türkiye’de 16. sıradayız organ 
bağışında. Biz bunu daha yukarı se-
viyelere çekeceğiz. Daha doğrusu en 
zirveye doğru ulaştırmaya çalışacağız. 
Konya potansiyeli olarak hem hasta-
ne hem nüfus olarak Türkiyemizin 
güzide şehirlerinden biri. İnşallah 
bu organ nakli konusunda da zirve-
lere doğru tırmanmaya çalışıyoruz. 
Buradaki bu hafta boyunca sürecek 
etkinliğin amacı da organ nakli farkın-
dalığını artırmak ve bu işin önemini 
kavratmak ve organ bağışını artır-

mak” ifadelerini kullandı.
Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Celalettin Vatansev de, tıp ilmini 
geliştirmek için insanların vücutlarını 
da bağışlayabileceğini ve bunun için 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Prof. Dr. Vatansev, “Sadece 
organ bağışından öte tıp ilminin ge-
lişmesine katkıda bulunmak amacıy-
la öldükten sonra vücut bağışı da söz 
konusu... Yani kadavra bağışı da söz 
konusu... Geçmiş senelerde Konya’da 
3 kadavra bağışı aldık ama hali hazır-
da iki veya üç tane daha vücut bağışı 
bekliyoruz. Bunun da farkındalığını 
ortaya koymak için anatomi bölümü 
ve fakültemizdeki transplantasyon 
ünitesi ile birlikte toplantılar planla-
maktayız. Organ bağışı güzeldir. Ba-
ğış yapmakla insanın gönlü rahatlar 
ama yapılacak iş zordur. Bu zor işin 
sonrasında bağış alan insanın hayatta 
kalma süresini uzattığımız için bence 
kutsal bir görev yapıyoruz” şeklinde 
konuştu. Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
önündeki stantta hafta boyunca va-
tandaşlar bilgilendirilecek ve bağış 
toplanacak.
n HABER MERKEZİ 

Tiyatro ile öğrencilere 
hayata dersi verildi

Kültür sanat etkinlikleri çer-
çevesinde Seydişehir Belediyesi 
tarafından organize edilen ve yö-
netmenliğini Salih Koçak’ın yaptığı 
oyun, Şaban Cengiz Kültür Merke-
zinde iki seans olarak lise öğrencile-
rine sahnelendi.

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal’ın da izlediği Şaban Cengiz Kül-
tür Merkezi’nde sahnelenen, Salih 
Koçak yönetimindeki, “Hazan Rüz-
garı “ adlı tiyatro oyunu  öğretmen-
ler ve öğrenciler tarafından beğe-
niyle izlendi. 

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal,”İbret almamız , ders almamız 
gereken bir oyun . Mutlaka kuşaklar 
arası farklılıklar olur. Babalarınız,an-
neleriniz,sizlerin arasında mutlaka 
yaşam tarzı, olarak olaylara bakış 
açısı olarak illa ki fark  olur. Ama biz-
lerin  dedeyle , torununun  arasını 
açmamamız, koparmamamız gere-
kiyor. Bir milleti millet yapan temel 
değerler vardır. Örfleri,adetleri, ya-
şam tarzları bunların en temelidir. 
Eğer biz yaşam tarzımızı örfümü-
zü , adetlerimizi, geleneklerimizi, 
göreneklerimizi unutacak olursak 
atalarımızdan dedelerimizden ge-
len o yaşam görgülerini bir kenara 
koyacak olup, kendimize özelliklede 
basın yayın kanalıyla batı toplum-
larının yaşam tarzını örnek alıcı bir 

uygulamaya geçecek olursak o za-
man millet olma özelliğini kaybet-
miş oluruz” dedi.

Batının kültür yozlaşması , de-
jenerasyon yaratmak istediğini 
kaydeden Başkan Tutal,” Bu oyun-
lara gelmememiz gerekiyor. Bugün 
dünya üzerinde yaşanan terör ha-
diselerinin tamamı bizim ülkemize 
yönelik. Suriye, Irak’taki iç savaşla-
rın , farklı yerlerdeki olaylar hepsi 
bizim devletimize, bizim ülkemize 
ve bizim ülkemiz topraklarını böl-
meye yönelik operasyonlardır. Biz 
kendi kültürümüze , kendi milli ma-
nevi değerlerimize sahip çıkar, ken-
di birliğimizi, beraberliğimizi, kar-
deşliğimizi sağlayacak olursak bu 
oyunlara gelmemiş parçalanmamış 
oluruz. Hazan Yaprakları gibi yaşan 
olaylar önünde uçuşur gidersek on-
larda  bizi alır gider başka mecralara 
sürükler. Biz bu oyunlara tuzaklara 
düşmeyeceğiz. Burada en önemli 
sorumluluk da  öğretmenlerimize 
ve bizim gençliğimize, öğrencileri-
mize düşüyor. Ben sizlere iyi günler, 
iyi seyirler diliyorum “dedi. Karısı 
ölmüş yaşlı bir baba ve babaya karşı 
üç çocuğun göstermiş olduğu kötü 
davranışları anlatan Hazan Rüzga-
rı isimli tiyatro oyunu, öğrencilere 
adeta hayat dersi verdi.
n HABER MERKEZİ

Karapınar ilçesindeki erozyon ve çölleşme ile mücadele sahasında 5 üniversite tarafından yürütülen, biyoenerji 
üretiminde kullanılan dallı darının yetiştirilmesi çalışmalarında başarılı sonuçlara ulaşıldı

Çölleşmeye karşı 
dallı darı çözümü!

TÜBİTAK’ın yanı sıra çeşitli ku-
rum ve kuruluşlarca desteklenen, 
Selçuk, Akdeniz, Necmettin Erba-
kan, Karatay ve Siirt üniversiteleri 
tarafından yürütülen, “Dallı Darının 
Adaptasyonu, Enerji Bilançosunun 
Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıkla-
rından Biyogaz Üretimi” Projesinin 
tanıtımı, Konya Toprak, Su ve Çölleş-
meyle Mücadele Araştırma Enstitüsü 
uygulama alanında yapıldı.

İki yıldır sürdürülen, dekar başı-
na 8 ton verimin alındığı çalışmalar 
kapsamında, hayvan yemi olarak da 
kullanılabilecek bitkinin, derine inen 
güçlü kök yapısı ve 10-15 yıllık yaşam 
süresiyle erozyonu önlemede başarılı 
olduğu tespit edildi.

Projenin yöneticisi, Selçuk Üni-
versitesi Biyoyakıtlar Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Fikret Akınerdem, dallı darı üretimi-
nin yurt genelinde yaygınlaştırılması 
halinde hem çiftçinin hem ülke eko-
nomisinin kazanacağını söyledi.

Karapınar’da başlattıkları proje-
de son aşamaya gelindiğini belirten 
Akınerdem, “Enerji, ülkemiz için çok 
önemli. Belki yer altında petrolümüz, 
enerji kaynaklarımız yok ama yer üs-
tünde rüzgar, güneş ve son zaman-
larda yine dünyada popüler olmaya 
başlayan biyoyakıtlarımız var” dedi.

AZ SU İSTEYEN BİR BİTKİ
Biyoyakıt üretimine elverişli bit-

kiler üzerine çalıştıklarını dile getiren 
Akınerdem, şöyle devam etti: “Hem 

biyogaz hem de biyoetanol yapımında 
kullanılabilen dallı darı üretimi proje-
sinde çok güzel verim elde ettik. De-
kar başına 8 tona kadar çıkan verim 
var. Dallı darı, hem yem hem de enerji 
bitkisi olabiliyor, ayrıca erozyonla mü-
cadelede kullanılıyor. Hatta şehirlerde 
parklar ve bahçelerde kullanılan bir 
bitki. Çok su istemeyen bir bitki oldu-
ğu için Konya’da, Türkiye’nin en ku-
rak bölgesi Karapınar’da üretim yap-
tık. İki buçuk metreye kadar boylanan 
çeşitlerimiz oldu. Oldukça ümit veren 
sonuçlar aldık. Bu bitkinin en önemli 
avantajı, buğdayın ihtiyaç duyduğu 
kadar suyla yetişebilmesi. Bu çalışma-
yı proje bazında bırakmayıp bütün ül-
keye yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.”

Akınerdem, bitkinin maliyet açı-

sından avantajlı olduğunu, Türki-
ye’nin her yerinde, sulak ya da susuz 
arazide yetiştirilebileceğini vurguladı.

Akınerdem, dallı darı üretiminin 

hayvancılığın gelişmesine de katkı 
sağlayacağına işaret ederek, şunları 
kaydetti: “Ot meselesini çözersek et 
meselesini de çözeriz. Dalı darı aynı 
zamanda hayvanlar için yem bitkisi-
dir. Açıkta yayılan hayvanlar için mu-
cize bir bitki. Bu bitkiden kıraç alan-
larda dekar başına hiç değilse 2 ton 
verim alsanız bu çok büyük bir getiri 
demektir. 2 ton yaş ot 500 kilogram 
kuru ot demektir. Bu, bazı bölgelerde 
yoncadan aldığınız verime eş değer-
dir. Kaldı ki o kadar çok su isteyen, 
masraflı bir bitki değildir. Çiftçileri-
mizin bu konuda duyarlı olmasını, bi-
zimle irtibat kurmasını ve hiç değilse 
işletmelerinin bir bölümünde bu bit-
kiyi üretmesini bekliyoruz.”
n AA

Prof. Dr. Fikret Akınerdem
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karatay İlçe 
Başkanı Halil Açıl görevinden istifa etti. 8 
ay önce yapılan MHP Karatay Teşkilatı 12. 
Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen 
Halil Açıl görevinden istifa etti. Yapılan 
açıklamada, “27 Ekim 2017 tarihinde verdiği 
istifa dilekçesi kabul edilen Halil Açıl, ilçe 
başkanlığı görevinden istifa etmiştir” denildi.
n İHA

Kulu’da hayatını kaybeden kardeşinin 
cenazesi için Almanya’dan gelen gurbetçi, 
kardeşinin cenazesinden bir hafta sonra 
geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.  
Edinilen bilgiye göre, Almanya’da yaşayan 
Yasin Baran, bir hafta önce kardeşi Yusuf Ba-
ran’ın hayatını kaybetmesi üzerine cenazeye 
katılmak üzere memleketi Kulu ilçesine 
geldi. Kardeşinin cenazesine katılan Yasin 
Baran, cenazeden bir hafta sonra akrabala-
rıyla oturduğu sırada bir anda fenalaştı ve 
hayatını kaybetti.   n İHA 

Cenaze için geldi
kalp krizi geçirdi

MHP Karatay’da 
Açıl istifa etti

Beyşehir ilçesinde gölde 1 Eylül 2017’e kadar asa dışı av-
cılıktan 66 kişiye 147 bin liralık idari para cezası uygulandığı 
bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü’nde su ürünleri 
av yasağının olduğu dönem ile beraber serbest zamanda da 
yasa dışı avlanmaya karşı su ürünleri kontrol görevlileri tara-
fından yürütülen denetim ve kontroller sürüyor. Bu kapsam-
da, bu yıl 1 Eylül’e kadar göl üzerinde Beyşehir İlçe Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Jandarma tarafından yasa 
dışı su ürünü avlanmamasına yönelik olarak yapılan denetim 

ve kontrollerde, elektroşokla avcılık yapıldığı tespit edilen 13, 
uygun olmayan istihsal vasıtası ile avcılık yapmaktan 13, böl-
ge, büyüklük, tür ve zaman yasaklarına riayet etmediği ge-
rekçesiyle 32 kişi olmak üzere toplamda 66 kişiye 147 bin 
liralık idari para cezasının uygulandığı öğrenildi.

Beyşehir Gölü üzerinde yasa dışı avlanmanın önüne ge-
çilmesine yönelik denetim ve kontrollerin bundan böyle de 
süreceği kaydedildi.
n İHA 

Kaçak avcılara 147 bin TL ceza kesildi

Yedi bela Emin, bisiklet
tutkusundan vazgeçmiyor!

Seydişehir’de yaşayan ve çev-
resinde “Yedi bela Emin” lakabıyla 
bilinen 86 yaşındaki Emin Ünver, 
ilerleyen yaşına rağmen tutkunu 
olduğu bisikletten vazgeçmiyor. 
Ünver, sağlıklı yaşam için gençlere 
de bisiklet kullanmalarını tavsiye 
ediyor. 

Seydişehir’in Kesecik Mahal-
lesi’nde yaşayan ve yaklaşık 40 yıl 
bisiklet tamirciliği yapan Ünver, ca-
miye ve alışverişe bisikletiyle gidi-
yor. İlk bisikletini 15 yaşındayken 
harçlıklarını biriktirerek alan Ünver, 
gençliğinden beri bu araca biniyor.

Ünver, bisikleti çok sevdiğini ve 
ayrılmak istemediğini söyledi. 

Sağlıklı kalmasını bisiklete borç-
lu olduğunu belirten Ünver, 40 yıl 
çalıştığı dükkanına her gün bisiklet-
le yaklaşık 15 kilometre yol katede-
rek gelip gittiğini anlattı.

- “Bisiklet benim elim ayağım”
Ünver, çocukların kendisini gör-

düğünde şaşkınlıkla baktığını ifade 
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Bisikletsiz camiye ya da gitmek is-
tediğim yere gidemem yorulurum. 
Bisiklet benim elim ayağım. Ha-
nımı ekmek almaya göndermem, 
kendim bisiklete biner alıp gelirim. 
Camidekiler ben geldiğimde ‘aman 
dikkat edin yedi bela Emin geliyor’ 
diyor. Köyün bazı belalı adamları 
vardı, insanlar evinin önüne çık-
maya, camiye gitmeye korkardı. O 
adamlara bir gün dersini verip sus-
turdum. O zamandan beri de adım 

‘Yedi bela Emin’ olarak kaldı.”    
İLK BİSİKLETİNE ARABA DİREKSİYO-

NU TAKMIŞ
İlk bisikletine araba direksiyonu 

taktığını dile getiren Ünver, şunla-
rı kaydetti: “Soranlara, ‘kolaysa siz 
de takın’ diyordum. Babam jandar-
maydı. Durumumuz da pek yoktu. 
Ben de harçlıklarımı biriktirip ilk 
bisikletimi aldım. Emekli olduktan 
sonra eve kapanmak yerine sık sık 
bisiklete binmeye devam ediyorum. 
Yoksa pilimiz şimdiye kadar biter-
di. Arada cenazeler oluyor, oraya da 
bisikletle gidiyorum. Yaşlandıktan 
sonra büyük bisikleti bıraktım, artık 
biraz daha küçük bisiklete biniyo-
rum. Bisiklet tamir ettiğim günleri 
çok özlüyorum. Bisikletim bozul-
duğunda, lastiği patladığında tamir 
ediyorum. Sağlıklı yaşam için genç-
lere bisiklet kullanmalarını tavsiye 
ediyorum. Maddi durumum daha 
iyi olsaydı yine bisiklet tamircisi 
olurdum çünkü bisiklete binmeyi de 
tamir etmeyi de seviyorum.” 

Ünver’in komşusu Durdu To-
paç da Emin dedenin mahallenin 
neşe kaynağı olduğunu vurgula-
yarak, “İlerleyen yaşına rağmen 
bisiklet kullanmasını herkes takdir 
eder. Eşiyle tek başına yaşıyor, ço-
cukları da yok. Seydişehir’e gidip 
gelirken bu zamana kadar hiç toplu 
ulaşım aracı kullanmadı. Hep bisik-
letiyle gidip geldi. Bisikletiyle tüm 
işlerini yapabiliyor.” ifadelerini kul-
landı.  n AA

Çumra’da lise öğrencileri Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz’a teşekkür ziyareti 
gerçekleştirdi. Başkan Oğuz, “5 yeni okulumuzu Çumra’mıza kazandırmış olduk” dedi 

Öğrenciler yeni okullar için 
Başkan Oğuz’a teşekkür etti

Çumra Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ve Çumra Cumhuriyet Anado-
lu Lisesi öğrencilerinden eğitme ver-
diği destek ve yeni yapılan okulları 
nedeniyle Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz’a teşekkür ziyareti 
gerçekleştirdiler.  Çumra Cumhuriyet 
Anadolu Lisesi öğrencileri Belediye 
Başkanı Oğuz’u makamında, Çumra 
Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğ-
rencileri ise İlçeye yeni restorasyonu 
yapılarak yeni kazandırılan Sultan 
Abdülhamid Han Bilgehanesinde 
ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında yeni 
okullarına kavuşan öğrenciler Bele-
diye Başkanı Oğuz’a teşekkür ederek 
çiçek takdiminde bulundular. Ziyaret 
sırasında konuşan Çumra Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, “Çumra 
eğitim noktasında son yıllarda en iyi 
yerlere geldi. Son iki yıl içerisinde ge-
rek Milli Eğitim Bakanlığımızın, gerek 
özel müteşebbislerin ve  Gençlik ve 
Spor Bakanlığımızca eğitim binaları 
konusunda ciddi gayretler oldu. Tabi 
bunların olabilmesi için ilçe teşkila-
tımızca defalarca Ankara ziyaretle-
rimiz oldu. Bu ziyaretler neticesinde 
ise 5 yeni okulumuzu Çumra’mıza 
kazandırmış olduk. Kazandırılan bu 
okullarımızda resmi açılış olmadı ama 
okullarımız faaliyet göstermeye başla-
dı öğrencilerimiz okullarına kavuştu. 

Çocuklarımız bir nezaket gösterip te-
şekkür etmek için ziyaretimize geldi-
ler ama çocuklarımız bizler için en iyi-
lerine layıklar bizler çok zor şartlarda 
okumuş olabiliriz ama bizden sonraki 
nesillere en güzel binaları bırakıyoruz. 
Eğitime vereceğimiz destek devam 
ediyor. Ben bu 5 okulun kazandırıl-
masında Milli Eğitim Bakanlığımıza 
ve özellikle Çumra imam hatip lisesi 
mezunu Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Müsteşarımız Faruk Özçelik’e teşek-
kür ediyorum” dedi. 

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 
Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencile-
ri 24 derslik yeni okulları için Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Oğuz’a teşekkür 
etti.  

Çumra Cumhuriyet Anadolu Lise-
si Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi 
öğretmeni Ramazan Endermert ise 
“Belediye Başkanımız Dr.Mehmet 

Oğuz’u makamında ziyaret ettiklerini 
önceki okulumuzun yetersiz olmasın-
dan dolayı bizlere ve öğrencilerimize 
bu okulu kazandırdıkları için teşekkür 
ettik.  Yeni okulumuzun yapılmasıyla 
birlikte bir çok eksiği belediye baş-
kanımız tarafından giderildi bundan 
sonrada yapılması gereken ne varsa 
ben sonuna kadar sizlerin yanındayım 
ifadeleri bizleri memnun etti” dedi.  
n HABER MERKEZİ 

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri 
24 derslik yeni okulları için Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz’a teşekkür etti. 
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile getirilen düzenlemeyle vergiye 
uyumlu mükelleflere indirim sağla-
nacağını anımsattı. Söz konusu ka-
nun kapsamında vergisini düzenli 
ödeyen esnaf ve sanatkarların indirim 
hakkı elde edeceğine dikkati çeken 
Tüfenkci, “Vergisini düzenli ödeyen 
mükellefe yıllık gelir veya kurumlar 
vergisi beyannameleri üzerinden he-
saplanan verginin yüzde 5’i oranın-
da indirim sağlanacak. Ticari, zirai 
veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir 
vergisi mükellefi olanlarla kurumlar 
vergisi mükelleflerinden belirlenen 
şartları taşıyanlar bu haktan fayda-
lanacak. Finans ve bankacılık sektör-

lerinde faaliyet gösterenler, sigorta 
ve reasürans şirketleri ile emeklilik 
şirketleri ve emeklilik yatırım fonları 
kapsam dışı olacak.” diye konuştu.

Tüfenkci, hesaplanan indirim 
tutarının 1 milyon liradan fazla ola-
mayacağını vurgulayarak, şunları 
kaydetti: “Vergi indirimi, her yıl bir 
önceki yıla ilişkin yeniden değerleme 
oranında artırılmak suretiyle uygula-
nacak. Bu şekilde hesaplanan tutarın 
yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate 
alınmayacak. Bakanlar Kurulu, indi-
rim oranını ve tutarını iki katına kadar 
artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, ka-
nuni oran ve tutarına getirmeye yet-
kili olacak. İndirim hakkı, 1 Ocak’tan 
itibaren verilmesi gereken yıllık gelir 
ve kurumlar vergisi beyannamelerin-
de uygulanacak.”
n AA

Türkiye’de 25 bine yakın 
hasta nakil bekliyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uz-
manı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, 
Organ Bağışı Haftası kapsamında 
yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 bin 
civarında hastanın nakil beklediğini 
belirterek, vatandaşların nakil ko-
nusunda kafalarında hiçbir şüphe 
duymamaları gerektiğini söyledi.  
Konya Hospital Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya 
Karaca, toplumda organ bağışını 
bilinçlendirmek ve teşvik etmek 
amacıyla her sene 3-9 Kasım tarih-
leri arasında kutlanan Organ Bağışı 
Haftası kapsamında organ bağışı 
konusunda bilgi verdi. Vatandaşla-
rın organ bağışı ile ilgili kafalarında 
en ufak bir soru işareti kalmaması 
gerektiğini savunan Op. Dr. Kara-
ca, “Organ bağışı dediğimiz zaman 
öldükten sonra organlarımızın baş-
ka bir insanın kullanmasına izin 
vermemizdir. Mesela görmeyen 
bir insanın görmesini ya da haya-
tı boyunca diyalize bağlı yaşaması 
gereken, diyaliz makinesi başında 
ömrünü geçirmesi gereken bir insa-
nın hayata dönmesini sağlamaktır. 
Ülkemizde de son yıllarda bu organ 
bağışına daha da önem verilmekte. 
Bununla ilgili dernekler, kurumlar 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Peki 
kimler organlarını bağışlayabilir? 
Ülkemizdeki yasalara göre 18 yaşını 
doldurmuş tanıdığı iki kişinin sözel 
şahitliğinde ve bir hekimin onayı 
doğrultusunda bütün vatandaşla-
rımız organ bağışında bulunabilir. 
Bunun için en yakın sağlık merkezi-
ne gidip organ nakli ve bağış formu-
nu doldurarak buna izin verebilir. 
Hangi dokular, hangi organlarımız 
bağışlanabilir? Bununla ilgili gözün 
kornea tabakası, karaciğer, böbrek, 
pankreas, kalp gibi birçok doku ba-
ğışlanabilir ve hayat kurtarıcı olabi-

lir. Bu ülkemizin ekonomik yönden 
de tasarrufuna fayda sağlar aynı za-
manda da bir insanın hayatını tam 
anlamıyla, tamamıyla değiştirmiş 
olabiliriz. İslami inançlarımıza göre 
de organ nakillerinin diyanetin ver-
diği fetvaya göre hiçbir sakıncasının 
bulunmadığı daha önceki yıllarda 
da belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın 
da bununla ilgili kafalarında en ufak 
bir soru işareti kalmaması gerekir” 
dedi.

Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, 25 
bin civarında nakil bekleyen has-
tanın olduğunu belirterek, “2017 
yılında Türkiye’de organ nakli bek-
leyen hasta sayısı yaklaşık 25 bin 
civarında. Bunların çoğunluğunu 
böbrek hastaları, yaklaşık 20 bin 
civarında böbrek nakli bekleyen 
insanlar oluşturuyor. Nakil konu-
sunda, bağış konusunda insanların 
kafalarındaki tereddütleri artık bi-
tirmesi gerekiyor. Bu toplumumu-
zun gelişimi için, insanların daha 
hayata bağlanabilmeleri açısından, 
sağlıktaki harcamalarımızı azaltmak 
açısından da katkıda bulunacakları 
organ bağışı konusunda az öncede 
belirttiğim gibi İslami olarak diyane-
tin verdiği fetvayı da okuyup gönül 
rahatlığıyla bağışta bulunabilirler. 
Her organ bir hayat kurtarır bunu 
düşünerek kendi yakınlarımızın 
başına gelebileceğini de düşünerek 
bağış konusunda vatandaşlarımızın 
daha duyarlı ve sayımızın artmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hastane olarak her zaman or-
gan bağışına açık olduklarını kay-
deden Dr. Karaca, “Vatandaşlarımız 
Konya Hospital’e başvurup formla-
rını doldurabilirler. Biz bu formları 
ilgili yerlere iletebiliriz. Bununla ilgili 
de 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz” 
dedi.  n İHA

Et ve Süt Kurumunun temini ile iki markette satışa sunulan “ucuz etler”, bu hafta sonundan 
itibaren tüm Türkiye çapında ulaşılabilir olacak. ESK’nın “ucuz etleri” A101 ve BİM’de satılacak

Ucuz et hafta sonu 
tüm illerde satılacak

Et ve Süt Kurumunun (ESK) 
temini ile iki markette satışa sunu-
lan “ucuz etler” bu hafta sonundan 
itibaren tüm Türkiye çapında ulaşı-
labilir olacak. Kasaplar ise bu geliş-
meye karşı kendi politikalarından 
vazgeçmeyecek ve yerli üreticinin 
etlerini, maliyetlerine orantılı sat-
maya devam edecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın tali-
matıyla ESK’nin, market raflarında 
ucuz et satılmasına yönelik karkas 
et temini 1 Kasım itibarıyla başladı. 

ESK tarafından gerçekleştirilen 
ihale sonucunda 81 ilde şubesi bu-
lunan ve kendi satış noktalarının 
tamamında satış yapmayı taahhüt 
eden A101 ve BİM firmaları ile söz-
leşme imzalandı.

Vatandaşlar, ESK müdahalesiy-
le KDV dahil kıymanın kilogramının 
29 lira ve kuşbaşının kilogramının 
31 liradan satışını olumlu karşılar-
ken, bazı zincir marketler, kasaplar 
ve üreticiler karara tepki gösterdi.  
Etlerin söz konusu market rafların-
da bulunamaması piyasada soru 
işaretlerine neden olurken, eleşti-
rilere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Fakıbaba yanıt verdi. Fakı-
baba, etlerin ESK tarafından firma-
lara verilmeye başlandığını, uygu-
lama için aylık 6 bin tonluk miktar 
belirlediklerini dolayısıyla etlerin 
raflarda erken tükenmesinin nor-
mal olduğunu söyledi. Amaçlarının 
piyasa aktörleri ile rekabet etmek 
olmadığının altını çizen Fakıbaba, 

hedeflerinin dar gelirli vatandaşlar 
ile ucuz eti buluşturmak olduğunu 
vurguladı. Fakıbaba, piyasa otu-
runcaya kadar söz konusu uygula-
manın devam edeceğini belirterek, 
gerekirse belirlenen 6 bin tonluk 
miktarın 10 bin tona çıkabileceğini 
bildirdi. 

Söz konusu gelişmelerin ar-
dından bazı zincir marketlerin et 
reyonlarında da düşük fiyatlar gö-
rülmeye başlandı. 

A101 Üst Yöneticisi Bostan, söz 

konusu etleri kendi markaları olan, 
“Kombinet” markası ile satışa sun-
duklarını ifade ederek, ürünlerin 
üzerinde ESK ibaresi bulunacağını 
kaydetti.

Bostan, ESK’nin tedariki ile ay-
lık 2 bin-3 bin ton karkas etten elde 
edilecek ürün satışı hedeflendiği-
nin altını çizerek, ürünlerin 7 binin 
üzerinde şubede satışta olacağını 
bildirdi. 

Söz konusu ürün için tüm mec-
ralarda tanıtımlara başladıklarına 

dikkati çeken Bostan, “Anlaşma 
yeni imzalandı, hemen sonrasında 
karkas etler teslim alındı, et tesis-
lerinde işlendi, en yakın bölge İs-
tanbul olduğu için geçen cumadan 
itibaren İstanbul’dan başlayarak 
tüm Türkiye’ye yayıldı. Bu hafta 
sonu tüm marketlerimizde düzen-
li olarak bulunur hale gelecek. Şu 
ana kadar yaklaşık 240 ton market-
lerimize indi, satıldı ya da satılmak 
üzere raflarda yer alıyor” ifadelerini 
kullandı.  n AA

Uyumlu mükellefe vergi indirimi 1 Ocak’ta

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca

‘Vicdan hukuk öğrencilerine anlatılmalı’
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi’nde, Adalet Bakanlığı Avru-
pa Birliği Genel Müdürlüğü Hâkim 
Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Selami Turabi’nin anlatımıyla Ada-
let ve Vicdan konferansı gerçekleş-
tirildi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nde, Adalet Bakanlığı Avru-
pa Birliği Genel Müdürlüğü Hâkim 
Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Selami Turabi, hukuk öğrencileri-
ne Adalet ve Vicdan Konferansını 
verdi. Düzenlenen toplantıya Sel-
çuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Avcı, Bölge Adliye Cumhu-
riyet Başsavcısı Ali Gökpınar ve çok 
sayıda öğrenci katıldı. “Adalet ve 
Vicdan” Konferansı gerçekleştiren 
Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Ge-
nel Müdürlüğü Hâkim Genel Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Selami Turabi 
şunları söyledi: “Adalet içini boşalt-
tığımız ve ayağa düşürdüğümüz bir 
kavram oldu. Adalet Allah’ın (El-Adl) 
99 isminden bir tanesidir. Adaleti 
anlatırken eğer Hakk’a dayandırmı-
yorsak yarım kalır. Adalet-eşitlik iliş-
kisiyle ilgili Hz. Mevlana’nın tanımı 
var: ‘herkese eşit davranmak adalet 
değildir’ der. Kuru ota su vermek 
zulümdür, yeşil ağaca su vermemek 

yine zulümdür. Hak edene hak etti-
ğini vermek adalettir. Her ikisine de 
eşit su vermek adalet değildir” 

 “HUKUK FAKÜLTELERİNİN AMACI 
ADALET İÇİN SAVAŞAN ERLER 

YETİŞTİRMEKTİR”
Hukuk Fakülteleri’nin amacının 

adalet için savaşan erler yetiştirmek 
olduğunu söyleyen Hâkim Genel 
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Selami 
Turabi, adaletin üçlü saç ayağı oldu-
ğunun altını çizerek bunların; akıl, 
bilgi ve vicdan olduğunu belirtti. 
Vicdanın hukuk öğrencilerine anla-
tılmasının önemli olduğunu belirten 
Doç. Dr. Selami Turabi, “Hukuk Fa-
külteleri bugün hep bilgi aktarımı 
üzerine eğitim veriyor. Bilgi, ada-
letin tecellisinde elbette önemlidir. 
Ancak es geçilen iki nokta; akıl ve 
vicdandır. Vicdan ile ilgili bir ders 
yok. Anayasamıza göre ‘hâkimler, 
vicdani kanaatlerine göre karar ve-
rirler’ deniliyor. İfade özgürlüğü 
dersi altında 2 saat vicdan dersini 
anlatıyorum. Adaletin tanımını şöyle 
yapıyorum; akıl kovasıyla, bilgi ipiy-
le, vicdan kuyusunda o adaleti pına-
rını çıkarmaktır. Burada aklı kovaya, 
bilgiyi ipe, vicdanı kuyuya benzeti-
yorum” diye konuştu.

“YARGININ BİR NUMARALI 
SORUNU VİCDANDIR”

Yargının bir numaralı sorunun 

vicdan olduğunu ifade eden Doç. 
Dr. Selami Turabi, “Yargının birinci 
sorununun akıl olduğunu söylüyor-
lar, çünkü aklını kiraya veren insan-
lar var. 10 bin hâkim ve savcının 4 
binini attık. Sebep akıl sorunu var. 
Şahsıma göre yargının bir numa-
ralı sorunu vicdandır. Evet, aklını 
kiraya veren insandan hâkim ve 
savcı olmaz. Bu insan, tefekkür de 
edemez. Aklın hür olması bizim ol-

mazsa olmaz şartlarımızdandır. Akıl, 
ayakkabı bağıdır. Göz nasıl görmek 
için yaratılmışsa akılda bir yere bağ-
lanmak için yaratılmıştır. Göz görür, 
kulak duyar, vicdan şaşmaz doğruyu 
söyler. Ancak vicdan kirlenir Gerçek 
adalet ise dava dosyasının selim bir 
akılla, düzgün bir bilgiyle ve temiz 
bir vicdana indirip doğrudan hükmü 
çıkartmaktır” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

 Doç. Dr. Selami Turabi
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Hurda malzemelerinin satışında alınan yüzde 18 KDV oranı hurdacıları üzdü. Konya Hurdacılar Esnaf Odası Başkanı Muammer Verim, 
yüzde 18 olan KDV oranlarının aşağıya çekilmesi gerektiğine dikkat çekerek, dolarda ki yükselişin ise demiri etkilediğini belirtti

KDV oranları esnafı üzdü!
Hurda malzemelerinin satışın-

da alınan yüzde 18 KDV oranı hur-
dacı esnafını mağdur etti. Esnaflar 
hurda malzemeleri alırken yüzde 0 
KDV oranı uygulanıyor ancak, satı-
şını yaparken  yüzde 18 KDV oranı 
uygulanmakta. Konu ile ilgili açık-
lamalarda bulunan ve sorularımızı 
yanıtlayan Konya Hurdacılar Esnaf 
Odası Başkanı Muammer Verim, 
KDV oranlarının kesinlikle düşürül-
mesi gerektiğini belirterek, “Yüzde 
18 KDV büyük bir bedel. Hurdada 
ki KDV’nin yüzde 1’lere düşmesini 
talep ediyoruz ama arkasında duran 
yok. Bizim işimiz eski malzemeler 
ve traktör yedek parçaları. Bu mal-
zemeleri hurdacıya verirsen KDV 
yüzde 0. Ama bu parçaları esnafımız 
sattığı zaman KDV yüzde 18. Bunun 
eşitlenmesi gerekir. Bu konu ile ilgili 
Maliye’ye giderek görüşmeler yaptık. 
Bizlere yüzde 18’in altına düşmeye-
ceğini söylüyorlar. Demirdeki fiyatlar 
çok yüksek. Bundan dolayı bizim alım 
gücümüzde zorlaşıyor. Dolar yüksel-
diği zaman demir fiyatları da tavan 
yapıyor. Yeni demir tamamen dolara 
endeksli bir ürün. Yeni demirlerde 
yüzde 30’a varan bir yükselme olursa 
bizde ise yükselme yüzde 15 civarın-
da oluyor. Hurdacılar Sanayi Sitesi 
içerisinde sürekli çıkan yangınlar ise 
oksijen kullanılmasından dolayı kay-
naklanıyor. Tabi burada yönetim za-
fiyeti de var” dedi. 

HURDACILAR ODASI 
1972 YILINDA KURULDU

Konya Hurdacılar Esnaf Odası 
Başkanı Muammer Verim, oda hak-
kında bilgiler vererek 2 dönemdir 
başkanlık yaptığını belirtti. Bu sene 
yapılacak olan seçimlerde de aday 
olacağını dile getiren Verim, sözleri-
ne şu şekilde devam etti; “1972 yı-
lında odamız ilk olarak dernek olarak 
kurulmuştur. Daha sonra yasa ile bir-
likte odaya geçmiştir. Hurdacı olarak 
160 civarında üyemiz var. Ben ise 2 
dönemdir başkanlık yapmaktayım. 
İnşallah bu seçimler de de devam 
edeceğim. Üyelerimizin sorunlarına 
dinleyerek çözümler üretmeye çalışı-
yoruz. Her zaman üyemizin yanında 
olduk bundan sonra da olmaya de-
vam edeceğiz.”

ODALARA BAZI YETKİLERİN 
VERİLMESİ GEREKİR

Odalarda yetkilerin olmadığına 
değinen Başkan Verim yetkilerin ve-
rilmesi halinde odaların durumunun 
düzeleceğin hem de katkılar sağla-
yacaklarını belirtti. Başkan Verim, 
oda olarak sekreterin maaşını bile zor 
ödediklerini de vurgulayarak cüm-
lelerini şu şekilde aktardı; “İlçeler 
ile birlikte Konya’da 84 odamız var. 
Odalara yetki verilmiyor. Bizim hiçbir 
yetkimiz bulunmuyor. Odalara ge-
reken yetkilerin verilmesi gerekiyor. 
Sanayimizde veya çevremizde kayıt 
dışı çalışan birçok kişi var. Yukarıdan 

yani üstümüzden bir yetki gelirse biz-
de kayıt dışı olan kişileri kayıt olmala-
rı gerektiği konusunda zorlayabiliriz. 
Ama şuanda yapabileceğimiz hiçbir 
şey yok. Esnaflar ‘odaların bizlere ne 
faydası var? Toplanan aidatları ne ya-
pıyorsunuz?’ diyor. Biz odamızda sek-
reterimizin maaşını zor çıkartıyoruz. 
Biz yönetim ve başkan olarak maaş 
bile almıyoruz. Bize yetkiler verilirse 
üyemiz 160 değil 360 olur. Bununda 
hem bize, hem toplumumuza hem 
de devletimize katkısı olur. Kanunen 

bizim maaş alma hakkımız 
var ama almıyoruz. Yıllar-
dır bu konuda fedakarlık 
ediyoruz. Kısacası yetki 
verildiği anda esnaflar ka-
yıt altına alınmış olur. Ka-
yıtlı üyemiz vergi öderken, 
kayıtsız üyemiz vergi öde-
miyor! Şu anda Konya ge-
nelinde toplam 55 bin üye 
var. Bu rakam 70 bine, 
80 bine neden çıkmasın? 
Esnaf odaları olarak bizler 
büyük bir camiayız. Bizler 

gibi olan odalar yüzde 50’nin üzerin-
de. Eğer yetkiler verilirse odalarımız 
güçlenir” 

HURDACI ESNAFI KDV ORANLARI 
NEDENİYLE MAĞDUR!

Hurdacı esnafının sorunlarından 

birisinin de‘KDV oran-
ları olduğunun’ altını çi-
zen Başkan Verim KDV 
oranlarının şuanda yüzde 
18 olduğunu ve bunun 
düşmesi gerektiğini be-
lirtti. Alırken yüzde 0 ama 
satarken yüzde 18 KDV 
olduğunu da bildiren Ve-
rim; “Hurdacı esnafımızın 
sorunlarından birisi Maliye 
ile olan KDV oranı. Yüzde 
18 KDV büyük bir bedel. 
Hurdada ki KDV’nin yüzde 
1’lere düşmesini talep edi-

yoruz ama arkasında duran yok. Bi-
zim işimiz eski malzemeler ve traktör 
yedek parçaları. Bu malzemeleri hur-
dacıya verirsen KDV yüzde 0. Ama 
bu parçaları esnafımız sattığı zaman 

KDV yüzde 18. Bunun eşitlenmesi 
gerekir. Bu konu ile ilgili Maliye’ye 
giderek görüşmeler yaptık. Bizlere 
yüzde 18’in altına düşmeyeceğini 
söylüyorlar. Biz aynı zamanda eski 
malzemeler ile ekonomiye de katkı 
sağlıyoruz. Yüzde 0’a düşmeyecek 
se bari yüzde 8’e veya yüzde 5’e düş-
sün. Bizde bu amaçla ekonomimize 
daha çok katkıda bulunuruz. Duydu-
ğumuza göre Avrupa’da hurdacılara 
para ödüyorlar. Biz ise burada devlete 
vergi ödüyoruz. Muhatap olduğumuz 
kişiler çiftçiler ve köylüler. Üyeleri-

mizin hepsi traktör işi ile değil; taksi, 
biçerdöver, otobüs gibi hurdaları alıp 
satıyorlar” diye konuştu. 
DOLARIN YÜKSELMESİ İLE BİRLİKTE 
DEMİR FİYATLARI DA YÜKSELİYOR!

Demirin tamamen dolara en-
deksli olduğunu vurgulayan Başkan 
Verim doların yükselmesi halinde fi-
yatlarında yükseldiğini bildirdi. Yeni 
demirdeki yükselişin yarısının eski 
demirlerde gerçekleştiğini de söz-
lerine ekleyen Verim ifadelerine şu 
şekilde yer verdi; “Demirdeki fiyatlar 
çok yüksek. Bundan dolayı bizim alım 
gücümüzde zorlaşıyor. Dolar yüksel-
diği zaman demir fiyatları da tavan 
yapıyor. Yeni demir tamamen dolara 
endeksli bir ürün. Yeni demirlerde 
yüzde 30’a varan bir yükselme olursa 
bizde ise yükselme yüzde 15 civarın-
da oluyor. Geri dönüşüm amaçlı hur-
dayı alan belirli firmalar var. Onlarda 
belirli fiyatlarda alıyorlar” 

HURDALIKTA YANGINLAR OKSİJEN 
NEDENİYLE ÇIKIYOR!

Hurdacılar Sanayi Sitesi içerisin-
de oksijenden dolayı sürekli yangınla-
rın çıktığını ifade eden Başkan Verim, 
bu yangınların sanayi yönetiminin za-
fiyetinden dolayı kaynaklandığını be-
lirtti. Sanayi sitesi içerisine kesinlikle 
güvenlik elemanlarının koyulması 
gerektiğinin de altını çizen Başkan 
Verim, “Hurdacılar Sanayi Sitesi içe-
risinde fazla yangın meydana geliyor. 
Burada çalışan kişiler oksijen ile çalı-
şıyorlar. Ne kadarda tedbir alsak çalı-
şan kişiler belli. İşleri de tabi oksijen 
ve kesim olduğu için alev alıyor ister 
istemez. Aynı zamanda sanayi site-
si içerisinde yönetim zafiyeti de var. 
Sanayide güvenlik çalıştırılmıyor. Sa-
nayide ne oluyor? Ne gidiyor? Kimse 
bilgi sahibi değil. Allah razı olsun itfa-
iye geldi ve hemen söndürdü ama 4 
tane otobüs yanıp kül oldu. Yönetime 
gelen arkadaşımızda buraya seçimle 
geldi. Ama kesinlikle bir güvenlik gö-
revlisi gerekiyor ve görevlinin sanayi 
içerisinde sürekli kontrolleri yapması 
lazım. Biz gereken şeyleri söylesek de 
maalesef bir çözüm yolu bulunamı-
yor. İnşallah bundan sonra böyle yan-
gın olayları ile de karşılaşmayız” dedi. 

ELEMAN PROBLEMİ 
EĞİTİMLE ÇÖZÜLECEK

Hurdacıların fazla eleman ihtiya-
cının olmadığını söyleyen ancak di-
ğer sanayilerdeki esnafların eleman 
problemi yaşadığını ifade eden Baş-
kan Verim, sözlerini şu şekilde sür-
dürdü; “Hurdacılarda fazla eleman 
çalıştıran esnaf yok. Herkes kendi 
kendine ihtiyacını görüyor. Ama tabi 
ki sanayilerde Suriyeli çalışanlar ço-
ğaldı. Diğer sanayilerimizde ve es-
naflarımızda da bir hayli fazla eleman 
problemi yaşanıyor. Tabi bunların 
çözümü de eğitim sistemi ile olacak. 
Ailelerimizin de çocukları küçük yaş-
tan itibaren mesleklere yönlendirme-
si lazım”   n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Hurdacılar Esnaf Odası Başkanı 
Muammer Verim

Hurdacılar Sanayi Sitesi 
içerisinde oksijenden 
dolayı sürekli yangınların 
çıktığını ifade eden Başkan 
Verim, bu yangınların 
sanayi yönetiminin 
zafiyetinden dolayı 
kaynaklandığını belirtti.

“Kayıtlı üyemiz vergi öderken, kayıtsız üyemiz 
vergi ödemiyor! Şu anda Konya genelinde toplam 
55 bin üye var. Bu rakam 70 bine, 80 bine neden 

çıkmasın? Eğer yetkiler verilirse odalarımız güçlenir”
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Nereden geldiğimi biliyorum!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un genç oyuncusu Musa Araz, TFF’nin resmi yayın organı TamSaha Dergisi’ne verdiği röpor-
tajda, sürekli oynadığı için mutlu olduğunu ve ayaklarının yere sağlam bastığını söyledi. Araz, “Nereden geldiğimi biliyorum” dedi

İşte Musa Araz’ın TamSaha Dergisi’ne 
verdiği röportaj:

Bursa kökenli bir ailenin üç evladından 
biri olarak İsviçre’de doğdu. Futbol altyapı-
sını Basel’de aldı ve U15’ten U21’e kadar 
İsviçre Millî Takımlarının formasını giydi. 
Sezon başında geldiği Atiker Konyaspor’da 
Süper Kupa zaferiyle başladığı sezonda ha-
rika bir çıkış yakaladı. Süper Lig’de defansif 
orta sahadan bir forvet arkası oyuncusuna 
dönüşürken, Atiker Konyaspor’un tarihinde-
ki ilk Avrupa Ligi galibiyetinde ilk golü ata-
rak tarihe geçti. “Nerden geldiğimi biliyo-
rum ve bunu hiçbir zaman unutmuyorum” 
diyen genç oyuncunun en büyük hayali ise 
A Millî Takım formasını giyebilmek.

17 Ocak 1994 İsviçre Fribourg 
doğumlusun. Öncelikle öğrenmek 

istediğimiz nasıl bir çocukluk geçirdiğin?
Evet, Fribourg doğumluyum. Çocuklu-

ğum hep İsviçre’de geçti. 15 yaşına kadar 
hep Fribourg’daydık. Daha sonra Basel’e 
gittik. Sadece tatillerde ailemle birlikte 
memleketimiz olan Bursa’ya geliyorduk. 
Çevremizde çok Türk vardı. Hedefim bir gün 
mutlaka çok sevdiğim futbolu Türkiye’de 
oynamaktı. Bunu başardım. Çok mutluyum.

Ailen İsviçre’ye ne zaman göçtü? Onları 
tanıyabilir miyiz? Annen, baban, varsa 

kardeşlerin şu an neler yapıyorlar?
Babam fabrikada işçi olarak çalışıyor. 

Annem İsviçre’de bir üniversitede temizlik 
görevlisi. İki ablamdan biri bir eczane-

de diğeri de bir firmada çalışıyor.
Futbola olan ilgini ve yeteneğini kim 

keşfetti ve yeşil sahalara ilk adımı nasıl, 
nerede attın?

5 yaşındaydım. Mahalle arkadaşla-
rımla beraber hep futbol oynardık. Mahal-
lemizde bir çocuk vardı. Haftanın 2-3 günü 
Fribourg’da bir kulübün altyapısına gidi-
yordu. Bir gün “Nereye gidiyorsun?” diye 
sordum. O da futbol oynamaya gittiğini 
söyledi. Babası benim de gelip gelmeyece-
ğimi sordu. Ben de seve seve kabul ettim 
ve çok sevdiğim futbola kulüp altyapısında 
başlamış oldum.
Basel’in altyapısında oynadığını görüyoruz. 

Nasıl bir altyapı eğitimi aldın?
Basel’e geldiğimde 15 yaşındaydım. 

Gerçek anlamda çok profesyonel bir kulüp. 
Oraya gittiğimde sadece Fransızca konuşu-
yordum. Almanca öğrenmeye başladım ve 
6 ay sonra çok iyi Almanca konuşmaya baş-
ladım. Basel altyapısı için okul ve eğitim 
çok önemliydi. Haftanın her günü eskiden 
futbol oynamış kaliteli ve bilgili antrenörler 
eşliğinde antrenmanlar yapıyorduk. Te-
sisler ve antrenman yapılan sahalar başta 
olmak üzere futbolcu olmanız için her türlü 
imkân vardı. Bu da kendinizi geliştirme adı-

na önemli bir fırsattı.
Basel’de 7 yıl geçirdin. Sana neler 

kattı ve sonrasında Le Mont’a 
transferin nasıl gerçekleşti?

18 yaşına kadar Basel’in U21 takımın-
daydım. Daha sonra Murat Yakın beni A ta-
kıma aldı. Gençtim ve takım gerçekten kali-
teli oyunculardan kurulu olduğu için çok az 
oynama fırsatım olmuştu. Kulüp yönetimi 
genç oyuncuları tecrübe kazanmaları adına 
kiralık olarak başka kulüplere gönderebi-
liyor. Le Mont’a gittim. Orada her maçta 
oynadım. Kendimi gösterdiğimi düşünüyo-
rum. Bu benim adıma gerçekten çok iyiydi.

Seninle birlikte futbola başlayan birçok 
arkadaşın büyük ihtimalle bugün futboldan 

koptu ama sen bu noktaya 

gelmeyi başardın. Seni 
diğerlerinden ayırıp bugün futbolcu olmanı 

sağlayan faktörler nelerdi?
Çocukluğumdan beri futbolcu olmak 

benim için hayatımın en önemli hedefle-
rinden biriydi. Bu düşüncemi hiçbir zaman 
unutmadım. Önce İsviçre’de, ardından da 
Türkiye’de oynamak ve sonrasında da Avru-
pa’da forma giymek hedefimdi. İlk iki hede-
fim gerçekleşti. İnşallah üçüncü hedefime 
de göstereceğim performansla önümüzde-

ki yıllarda ulaşırım.

Le Mont’un ardından Winterthur’a transfer 
olduğunu ve 1 sezon burada kaldığını, 

ardından 1 sezon da Lausanne Sports’ta 
forma giydiğini görüyoruz. İsviçre’de bu 

kadar çok takım değiştirmenin 
sebebi neydi?

Bu durum orada normal karşılanan bir 
durum. Çünkü genç oyuncuların kendilerini 
geliştirmeleri ve tecrübe kazanmaları için 
oynamaları ve maç sayılarını arttırmala-
rı gerekir. Ben de böyle yaptım. Gittiğim 
takımlarda oynadığım maç sayıları fazla 
oldu. Bu da benim hem İsviçre’nin değişik 
yaş gruplarındaki milli takımlarına gitme-
me hem de tecrübe kazanmama büyük 
fayda sağladı.
Avrupa’da büyüyen her Türk çocuğu bir gün 
millî takımı seçme ayrımına geliyor. 

Sen İsviçre U21 Millî Takımı’nda da forma 
giydin. Bu konudaki tercihlerin neler ve 
bu tercihleri hangi kriterlere bakarak 

belirliyorsun?
İsviçre’de U15’ten U21’e kadar tüm 

yaş gruplarında millî takımlarda oynadım. 
Bu her futbolcunun hayalidir. Orada millî 
takımlarda herkesi tanıyordum. Altyapı 
eğitimi daha sağlam temeller üzerinden 
yapıldığı ve davranışlar kendinizi çok iyi bir 
birey olarak hissettirdiği için İsviçre’de millî 
takımlarda oynamak güzeldi. Ama yurt dı-
şında yaşayan ve futbolla ilgilenen her Türk 
futbolcunun hedefi ve hayalidir A Millî Ta-
kım formasını giymek.

A millî forma hakkındaki düşüncelerin 
neler? Türkiye’den bir teklif aldığında nasıl 

bir karar vereceksin?
Az önce de söylediğim gibi yurt dışında 

olan her Türk oyuncunun hedefidir bir gün A 
Millî Takım formasını giymek. Bu inanılmaz 
güzel bir duygu ve gurur verici bir durum. 
Ben de inşallah bir gün ay-yıldızlı formayı 
giymek ve Türkiye için, ülkem için mücade-
le etmek istiyorum.

İsviçre’deki kariyerine baktığımız zaman 
her takımda 20 maçın üzerinde forma 

giymişsin ve istikrarlı bir oyuncusun. Bu 
durumdan yola çıkarak kendi futbolunu 

hangi seviyede görüyorsun? Beğendiğin ve 
eksik bulduğun yönlerin neler?

İsviçre’de daha defansif bir oyun oy-
nuyordum. Buraya geldiğimde daha çok 
ileriye dönük oynamaya başladım ve goller 
attım. Açıkçası bu durum daha çok hoşuma 
gitti. Geliştirmem gereken yönlerimin ol-
duğunu biliyorum. İsviçre’de her takımda 
20 maçın üzerinde oynadım. Tecrübe ka-
zanmak için bu şart. Oynadığım takımlarda 
daha çok takım başarısı için belirlenen bir 
sistem dahilinde mücadele ediyordum. 
Buraya geldiğimde daha çok topla oynaya-
bilmeye başladım. Goller atıyorum, pozis-
yonlar hazırlıyorum. Bu da benim hoşuma 
gidiyor.
İsviçre’de yoluna devam ederken karşına 

Atiker Konyaspor çıktı. Konyaspor’a 
gelmeden önce Türkiye’de forma giyme 

ihtimalini nasıl değerlendiriyordun? 
Ligimizi takip ediyor muydun?

Tabiî ki de kendime çizdiğim hedefler-

den biri bir gün gelip ülkemde oynamaktı. 
Konyaspor ile bana bu fırsat geldi. İsviç-
re’de çevremizde Türkler çoktu. Televizyon 
yayınlarından dolayı çok fazla maç izleme 
imkânımız yoktu. Sadece derbi maçla-
rı izleyebiliyorduk. Ama Türk futbolunun 
yapılan transferlerden dolayı bir yükseliş 
içerisinde olduğunun herkes gibi ben de 
farkındaydım.

Atiker Konyaspor ile yolun nasıl kesişti? 
Transfer hikâyeni öğrenebilir miyiz?
İsviçre’de ligler başlamıştı ve biz 4. 

hafta maçlarını oynuyorduk. FC Zürih maçı 
öncesinde Konyaspor’dan bir transfer teklifi 
gelmişti Bülent Akın aracılığıyla… Her şey 
bir anda çok hızlı gelişti. Beş-altı gün içe-
risinde görüşmeler sonuçlandı ve takımın 
Avusturya kampına katıldım.

Atiker Konyaspor’a gelişinle birlikte 
Beşiktaş karşısında Süper Kupa 

şampiyonluğu yaşadın. Genç yaşta 
böylesine önemli bir kupayı kaldırmak 

nasıl bir duygu?
Evet, haklısınız. Geldikten çok kısa bir 

süre sonra herkesin gözünün üzerinizde ol-
duğu bir kupa maçına çıktık. Her futbolcu-
nun hayali şampiyon olarak kupa kaldır-
maktır. Çok heyecanlıydık. Çok güzel bir 
mücadele oldu. 2-1 kazanıp şampiyon 
olmuştuk. Kaç futbolcuya böyle güzel 
şeyler nasip olur ki? Ben bu güzel duy-
guyu çok kısa bir sürede yaşamıştım. 
Tarif edilmesi imkânsız ve hayatım 
boyunca unutamayacağım güzel 
bir duyguydu.
UEFA Avrupa Ligi’nde üç maçta 

forma giydin. Uluslararası 

arenada boy 
gösterme tecrübesini bize nasıl anlatırsın?

Çok önemli bir tecrübe. Çocukluğunuz-
da izlediğinizde ve müziklerini dinlediğiniz-
de hayalinizi süsleyen Avrupa arenasında 
oynamak, 1-2 sene öncesinde 2. Lig’de 
mücadele ederken Avrupa maçlarında 
sahaya çıkmak… Çok güzel duygular. 
Bununla birlikte kulüp tarihinin ilk Avrupa 
galibiyetinin bizim dönemimizde alınması, 
benim o maçta gol atmam, taraftarımızın 
önüne ilk kez çıkmamız ve onların bize ver-
diği muhteşem destek hiç unutulmayacak 
hatıralar.

Atiker Konyaspor’da artık düzenli olarak 
forma giyiyorsun. Röportaj yaptığımız 

bugüne kadar üç gole imza attın. İstikrarlı 
çıkışını nasıl değerlendiriyorsun?

Benim için gerçek anlamda önem-
li olan, takımın başarısı. Takım başarılı 
olduğunda siz de başarılısınız demektir. 
Geldiğim zaman açıkçası bu kadar istikrar-
lı bir performans göstereceğimi ve sürekli 
oynayacağımı düşünmüyordum. Her maç 
oynamak bir futbolcu için gerçek anlamda 
pozitif bir durum. Oynamayı hak ettiğimi 
düşünüyorum. Nerden geldiğimi biliyorum 
ve bunu hiçbir zaman unutmuyorum. Ayak-
larım yerden kesilmiyor. Daha sağlam yere 
basıyorum.
Süper Lig’de ve dünyada kendi mevkiinde 

beğendiğin oyuncular kimler?
Küçüklüğümden beri takip ettiğim ve 

bana göre mevkiimin en iyi Türk oyuncusu 
Emre Belözoğlu. Bize karşı da İstanbul’daki 
lig maçında gerçekten çok iyi oynadı. Çok 
iyi bir profesyonel ve çok iyi bir rol model. 
Dünyada ise herkes Ronaldo ve Messi diye-
bilir ama ben tercihimi kendi mevkiimden 
ve Luka Modric’den yana kullanıyorum.

Süper Lig’de oynanan futbolu 
Avrupa’nın büyük ligleriyle 

kıyaslarsak nerede 
olduğumuzu söyleyebiliriz?

Süper Lig’de oyna-
nan futbol kesinlikle 
Avrupa’nın diğer ligle-
rinden aşağı kalmaz. 
Üst düzeyde bir fut-
bol oynanıyor. Ta-
raftarın ilgisi birçok 
ülkeye göre çok yük-
sek. Taraftarlar ta-
kımlarına gönülden 
bağlılar. Futbol bura-
da hayatın bile önüne 
geçebilecek düzeyde 
çok seviliyor. Türkiye’de 
bazen saha içerisinde tak-
tikten çok sertlikler oluyor. 
Ancak aşırıya gitmediği 
sürece bunu kötü 
bir durum ola-
rak gör-
müyo-
rum.

Kulübünle 
2022’ye kadar sözleşmen var ve futbol 

kariyerinin daha çok başındasın. Gelecekte 
kendine nasıl bir kariyer planlıyorsun?

5 yıllık sözleşme sürem içerisinde 
Konyaspor için elimden gelenin en iyisini 
yapmak tabiî ki öncelikli düşüncem. Daha 
sonra Avrupa’da oynamak herkes gibi be-
nim de hedefim. Bununla birlikte Türkiye 
için ay-yıldızlı formayı giymek istiyorum. 
İnşallah oynadığım süre içerisinde bu he-
deflerimin hepsine ulaşırım.

Yıllarca Avrupa’da yaşamış bir Türk 
olarak, Türkiye’deki hayata uyum sağladın 

mı? Konya’da nasıl bir hayatın var? 
Neler yapıyorsun?

Zorluk çekmedim. Çünkü İsviçre’de 
bulunduğum çevrelerde Türkler çok fazlay-
dı. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok 
mutluyum. Uzun zamandır birlikte olduğum 
kız arkadaşımla birlikte Konya’ya geldim. 
Kendisi burada Türkçe öğreniyor. Yeni al-
dığımız bir köpeğimiz var. Fırsat buldukça 
gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyo-
ruz. Birlikte yemek yapıyoruz. Doğru bir 
tercih yaptığım ve Konya’ya geldiğim için 
mutluyum.

Hobilerin neler?
Yemek yapmayı, Play-Station oynama-

yı seviyorum. Tenis, masa tenisi, kısacası 
içerisinde topun olduğu her sporu yapmayı 
ve izlemeyi seviyorum.

Bizim unuttuğumuz senin eklemek 
istediğin bir şey var mı?

Dışarıda gezdiğim zaman gösterilen il-
giden dolayı Konya’da Konyaspor’un ve fut-
bolun çok sevildiğini iyi biliyorum. Alınan 5 
maçlık cezadan dolayı lig maçlarında seyir-

cimizden mahrumuz. Ancak en kısa süre-
de onların desteğini yanımızda ye-

niden göreceğimiz günlere 
kavuşacağımızı biliyo-

ruz. Taraftarlarımız 
için kazanmak 
ve başarılı ol-
mak istiyoruz. 
Ligdeki kötü 
gidişimize son 
verip hem lig 

hem Avrupa Ligi 
hem de Türkiye 

Kupası’nda iyi so-
nuçlar alacağımıza 

inanıyoruz. Taraftarları-
mızın ve camiamızın da 
bu konuda bize güven-

mesini istiyoruz.
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Muay Thai’de Konya rüzgârı Antalya’da esti
Türkiye Muay Thai Federasyonu 

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Alan-
ya’da yapıldı. Alanya Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda yapılan 29 Ekim 
Cumhuriyet Kupası’nda Konyalı 
sporcular 14 altın, 13 gümüş ve 13 
bronz toplamda 40 madalya kaza-
narak şampiyona damga vurdu. 29 

Ekim Cumhuriyet Kupasında derece 
yapan sporcular şu şekilde oluştu; 
Büyük Erkekler B Divizyon 57 kilo 
1.Ömer Babacan, 2.İzzet Akşit, 60 
kilo 2.Selman Ali Küçük, 63,5 kilo 
3.Mehmet Doğan, 3.Ahmet Şim-
şek, 67 kilo 2.Muhammed Ali Acar, 
75 kilo 1.Yunus Emre Akyol, 91 kilo 

3.Muhammed Ali Yayla. Üst Genç 
60 kilo Ö. Faruk Akgün, 63.5 kilo 
2.Ali Keni, 3.Ümmet İçlidışlı, 67 kilo 
3.A.Mecit Behlüloğlu, 71 kilo 3.Ta-
rık Dönmez, 3.Adıgüzel Akçay.  Alt 
Genç 48 kilo 2.Yunus Ali Dinç, 51 
kilo 1.Ali Kozan, 2.Fatih Akkoyun, 57 
kilo 2.Şeref Karaca, 60 kilo 3.Tolga 

Kepekçi, 63.5 kilo 3.Metehan Ceran, 
3.İlker Uysal, 67 kilo 1.Serhat Şa-
hinkaya, 3.Rüstem Uçak, 3.Furkan 
Özciğer. Yıldız Erkek 48 kilo 2.Ali 
Uyar, 57 kilo 2.Abdullah Tarık Ak, 
+60 kilo 1.E.Buğra Yıldız, 2.K.Mete 
Behlüloğlu. 

MİNİKLERE OĞUZHAN DAMGASI

Minik Erkek 30 kilo 1.Oğuzhan 
Laledere, 33 kilo 2.Faruk Dönmez, 
40 kilo 1.A. Deniz Çağlayan, 44 kilo 
1.İbrahim Bakırcı. Büyük Bayan 63 
kilo 2.Halime Esirger.

BAYANLARDA İREM 
BAHÇIVAN BİRİNCİ

Üst Genç Bayan 45 kilo 1.İrem 

Bahçıvan, 48 kilo 1.Fatma Ayten, 
51 kilo 1.Aleyna Üzümcü, 57 kilo 
2.Buse Keyikçi. Alt Genç Bayan 45 
kilo 1.Ümmü Aybüke, 57 kilo 1.F.
Nur Bagcıvan, 1.A.Gül Bagcıvan. 
Yıldız Bayan 48 kilo 3.Muslüme 
Uyar, 51 kilo 3.Gizem Bozkurt oldu.  
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Ereğlispor 
salonda çalıştı

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden tem-
silcimiz Ereğlispor, ligin 8.haftsında oynayacağı 
Anamur Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı. 
Yeşil beyazlılar, antrenör Ertuğrul Sanlav gözetimin-
de salonda fitness aletleri ile bir çalışma gerçekleş-
tirdi. Yapılan antrenmana bütün oyuncular katılırken, 
bugün sahada bir antrenman yapılacağı bildirildi. Li-
gin 7.haftasında Bucak Belediyesi ile deplasmanda 
karşılaşan Ereğlispor, buradan bir puanla dönmüştü. 
Yeşil beyazlıların ligde 5 puanı bulunuyor.
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Bilardoda Ata’ya 
Saygı Kupası başlıyor

Konya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün 
faaliyet takviminde yer alan Ata’ya Saygı Kupası 3 
Bant Bilardo Müsabakaları bugün başlayacak. GH-
SİM Bilardo Salonu’nda 5 gün boyunca sürecek olan 
müsabakalar sonunda şampiyon belirlenecek. Bilar-
do müsabakaları bugün saat 17.00’de start alacak. 
Büyük heyecana sahne olan ve düzenli olarak yapı-
lan bilardo müsabakalarını spor severler de takip 
edebilecek. 
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Güreşte milli 
hazırlık sürüyor

U23 Serbest Güreş Milli Takımı, 21-26 Kasım 
tarihinde Polonya’da düzenlenecek olan Dünya şam-
piyonası hazırlıklarını Teknik Direktör İbrahim Akgün 
yönetiminde Ankara Elmadağ kamp merkezinde 
sürdürüyor. Yoğun bir tempoda antrenmanlarını 
sürdüren U23 Serbest Güreş Milli Takımı’nda hedef 
takım halinde dünya şampiyonluğu. Şampiyonaya 
çok az bir süre kala Türkiye Güreş Federasyonu Baş-
kanı Musa Aydın, Milli Takım kampını ziyaret etti. 
Önce teknik heyetten çalışmalar hakkında bilgiler 
alan Başkan Aydın, sonra güreşçilerle sohbet etti. 
Oldukça samimi bir ortamda geçen sohbette Musa 
Aydın güreşçilerden ve teknik heyetten takım halinde 
şampiyonluk sözü aldı.  n İHA

Selçukspor’da morallar yerinde
Geçtiğimiz hafta deplasmanda 

Saiteli Kadınhanı Belediyespor’u 3-1 
mağlup ederek Süper Amatör Lig’deki 
ilk galibiyetini elde eden Selçukspor, 
haftasonu evinde ağırlayacağı Beyşe-
hir Belediyespor maçının hazırlıklarına 
başladı. Dumlupınar Sahası’nda ger-
çekleşen antrenman iki grup halinde 
yapılan düz koşu ile başladı. Taktiksel 
çalışmanın ardından sona eren antren-
manda futbolcuların oldukça moralli 
olduğu gözlemlendi.

POZİSYONLARI GOLLE 
SONUÇLANDIRDIK

Saiteli Kadınhanı Belediyespor 
karşılaşması ile Selçukspor’un başın-
da 3.resmi maçına çıkan Ömer Zengin 
alınan galibiyetle ilk 3 puan sevincini 
yaşadı. Deneyimli teknik adam alınan 
galibiyeti değerlendirerek, “Takımın 
başında 3.kez bir maça çıktım. Diğer 2 
maçtan sahadan yenilgi ile ayrıldık. Çok 
gol pozisyonu bulduk ama atamadık. 
Kadınhanı maçında  pozisyonları iyi de-

ğerlendirdik golleri bulmayı başararak 3 
puana uzanan taraf olduk” dedi.

TEK AMACIMIZ 3 PUAN
Takımın kapasitesinin üst düzey 

olduğunu belirten Ömer Zengin, “Takı-
mımız çok iyi. Eğer daha çok çalışırsak 
daha iyi yerlere geleceğimize inanıyo-
rum.Takım gol attıkça kendine güveni 
geliyor. Haftasonu Beyşehir ile oynaya-
cağız. Beyşehir’de iyi bir takım.  Daha 
yukarılara tırmanmak istiyorsak Beyşe-
hir’i yenmeliyiz. Tek amacımız Beyşe-
hir karşısında 3 puanı almak” sözlerini 
kullandı.

HEDEF ÜST SIRALAR
Selçukspor Başkanı Zahir Renklibay 

ise Kadınhanı karşısında alınan 3 puan-
dan ötürü teknik heyeti ve oyuncuları 
tebrik etti. Takımın oynadığı diğer karşı-
laşmalara oranla daha iyi bir futbol ser-
gilediğini kaydeden Başkan Renklibay, 
Beyşehir Belediyespor’u yenerek üst sı-
ralara yükselmek istediklerini açıkladı.
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‘Altyapı takımıyız’
Pazar günü oynanacak olan Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdüren TFF 2. Lig temsilcimiz
 Konya Anadolu Selçukspor’un Kulüp Başkanı Mehmet Güney, Play – Off ve şampiyonluk gibi 

hedeflerinin olmadığını, sadece Konyaspor’a oyuncu yetiştirmek istediklerini belirtti

Pilot takım Konya Anadolu Selçukspor, TFF 2. Lig’deki kötü 
gidişatını sürdürüyor. Ligde son sekiz maçta galibiyet alamayan 
yeşil beyazlı takım 12.hafta maçında Pazar günü Sakaryaspor’u 
konuk edecek. Yavru Kartal’un Kulüp Başkanı Mehmet Güney, 
Sakaryaspor’un Süper Lig tecrübesi olduğunu ancak kendi ta-
kımlarındaki oyuncuların bireysel olarak daha iyi olduğunu be-
lirtti. Güney ayrıca, ligde Play – Off hedeflerinin olmadığını da 
sözlerine ekledi.

‘PLAY – OFF VE 
ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZ YOK’

Konya Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı Mehmet Güney 
yaptığı açıklamada, “Biz altyapı takımıyız. Biz şampiyonluk he-
defi olan ya da Play-off oynayalım hedefi olan bir takım değiliz. 
Biz buradan Konyaspor’a birkaç oyuncu verebilirsek kendimizi 
başarılı olarak göreceğiz. O yüzden biz, hocamız ve oyuncula-
rımızın arkasındayız. Örnek bir takımız. Yaş ortalamamız 20. O 
yüzden bizden beklenen birkaç oyuncu yetiştirmek. Başka bir 
düşüncemiz yok. Biz pilot takımız elimizden gelen çabayı gay-
reti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİREYSEL OLARAK DAHA İYİYİZ’
Pazar günü iç sahada oynayacakları Sakaryaspor maçını 

kazanmak istediklerini kaydeden Başkan Mehmet Güney, “Zor 
bir maç olacak ancak Pazar günü kazanmak istiyoruz. Süper Lig 
görmüş bir takım ve Süper Lig tecrübesi olan oyuncuları var. Bi-
zim oyuncularımız bire birde gerçekten hepsinden daha iyiler. 

Bizim oyuncularımızın tek eksiği genç oldukları için po-
zisyonları sonuca bağlayamıyorlar. Bunu biz oyuncularımızın 
gençliğine veriyoruz. Biz yine iyi bir futbol ortaya koyarak iyi bir 
sonuç alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek söz-
lerini tamamladı.

SAKARYA HAZIRLIKLARI BAŞLADI
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta karşılaşmasında hafta so-

nunda iç sahada Sakaryaspor ile karşılaşacak Konya Anadolu 
Selçukspor hazırlıklarına başladı. Karatay Belediyesi Tatlıcak 
Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Alper Avcı ve yardımcıları 
nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı. 

Serbest koşu ile başlayan antrenmanı saha içine kurulan 
istasyonlarda yapılan kondisyon çalışmaları ile tamamlandı. 
Antrenmanı Kulüp Başkanı Mehmet Güney de takip etti.  
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Mehmet Güney



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 11 8 2 1 26 9 17 26
2.M.BAŞAKŞEHİR FK 11 7 2 2 18 13 5 23
3.BEŞİKTAŞ 11 6 3 2 19 12 7 21
4.KAYSERİSPOR 11 5 4 2 17 13 4 19
5.DG SİVASSPOR 11 6 1 4 17 15 2 19
6.BURSASPOR 11 5 2 4 22 15 7 17
7.FENERBAHÇE 11 4 5 2 21 16 5 17
8.GÖZTEPE 11 5 2 4 22 21 1 17
9.TM AKHİSARSPOR 11 5 2 4 18 19 -1 17
10.A.ALANYASPOR 11 4 2 5 24 22 2 14
11.YENİ MALATYASPOR 11 4 2 5 16 19 -3 14
12.TRABZONSPOR 11 3 4 4 19 23 -4 13
13.KASIMPAŞA 11 3 3 5 18 21 -3 12
14.ANTALYASPOR 11 3 3 5 13 20 -7 12
15.ATİKER KONYASPOR 11 3 1 7 11 15 -4 10
16.K.KARABÜKSPOR 11 2 2 7 12 19 -7 8
17.OSMANLISPOR 11 2 2 7 14 22 -8 8
18.GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 2 7 13 26 -13 8

MEHDİ’NİN HEDEFİ 
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Atiker Konyaspor’un yıldız oyuncusu Mehdi Bourabia hedefinin Konyaspor ile Şampiyonlar 

Ligi’nde oynamak olduğunu söyledi. Konyaspor’da mutlu olduğunu belirten deneyimli 
oyuncu, transferinden önce de Türkiye Ligi’nin kendisine çok cazip geldiğini söyledi

Ortaya koyduğu performansla Atiker 
Konyaspor’un en çok verim aldığı yeni 
transferlerinden olan Mehdi Bourabia 
Konyaspor Dergisi’ni konuştu. Mehdi 
en büyük hayalinin Konyaspor ile Şam-
piyonlar Ligi’nde oynamak olduğunu 
söyledi. 

Mehdi Bourabia Fas’lı bir anne-ba-
banın Fransa’da dünyaya gelen ve 
ağabeyini örnek alarak 6 yaşında fut-
bola başlayan bir isim… Futbola olan 
sevgisini ‘Saha içerisinde o adrenalini 
yaşamak ve adrenalinle oynamak mü-
kemmel bir durum’ sözleriyle özetleyen 
oyuncumuz ile futbola başlama hikâye-
sinden, bugünlere gelişine, takımımız-
da bulunduğu 3,5 aylık süre içerisinde 
yaşadıklarından bundan sonraki hedef-
lerine kadar birçok konuyu Konyaspor 
Dergisi’ne anlattı. İşte o röportajdan bazı 
bölümler…

KALABALIK BİR AİLEYİZ 
26 yaşındayım. Annem ve babam 

çalışma amaçlı olarak Fas’tan Fransa’ya 
göç ediyor. Bende Fransa’da Dijon’da 
dünyaya geldim. 4 erkek-4 kız olmak 
üzere 8 kardeşiz. Kalabalık bir aileyiz. 
Bundan dolayı eğlenceli ve oldukça da 
hareketli bir çocukluğumun geçtiğini 
söyleyebilirim.

İYİ Kİ FUTBOLA BAŞLADI 
6 yaşında futbola başladım. Ağabe-

yim de futbol oynadığı için seviyordum 
futbolu. Hayalimde futbolcu olmaktı. Do-
layısıyla küçük yaştan itibaren kendime 
bu doğrultuda bir hedef koydum. Buna 
ulaşmak adına da hayatımın her anında 
zorlukların üstesinden gelmek için çaba 
harcadım. Şimdi gelinen noktayı gördü-
ğümde iyi ki  futbola başladım diyorum.

 ÇOK ÇALIŞTIM 
İlk antrenmana çıktığım zaman ken-

dimi büyük bir akvaryumun içerisindeki 
küçük bir balık gibi hissetmiştim. Yaşıt-
larıma göre bakıldığında onların içeri-
sinde sanki biraz kaybolmuş gibiydim 

fiziksel anlamda. Bundan dolayı futbola 
2 yıl kadar ara vermek zorunda kaldım. 
Sonra geri döndüm ve çok çalıştım. 
Şimdi bulunduğum yerdeyim. Hala en 
iyisini yapma adına çalışmaya devam 
ediyorum.

TÜRKİYE LİGİ CEZBEDİYORDU 
Dürüst olmak gerekirse Türkiye Ligi 

daha öncesinden beni cezbediyordu. 
Çünkü Dünya’nın ve Avrupa’nın önemli 
oyuncularının geldiği, takımlar arasında 
büyük rekabetlerin yaşandığı bir ligdi. 
Gelmek istiyordum. Türkiye’den bana 
tekliflerin olduğunu biliyordum. Ama 
aralarından Konyaspor en ciddi teklifle 
geldi. Dolayısıyla ben de yapılan bu tek-
lifi gördükten sonra buraya gelmek için 
çok fazla tereddüt etmedim.

 BU KADAR AGRESİF DEĞİLDİM
Sahadaki agresiflik çalışmayla geldi 

diyebilirim. Normalde saha içerisinde 
daha çok teknik ve hücuma yönelik bir 
oyuncuydum. Bu kadar agresif değilim-
dir. Ama tabi ki hayatın size sunduğu 
şartlar ve zorluklardan sonra karakteri-
nizde bazı değişiklikler oluyor. Bende 
takımıma daha faydalı hale gelmek için 
çok çalışıyorum ve saha içerisinde o ag-
resifliği gösteriyorum.

 RİSK ALAN BİR YAPIM VAR
 Artı yönümü takımı ve arkadaşlarım 

için oynamak olarak söyleyebilirim. Be-
nim için en başta gelen eksi yönüm ise; 
topla çok fazla oynamayı seven ve risk 
alan biri olabiliyorum. Bu tabi ki kaliteyi 
gösteriyor. Ama bu durum bazen takıma 
katkı olarak ortaya çıktığı gibi, zaman 
zamanda takıma olumsuz anlamda yan-
sıyabiliyor. Benim amacım bu durumu 
takımıma daha fazla artı yönde yansıt-
maya çalışmak. Bunun için gayret gös-
teriyorum.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ ÇOK İSTERİM
Futbolun içerisinde her an her şey 

olabilir. Ama Konyaspor ile UEFA Şam-
piyonlar Ligi’nde oynamayı çok isterim. 

Tabi başka bir takımda olabilir. Ama bu 
duyguyu Konyasporla yaşamayı daha 
çok istiyorum. Şimdi günü yaşıyorum 
ve Konyaspor ile UEFA Avrupa Ligi’nde 
oynuyorum. Burada takım başarısı için 
arkadaşlarımla birlikte her şeyimi sa-
hada vereceğim. Takım başarılı olursa 
otomatik olarak bireysel anlamda bizde 
başarılı olacağız. Bu da ilerleyen dö-
nemler için kendimize çizdiğimiz hedef-
lere ulaşmada belirleyici olacaktır.

AİLEMLE VAKİT GEÇİRİYORUM
Futbolcular olarak işimiz gereği çok 

fazla seyahat ediyoruz. Ailemizden uzak-
ta yaşıyoruz. Ama ben şahsi olarak duy-
gularımın beni ele geçirmesine ve öne 
çıkmasına izin vermiyorum. Aileye ço-
cuğun gelmesi durumu daha farklı hale 
getirebiliyor. Onun yanında olmak ve 
zaman zaman yaşadığınız stresi onunla 
atmak insana çok iyi geliyor. Bu konuda 
da verilen izinleri değerlendiriyorum. Ai-
lemle birlikte vakit geçiriyorum.

 İNANILMAZ BİR GECEYDİ
Taraftar bir takım için bu hangi spor 

branşında olursa olsun önemli bir des-
tekleyici etken. Bunu Vitoria Guimares 
maçında yaşadık. Bizim için gerçekten 
inanılmaz bir geceydi. Daha da iyilerinin 
olacağına inanıyorum. Çünkü Konyaspor 
taraftarının örnek bir taraftar olduğunu 
biliyorum. Alınan cezanın sona ermesiy-
le birlikte bizim yanımızda olmaya baş-
layacaklarına ve onlarla birlikte güzel 
sonuçlar alacağımıza inanıyorum.

BURADA MUTLUYUM
Konyaspor’da bulunmaktan ve bu 

büyük ailenin bir parçası olmaktan do-
layı çok mutluyum. İnşallah bundan 
sonraki süreçte takıma daha çok başarı 
getirip, taraftarlarımıza daha fazla başa-
rı yaşatırız. Tek isteğimiz; bundan sonra 
daha fazla taraftarımızı stadyumumuzda 
yanımızda görmek ve desteklerini arka-
mızda hissetmek…
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