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Selçuklu’dan
‘çevre’ başarısı

2018’de yeni
projeler gelecek

‘Hizmet için 
yeniden adayım’

Çevre 
bilinciyle ilgili 
çalışmalar 
hakkında 
bilgi veren 
Selçuklu 
Belediye 
Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Çevreci 
projelerle Türkiye’nin en iddialı 
ve başarılı belediyeleri arasında 
yer alıyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Pek çok tesisi 
2018 yılında 
hizmete 
açacaklarını 
belirten Me-
ram Belediye 
Başkanı Toru, 
yine farklı 
mahallelere kazandıracakları 
yeni tesislerin de ihale ve yapım 
süreçlerini bu yıl tamamlayacak-
larını belirtti.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Berberler ve Kuaförler 
Odası Olağan Genel Kurul ve 
Başkanlık Seçiminde yeniden 
aday olduğunu açıklayan mev-
cut Başkan Veli Baranok, “Yarım 
kalan işleri tamamlamak için 
yola devam ediyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

DOĞALLIĞI SUNAN 
MEKAN; GURME’Vİ

KONYA SANAYİSİ YENİ
ALANLARA AÇILIYOR

Gurme’vi yenilenen yüzüyle hizmette

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı: 

Gurme’vi Şarküteri ve Kahvaltı Salonu, restoran ve kasap 
konseptlerini de ekleyerek yenilendi. İşletme Sahibi Mus-
tafa Eroğlu, “Bu işi içinde meslek aşkı olmayan kesinlikle 
yapamaz” dedi.

2017 yılında ekonomide 
yakalanan rakamlarının 
2018 için umutları artırdığı-
nı belirten AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, 
“Konya’da sanayimiz yeni 
alanlara doğru açılım 
yapıyor. Bu kapsamda 
yerli otomobilin Konya’da 
üretilebilmesi de ayrıca 
büyük önem taşıyor” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE
03 Özel Yalçın’da

bursluluk sınavı 06 Pompalı tüfekle 
dehşet saçtı: 3 ölü 10 ‘Gençlere arıcılık 

teşvik edilmeli’

Geleceğin yazılım 
mühendisleri yetişiyor

Bilişim Garaj Akademisi, Oracle Academy işbirliği ve 
Milli Eğitim Bakanlığın destekleri ile ana sınıfından 
lise yıllarına kadar tüm öğrencilere bilgisayarlara 
istediklerini yaptırmak için kullanacakları kodlama 

eğitimine büyük önem veriyor. n SAYFA 17’DE

Konya’da düzenlenen ASKON’un 10. Divan Toplantısına katılan 
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, sanayi tesislerinin dijital dönüşümü 

sağlayarak rekabet edebilir hale gelmek gerektiğinin altını çizdi. “Eğer 
biz bu dönüşümü sağlayamazsak büyümemizi sürdürebilir kılmamız 

mümkün değil” diyen Bakan Elvan, Organize sanayi bölgelerine tasarım 
ve dijital dönüşüm merkezleri kurulacağını söyledi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

Elvan: ‘Sanayi,
dijital dönüşümle 

büyüyecek’

Büyükşehir’den Yunak’a 60 milyonluk yatırım!
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek, 
ilçe yatırım programları 

kapsamında gittiği Yunak’ta 
vatandaşlarla buluştu. Başkan 

Akyürek, Yunak’a bugüne 
kadar 60 milyon liralık yatırım 

yaptıklarını, yeni yatırımların da 
arka arkaya geleceğini söyledi.

n HABERİ SAYFA 14’TE

“Amacımız Konya ve 
Konyalıların için ticari 

faaliyetlere katkı sağlamak” 
diyen KONSİAD Konya 

Şube Başkanı Hasan 
Hüseyin Aydın, serbest 

bölge tartışmalarına 
değinerek, “Konyalılar olarak 
Serbest Bölge için, siyasi bir 
ortam oluşturamadık” dedi

2018’DE DE KONYA İÇİN 
PROELER ÜRETECEĞİZ

KONSİAD Konya Şube Başkanı 
Hasan Hüseyin Aydın, KONSİ-
AD Konya Şubesi yönetimini ta-
nıttı, faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi. “KONSİAD olarak sana-
yicimizin üreticimizin, ticaretle 
uğraşan bütün esnaflarımızın 
yanındayız” diyen Aydın, Kon-
ya için projeler yürüteceklerini 
söyledi.

SERBEST BÖLGE İÇİN
BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Son günlerde yenide gündeme 
gelen Serbest Bölge tartışmala-
rına da değinen Aydın,  “Kon-
yalı olarak serbest bölgenin 
tanımını bizler iyi anlayamadık. 
Konyalılar olarak Serbest Bölge 
için siyasi bir ortam oluşturama-
dık. Bu konuda STK’larla, yerel 
yönetimlerle hep beraber çalış-
malıyız” dedi.  n SAYFA 17’DE

Yerel basın can suyu bekliyor
Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu, Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu heyeti ile yaklaşık 
2 saat görüşerek, yerel basının 
acil çözüm bekleyen sorunlarına 
ilişkin bilgi aldı, çözüm önerileri 
konuşuldu. 
BİK Genel Kurul Üyesi Mustafa 
Arslan, “Kamu görevi icra etmekte 
olan yazılı basınımızın hayatiyetini 
devam ettirebilmesi açısından 
resmi ilan fiyat tarifesinde yapılacak 
artış can suyu olacaktır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Serbest bölge çağrısı!
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Konya’da düzenlenen ASKON’un 10. Divan Toplantısına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,  Türkiye’nin 2017’de otomotiv, demir-
çelik ve diğer sektörlerde önemli oranda büyüdüğünü söyledi. Bakan Elvan, “2018’de sanayinin dijitalleşmesini sağlamalıyız” dedi 

‘2018’de sanayi dijitalleşmeli’
Anadolu Aslanları İşadamları 

Derneği (ASKON), 10. Divan Top-
lantısı Konya’da, Bayır Diamond Ho-
tel-Convention Center’da düzenlen-
di. Programa Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan, Vali Yakup Canbolat, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek,  İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman, AK Parti Konya Milletvekil-
leri Ziya Altunyaldız, Halil Etyemez,  
Muhammet Uğur Kaleli, ASKON Ge-
nel Başkanı Hasan Ali Cesur, ASKON 
Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükçü, ASKON Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, şube başkanları ve divan 
üyeleri katıldı. 

“FETÖ DENİLEN YILANIN BAŞI VE 
AVENELERİ KUMPASLAR ÜRETTİLER’’

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali 
Cesur, 2017 yılını değerlendirerek, 
2018 yılına ilişkin öngörülerde bulun-
du. Cesur, “Hamdolsun 2017 yılında 
çıkartılan tüm krizlere rağmen, ülke 
olarak başta milletimiz ve hükümeti-
miz olmak üzere dirayetli bir duruşla 
dik durarak bütün bu oyunların üs-
tesinden gelebildik. Bu ancak milli 
şuur ve vatanseverlikle olabilecek bir 
şeydi ve bu milletin evlatları bunu 
çok şükür Allah’ın izniyle başardı.  
Hepinizce malum FETÖ denilen yı-
lanın başı ve avenelerini bağırlarına 
basanlar, ülkemiz aleyhinde bu vatan 
hainlerinin peşine düşerek olmadık 
kumpaslar ürettiler. Ne var ki, hak 
bir idi, doğru bir idi, dünya 5’ten kat 
ve kat büyük idi. Nitekim mazlu-
mun sesi olan ülkemiz Türkiye, hem 
kendi haklılıklarını hem de dünya 
üzerindeki masumların haklarını ko-
ruyabilecek yiğitlere sahip olduğunu 
gösterdi. Bu hususta yüce Rabbimize 
ne kadar şükretsek azdır. Ülkemizi 
ve milletimizi en güzel şekilde temsil 
etmek istiyoruz. Malumunuz bir dö-
nem FETÖ yapılanmasının TUSKON 
çatısı altında neler yaptıklarını gördü-
nüz. Sözde Müslüman Türk iş adamı 
vasfı ile ülkemizden referanslar alıp 
dünyanın dört bir yanında cirit atıyor-
lardı. Amaçları ve gayelerini hepimiz 
net bir şekilde gördük. Bu zehirli yapı 
gün geldi, milletinin üzerine tank 
oldu, uçak oldu, bomba oldu, yağdı. 
ABD’den yönetilen bu yapı, hala dış 
mihraklarla kol kola olup ülkemiz 
üzerinden algı operasyonu yapmaya 
devam ediyor. ABD’de görülen ‘Reza 
Zarrab Davası’ bunun en somut deli-
li. Peki milletine ve devletine sevdalı 
Anadolu Aslanları, bu pervasızlığa 
sessiz mi kalacaktı? Asla hayır. Var 

gücümüzle koşturarak cihana Müslü-
man bir tüccarın nasıl olması gerekti-
ğini öğretme zamanı gelmiştir artık” 
ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE EMİN ADIMLARLA 
YOLUNDA İLERLİYOR 

AK Parti Konya Milletvekili ve 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yonu Başkanı Ziya Altunyaldız da, 
“Toplantımızın üreten sanayi şehri, 

tarım şehri, kültür lojistik ve ulaşım 
şehri Türkiye’nin kalkınmasına bü-
yümesine destek veren  Konya’da 

olmasının ayrı bir değeri var. O açı-
dan da toplantımızın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.  Türkiye son 15 
yılda üretim ekonomisi ile ve üretimi 
yurdun dört bir sathına yaymak sureti 
ile küçük ve orta işletmelere entegre 
bir yapı kurmak ve bu yapı ile küresel 
anlamda pazarlama entegre etmek 
suretiyle refahı tabana yaymak  sureti 
ile üreten ve büyüyen Türkiye haya-
li yolunda emin adımlarla yürümeye 
devam ediyor” dedi.  

2017’DE SAĞLIKLI 
BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin 2017’de otomo-
tiv, demir-çelik ve diğer sektörlerde 
önemli oranda büyüdüğünü ifade 
eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
“Makine teçhizat üretiminde yüzde 
15,3’lük büyümenin gerçekleşti. ba-
zılarının ise ihracattaki ve üretimdeki 
bu artışı görmezden geldi. Türkiye 
geçen yıl 1,5 milyonun üzerinde oto-
mobil üreterek  2017’de sağlıklı bir 
büyüme gerçekleştirdi.  Her sektörde 
büyümelerin meydana gelmesi ile 
birlikte yatırımların büyümeye katkı-
sının yüzde 12’nin üzerinde gerçek-
leşti” dedi.

Muhalefetin 2017 yılı 3. çey-
reğindeki büyümesine “hormonlu 

büyüme” demesini sert bir şekilde 
eleştiren Elvan, “Biz 2017 yılında 
gerçekleştirdiğimiz bu büyüme karşı-

sında içeride ve dışarıda bu büyüme 
performansı rahatsız olan kesimlerin-
de boş durmadığını gördük. 3. çeyrek 
büyümesinin açıklanmasından sonra 
‘bu büyüme hormonlu büyüme’ de-
diler. ‘Biz bunu hissetmedik’ dediler. 
Otomobilde, demir çelikte hangi sek-
töre bakarsanız bakın ciddi bir büyü-
me artışı olduğunu görüyoruz. İhracat 
artışı olduğunu görüyoruz. Bunlar, 
ne ihracattaki artışı hissediyorlar ne 

büyümedeki artışı hissediyorlar. 1.5 
milyonun üzerinde araç üreten ülke-
yi Türkiye’yi görmek istemiyorlar. O 

kadar sağlıklı bir büyüme gerçekleş-
tirdik ki, 2017 yılında hemen hemen 
sektörde bir büyüme söz konusu. 
Yatırımlarımızın büyümeye katkısı 
yüzde 12’nin üstünde. Sanayinin bü-
yümeye katkısına baktığımızda yüz-
de 14,8’lik bir büyüme performansı 
görüyoruz. Bunlar elle tutulur, gözle 
görünür ürünler” ifadelerini kullandı.

“2018 YILINDA 
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
2017’deki büyümenin 2018’de 

de devam edeceğini belirten Kalkın-
ma Bakan Lütfi  Elvan, “İnşallah 2018 
yılında bir yandan ihracatta artış diğer 
taraftan yatırımlarımızdaki artış bir 
bütün olarak üretimimizdeki artışla 
büyümeye güçlenmeye devam ede-
ceğiz. Küresel değer zincirinden daha 
fazla pay almamız gerekiyor. Daha 
fazla katma değeri yüksek ürünler 
üretmemiz gerekiyor. İşte hükümet 
olarak biz de hem orta vadeli progra-
mımızda hem de 2018 yılına yönelik 
çok ciddi tedbirler aldık. Burada arzu 
ettiğimiz şey şudur; birincisi büyü-
menin bundan sonrada sürdürülebilir 
olması. İkincisi rekabet gücümüzün 
daha da arttırılması. Üçüncüsü büyü-
menin kapsayıcı olması ve toplumun 
her kesimine dokunacak bir yapısını 

olması. Dördüncüsü mutlaka verim-
liliği esas alan bir yaklaşım içinde 
büyümemizi sürdürmemiz gerekiyor. 

Bundan sonraki süreçte enflasyon 
aşağı inmeye devam edecek. 2018’de 
sanayinin dijitalleşmesini sağlama-
lıyız. Mevcut sanayi tesislerimizin 
dijital dönüşümünü sağlayıp, gerçek 
anlamda dünyada rekabet edebi-
lir konuma getirmemiz gerekiyor. 
Katmanlı üretimden bahsediyoruz, 
‘sanayi 4.0’ diyoruz. Eğer biz bu dö-
nüşümü sağlayamazsak büyümemizi 
sürdürebilir kılmamız mümkün değil. 
Her birinizin sanayinin bu dönüşümü 
yönünde adım atması gerekiyor. Or-
ganize sanayi bölgelerimize tasarım 
ve dijital dönüşüm merkezleri kura-
cağız. Bu merkezlerimiz sanayicilere 
danışmanlık yapacak. Eğitim faaliyet-
lerinde bulunacak ve tesislerde dijital 
dönüşümü sağlayacak mekanizmayı 
ortaya koyacaklar. Bu yönde Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla 
yoğun çalışmalar yürütüyoruz” dedi

İŞYERİ AÇMA İZİN VE RUHSAT 
SÜREÇLERİNİ YDO’LAR YÜRÜTECEK

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan iş 
dünyasını rahatlatacak bir müjde-
li haber verdi. İşyeri  açmak isteyen 
bir çok girişimci tarafından şikayet 
konusu haline gelen işyeri açma izni 
ve ruhsat sürecini tek elden yürüt-
me kararı aldıklarını açıklayan Elvan, 
Yatırım Destek Ofislerinin  iş açmak 
isteyenlerin yerine tüm süreci tek 
elden yürüteceği müjdesini verdi.  
Çalışmayla ilgili bu yıl İstanbul Kal-
kınma Ajansı bünyesinde pilot bir 
uygulama yaptıklarını belirten Bakan 
Elvan 2018 yılı içinde 3-4 ilimizde bu 
uygulamanın hayata geçirilerek, tek 
bir merkezden izin ve ruhsat işlerinin 
halledilebileceğini söyledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan

ASKON Genel Başkanı 
Hasan Ali Cesur

AK Parti Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a hediye takdim etti. Bakan Elvan da programa destek verenlere plaket verdi. 
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Özel Yalçın’ın bursluluk sınavı 
yoğun katılımla gerçekleştirildi 

Yalçın Eğitim 
Kurumları ve Yalçın 
Özel Öğretim Kurs-
ları bursluluk Sınavı, 
6- 7 Ocak 2018 ta-
rihlerinde gerçekleş-
tirilirken, sınavı 9, 10 
ve 11 sınıf öğrencileri 
yoğun ilgi gösterdi.

Bursluluk sınavı 
hakkında bilgi akta-
ran Yalçın Eğitim Ku-
rumları Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Yalçın Özel Öğretim Kursları 
Kurucusu Mehmet Yalçın, şun-
ları söyledi: “Kurumumuz tara-
fından organize edilen ve 6–7 
Ocak 2018 tarihlerinde yapılan 
Bursluluk sınavı Merkez ve Zin-
dankale şubemizde 9, 10 ve 11 
sınıf öğrencilerinin katılımıyla 

gerçekleştirildi. 
9 ve 10 sınıf öğ-
rencileri 6 Ocak 
2018 Cumarte-
si günü, 11 sınıf 
öğrencileri ise 7 
Ocak 2018 Pazar 
günü Merkez ve 
Zindankale şube-
mizde bursluluk 
sınavına katılmış-
lardır. Öğrencile-

re Matematik(20), Türkçe(20). 
Sosyal (20) ve Fen bilgisi(20) 
soru olmak üzere toplamda 
80 soru soruldu ve 90 dakika 
süre verildi. Hayallerinizle olan 
randevunuza geç kalmayın slo-
ganıyla çıktığımız Yalçın Özel 
Öğretim Kursları Bursluluk Sı-
navına katılımın geçen yıllara 

göre daha çok yoğun ilgi ve katı-
lımın olması bizleri mutlu etmiş-
tir. Bu bursluluk sınavındaki ilk 
hedefimiz öğrencilerin eğitim ve 
başarılarını test etmelerini, sı-
nav stresini atmalarını, hem de 
sınav tecrübesi kazanmalarıdır. 
Bursluluk sınavında başarılı olan 
öğrenciler Yalçın Kurumları ve 
Yalçın Özel Öğretim Kursları yö-
netimi tarafından belirlenen 11 
sınıf öğrencisine 6 bin TL eğitim 
bursu, 10. sınıf öğrencisine 4 
bin TL eğitim bursu, 9 sınıf öğ-
rencisine 3 bin TL eğitim bursu 
kazanarak, eğitim alacaklar. Yal-
çın Öğretim Kursları Bursluluk 
sınavına katılan tüm öğrencile-
rimize ve velilerimize teşekkür 
ediyoruz.” 
n HABER MERKEZİ

Mehmet Yalçın

TGK heyeti, Başbakan Yardımcısına basının acil sorunlarını iletti. BİK Genel Kurul Üyesi Mustafa Arslan, “Kamu görevi icra etmekte 
olan yazılı basınımızın hayatiyetini devam ettirebilmesi açısından resmi ilan fiyat tarifesinde yapılacak artış can suyu olacaktır” dedi 

‘Resmi ilan fiyat tarifesindeki
artış, Şubat’ta hayata geçmeli’

Başbakan Yardımcısı Hakan Ça-
vuşoğlu, Türkiye Gazeteciler Konfe-
derasyonu heyeti ile yaklaşık 2 saat 
görüşerek, yerel basının acil çözüm 
bekleyen sorunlarına ilişkin bilgi aldı.

Bursa’da gerçekleşen görüş-
mede Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu’na bilgi veren Türkiye 
Gazeteciler Konfederasyonu Genel 
Başkanı Nuri Kolaylı, Anadolu Gazete 
Sahipleri Temsilcisi, Basın İlan Kuru-
mu (BİK) Genel Kurul Üyesi Mustafa 
Arslan ve TGK Genel Başkan Yar-
dımcısı Sefa Özdemir, aciliyet bekle-
yen 3 konunun Ocak ayında çözümü 
için çaba gösterilmesini talep etti. 

Başbakan Yardımcısı Hakan Ça-
vuşoğlu’na, resmi ilan fiyat tarifesi 
artışı,  yerel basın kuruluşlarından 
istenen vadesi geçmiş vergi borcu 
yoktur belgesi ibrazı ve basın çalışan-
larının emeklilikteki fiili hizmet süresi 
indirimi konuları iletildi. 

RESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ
Yerel basın için adeta can suyu 

konumunda olan Basın İlan Kurumu 
resmi ilan fiyat tarifesi artışını Başba-
kan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na 
aktaran Anadolu Gazete Sahipleri 
Temsilcisi, Basın İlan Kurumu (BİK) 
Genel Kurul Üyesi Mustafa Arslan, 
2017 yılında resmi ilan fiyat tarifesin-
de değişikliğe gidilmediğine dikkat 
çekti. 

Özellikle gazetelerin girdi fiyatla-
rında olağanüstü artışlar söz konusu 
olduğunu vurgulayan Arslan, “Dövi-
ze dayalı kağıt, boya, kalıp ve başkaca 
sarf malzemelerindeki artış, personel 
ve işletme giderlerindeki artışların 
yanı sıra resmi ilanların yayınında 
düşüşler söz konusu oldu. Bu zaman 
zarfında FETÖ hain darbe girişiminin 
etkisi ile idareler doğrudan alım yo-
lunu tercih etti. Ayrıca, Doğu ve Gü-
neydoğu illerimizde, bölücü terör ör-

gütü nedeni ile gazete ilansız hizmet 
alımı ve yapım işleri daha da ağırlık 
kazandı. Acil alım, doğrudan temin, 
işleri bölme ya da tek kalemde top-
lama gibi yollarda ilandan kaçınma 
yöntemleri maalesef ağırlık kazan-
mıştır. Özel reklam gelirleri de bu 
dönemde önemli ölçüde düştü. So-
nuç olarak; kamu görevi icra etmekte 
olan yazılı basınımızın hayatiyetini 
devam ettirebilmesi açısından resmi 
ilan fiyat tarifesinde yapılacak artış 
can suyu olacaktır. BİK Genel Kuru-
lu, Kasım ayı toplantısında Hüküme-
timize yaptığı çalışmayı arz etti. İki 
yıllık enflasyon rakamlarının altında 
yapılan teklif zat-ı alinizin tensip ve 
hükümetimizin kabulüne sunuldu. 
2018 Ocak ayı itibari ile geçerli olma-
sı beklentisi içinde olduğumuz tarife-

nin kabul edilerek Şubat’ta yürürlüğe 
girmesi, yerel basın kuruluşlarının en 
büyük beklentisidir.”

VERGİ BORCU YOKTUR
 BELGESİ İBRAZI

Çözüm bekleyen sorunlardan 
birinin, 5 Aralık 2017 tarihli resmi 
gazetede yayımlanan Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 
Kanun’dan kaynaklandığına dikkat 
çeken Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı 
da, “23 Aralık 2017 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayımlanan uygulama tebliği 
ile; Valilik görev alanındaki gazeteler 
ile birlikte BİK görev alanındaki ga-
zetelere yapılan resmi ilan ve reklam 
ödemelerinin 2 bin lirayı aşan kısım-
larına ilişkin  ‘vadesi geçmiş borcu 
yoktur’ belgesi ibraz etme zorunlulu-

ğu getirilmiştir” dedi. Buna göre BİK 
tarafından her ayın 15 ve 30’unda 
yapılan ödemeler için resmi ilan ve 
reklam yayımlama hakkını haiz ga-
zetelerin, iki kez söz konusu belgeyi 
ibraz etmek durumunda kalacağını 
ifade eden Kolaylı, çözüm önerisini 
şöyle özetledi: “Kanun ve bağlantılı 
olarak tebliğ, kapsam içine giren iş ve 
işlemlerin hangilerinde bu zorunlulu-
ğun aranmayacağını belirleme yet-
kisini Maliye Bakanı’na veriyor. Bu 
durumda Maliye Bakanı’nın ‘resmi 
ilan ve reklam yayını ile alakalı iş ve 
işlemler kapsam dışıdır’ kararı ver-
mesi, hem kurum şubesi olan yerler 
hem de valilik görev alanındaki ga-
zetelerimizden ‘vadesi geçmiş borcu 
yoktur yazısı’ isteme zorunluluğunu 
ortadan kaldıracaktır.”

BASINDA FİİLİ HİZMET 
SÜRESİ İNDİRİMİ

Görüşmede, basın çalışanları-
nın zor şartlarda ve kısıtlı ekonomik 
olanaklarla günün 24 saati özveriyle 
görev yaptığına da dikkat çeken TGK 
heyeti, sorunu ve çözüm önerisini 
şöyle özetledi: “Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
40. maddesi dayanak olmak üzere 
Emeklilik Genel Müdürlüğü’nce ya-
pılan duyuru ile 2.5 yıllık fiili hizmet 
indiriminden yararlanılacak sürelere 
izin ve tatil günleri ile rapor ve eğitim 
dönemlerinin dahil olmadığı açıklan-
mıştır.  Bu açıklama 4 Kasım 2017’de 
yapıldı. Bilindiği gibi meslektaşları-
mızın 2008 yılı öncesi 5 yıl olan yıp-
ranma süresi, basın kartı şartına bağ-
lanılarak 2,5 yıla indirilmişti. Şimdi 

bu sürenin fiilen 2 yılın altına inmesi 
söz konusu. Yazılı basında halen 9 
bine yakın fikir işçisi meslektaşımız 
çalışmakta, bu meslektaşlarımızın 3 
bin kadarı basın kartı taşımaktadır. 
Yapılacak yeni düzenleme ile basın 
kartı şartının kaldırılarak, 2,5 yıllık 
süre üzerindeki izin vb. hesap dışı 
dönemlerin iptalini istiyoruz.”

BAKAN ÇAVUŞOĞLU:
SORUNLAR GÜNDEMİMİZDE

TGK heyeti tarafından ifade edi-
len sorunların basın için taşıdığı öne-
mi bildiğini ifade eden Başbakan Yar-
dımcısı Hakan Çavuşoğlu da, verimli 
bir toplantı olduğunu söyledi. Bakan 
Çavuşoğlu, ““Kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesi demokratik ve şeffaf 
toplum olmanın öncelikli gereklerin-
dendir. Gece gündüz demeden hal-
kın tarafsız, eksiksiz ve doğru haber 
akışıyla bilgilendirilmesi için görevle-
rini yapan değerli basın mensupları-
mız, bu noktada çok önemli bir görev 
icra etmektedirler.  Büyük bir hassa-
siyetle görev yapan basın mensupla-
rımıza destek olmak, elbette biz siya-
setçilerin de görevidir. Basın Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
ile Basın İlan Kurumu’nun yürüttüğü 
hizmetlerden hem ulusal hem de ye-
rel basında görev alan gazetecilerin 
etkin bir şekilde yararlanması yegâne 
arzumuzdur” dedi. 

Ziyaretin ardından Türkiye Ga-
zeteciler Konfederasyonu Genel Baş-
kanı Nuri Kolaylı, Basın İlan Kurumu 
Genel kurul Üyesi Mustafa Arslan ve 
TGK Genel Başkan Yardımcısı Sefa 
Özdemir ile fotoğraf çektiren Baş-
bakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğ-
lu, Ankara’ya döndüğünde kendine 
iletilen sorunlara ilişkin net adımlar 
atılmasını sağlayacağını sözlerine 
ekledi.
n HABER MERKEZİ 

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurul Üyesi Mustafa Arslan, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve 
TGK Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na, acil çözüm bekleyen sorunlar hakkında bilgi verdiler.
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Yöresel ve doğal ürünleri ile Kon-
yalı vatandaşların damak lezzetine 
hitap eden Gurme’vi Şarküteri ve 
Kahvaltı Salonu kendine yeni konsept 
oluşturdu. Restoran ve kasap konsep-
tiyle yenilenerek hizmetlerine devam 
eden Gurme’vi, müşterilerinin ilgisi 
sayesinde her geçen gün büyümeye 
devam ediyor. 

Gurme’vi Şarküteri ve Kahvaltı 
Salonu İşletme Sahibi Mustafa Eroğlu 
dünyanın en lezzetli kahvaltısını va-
tandaşlarına sunduklarını belirterek, 
“2013 yılında şarküteri ve kahvaltı 
salonu konsepti ile hizmet vermeye 
başladık. Şarküterimizde tamamen 
doğal ve yöresel ürünler bulunuyor. 
İnsanlar kahvaltımızı takdir ettiği için 
bizde yenilikler yapmaya karar ver-
dik. Bu kapsamda da şarküterimize, 
restoranımızı ve kasap konseptimizi 
ekledik. Kasap reyonumuzda; Marine 
edilmiş etler, parça etler, köfte çe-
şitleri ve ızgara çeşitleri bulunuyor” 
dedi. 

GURME’Vİ ARTIK RESTORAN 
KONSEPTİNDE DE HİZMET VERECEK!

Gurme’vi Şarküteri ve Kahvaltı 
Salonu İşletme Sahibi Mustafa Eroğlu 
işletmenin 2013 yılında kurulduğunu 
belirterek kahvaltı konseptine kasap 
konseptini de eklediklerini ifade etti. 
Bu doğrultuda restoran havasını iş-
yerlerinde yakaladıklarını vurgulayan 
Eroğlu sözlerine şu şekilde devam etti: 
“2013 yılında şarküteri ve kahvaltı sa-
lonu konsepti ile hizmet vermeye baş-
ladık. Şarküterimizde tamamen doğal 
ve yöresel ürünler bulunuyor. Hem 
satış hem de aynı ürünlerden oluşan 
kahvaltı menüsü seçeneklerimiz var. 
Gün geçtikçe kahvaltımıza ilgi duyan 
müşterimiz artıyor. İnsanlar kahvaltı-
mızı takdir ettiği için bizde yenilikler 
yapmaya karar verdik. Bu kapsamda 
da şarküterimize, restoranımızı ve ka-
sap konseptimizi ekledik. Kasap reyo-
numuzda; Marine edilmiş etler, parça 
etler, köfte çeşitleri ve ızgara çeşitleri 
bulunuyor. Ayrıyeten birde fırınımız 
var burada da değişik lezzetlerden 
Sivas katmerini, lahmacunu ve kendi 
ekmeklerimizi müşterilerimize sunu-
yoruz.”

KASAP KONSEPTİNDE Kİ 
ETLER TAMAMEN DOĞAL!

Restoran da ki kasap ürünlerinin 
tamamen doğal olduğuna değinen 
Eroğlu, büyükbaş hayvanları seçerek 
kendilerinin kestiğini söyleyerek, “İş-
yerimizde dekorasyon anlamında da 
değişikliklerimiz oldu. Yani kahvaltı 
konseptimizi biraz daha restoran şek-

line taşıdık. Şuanda alt ve üst katta 
iki adet salonumuz bulunuyor. Mut-
fağımızda açık mutfak olarak dekore 
edildi. İşyerimizde her türlü denetle-
meye açık bir şekilde hizmet veriyor. 

Etlerde özellikle kuzu ve dana eti ter-
cihimiz oluyor. Büyükbaş hayvanları 
seçtikten sonra kesimlerini yaptırarak 
doğal bir lezzet sunuyoruz. Tercihimiz 
genellikle yaylım hayvanları oluyor. Et 
ürünlerimiz tamamen helal sertifika-
lıdır. Kısmet olursa çok yakında da 
kendi çiftliğimizi kuracağız ve burada 

yetiştirdiğimiz hayvanların etini de 
satışa sunacağız” dedi. 
DÜNYANIN EN LEZZETLİ KAHVALTISINI 

KONYALILARA SUNUYORUZ!
Dünyanın en lezzetli ve güzel 

kahvaltısını insanlara sunduklarını 
belirten Eroğlu, “Kahvaltımızı serpme 
kahvaltı olarak sunuyoruz. Kahvaltı-
da kullanılan hiçbir ürünü dışarıdan 
veya marketlerden tedarik etmiyoruz. 
Müşterilerimize evlerinde hazırlaya-
mayacağı bir kahvaltı sunduğumuz 
için takdir ediliyoruz. Bu sebepten 
dolayı müşteri sayımız her geçen gün 
artıyor. İnsanlara lezzeti doyurma-
ya yönelik ikramlarda bulunduk ve 
kahvaltı menülerinde oldukça cömert 
davrandık. Peynir çeşitlerinde tama-
men yöresel çalışıyoruz. Her yörenin 
peyniri bulunuyor ve kahvaltımızda 
6 çeşit peynir tabağımız var. Orga-
nik reçel bulmak çok zor olduğu için 
mevsimlerinde reçelleri kendimiz 
üretiyoruz. Yüzde 100 katkısız kristal 
şekerden üretim yapılıyor. Yeni kon-
septimizde katmerimiz ve pidemiz sı-
cak bir şekilde kahvaltıya servis edile-

cek. Dünyanın en lezzetli kahvaltısını 
Konyalılara sunuyoruz” diye konuştu. 

KENDİMİZ ÜRETTİĞİMİZ İÇİN 
FİYATLARIMIZDA UYGUN!

Fiyatların son derece uygun ol-
duğunu da sözlerine ekleyen Eroğlu, 
‘Ürünlerimizi kendimiz ürettiğimiz 
için de uygun fiyatlara geliyor’ dedi. 

Ayrıca Eroğlu, marine edilmiş etlerin 
mutlaka tadılması gerektiğini de be-
lirterek; “2013 yılında salonumuzu 
açtığımızda en büyük menü fiyatımız 
25 TL idi. Açtığımızdan beri fiyatlar-
da hiçbir değişiklik yapmadık ve bu 
şekilde de devam ediyoruz. Genelde 
yukarıya doğru değil de aşağıya doğ-
ru bir büyüme seyrediyoruz. Ürünleri 
daha çok alarak daha az fiyatlara maal 
etmeyi hedefliyoruz. Ürünlerimizi 
kendimiz ürettiğimiz için de uygun 
fiyatlara geliyor. Bu konuda da bir 
değişiklik yapmadık ve yapmayı da 
düşünmüyoruz. Restoran konsepti-
mizde de yine çok uygun fiyatlara et 
menülerimiz var. Çünkü özel olarak 
marine edilmiş o etleri insanlarımızın 
mutlaka tatmasını istiyoruz” dedi 

HİZMET SEKTÖRÜ, 
DÜNYANIN EN ZOR SEKTÖRÜ

Hizmet sektöründe her şeyden 
önce müşterinin memnun olması ge-
rektiğini söyleyen Eroğlu, dünyanın 
en zor sektörünün hizmet sektörü 
olduğunu savundu. Bu işle uğraşanın 
mesleğini kesinlikle sevmesi gerek-
tiğini de düşünen Eroğlu, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Dünyanın en zor 
sektörü hizmet sektörüdür. Hizmet 
sektöründe her zaman için mal aldı-
ğınız tedarikçinizi kollamalısınız ve 
müşterinizi memnun etmelisiniz. 
Yani herkes sizden bir şey beklemek-
tedir. Burada ki herkesle uğraşmak 
zorunda kalıyorsunuz. Bir esnafın işi 
az olduğu zaman moralinin en kötü 
olduğu zamandır. Maddi durumu iyi 
olan esnaflar popüler olalım düşün-
cesiyle bu tarz hizmet sektörüne giri-
yorlar. Aralarında başarılı olanları da 
oluyor, olmayanları da. Bu işi içinde 
aşk olmayan kesinlikle yapamaz. Her 
şeyden önce bu mesleği sevmeli.”
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Gurme’vi Şarküteri ve Kahvaltı Salonu, restoran ve kasap konseptlerini de ekleyerek yenilendi. 
İşletme Sahibi Mustafa Eroğlu, “Bu işi içinde meslek aşkı olmayan kesinlikle yapamaz” dedi 

Doğallığı sunan 
mekan; Gurme’vi

“Müşterilerimize evlerinde hazırlayamayacağı bir 
kahvaltı sunduğumuz için takdir ediliyoruz. Bu sebepten 
dolayı müşteri sayımız her geçen gün artıyor. İnsanlara 

lezzeti doyurmaya yönelik ikramlarda bulunduk ve 
kahvaltı menülerinde oldukça cömert davrandık”

Gurme’vi Şarküteri ve Kahvaltı Salonu 
İşletme Sahibi Mustafa Eroğlu işletmenin 

2013 yılında kurulduğunu belirterek 
kahvaltı konseptine kasap konseptini de 

eklediklerini ifade etti.
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2017 yılında ekonomide yakalanan rakamların 2018 için umutları artırdığını belirten AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Konya’da 
sanayimiz yeni alanlara doğru açılım yapıyor. Bu kapsamda yerli otomobilin Konya’da üretilebilmesi de ayrıca büyük önem taşıyor” dedi 

2017 rakamları 2018’de ümitleri artırdı 
AK Parti Konya İl Başkanı Ha-

san Angı ülke ve Konya gündemi-
ni değerlendirdi.2018 yılının ilk 
haftasına Konya’da çok önemli ve 
faydalı programların düzenlediği-
ni ifade eden Angı, “Geçtiğimiz 
hafta Salı günü hem ülke günde-
mini hem de 2017’yi değerlen-
direrek 2018 ile ilgili beklentileri 
ortaya koyduğumuz İstişare ve 
Değerlendirme Toplantımızı ger-
çekleştirdik. Perşembe günü de 
AK Parti Genel Merkez Ekono-
mi İşleri Başkanlığının Şehirlerin 
Ekonomik Beklentileri programı-
nın Konya ayağını gerçekleştirdik. 
Bu program kapsamında 15 yılda 
AK Parti iktidarlarının şehrimize 
kazandırdığı yatırımların değer-
lendirmelerini görme, aksaklıklar 
varsa ne olduğunu tespit etme, 
kısa ve uzun vadede şehrin gele-
ceğine dair neler yapılması gerek-
tiğini hem teşkilat kademesindeki 
arkadaşlarımızla hem de iş dün-
yasının temsilcileriyle değerlen-
dirme fırsatı bulduk.  Bu çalışma 
hem bize bugüne kadar yapılan 
çalışmaların etkinliğini görme 
hem de bundan sonrası ile ilgili 
beklentilerin neler olduğunu tes-
pit etme ve bize bir yol haritası 
belirlemede yardımcı olma adına 
son derece faydalı oldu. Bu ça-
lışmalardan sonra eski Kalkınma 
Bakanımız, AK Parti Ekonomi İş-
lerinden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile 
birlikte Konya’da farklı sektörler-

de faaliyet gösteren firmalarımı-
zı ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimiz 
hem şehrin sanayisinin geldiği 
noktayı görme adına hem de sa-
nayicilerimizin hükümetten ta-
leplerini birinci elden dile getirme 
adına önemliydi” dedi.

2017 RAKAMLARI
 YENİ YILDA ÜMİTLERİ ARTIRDI

2017 yılında ekonomide ya-
kalanan rakamlarının 2018 için 
umutları arttırdığını aktaran 
Angı,  “Ülkelerin ekonomik olarak 
büyümesinde yöneticilerin alacağı 
tedbirlerinin yanında iş dünyası-
nın geleceğe bakışı ve çalışmaları 
da büyük önem arz ediyor.  

Geçtiğimiz yıl ülke olarak ya-

şadığımız pek çok olumsuzluklara 
rağmen milletimizin ülkesine ve 
iktidarına güveninin bir sonucu 
olarak dünyada rekor bir büyüme 
gerçekleştirdik. Bu çerçevede ih-
racatta yakalamış olduğumuz se-
viye 2018 için bizi daha da umut-
landırdı.  Konya için de yeni bir 
ihracat rekorunun kırılmasını da 

önemsiyoruz. Şehrimiz ihracatını 
her geçen yıl daha da arttırıyor. 
Bunun yanın da ihracat yapılan 
ürünlerdeki nitelik de yükseltili-
yor. Daha çok teknoloji katılmış, 
yüksek katma değerli, nitelikli 
ürünler üretmek zorundayız.  

Ekonomik olarak şehirlerin 
rekabetine doğru gidilen bir dün-
yada, Konya gibi alt yapısını ta-
mamlamış bir şehrin üretim ka-
lemlerinde de kendini daha farklı 
bir noktaya taşıması gerekiyor. 

Bu noktada AR-GE çalışmaları 
büyük önem taşıyor. 2017 yılında 
Konya’da 16 yeni AR-GE mer-
kezinin açılmasıyla birlikte şeh-
rimizdeki AR-GE merkezi sayısı 
20’ye ulaştı.Bunlar gelecek adına 
çok önemli gelişmeler.” şeklinde 
konuştu.
“YERLİ OTOMOBİL İÇİN KONYALI 

FİRMALARA BÜYÜK 
GÖREV DÜŞÜYOR”

Konya’nın yerli otomobil üreti-
mini alabilmesinde Konyalı firma-
ların otomobil üretimini yapacak 
5’li konsorsiyumun içinde olmala-
rının önemine dikkat çeken Angı, 
“Konya’da sanayimiz yeni alanla-
ra doğru açılım yapıyor. Bunların 
başında da enerji ve savunma sa-
nayinde yapılan üretimler geliyor. 

Bu kapsamda yerli otomobilin 
Konya’da üretilebilmesi de ayrı-
ca büyük önem taşıyor. Bunun 
için yerli firmalarımızın yerli oto-
mobil üretimini gerçekleştirecek 
konsorsiyuma dâhil olacak bir 

büyüklüğe ulaşmaları gerekiyor. 
Hükümetle birlikte yerelde sağla-
nacak bir takım teşviklerin yanın-
da bu oluşumun içinde yer alacak 
Konyalı firmalar, Konya’nın yerli 
otomobil için tercih edilmesinde 
çok daha etkili olacaktır. Otomo-
tiv sektörüne ilgi duyan, bu alan-
da sermeye birikimi ve tecrübesi 
bulunan firmaların bu hazırlığı 
yapmaları gerekiyor.” ifadelerini 
kullandı.
“KAMU TEK BAŞINA BİR İSTİHDAM 
ALANI OLARAK GÖRÜLMEMELİ”

Türkiye’nin yeni bir kamu yö-
netimi reformuna ihtiyacının ol-
duğunu sözlerine ekleyen Angı, 
“Kamuoyunda bilinen adıyla ta-
şeron uygulaması ortadan kaldı-
rılarak artık belediyeler ve kamu 
kurumlarında daimi hale gelecek 
yeni bir çalışma uygulamasına 
geçiliyor. Konu ile ilgili uygulama 
yönetmelikte yayınlandı ve ilgili 
müracaat süreçleri başladı. 

Türkiye’nin yeni bir kamu 
yönetimi reformuna ihtiyacı var.  
Kamu tek başına bir istihdam ala-
nı olarak görülmemesi gerekiyor.  
Özellikle gençlerimiz müteşebbis 
ruhuyla ülke ekonomisine katkıda 
bulunacak çalışmalar yapmalılar. 
Esas istihdam alanının bu ülkenin 
özel sektörü olduğunun farkına 
varılması gerekmektedir. 

İlkokuldan itibaren gençleri-
mizi geleceğe hazırlamak zorun-
dayız.” diye konuştu.   
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 

‘Elde edilen başarılar
Karatay’ı taçlandıracak’

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli ve beraberindeki Ka-
ratay Belediyesi Meclis Üyeleri, AK 
Parti Karatay 6. Olağan Kongresin-
de tekrar seçilerek güven tazeleyen 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç’e hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu

AK Parti Karatay ilçe binasında 
gerçekleşen toplantıda Başkan Han-
çerli güven tazeleyen İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ve yönetimde yer 
alan tüm Yönetim Kurulu Üyelerine 
başarılar diledi.  Başkan Hançerli, 
2004’te göreve geldikleri günden 
bugüne kadar yaptıkları çalışmalar-
dan bahsederek, ”Kurucu liderimiz, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önderliğinde ilk günkü 
aşkla, azim ve kararlılıkla memle-
ketimize hizmet etme noktasında 
teşkilatlarımızla uyum içerisinde 
çalışmaya devam ediyoruz. Rab-
bim, birlik, beraberlik ve kardeşlik 
duyguları içerisinde AK kadrolarla 
şehrimize, ülkemize, milletimize 
hizmet etmeyi sürdürmemizi nasip 
etsin hep birlikte daha iyiye daha 

güzele inşallah” dedi.
Başkan Mehmet Hançerli, insan 

odaklı çalışma gerçekleştiren AK 
Parti’nin önemli ayaklarından biri-
sinin de Karatay olduğunu belirte-
rek, “Teşkilatımızla beraber çalışa-
rak Karatayımıza hizmet ediyoruz. 
310 binin üzerinde nüfusu olan bir 
ilçede yüzde 80’lik oy oranları al-
mak kolay değil. Vatandaşlarımıza 
en iyi hizmeti sunabilmenin çabası 
ve gayreti içerisinde olmaya devam 
edeceğiz. Bugüne kadar elde edilen 
başarılar önümüzdeki dönemde de 
Karatayımızı taçlandıracak” ifadele-
rine yer verdi.  

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ise ziyaretten dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek Başkan Hançerli ve beraberin-
dekilere teşekkür etti. Karatay’a hiz-
met aşklarının ilk günkü heyecanla 
devam ettiğini söyleyen Genç;  “Bir-
lik ve beraberlik içerisinde ilçemizin 
her türlü sorunu üzerinde gerekli 
olan çalışmaları yapacağız” ifadele-
rini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Çevre bilinciyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Çevreci projelerle Türkiye’nin en iddialı ve başarılı belediyeleri arasında yer alıyoruz” dedi 

Çevreci projelerle Türkiye’nin 
en iddialı belediyeleri arasında

Selçuklu’da çevre bilinci artı-
yor. Selçuklu Belediyesi son 8 yılda 
377.510 konutta kapıda yüz yüze eği-
tim çalışması gerçekleştirdi.

Hayata geçirdiği temizlik ve geri 
dönüşüm projeleri ile Çevre Bakanlığı 
tarafından “Çevre Beratı” ile ödüllen-
dirilen Selçuklu Belediyesi, yürüttüğü 
geri dönüşüm projeleri ile hem doğa-
yı koruyor hem de ülke ekonomisine 
ciddi katkılar sağlıyor.Selçuklu Be-
lediyesi, Selçuklu Kaynağında Ayır-
ma Projesi (SELKAP) kapsamında 
çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 
Proje kapsamında site,market gibi 
yerlerde geri dönüşüm kafesi/kum-
barası, apartmanlarda geri dönüşüm 
poşeti, okul,kurum ve iş yerlerinde 
de iç mekan kutuları ile uygulama 
gerçekleştiriliyor. Ayrıca kapıda yüz 
yüze eğitim ile konut sakinlerine geri 
dönüşüm poşeti ve broşür verilerek 
bilgilendirme yapılıyor. 

50 BİN ADET BEZ TORBA DAĞITILDI 
Selçuklu Belediyesi son 8 yılda 

377.510 konutta kapıda yüz yüze 
eğitim çalışması gerçekleştirdi. Geri 
kazanım bilincinin oluşturulması 
amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl 
boyunca birçok çalışma yürütülüyor. 
Konutlarda yüz yüze eğitim yapan 
ekipler vatandaşlara poşet ve broşür 
vererek bilgilendirme yaparken çevre 
bilincinin genç nesillere kazandırıl-
ması amacıyla da Atıksan Toplama 
Ayırma Tesisi’nde yerinde uygula-
malı eğitim yapıyor. Geçtiğimiz yıl 
29 okuldan 2.522 öğrenci bu eğitim-
lere katıldı. Bu çalışmaların yanı sıra 
bez torba veya bio poşet kullanımını 

sağlamak ve çevreye olan duyarlılı-
ğını arttırmak amacıyla ilçenin farklı 
noktalarında 50 bin adet bez torba 
dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca atık pil 
kutusu dağıtılan okul, resmi kurum 
ve muhtarlık ofislerinden 20.326 kg 
atık pil toplandı. 

GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE 
BÜYÜK KAZANIMLAR SAĞLANDI 
Sürdürdüğü geri dönüşüm pro-

jeleri ile büyük ekonomik kazanımlar 
sağlayan Selçuklu Belediyesi, 2009 
yılından bu yana 127.039 ton karı-
şık ambalaj atığı ve 50.815 ton kağıt 
toplanırken 863.855 ağacın kesilme-
si önlendi. Ayrıca 38.111 ton plastik 
toplanarak, 533.554.000 kwh enerji 
tasarrufu, 12.704 ton cam toplana-
rak, 1.270.400 lt benzin tasarrufu 
sağlanırken, 12.704 ton metal top-
lanarak, 16.515.200 kg hammadde 

tasarrufu sağlandı.  
Selçuklu Belediyesi’nin hayata 

geçirdiği temizlik ve geri dönüşüm 
çalışmaları ile Türkiye’ye örnek bir 

belediye olduğunu ve bu çalışmalarla 
ödüllendirildiğini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Çevreci projelerle Türkiye’nin en id-
dialı ve başarılı belediyeleri arasında 
yer alıyoruz. Selçuklu’da 8 yıldır sür-
dürdüğümüz geri kazanım projesi 
(SELKAP) ile büyük mesafeler kat et-
tik. Ayrıca yıl boyunca ilçede sürdür-
düğümüz eğitim çalışmaları ile geri 
dönüşümün gelecek adına önemli bir 
kazanım 

olduğunu vurguladık. Tüm bu 
çalışmalarda hemşehrilerimizin des-
teği ile büyük kazanımlar sağladık. 
Yeni hizmet yılında da aynı özen ile 
çevreci projeleri uygulamaya devam 
edeceğiz.  Bu konuda duyarlılık gös-
teren tüm hemşehrilerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay



Kişi veya kişilerce boş bir arsadaki 
tuvalete domuz bağı yöntemiyle bağ-
lanarak ölüme terk edilen genç adam, 
tuvalete gitmek isteyen iki çocuk ta-
rafından bulundu. 

Olay, saat 21.30 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahalle-
si Konya-Beyşehir yolunun 10. kilo-
metresinde meydana geldi. İddialara 
göre, sabah saatlerinde henüz plakası 
belirlenemeyen bir araç içerisindeki 

kişi veya kişiler, henüz belirleneme-
yen bir sebeple domuz bağı yönte-
miyle bağlanan Muhammed C’yi (31) 
kullanılmayan tuvalete bırakarak olay 
yerinden kaçtılar. Muhammed C., ak-
şam saatlerine kadar olay yerinde kal-
dı. Beyşehir’den otostop çekerek bir 
tır ile Konya’ya gelen Kerem S. (16) ile 
Yusuf B. (16) tuvalete gitmek için tır-
dan inerek yol kenarındaki boş arazi-
ye gitti. Bu sırada Muhammed C.’nin 

yardım çığlıklarını duyan iki arkadaş 
2 kilometre uzaklıktaki uygulama ya-
pan trafik polislerine durumu bildire-
rek yardım istedi. Ekipler, kısa sürede 
olay yerine giderek Muhammed C.’yi 
bağlı olduğu yerden kurtardı. Uzun 
süre boyunca aç ve susuz kalan genç 
adam, olay yerine sevk edilen 112 acil 
servis ekiplerinin ilk müdahalesinin 
ardından Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına 

alındı.  Muhammed C.’yi bulan ço-
cuklardan Yusuf B, “Polis abilere ha-
ber verdik sonra buraya gelerek kur-
tadık. Biz arkadaşımla buraya geldik, 
ses gelince korktuk yola tekrar kaçtık. 
Bizi Beyşehir’den getiren şoför ben 
başıma bela alamam diyerek gitti. Po-
lis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya 
şüphelileri yakalamak için çalışma 
başlattı.
n İHA 
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Tablet ve para çalan hırsız yakalandı Kundaktaki bebeği ile uyuşturucu sattı!
Tablet ve para çaldıktan sonra 

kaçmaya çalışan şüpheli polise ya-
kalandı. Olay, saat 22.30 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Büyük Ayma-
nas Mahallesi Küçük Aymanas Cad-
desi’nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, uzun süre-
dir bölgede çeşitli evlerde meydana 
gelen hırsızlık olaylarının ardından 
ihbarlar üzerine geniş çaplı çalış-
ma başlatan Konya Asayiş Şube 
Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği 
ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri 
doğrultusunda önceden belirlenen 
hırsızlık şüphelisinin kullandığı oto-
mobili cadde üzerinde durdurmak 
istedi. Polis ekiplerinin “dur” ihta-
rına uymayarak kaçmaya başlayan 
şüpheli, kovalamaca sonucunda 
kısa sürede yakalandı. Durdurulan 
otomobildeki Ramazan Ç. (24) gö-
zaltına alınırken, araçta arama ya-
pan ekipler, aracın bir bölmesinde 2 
bin lira nakit para ve tablet ele ge-

çirdi. Gözaltına alınan şüpheli Kon-
ya Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
de sağlık kontrolünden geçirildikten 
sonra ifadesi alınmak üzere Hırsızlık 
Büro Amirliğine götürüldü.

Şüphelinin çaldığı malzemeleri 

sattığı ve para ile uyuşturucu mad-
de aldığı öne sürüldü. 

Öte yandan, gözaltına alınan 
Ramazan Ç’nin 2 farklı suçtan kaydı 
olduğu öğrenildi.
n İHA 

Antalya’da kundaktaki bebeğiy-
le uyuşturucu madde ticareti yapan 
kadının da aralarında bulunduğu 
5 şüpheli gözaltına alındı. Antalya 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, kentte uyuşturucu madde 
satan ve kullananlara yönelik ope-
rasyonlarını aralıksız sürdürüyor. 
Ekipler aldıkları istihbarat sonucu 
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’n-
de İ.K.O.’nun ikametinde yaptığı 
aramada 849.96 gram kokain, 14 
bin 217 adet ecstasy hap, 159.98 
gram toz ecstasy ele geçirdi. İkinci 
operasyonda, Muratpaşa ilçesi Ye-
nigün Mahallesi’nde M.A.’nın ika-
metinde yapılan aramada 1.5 gram 
esrar, 1 gram skunk ve hassas terazi 
bulundu. Ekipler, Muratpaşa ilçesi 
Yeşildere Mahallesi’nde iki adrese 
yaptıkları baskınlarda S.Ç. isimli ka-
dının üzerinde 8 adet ecstasy hap, 
A.Y. ve S.P.nin ikametinde ise 6.9 

gram esrar, 42 adet ecstasy hap ele 
geçirdi. S.Ç. isimli kadının kunda-
ğında bebeğiyle uyuşturucu madde 
sattığı ileri sürüldü. Gözaltına alı-
nan 1’i kadın 5 şüpheli emniyetteki 
ifadeleri sonrası sağlık kontrolünün 

ardından, “uyuşturucu veya uyuş-
turucu madde ticareti yapma veya 
sağlama” suçlarından adliyeye sevk 
edildi. S.Ç.’nin sağlık kontrolüne de 
kucağındaki bebeğiyle geldiği gö-
rüldü.  n İHA

4 katlı bir apartmanda oturan Cem K., binalarının yıkılıp yeniden yapılması için müteahhit 
A.S. ile anlaşan komşularının da bulunduğu büroya gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

Pompalı tüfekle 
dehşet saçtı: 3 ölü

Ereğli’de müteahhit bürosuna 
pompalı tüfekle ateş açılması sonu-
cu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır 
yaralandı. Olay, Hacı Mütahir Mahal-
lesi Çavuşlu Sokakta bulunan Aygın 
Apartmanında bulunan bir müteah-
hit bürosunda meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, 4 katlı bir apartman-
da oturan Cem K., binalarının yıkılıp 
yeniden yapılması için müteahhit 
A.S. ile anlaşan komşularının da bu-
lunduğu büroya gelerek pompalı tü-
fekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş 
sonucu ilk belirlemelere göre iş ye-
rinde bulunan 3 kişi olay yerinde ha-
yatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. 
Açılan ateş sonucu iş yerinde bulu-
nan İbrahim Gök (38), İsmail Kurtsal 
(53) ve Şaban Kurtsal (61) olay yerin-
de hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 
Müslüm Gök (48) ise, ilk müdahalesi 
olay yerinde yapıldıktan ambulansla 
Konya’ya sevk edildi. 

Olayın ardından adrese çok sa-
yıda polis ve ambulans sevk edildi. 
Saldırıda ağır yaralanan 1 kişi, sağ-
lık görevlilerinin ilk müdahalesinin 
ardından ambulansla Ereğli Devlet 

Hastanesine kaldırılarak tedavi altına 
alını. Silahlı saldırı sırasında müteah-
hit A.S.’nin iş yerinde bulunmadığı 
öğrenildi. 

Çevrede güvenlik önlemi alan 
polis, şüpheli Cem K.’yi yakalamak 
için bölgede geniş çaplı araştırma 
başlattı. Polisin çalışması sırasında 
Cem K.’nin polise giderek teslim ol-
duğu öğrenildi. Cinayet zanlısı Cem 
K.’nın evinin yıkılmasını istemedi-
ği, müteahhit ile anlaşan komşuları 

kızdığı için saldırıyı gerçekleştirdiği 
iddia edildi. 

KATLİAMDAN ÖNCE 1 KİŞİYİ 
ÖLDÜRÜP KANALA ATMIŞ

Cinayet zanlısının, olaydan önce 
1 kişiyi daha öldürüp kanala attığı 
ortaya çıktı. Polis tarafından sorgula-
nan cinayet zanlısı Cem K.’nın müte-
ahhit bürosuna gerçekleştirdiği sal-
dırıdan önce de ilçeye bağlı Akhüyük 
Mahallesinde olayla ilgisi bulunduğu 
öğrenilen Savaş Kaynak isimli şahsı 

da öldürüp kanala attığını itiraf etti. 
Cinayet zanlısının itirafı doğrultu-
sunda araştırma yapan polis ekiple-
ri, belirtilen kanalda Savaş Kaynak’a 
ait cesede ulaştı. Zanlı Cem K.’nin 
evinin yıkılmasını istemediği, müte-
ahhit ile anlaşan komşularına kızdığı 
için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia et-
tiği öğrenildi. Polis ekiplerinin Savaş 
Kaynak’ın cesedinin bulunduğu ka-
naldaki incelemeleri sürüyor.
n İHA 

Domuz bağıyla bağlanıp tuvalete atılmış!

Yaban koyununu kaçak
avlayana 78 bin lira ceza!

Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu, “Yaban koyununu kaçak 
avlayan veya zarar veren 78 bin lira 
tazminat ile cezalandırılacak” dedi. 
Endemik bir tür olan Anadolu yaban 
koyunları, Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığına bağlı Doğa Koruma ve Mil-
li Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 
tarafından koruma altında tutuluyor. 
Ülkemizde Anadolu yaban koyunla-
rının son kaldığı yer olan Konya Boz-
dağ’da bulunan 3 bin 500 hektarlık 
üretme merkezinde 2017 envanter 
çalışmalarına göre yaklaşık 550 adet 
yaban koyunu bulunuyor. Bu mer-
kezin yanında Ankara Nallıhan ve 
Afyonkarahisar’da iki ayrı merkezde 
daha üretim çalışmaları yapılıyor. 
Konya Bozdağ’dan nakledilen bi-
reyler ile kurulan Ankara Nallıhan 
Üretme Merkezi’nde yaklaşık 50 
ve Afyonkarahisar Şuhut Üretme 
Merkezi’nde yaklaşık 30 adet yaban 
koyunu ile yetiştirme çalışmaları 
sürdürülüyor. Bu merkezlerde üreti-
len yaban koyunları uygun alanlarda 
tabiata bırakılarak türün neslinin de-
vam ettirilmesi sağlanıyor.

Ülkemizin en önemli endemik 
memeli türü olan Anadolu yaban 
koyunlarının 2017 yılında yapılan 

envanter çalışmalarında ise ilk kez 
droneden faydalanıldı. Yaban haya-
tının korunması bakımından tekno-
lojinin bütün imkanlarını kullanan 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, sa-
yım çalışmalarında da bu olanakları 
kullandı. Konya Bozdağ’daki bu ko-
yunların yaşadığı alanın genişliği dü-
şünüldüğünde drone sayımlar konu-
sunda oldukça faydalı oldu ve zaman 
kaybının yaşanmasını önledi.  Biyo-
lojik zenginliğimizin korunması ve 
sahip olunan yaban hayatı kaynak-
larının sürdürülebilmesi maksadıyla 
bu üretme merkezlerinin kuruldu-
ğunu belirten Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, “Bu üretme 
merkezleri sayesinde endemik olan 
bu türün neslini tehdit eden unsur-
ları ortadan kaldırabiliyoruz. Ayrıca 
buralarda çoğalan bu endemik tür 
eski tabii yaşam alanlarına yeniden 
kazandırılıyor” dedi. 

Vatandaşlara da bu endemik 
türe karşı daha hassas davranma-
sı ve zarar vermemesi hususunda 
uyarılarda bulunan Eroğlu, yaban 
koyununu kaçak avlayanın veya za-
rar verenin 78 bin lira tazminat ile 
cezalandırılacağını sözlerine ekledi.
n İHA

Ereğli’de müteahhit bürosuna pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. 
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Pek çok tesisi 2018 yılında hizmete açacaklarını belirten Başkan Toru, yine farklı mahallelere 
kazandıracakları yeni tesislerin de ihale ve yapım süreçlerini bu yıl tamamlayacaklarını belirtti 

Meram’dan 2018 atağı
Meram Belediyesi, vatandaşla-

rın ihtiyaçları noktasında çok sayıda 
tesisi ilçeye kazandırıyor. Yapımını 
tamamladıkları pek çok tesisi 2018 
yılında hizmete açacaklarını belir-
ten Başkan Toru, yine farklı mahal-
lelere kazandıracakları yeni tesisle-
rin de ihale ve yapım süreçlerini bu 
yıl tamamlayacaklarını söyledi.  

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, yapımı tamamlanma aşama-
sında olan ve yeni yılda ihalesini 
yaparak temelini atacakları önemli 
yatırımlar hakkında bilgi verdi. 

AÇILIŞA HAZIR YATIRIMLAR
Meram Belediyesi’nin yan ta-

rafında yer alan ve bölgedeki 10 
mahalleye hitap edecek olan; alış-
veriş merkezi, ofis, dükkan, spor 
merkezi ve restorandan oluşan 
Çarşı Meram projesini tamamla-
yarak geçici kabulünü yaptıkları-
nı belirten Başkan Toru, “17 bin 
metrekare inşaat alanı olan tesiste 
şu anda kısmen iş yerleri açılma-
ya başlandı. Diğer taraftan Yenice 
Mahallesi’nde yapımını tamam-
ladığımız Gençlik Merkezimiz de, 
ocak ayı içinde belediyemizce tes-
lim alınarak 2018’in ilk aylarından 
itibaren hizmet vermeye başlaya-
cak. Yine aynı şekilde kentsel dö-
nüşüm alanlarımızdan Uluırmak 
Saka, Uluırmak Ali Hoca, Fahrün-
nisa mahalleleri ile o bölgeye hitap 
eden Fahrünnisa Hatun Sosyal Te-

sisi de ocak ayı itibariyle geçici ka-
bulleri yapılarak açılışa hazır hale 
gelecek. Pek çok farklı birimi kendi 
içinde bulunduran Havzan Mahal-
lesi’ndeki aile yaşam merkezimiz 
de 2018’in ilk ayları itibariyle ta-
mamlanacak. Yine 2018 yılı içeri-
sinde açılacak başka bir tesisimiz 

de Aşkan Mahallesi’nde inşaatı 
devam eden spor kompleksidir” 
diye konuştu. 

2018’DE YAPILACAK 
ÖNEMLİ YATIRIMLAR

2018’in ilk aylarında temelini 
atacakları Harmancık Kapalı Pazar 
Yeri ve Sosyal Tesisi’nin Harman-

cık, Lalebahçe ve Gülbahçe mahal-
lelerine hizmet vereceğini kayde-
den Toru, bu yıl içinde yapacakları 
diğer önemli projeler hakkında da 
şu bilgileri verdi: 

“Mamuriye Mahallesi’nde Tan-
tavi Ambarı olarak bilinen tarihi ve 
kültürel mirasımız olan yapının res-
torasyon ihalesini de ocak ayı içeri-
sinde yapacağız. Çevresindeki park 
ile birlikte o bölgenin hüviyetini 
değiştirecek şekilde çalışmalarımız 
başlamış olacak. Diğer taraftan Kü-
çük Aymanas Mahallesi’nde Sağlık-
lı Yaşam Merkezi olarak nitelendir-
diğimiz ve adeta küçük bir hastane 
hüviyetindeki tesiste; KETEM, Aile 
Sağlığı Merkezi, 112 Acil, diş tedavi 
üniteleri, sağlıklı yaşam merkezle-
ri ve spor salonları olacak. Kısa bir 
süre zarfında ihalesini yaparak te-
melini atacağımız merkezi 2019 
içinde vatandaşımızla buluşturmuş 
olacağız. Şu anda ihale aşamasında 
olan pek çok tesisimiz daha var” 
GÖDENE PAZARI TAMAMLANACAK

Vatandaşların huzurlu bir şekil-
de alışveriş yapabilmeleri maksa-
dıyla yaptıkları Kovanağzı ve Kaşın-
hanı kapalı pazar yerlerini hizmete 
açtıklarını hatırlatan Toru, Gödene 
Mahallesi’ndeki kapalı pazar yeri-
nin ikmal ihalesini yaparak 2018 
yılı içinde bölge sakinlerinin hizme-
tine sunacaklarını dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

Kudüs için İstanbul’dan 
yola çıktı, Kulu’ya ulaştı

ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in baş-
kenti” olarak tanımasını protesto 
amacıyla İstanbul’dan Kudüs’e yü-
rüyüş başlatan 35 yaşındaki Nuret-
tin Koç, Kulu ilçesine ulaştı.

Taşıdığı Filistin bayrağıyla 17 
Aralık’ta İstanbul’dan yola çıkan 
Nurettin Koç, yürüyüşünün 22. gü-
nünde geldiği Kulu ilçesinde vatan-
daşlar tarafından karşılandı.

Kulu’da mola veren Koç, hava-
nın kararmasıyla Kulu’da yürüyüşü-

ne mola verdiğini belirtti.
Yürüyüşünü hiçbir dernek veya 

kişiden yardım almadan yaptığını 
ifade eden Koç, “Basında yer aldı-
ğım için şehir ve ilçelerde beni Allah 
rızası için karşılayanlar oluyor. Bana 
yardımcı olanlara teşekkür ediyo-
rum. Sıradaki durağım Konya mer-
kez. Oradan sonra Hatay’a kadar 
yürüyeceğim. Hatay’dan sonra da 
Kudüs’e varmayı düşünüyorum.” 
diye konuştu.  n AA

‘İhtiyaca göre yol haritamızı çiziyoruz’

Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, Hasbihal Buluşmaları kap-
samında Mesudiye, Yaylacık, Ketenli, 
Çat ve Dikilitaş mahallelerinde vatan-
daşlarla bir araya geldi. 

Belediye meclis üyeleri, birim 
müdürleri ve vatandaşların katıldığı, 
her hafta farklı bir mahallede ger-
çekleştirilen Hasbihal Buluşmaların-
da Belediye Başkanı Mehmet Tutal 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
veriyor. Mahalle buluşmaları ile bir-
lik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun 
yaşandığını kaydeden Başkan Tutal, 
“Hasbihal Buluşmalarımız kapsa-
mında her hafta farklı bir mahallede 
hemşehrilerimizle birlikte oluyoruz. 
Yaptığımız hizmetlerimizi hemşehri-
lerimize aktarmak, mahallelerimizin 
eksiklerinin yerinde tespit edilmesine 
ve sorunların çözümüne büyük katkı 
sağlıyor. Seydişehir Belediyesi olarak 
her kesimden ve her yaştan insanın 
görüş ve önerilerine önem veriyoruz” 
dedi. Her gün ayrı bir mahalleyi ziya-
ret ederek, mahalle sakinleri ile birlik-
te hasbihal ettiklerini kaydeden Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, “Geride 
bıraktığımız 3,5 yıl içerisinde merkez 
ve kırsal mahallelerimizde yaptığımız 
çalışmaları sizlerle birlikte gözden ge-
çirmek ve eksikliklerimizi, sizlerden 
gelen talepler doğrultusunda değer-
lendirmek için birlikte oluyoruz. Ma-

halle ziyaretlerimizde mahalle için 
yaptığımız hizmetleri ve yatırımları 
değerlendiriyor, eksikleri varsa gide-
rilmesi noktasında çalışmalarımızı 
başlatıyoruz. Hükümetimiz, Büyük-
şehir Belediyemiz ve ilçe belediyesi 
olarak ilçemizin uzun yıllarda erişe-
bileceği hizmetleri görev süremiz 
içerisinde ilçemize kazandırdık. Bu 
hizmetleri kazandırırken hep istişa-
re ettik etmeye de devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Seydişehir Belediyesi olarak çalış-
malarına hız verdiklerini belirten Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal, “Çalı-
şanlarımız, mahalle muhtarlarımız ve 
en önemlisi hemşehrilerimizle güzel 
bir sinerji yakaladık. Hemşehrilerimi-
zin fikirleriyle bize yol göstermelerini 

önemsedik. Farklı programlarla hem-
şehrilerimizin hep yanında ve içinde 
olduk, onlarda sağ olsun bizi ken-
dilerinden biri gibi görerek bizlerin 
yanında oldu. Samimiyet, içtenlik ve 
güler yüzle karşıladılar ve ev sahipliği 
yaptılar. Kırsal ve merkez mahallele-
rimizde hizmet için neler yapabiliriz 
düşüncesiyle hizmet ve çalışma plan-
larımızı yapıyoruz. Her mahalle için 
öncelikli ihtiyaç olan hizmeti tespit 
ediyoruz ve ona göre yol haritamızı 
çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapmış olduğu hizmetleri sunum 
eşliğinde aktaran Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Ketenli, Dikilitaş, Yay-
lacık, Çat ve Mesudiye mahallerinde 
ayrıca ev ziyaretlerinde de bulundu.
n İHA 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum 
disk imalatında 

yetiştirilmek üzere  
vasıflı ve vasıfsız personel 

alımı yapılacaktır. Elhaddesi 
ve silindir konusunda bilgi 

sahibi olanlara öncelik 
tanınacaktır. 

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA
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SARAYHAN ET LOKANTASI
Hazır Yemek Fabrikasında 

çalışmış iş deneyimli yemek 
dağıtımı yapacak 

ŞOFÖR 

aranıyor
Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Eski marangozlar sanayi başkışla sokak No:3 
Selçuklu/Konya (Akdeniz Can Sokak başı)

Tel:0537 899 35 45 

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

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

• TORNACI
• BOYACI

• KAYNAKCI 
PERSONELLERE İHTİYACIMIZ VARDIR

 SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR. 

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE 

SATILIK DAİRELER
Bosna  Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli,

2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

PROGRAM YAZABİLEN (SOLİD, 

CİMATRON, MASTERCAM)

DİK İŞLEM
CNC OPERATÖRÜ

alınacaktır

SRC MAKİNA
Büsan Özel Org. San. Böl. Fevzi Çakmak Mah.

10645 Sokak No:24 
• Tel: 342 18 30

*  LAZER OPERATÖRLERİ

*  LİSE VE MESLEK    
     LİSESİ MEZUNLARI

*  MOBİLYA USTALARI

*  DÖŞEME USTALARI

   personel alınacaktır.
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5 

Selçuklu/KONYA



AK Parti Karaman Milletveki-
li Recep Konuk, dünyadaki 12 bin 
endemik bitki türünün 4 bininin 
Türkiye’de bulunduğunu belirterek 
“Arının otlama alanının florasının en 
iyisi bizim ülkemizde. Koskoca kıta 
Avrupa’sında bizim 4 bin endemik 
çeşidimize karşı 2 bin 500 endemik 
çeşit var. Bu işin altyapısı bizde. Ek-
siğimiz ne? Bilimi bu işin içine kat-
mamaktır. Bunu mutlaka yapmamız 
lazım” dedi. 

Karaman’da, Ziraat Odası’nın 
ev sahipliğinde Konya Gıda ve Ta-

rım Üniversitesi, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ve Arı Ye-
tiştiricileri Birliği tarafından ortakla-
şa düzenlenen eğitim toplantısında 
arıcıların sorunları konuşuldu. AK 
Parti Karaman Milletvekili Recep Ko-
nuk, toplantıda yaptığı konuşmada, 
Türkiye coğrafyasının dört mevsimi 
eş zamanlı yaşayan bir coğrafya ol-
duğunu söyledi. Dünyadaki 12 bin 
endemik bitki türünün 4 bininin 
Türkiye’de bulunduğunu ifade eden 
Konuk, “Arının otlama alanının flora-
sının en iyisi bizim ülkemizde. Kos-

koca kıta Avrupa’sında bizim 4 bin 
endemik çeşidimize karşı 2 bin 500 
endemik çeşit var. Bu işin altyapısı 
bizde. Eksiğimiz ne? Bilimi bu işin 
içine katmamaktır. Bunu mutlaka 
yapmamız lazım” diye konuştu.

Karaman’ın özellikle Taşeli böl-
gesinin arı, arıcılık ve arı ürünleriyle 
ilgili çok farklı bir potansiyeli olduğu-
nu belirten Konuk, şunları kaydetti: 
“Müthiş bir altyapı var. Dünyanın 
balını biz üretmeliyiz. Üretebiliriz 
de. Üretecek potansiyelimiz var. Do-
ğal altyapımız var. Ayrancı’da çok 
özel arı otlakları var. Aksaklıkları 
hep beraber tespit edip gidereceğiz. 
Tüketicinin ürün konusunda kuş-
kusu var. Bunun giderilmesi lazım. 
Biz bir çiftçi birliği olan Torku’yu 
balın üretiminde, paketlenmesi ve 
pazarlamasında devreye sokacağız. 
Üniversitemiz çalışma yapacak. Bal-
cılığın bir ekonomik değer olması 
lazım. Bal üreten ailenin tek işi bal 
olmalı ve bundan da hayatını idame 
ettirebilmeli. Gerçek bir iş olmalı. 
Bunu yaptığımız zaman bu ülkenin 
cari açığına gerçek bir katkıyı baldan 
sağlayabiliriz. Bunu yapabiliriz. Yapı-
lacak olan birliğimizi beraberliğimizi 
muhafaza edeceğiz. İşimizde samimi 
olacağız. İşi başkasına havale etme-
yeceğiz.”

“KARAMAN’IN BALI ÇOK KALİTELİ-
DİR”

Katılımcılara Karaman’daki bal 
üretimi hakkında bilgiler veren Arı 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Gürsel 
Yasan, “Karaman’da 558 aktif üye-
miz var. 63 bin 800 arı kolonisi var. 
600 ile 800 ton arasında bal üretiyo-
ruz. Bu sene rekoltemiz 700 ton oldu. 
120 ton bal mumu, 30 ton polen, 50 
kilo arı sütü üretiyoruz. Yaptığımız 
araştırmalarda ilimiz genelinde 200 
bin arı kovanının olabileceğini tespit 
ettik. Yani şu anda yaklaşık 140 bin 
adet arı kovanı açığımız var. Balımız 
çok kaliteli. Petekli balda dünya bi-
rinciliğimiz var. Arıcılarımız hep 50 
yaş üzeri. Genç arkadaşların arıcılığa 
teşvik edilmesi lazım. Taleplerimiz 
arı taşımada kullanacağımız araçla-
rın ve arıcılık malzemelerinin des-
teklenmesidir” diye konuştu.

Karaman Ziraat Odası Başkanı 
Recep Muğlu, toplantının hayırlara 
vesile olmasını dileyerek katılımcıla-
ra teşekkür etti. Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Levent Aydın ve Dr. Ali 
Korkmaz, arıcılık hakkında katılımcı-
lara bilgi vererek soruları cevapladı. 

Düzenlenen toplantıya, Karaman 
Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman 
Milletvekili Recep Konuk, AK Parti 
Karaman İl Başkanı Mehmet Er, İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Orhan Özçalık ile çok sayıda arıcı ka-
tıldı.
n İHA 
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

3.BÖLGE BACA TEMİZLEME 
HİZMETİ İŞLETME YETKİSİNİN 

KİRAYA VERİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI
1- İhalenin konusu, :
1.1. Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi kapsamında; Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı 
içerisinde bulunan kamu, gerçek yada tüzel kişilere ait tüm binaların ısıtma ve pişirme sistemlerindeki 
bacaların periyodik olarak temizliklerinin, Belediye Meclisi’nce belirlenen ücret tarifesine göre 
yaptırılması.için baca temizleme hizmet yetkisinin 1 yıl (Bir yıl) müddetle kiralanması ve işlettirilmesi 
işidir.
1.2. 3.Bölge Yetki Alanı: Meram, Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Akören, Ahırlı, Yalıhüyük, 
Bozkır, Hadim ve Taşkent İlçeleri.
2 – İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:
2.1. İhale 23.01.2018 Salı günü saat 15:10’da Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3-İdarenin Yetkisi:          
4.1. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Muhammen bedel ve geçici teminatı ile ihalenin yapılış şekli:
4.1. İhale konusu işin 2018 yılı yıllık kira muhammen bedeli 25.000,00 TL + KDV ‘ dir. 
4.2. Geçici teminatı kira muhammen bedelinin % 3’ü 750,00 TL’dir.
4.3. İhale,  2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü, açık artırma 
suretiyle yapılacaktır.
5-Teminata İlişkin Esaslar:       
5.1.  Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
5.1.1. Tedavüldeki Türk Parası,
5.1.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmiş süresiz 
ve limit içi Banka Teminat Mektupları,
5.1.3. Devlet Tahvilleri, Hazine Kefaletini haiz tahviller ve Hazine Bonoları (Nominal değerleri 
üzerinden)
5.2. Teminatların Teslim Yeri :
     5.2.1.  5.1. maddenin (5.1.1) ve (5.1.3) fıkralarında yazılı para veya tahvilleri teminat olarak vermek 
isteyenlerin, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü veznesine yatırarak aldıkları 
makbuzu veya tahvilleri teslim ederek aldıkları belgeyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur.
5.2.2. (5.1.2.) fıkrasında yazılı teminat mektupları istenen belgelere eklenerek verilir.
5.2.3. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir, 
üzerine ihale yapılmayanların teminatları ise hemen geri verilir.
6- İhale şartnamesinin Temini ve şartname bedeli:
6.1. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler, ihale şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinden mesai saatleri içerisinde temin 
edebilirler.
MADDE 7- İhaleye Girebilme Şartları ve istenen belgeler :
7.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler :
Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
Tebligat için adres beyanı,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik 
eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter 
tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Pirim ve Konya Büyükşehir Belediyesine Borcu olmadığına dair belge,
İhaleye katılacak gerçek kişi veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli 
sicil kaydı,
Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 
Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. 
(Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı 
D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 
8-İstenen belgelerin verilmesi:  
8.1. İsteklilerin, ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Belediye Sarayı 5. Kat. 513 Nolu Gelir Servisine 
müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler 
kabul edilmeyecektir.
8.2. Yukarıda belirtilen istenen belgeler bir dosya içerisine konarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına 
iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde zarf üzerine Yenişehir Mah. Vatan Cad. Belediye 
Sarayı No:2 Kat:5 No: 513 Gelir Servisi Selçuklu/KONYA adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, 
soyadı veya ticari unvanı ve açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen 
saate kadar Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ulaşması şarttır.
Postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmez. İhale açık teklif (artırma) usulüyle yapılacak olup, 
Teklif sahibi veya vekili, ihale saatinde Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmadığı taktirde 
ihaleye katılmamış olarak kabul edilir.
8.3. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
8.4. Şartnamede yazılı belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin belgeleri, 
kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
8.5. Teklifler ilanda belirtilen saatte ihale komisyonu önünde sözlü olarak açık artırma suretiyle 
yapılacaktır.
9-İhaleye katılamayacak olanlar :
9.1. 2886 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 
katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici 
teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.
İlan olunur.

Basın 732124 - www.bik.gov.tr

Türkiye’nin endemik bitki çeşitliliğine dikkat çeken AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, “Balımız çok kaliteli. 
Petekli balda dünya birinciliğimiz var. Arıcılarımız hep 50 yaş üzeri. Genç arkadaşların arıcılığa teşvik edilmesi lazım” dedi 

‘Gençlere arıcılık teşvik edilmeli’

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Gürsel Yasan
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Verem ve SPPE hastalarına aylık bağlanacak Akıllı ekranlar kullanıcıları miyop yapacak!
Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sos-

yal Politikalar Bakanlığının işbirliği 
ile tedavileri süren kesin tanı ko-
nulmuş verem ve SSPE hastaları-
na hem psikososyal destek hem de 
aylık bin 80 lira maddi yardım veri-
leceği bildirildi. Sağlık Bakanlığınca 
“71. Verem Eğitim ve Propaganda 
Haftası” dolayısıyla yapılan yazılı 
açıklamada, söz konusu haftanın 
her yıl ocak ayının ilk pazarı itiba-
rıyla başladığı anımsatıldı.  Türki-
ye’de yürütülen başarılı kontrol ça-
lışmaları sonucunda veremli hasta 
sayısının her yıl yaklaşık yüzde 6-7 
oranında azaldığı bilgisi verilen 
açıklamada, 2005’te 20 bin 535 
olan verem savaş dispanserlerine 
kayıtlı tüberküloz hasta sayısının 
2016’da 12 bin 417’ye gerilediği 
bildirildi.  Veremin (tüberküloz) dü-
zenli tedaviyle tümüyle iyileştiği, 
hava yoluyla bulaşması sebebiyle 
tedbir alınmadığında kontrol altına 
alınmasının da oldukça zor olduğu 
aktarılan açıklamada, Türkiye’de 
tüberküloz hastalığının teşhis ve 
tedavisinin ücretsiz yapıldığı hatır-
latıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
arasında bir protokol imzalandığı 
belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Pro-
tokole göre dünyada ilk defa ülke-
mizde, 2018’in başından itibaren 
kriterlere uyan, kesin tanı konul-
muş tüberküloz hastalarına psiko-
loglar ve sosyal çalışmacılar tarafın-
dan psikososyal destek verilecektir. 
Ayrıca bu hastalara hayatlarını kali-
teli bir şekilde sürdürebilmeleri için 
nakdi yardımda bulunulacaktır. Bu 
yardımlar hastalığın tedavisinin bi-
timinden 6 ay sonrasına kadar de-
vam edecektir. 

Hastalar, Bakanlığımıza bağlı 
verem savaş dispanserleri tarafın-
dan, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığına bağlı sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakıflarına bizzat 
dilekçe ile başvurmaları için yön-
lendirilecektir. Uygun bulunan has-
talara yardımlar, aylık nakdi maaş 
kartı yolu ile verilecektir. Yardımın 
devam edebilmesi için hastaların 
tedavi programlarına uymaları ge-
rekmektedir. Bu kapsamda verem 
ve SSPE hastalarına tedavi süreleri 
boyunca aylık bin 80 lira verilecek-
tir.”  
n AA

Dünya genelindeki bilimsel 
araştırmalar, akıllı telefon ve tablet 
gibi teknolojik cihazların kullanımı-
nın yaygınlaşmasıyla birlikte, 2040 
yılında her 2 kişinin birinin miyop 
olacağını ortaya koydu. Göz Has-
talıkları Uzmanı Doç. Dr. Volkan 
Hürmeriç, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, yüksek teknoloji ürünü 
akıllı telefon ve tablet bilgisayarların 
yoğun kullanılması nedeniyle, gele-
cek nesillerin uzağı görememe ola-
rak tanımlanan miyopi tehlikesi ile 
karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu 
cihazların sık kullanımının özellikle 
göz sağlığını olumsuz etkilediğini 
ifade eden Hürmeriç, bunun bilhas-
sa gelişme çağındaki çocuklar için 
tehdit oluşturduğunu aktardı. Hür-
meriç, çocukların bu cihazları kulla-
narak geçirdiği zamanın ebeveynler 
tarafından kontrol altında tutulması 
gerektiğini dile getirerek, görme 
kusurlarının ilerleyen dönemlerde 
lazer veya gözlük yardımı ile kont-
rol altına alınabileceği varsayımı-
nın doğru bir yaklaşım olmadığını 
belirtti. Miyopi üzerine gerçekleşti-
rilen 145 farklı bilimsel çalışmanın 

sonuçlarını değerlendiren Hürme-
riç, “Dünya genelinde alana ilişkin 
yapılan 145 bilimsel araştırmaların 
meta analizi gösteriyor ki, 2040 yı-
lında her 2 kişiden biri miyop ola-
cak. Bu çok yüksek bir oran olmanın 
yanı sıra, devlet ve kamu tarafından 
yapılacak olan sağlık harcamaların-
da da büyük bir artışa yol açacak. 
Araştırmalara göre, ilerleyen dö-
nemlerde özellikle 20-40 yaş ara-
sındaki kişilerde görme kusurları 
daha sık karşılaşılan bir problem 
haline gelecek” diye konuştu. Doç. 

Dr. Hürmeriç, çocukların dijital ek-
ranlarla tanışma yaşının 3’e kadar 
indiğine dikkati çekerek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu yaştan itibaren 
gelişim süreci boyunca kullanılan 
bu cihazlar, çocuklarda bağımlılık 
yaratabiliyor. Miyopi başlangıcında-
ki en önemli etken, ekranlara yakın-
dan bakılması ve kısa mesafelerden 
ekran veya kağıtların okunmasıdır. 
Çocukların bu cihazlara bakarak 
geçirdikleri süreleri kesinlikle kısıt-
lanması ve kontrol altına alınması 
gerekiyor.” n AA

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 
“Bu yıl mevsimsel grip vakaları geç-
miş yıllardan düşük. Beklenmedik bir 
salgın veya bazı illerimizde olağan dışı 
bir artış gözlemlenmemektedir.” de-
nildi. Sağlık Bakanlığından medyada 
“virüs alarmı” başlığıyla yer alan ha-
bere ilişkin yapılan açıklamada, gribin 
seyrinin her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Bakanlıkça yakından takip edildiği, 
tüm yıl boyunca hangi grip virüsleri-
nin etkili olduğunun belirlendiği vur-
gulandı.

Türkiye’nin de içinde bulundu-
ğu kuzey yarım kürede gribin her yıl 
sonbahar aylarında başlayıp ilkbahar 
aylarında azalarak devam ettiği işaret 
edilerek “Bu yıl mevsimsel grip vaka-
ları, geçmiş yıllar ile kıyaslandığında 
daha düşük düzeyde seyretmektedir. 

Beklenmedik bir salgın veya bazı ille-
rimizde olağan dışı bir artış gözlem-
lenmemektedir.” açıklaması yapıldı. 
Hastalıktan korunmak için kişisel 
hijyen kurallarına dikkat edilmesi, 
ellerin temiz tutulması, hasta kişiler-
le temastan kaçınılması, kalabalık ve 
kapalı ortamlarda uzun süre kalınma-
ması gerektiği vurgulanan açıklama-
da, şunlar kaydedildi:

“Hasta kişilerin, kalabalık or-
tamlarda bulunmamaları ve evde 
istirahat etmeleri, hem hastalığın iyi-
leşmesini hızlandırmak hem de has-
talığın bulaşmasının önüne geçmek 
için önemlidir. Bu nedenle grip olan 
kişilerin istirahat etmesi gerekmek-
tedir. Hekim önerisi olmadıkça gelişi-
güzel ilaç kullanılmamalıdır.”
n AA

‘Uzamış öksürük şikayeti
verem hastalığı olabilir’

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dok-
tor Gülfem Yıldırım, uzamış öksürük 
şikayeti olanların verem hastalığını 
aklına getirerek mutlaka doktora 
başvurmalarını önerdi.  Medicana 
Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkla-
rı Uzmanı Doktor Gülfem Yıldırım, 
verem hastalığının tedavisiz bırakılır 
ya da tam tedavi edilmezse ölümcül 
sonuçlar doğuracağını, erken ve uy-
gun tedavi sürecine başlanırsa yeter-
li süre içerisinde hastanın tamamen 
iyileşebileceğini söyledi. Verem’in 
‘Mycobacterium tuberculosis’ adı 
verilen bir mikropla oluştuğunu, en 
çok akciğerlerde olmak üzere bütün 
organlarda hastalık yapabildiğini, 
verem tanısı olanlara erken ve uy-
gun tedavi başlandığını, yeterli süre 
tedavi edilirse hastaların yüzde yüz 
iyileşeceğini kaydeden Doktor Yıldı-
rım, “Verem, tedavi görmemiş, aktif 
akciğer ve gırtlak (larinks) veremi 
olan hastaların nefes vermekle, ök-
sürmek, hapşırmak, konuşmak yo-
luyla havaya saçtıkları mikropların 
nefes yoluyla alınması ile bulaşır. 
Bulaşma için genellikle verem has-
tası bir kişi ile belirli süre birlikte ya-
şamak gereklidir. Bu nedenle en çok 
hastanın aile bireylerine ve yakın 
çalışma arkadaşlarına bulaşma olur. 
Ortak eşya kullanımı, kan ve cinsel 
ilişki ile bulaşma olmaz” dedi.

HER ÖKSÜRÜK
VEREM BELİRTİSİ Mİ?

Doktor Yıldırım, iki haftadan 
uzun süren öksürük, ateş, gece 
terlemesi, göğüs ağrıları, iştahsız-
lık, zayıflama, çocuklarda kilo ala-
mama, kan tükürme şikayetleri ile 
başvuran hastaların akciğer filmi 
bulgularıyla beraber hastalıktan 
şüphelendiklerini ifade ederek, “Her 
öksürük verem değildir. Veremden 

şüphelenilen hastalardan balgam 
incelenmesi, kan tahlilleri ve akciğer 
grafisi istenir. Kesin tanı balgamda 
mikrobun gösterilmesi ve besiye-
rinde mikrobun üretilmesi ile konur. 
Verem tedavisinde dört değişik ilaç 
kullanılmaktadır. Verem mikrobu, 
diğer mikroplara göre çok daha ya-
vaş çoğaldığından, ilaçları uzun süre 
kullanmak gerekir. Tedavi süresi en 
az altı aydır. Bazı özel durumlarda 
ilaçları kullanma süresi uzatılabilir. 
Tedavinin tamamlanması toplum 
sağlığı açısından da son derece 
önemlidir. Hastanın tamamen teda-
vi edilmesi, bulaşıcı bir hastalık olan 
veremle savaşın en önemli yöntemi-
dir. Ülkemizde verem hastalarının 
tetkik ve tedavileri ücretsizdir ve 
ilaçları devlet tarafından karşılanır” 
diye konuştu.

“VEREM HASTALIĞININ AİLEYE 
BULAŞMA RİSKİ YÜKSEKTİR”
Verem hastasının ailesine ve-

rem mikrobunu bulaştırma olasılı-
ğının çok yüksek olduğunu dile geti-
ren Doktor Yıldırım, risk taşıyanlara 
da koruyucu tedavi verildiğini söy-
ledi. Doktor Yıldırım şöyle konuştu: 
“Hastanın aynı havayı en uzun süre 
paylaştığı kişiler aile bireyleridir. Bu 
nedenle, tüberküloz tanısı kesinle-
şince, bütün aile bireyleri ve hasta 
ile aynı havayı paylaşan iş yeri ya da 
başka ortamdaki kişiler verem sava-
şı dispanserinde muayene için çağ-
rılırlar. Hastanın ailesinin bir bütün 
halinde bu konuda seferber olması, 
tedavinin düzenli ve yeterli süre 
sürdürülmesinde önemlidir. Hasta 
olmayan ve risk taşıyanlara da koru-
yucu tedavi verilir. Koruyucu tedavi 
eğer düzenli kullanılırsa, mikrobu 
almış kişilerin hastalanmasını yüzde 
90’a varan oranda önler.” n İHA 

Dr. Mehmet Portakal, uzun süre masa başında oturan, saatlerce ayakta kalan ve kamera gibi ağır yük 
taşıyan gazetecilerin kas iskelet sistemi ile ilgili ciddi problemler ve ağrılara maruz kaldığını söyledi

Gazeteciler yıpranıyor!
Gazetecilerde meslek hastalığı 

olarak en çok ellerde uyuşma, bel 
ve sırtta ağrılar, boyun ve bel fıtığı 
görüldüğü bildirildi. 

Dr. Portakal Sağlıklı Yaşam Mer-
kezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, uzun 
süre masa başında oturan, saatler-
ce ayakta kalan ve kamera gibi ağır 
yük taşıyan gazetecilerin kas iske-
let sistemi ile ilgili ciddi problemler 
ve ağrılara maruz kaldığını, riskleri 
azaltmak için de hareketli bir yaşa-
ma geçmenin ve ergonomik çalışma 
alanları oluşturmanın önemli oldu-
ğunu belirterek, zor şartlar altında 
hizmet veren gazeteciler için öneri-
lerde bulundu. “Bugün günümüzde 
gazetecilerin gün boyu yaptıkları 
tek bir egzersiz programı vardır ki, o 
da klavye tuşlarına basmak, mouse 
kliklemek ve telefon ile konuşmak” 
diyen Dr. Portakal şöyle konuştu:

“Bu hareketlerin sürekli tekrar-
laması, vücudun tolere edebilece-
ğinden daha fazla bir sürede aynı 
duruşu muhafaza etmeyi mecbur 
kılar. Bilgisayar başında yazı yazan, 
veri girişi analizi yapan bir ofis çalı-
şanı parmakları, el bileği ve dirsek-
leriyle tekrarlı hareketin etkilerini 
hissedecektir. Aynı zamanda boyun 
ve belde uzun süre hareketsiz kal-
manın getirdiği sağlık sorunlarıy-
la karşı karşıya kalabilecektir. Kas 
iskelet sistemi ile ilgili ağrılardan 
korunmak ve tekrarlamasını engel-
lemek için düzenli olarak egzersiz 
yapılmalıdır. Yaptığımız egzersizler 
kilo kontrolünün en iyi yoludur. Bu-
gün yapılan egzersiz, aslında gele-
ceğe yapılan yatırımdır. Mutlu ve 
sağlıklı bir yaşlılık için gençken eg-
zersiz yapılması son derece önem-
lidir.”

“GAZETECİLERDE BOYUN 
VE BEL FITIĞI RİSKİ YÜKSEK”
Dr. Mehmet Portakal, muhabir-

lerin bazen büyük tehlikeler oluş-
turabilecek ortamlarda çalışmak 
zorunda kaldığını belirterek, ”Bu 
dönemde görülen hastalıklar daha 
çok travmatik kökende gelişmekte-
dir. Bunlar arasında baş ve boyun 

travmaları, periferik sinir travma-
ları sayılabilir. Gerçekten de bu şe-
kilde çalışan gazetecilerde kafa ve 
beyin zedelenmeleri, bel ve boyun 
fıtıkları, kol ve bacaklarda hareket 
ve duyuyu sağlayan sinirlerdeki 
zedelenmeler sık görülmekte ve 
bazen kalıcı malüliyete yol açabil-
mektedir. Hiçbir kaza geçirilmese 
bile sürekli hareket halinde olmak 

ve ters boyun ve baş hareketleri 
yapmak boyun ve bel fıtığı riskini 
artırmaktadır. Ofis içi çalışan gaze-
tecilerde sık görülen rahatsızlıklar 
kas ve tendon gibi yumuşak doku-
larda zorlanma ve incinme, karpal 
tünel sendromu, tenisçi dirseği, 
‘De Quervein’ sendromu, boyun 
ve bel fıtığı, kireçlenme ve omurga 
eğrilikleri” dedi.

“ERGONOMİK ÇALIŞMA ALANI 
İLE SAĞLIK RİSKLERİ AZALIR”
Ofis ergonomisinin uygulaması 

ile bilgisayarda uzun süre çalışma-
dan ileri gelen boyun, omuz ve sırt 
ağrıları, baş ağrıları, bilek send-
romu hastalıklarının azalacağını 
ya da şiddetlerinin hafifleyeceğini 
vurgulayan Dr. Portakal, “Bunların 
yanında bilgisayarlı yaşam ve çalış-
ma koşulları kas gerilme ve zede-
lenmelerinden öte mental stresle-
re de neden olabilmektedir. Masa 
ve sandalyeye düzgün oturulması, 
bilgisayar başında fazla oturunca 
kalkıp dolaşılması, uzun süre mo-
nitöre yakından bakılmışsa arada 
bir de uzaklara bakılması gerekir. 
Dirsekler, masada bilgisayar kulla-
nırken 90 derece olmalıdır. Mouse 
kullanmaktan dolayı sinir sıkışması 
olabilir. Bilgisayar kullanırken, dir-
sekleri 90 derecelik açıda olmazsa, 
kan dolaşımı azalır. Kameralarınızı 
yerden eğilerek değil, çömelerek 
alın” şeklinde konuştu. n İHA

Sağlık Bakanlığından ‘virüs alarmı’ açıklaması

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Gülfem Yıldırım

Dr. Mehmet Portakal
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‘Asya’nın mezarı Konya’ya taşınmalı’
Birlik Vakfı Konya Şube-

si’nin bu haftaki “Her Cumar-
tesi Birlikteyiz” toplantısına ko-
nuk olan Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Güçlü, Konyalı yöneticilerin 
Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın 
vasiyetini yerine getirerek, As-
ya’nın mezarını Konya’ya taşı-
malarını beklediklerini söyledi.

Birlik Vakfı Konya Şube-
si’nin “Her Cumartesi Birlik-
teyiz” konferanslarında bu 
hafta Bayrak Şairi Arif Nihat 
Asya’nın hayatı anlatıldı. As-
ya’nın hayatını anlatan Aydın-
lar Ocağı Genel Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Güçlü, Kon-
ya’yı çok seven ve öldüğünde 
Konya’ya defnedilmesini iste-
yen Arif Nihat Asya’nın mezarının 
Konyalı yöneticiler tarafından şehri-
mize taşınmasını istedi.

Birlik Vakfı Konferans Salonu’n-
da katılımcılara Arif Nihat Asya’nın 
çocukluğundan ölümüne kadar 
geçen zorlu hayatı anlatan Güçlü, 
insanların kafasının karışık oldu-

ğu, grupların;batıcı, Fransız, İngiliz, 
Müslüman modellerini savunan 
değişik düşünceleri savunduğu 7 
Şubat 1904’te dünyaya gelen Arif’in 
1 hafta sonra babasız, 4 yaşında 
da annesinin evlenmesiyle annesiz 
kalmasının ardından zor şartlarda 
eğitim hayatını sürdürdüğünü, ama 
yaşadığı zorlukların onu devlete mil-

lete düşman olmak yerine 
şefkatli, merhametli bir in-
san yaptığını kaydetti.

BİRLİK VAKFI AMİN ALAYI 
GELENEĞİNİ 

CANLANDIRMALI
Arif’in 4 yaş, 4 ay 4 

günlük olduğunda o döne-
min geleneği olan Amin 
Alayına katıldığını, bugün 
bu geleneği Birlik Vakfı’nın 
yaşatabileceğini dile getiren 
Güçlü, “Bolu ve Kastamo-
nu’daki eğitimini İstanbul 
Üniversitesi Yüksek Öğret-
men Okulu Edebiyat Bö-
lümünde tamamladıktan 
sonra öğretmenlik yaptı. İlk 
olarak PTT’de işe girdi. Cebi 
ilk kez para görünce 1924’te 

ilk kitabını bastırdı.1950-1954 yıl-
ları arasında Demokrat Parti’den 
Adana Milletvekilliği yaptıktan 
sonra tekrar öğretmenliğe döndü. 
Devletin Kıbrıs’a tayin etmesinin 
ardından 2 yıl burada kaldıktan 
sonra tekrar Ankara’ya döndü ve 
1962’de emekli oldu. Hayatını Pey-

gamberimizin hayatına benzetti ve 
onu rol model aldı. Emekli olduğu 
1962’den öldüğü 1975 yılına ka-
dar eserlerini yazmaya devam etti. 
Türkiye’nin 1675 tane rubai yazmış 
tek kişisi. Bir rubaisinde kendisine 
iltifat etmiş. Osmanlı döneminde 
anne ile ilgili hiç şiir yok. Arif Ni-
hat Asya 11 tane anne ile ilgili şiiri 
yazıyor. Adana, Edirne ve Konya 
hayatındaki önemli şehirler. Ama 
onda iz bırakan yer Konya. Konya’ya 
şiirler yazıyor ve öldüğünde Kon-
ya’ya defnedilmek istediğini söylü-
yor. Şiirlerinin her satırında alenen 
Konya’ya gömülmek isteyen Arif 
Nihat Asya’nın Ankara’daki cenaze-
sinin Konyalı yöneticiler tarafından 
ailesiyle de görüşülerek, şehrimize 
getirilmesini umut ediyoruz” diye 
konuştu. Konferans sonunda Birlik 
Vakfı Konya Şube Başkanı Orhan 
Gündüz, Mustafa Güçlü’ye günün 
anısına tablo hediye etti. Güçlü de 
Birlik Vakfı Kütüphanesi’ne 3 ciltlik 
Büyük Selçuklu Mimarisi kitabı he-
diye etti.
n HABER MERKEZİ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güçlü

Dr. Muhammet Garip, “Artık yerli ürün almak bir tercihten ziyade bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Üretmek için her türlü şartı zorlamalıyız. Üretim konusunda özgüvenimizi tekrar kazanmalıyız” dedi 

‘Küresel liderlik için 
teknoloji üretmeliyiz’

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya Şu-
besi tarafından düzenlenen konfe-
ransa Mimar Sinan Mühendisleri 
Birliği Genel Başkanı Dr. Muham-
met Garip konuk oldu. MÜSİAD 
Konya Şubesi’nde gerçekleştirilen 
konferansta “Yerli Üret Yerli Tü-
ket” seferberliği değerlendirildi. 

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şubesi Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, “2017 yı-
lında Konya’mız 1 milyar 564 mil-
yon ihracat gerçekleştirmiştir. Bu 
rakam Konya için Cumhuriyet tari-
hinin rekorudur. Türkiye ise 2017 
yılında 157,1 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirerek tarihindeki en 
yüksek ihracat oranını elde etti. Ül-
kemizin ve özellikle de şehrimizin 
ekonomisini sırtlayan, bıkmadan, 
usanmadan ve yılmadan üreten, 
yatırım yapan, dünya pazarları-
na açılarak ülkesinin büyümesine 
katkı sağlayan bütün sanayici ve 
iş adamlarımızı kutluyorum. Bü-
yük ülke olmanın olmazsa olmaz 
koşulu güçlü ekonomiye sahip ol-
maktır. Güçlü bir ekonomiye sahip 
olmak için her geçen gün daha çok 
çalışmalı ve daha çok üretmeliyiz. 
MÜSİAD Konya olarak kurulduğu-
muz günden bugüne özelde Konya 
genelde ise ülke ekonomisine katkı 
sağlamak için çalışmaktayız” dedi. 

Dernek faaliyetleri hakkında 
bilgi vererek konuşmasına baş-
layan Mimar Sinan Mühendisleri 
Birliği Genel Başkanı Dr. Muham-
met Garip de, “Kısa bir süre önce 
başlattığımız “Yerli Üret Yerli Tü-
ket” seferberliği, ülkemizin gele-
ceği açısından son derece önemli-
dir. Küreselleşme denilen olayı bir 
fırsata çevirerek kalkınma adına 
safları sıklaştırmamız gerekiyor. 
Dernek olarak iş dünyası ile halk 
arasında, üretici ile tüketici arasın-
da köprü olmak istiyoruz. 

Küresel alanda bölgesel liderlik 
için öncelikle teknoloji üretmeliyiz. 
Bu teknolojiyi de önce kendi ülke-
mizde kullanmalıyız ve daha sonra 
ihraç etmeliyiz. İlkokulda başlanan 

yerli malı yurdun malı onu herkes 
kullanmalı mantığından vazgeç-
meliyiz. Bunun için 2018 yılından 
itibaren Yerli Malı Haftası’nın adı-
nın Yerli Üret Yerli Tüket haftası 
olarak değiştirilmesi teklif ettik. 
Yerli üretim ve yerli tüketim se-
ferberliği ile üretim ve tüketimde 
yerlileşme bilincini artırmaya ça-
lışıyoruz.  Artık yerli ürün almak 
bir tercihten ziyade bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Üretmek için her 
türlü şartı zorlamalıyız. Üretim 
konusunda özgüvenimizi tekrar 
kazanmalıyız. Bugünü yaşarken 
düne dair yaşanan ihanetleri asla 
unutmamalıyız. Uçtuğu için hapse 
atılan Vecihi Hürkuş’u, inişe ge-
çerken çukura takılması yüzünden 
uçak fabrikası kapatılan sanayici 
Nuri Demirağ’ı ve protokol ba-
hanesiyle az bezin kullanarak hi-
podromda yolda bırakılan Devrim 
Otomobilinin üreticilerini, unut-
mayacağız, unutturmayacağız. 
Gümüş Motor Fabrikası’nın kuru-
luşunda ve üretiminde çalışanların 
gösterdikleri fedakarlıklara karşı, 
fabrikanın hazin sonunu önleye-
memelerini unutmak mümkün 
mü? Bu yaşananları gelecek nesil-
lere aktarmalıyız. Artık bu ülkede 
yeni ihanetlere izin vermeyeceğiz. 
5 babayiğitle ortaya çıkan yerli 
otomobili de kimseye yedirmeye 
niyetimiz yok. Başarılı olması için 
her türlü gayreti göstereceğiz. Bu 
ülkenin çocukları için, şehit ka-
nıyla yoğrulmuş bu topraklar için, 
zulüm altındayken bu coğrafyaya 
dua edenler için yerli üretelim, 
kaliteli yerli üretelim ve teknoloji 
üretelim” dedi.  

Konferansta, Mimar Sinan 
Mühendisleri Birliği tarafından ha-
zırlanan “Gümüş Motor” belgesel 
filmi izlendi. 1960 yılında Türki-
ye’nin ilk yerli motorlarını üretme-
yi başaran, ardından ismi Pancar 
Motor olarak değişip 2013 yılına 
kadar üretimini sürdüren Gümüş 
Motor’un hikayesi izleyenlerden 
tam not aldı.  
n HABER MERKEZİ 

‘Sahip Ata, kültürel hayatın 
gelişmesi için çaba gösterdi’

İkindi Sohbetlerinde “ Sahip 
Ata Fahrettin Ali ve İnce Minare 
Medresesi” konuşuldu. Konya 
Büyükşehir Belediyesi ile Konya 
Fikir ve Sanat Adamları Derneği 
ve Selçuk Üniversitesi Selçuklu 
Araştırma Merkezi’nin ortakla-
şa düzenlediği Yaşayan Konya 
Hafızası İkindi Sohbetlerinde bu 
hafta Selçuk Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Tarih Bölümü Or-
taçağ Tarihi ABD Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Zehra Odabaşı ile 
Kubbealtı Hikâyeleri Yazarı Sa-
nat Tarihçisi Belkıs Kamut Ak-
türk “Sahip Ata Fahreddin Ali 
ve İnce Minare Medresesi” ko-
nularında bir konferans verdi.

Selçuklu Devleti’nin içinde 
bulunduğu durum üzerinde du-
ran Zehra Odabaşı, “1243’teki 
Kösedağ Savaşı’ndan sonra Sel-
çuklular Moğol tahakkümüne 
girdiler. Bazı devlet adamları 
Moğollar sayesinde makam sa-
hibi olmak istediler. Artık dev-
let çöküş süreci içerisine girdi” 
dedi.

Odabaşı, “Sahip Ata’ya, Fah-
reddin ve Ebu’l hayrat unvanları 
verildi. 27 vakıf eserinin bânî-
sidir. Kendisi hakkında vakfiye-
leri ve kitabelerindeki yazılar-
dan bilgi sahibi olabiliyoruz. 35 
yıllık devlet görevinin 28 yılını 
vezirlikle geçirmiştir. Eceliyle 
ölen nadir devlet adamlarından 
birisidir. 1253 yılında Moğollara 
gönderilen heyetin içinde kendi-
si de vardır. Devletin iki kardeş 
arasında paylaşılmasından son-
ra Muhiddin Pervane ve Sahip 
Ata vezir olarak ön plana çıkarıl-
dı. Pervane, Rükneddin Kılıçars-
lan’ı ortadan kaldırdıktan sonra 
tek başına iktidara gelebilmek 
için Sahip Ata’yı öldürmenin ça-
bası içine girdi. 1272’de Moğol-
lar Sahip Ata’yı görevden alarak 
Çorum’da kaleye hapsetti. Sahip 
Ata’nın oğlu Abaka Kağan’a gi-
derek babası için af dileyerek 
mallarının müsadere edilmeme-
si isteği kabul edilerek Anado-
lu’ya yarlık (ferman) gönderildi. 

Serbest bırakılan Sahip Ata 
2 yıl Konya’da ev hapsinde tu-
tuldu. Sahip Ata mallarına el 
konulmaması için vakıf kuru-
yor. Moğollara yıllık 200 dir-

hem altın ve 700 at karşılığında 
1274’te vezirliğe geri dönüyor. 

Pervane Baybars ile işbirliği-
ne gittiği gerekçesiyle Moğollar 
tarafından idam ediliyor. Moğol 
tahakkümünün arttığı bir dö-
nemde Moğollara verilen vergi 
bütçe tarafından karşılanama-
yınca kendi bütçesinden vergiyi 
karşılamıştır. Moğolların Ana-
dolu valisi ile anlaşmazlığa dü-
şünce 1268’de görevden alındı. 
Aynı yıl Akşehir’de vefat etti. 
Sahip Ata; Sadreddin Konevî ve 
Mevlâna ile yakın ilişki içerisin-
dedir. Mevlâna onun için Devrin 
Nizamülk’ü olarak ifade diyor. 
Sahip Ata, Anadolu’nun kültürel 
hayatı gelişmesi için büyük çaba 
göstermiştir” dedi. 
GÜÇ VE ESTETİĞİN ZİRVESİ : İNCE 

MİNARE MEDRESESİ
Aktürk, Selçuklu estetiğinin 

zirvesi olan eserle ilgili “ İnce 
Minare Sahip Ata tarafından 
mimar Kölüg bin Abdullah tara-
fından 1260-65 yılları arasında 
yaptırılmıştır. Darülhadis olarak 
kullanılmıştır. 

Tek eyvanlı ve kubbelidir. 
Minare, taştan kare kaide üzeri-
ne yükselir. Kaidenin üzerinde, 
mavi sırlı tuğlalarla süslü kısım 
bulunmaktadır. Portal (anakapı) 
geniş bordürler halindeki yazı-
lar, iri yapraklar ve geometrik 
süslemeler bulunmaktadır. Sü-
lüs kabartma yazı ile Fetih ve 
Yasin sureleri yazılıdır. 

Portalin iki tarafında yarısı 
gömme balık pulu motifleriy-
le süslü üçer sütünce bulunur. 
1956 yılında müze olarak kul-
lanılmaya başlanılmış. İnce Mi-
nare Müzesi’nin içinde; Beylik 
dönemi, Selçuklu devri Osmanlı 
taş ve ahşap eserleri kitabeler, 
mezar taşları, rölyefler bulun-
maktadır. Medrese 19. Yüzyılın 
sonuna kadar eğitim faaliyetle-
rine devam etmiştir” dedi.

Program sonunda Yrd. Doç. 
Dr. Zehra Odabaşı’ya, Konya 
Eski Milletvekili Hüseyin Üzül-
mez, Belkıs Kamut Aktürk’e Bü-
yükşehir Belediyesi Koyunoğlu 
Şehir Müze ve Kütüphanesi 
Müdürü Hasan Yaşar tarafından 
hediye takdim edildi.  
n HABER MERKEZİ 

Yrd. Doç. Dr. Zehra Odabaşı ve Belkıs Kamut Aktürk’e hediye takdim edildi. 

Ömer Faruk Okka

Dr. Muhammet Garip
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İşletme diye bir meslek yok iken ben 
işletme okumaya karar verdim.

Türkiye yeniden yapılanıyordu.
Gazetelerin ekonomi sayfası henüz 

yoktu.
Ekonomik dergiler hiç yoktu.
Özal ile Türkiye ekonomi diye bir şey 

olduğunu öğrenmeye başlamıştı.
Hatta liberal, muhafazakar, serbest 

piyasa, kapalı ekonomi, açık ekono-
mi  gibi kavramlar ondan önce sadece  
bürokrasinin ve hocalardan başkasının 
bildiği terimlerin dışında bir anlam ifade 
etmiyordu.

Özal hükümeti ile beraber Hürriyet 
Gazetesinin ekonomi sayfası yapması 
olay olmuştu.

İşletme okumaya karar verdiğim za-
manlar böyleydi.

Okula başlayınca, kimi tencere pa-
zarlamacısı mı olacaksın, kimi muhase-
beci mi olacaksın diyordu. Tabii herkes 
kendi zaviyesinden bakıyordu.

Aslında bir işletmemiz de vardı. 
Babam okulu mu   bizim işi mi tercih 

edersin dediğinde okulu dedim.
Ama okula gidersen bizim işimiz bi-

ter dedi. Ben okul dedim.
Ben okuyup gelip öyle çalışmak is-

tiyordum.
Okudum ama işimizi birkaç yıl için-

de tasfiye ettik.
Ben işletmeci olmak istiyordum. 

Yönetici olmak istiyordum.
Ve iş dünyasına adımımı attım.
Ençok sevdiğim işlerden biri üre-

timdi.
Ama çocukluk hayalim otelcilik. 

Hatta çocuk iken evin önünde taştan du-
varlar yapardım, bu benim otelim olacak 
derdim.

Ama gönlüm üretimde hatta metal-
de idi.

Bir gün tel Çivi Çelik hasır derken, 
Arnavutluk’ta demir çelikle tanıştım

Öyle bir sektördü ki attığım her 
adımda , öğrendiğim her bilgide mesle-
ğime bürünüyordum.

Adeta çeliğin eritme kovalarında 
1700 derecede eriyen ömrü tükenmiş  
metalik parçalar değil de bendim.  Bütün 
yaşamımı kovada eritiyor, içene  yeni 
maddeler ekleyerek başka biri oluyor-
dum.

O çelik sıvısıyla akıyor, kalıba giriyor-
dum.

Sonra haddehane fırınında 1100 
derecede tekrar ısınarak haddelenmeye 
hazırlanırken zamanın haddesinde ken-
dimi hayal ediyordum.

O haddelerden 1100 derecede  kü-
tükler geçerken arkadaşlara takılıyor-

dum işte insan oğlu diyor-
dum. Kütük haddelerden 
geçerek hedef formda de-
mir olmaya yol alırken as-
lında kendimi izliyordum.

Bazen haddelerden 
bozularak yoldan çıkanı,  
tekrar eritme kovalarına 
gönderdiklerinde işte hata-
larım diyordum.

İşin yabancı devlette 
olması, uluslar arası ol-
ması, iki devletin ilişkilerini merkezinde 
olması işini boyutunu arttırıyor, bu ise 
beni daha da motive ediyordu.

Bu işten sonra Otelcilikle tanıştım. 
Beş yıldızlı termal bir otel. Daha inşaa-
tında başladığım için , sektörün profes-
yonellerinin büyük katkısı, öğrenci yö-
nümün bana  sağladığı avantajla otelci 
de oldum. Otelcilik yaşamın, yöneticilik 
mesleğinin başka bir boyutu ile tanış-
mama vesile oldu.

Bir kere teşekkürü taksitle,  hatası 
peşin olan bir meslek.

Ağırladığımız misafirler değil onların 
nefsi.  Nefsin gözle görülür hali. Adeta 
akvaryumdaki balığı seyir ediyormuşça-
sına nefislerin seyir edilebildiği bir mes-

lek ve ortamı.
İnsan ilişkilerinin en di-

namik , en etkin kullanıldığı 
bir alan.  İnsanın insana 
ayna olabildiği en bariz 
ortam.

Tam bir sabır okulu. 
Dinlemenin belki de en iyi 
kullanıldığı meslek. Dil ile 
iletişim kadar vücut dili-
nin hakim olduğu özel bir 
meslek alanı.

Ekip ruhunun en uyumlu olması ge-
reken mesleklerden biri.  

Belki de benim için kendimi yeniden 
inşaa ettiğim, iş hayatımda önemli dö-
nüşüm noktam. Belki de ruhumun en iyi 
haddelendiği, bir düzene kavuştuğu yer 
desem yeri.

Sonra bir de madencilik deneyimim 
oldu. Belki de muhteşem mesleklerden 
biri de madencilik diyebilirim. Her kesin 
toprak dediğine cevher diye bilenlerin 
mesleği. Cevheri zenginleştirerek yaşam 
yolculuğuna hazırlayanların mesleği.

Zenginleştirme kavramını yaşamı-
ma sokan meslek. Yüz kg topraktaki 2 
kğ bakırı flatasyonla,  zenginleştirerek; 
içimde otuz kglık bir malzemeye dönüş-

türen muhteşem üretim süreci.
İçindeki iyileri çoğaltıp kötüleri 

azaltma becerisi.  
Bilgileri deneyimi çoğaltıp, cehaleti 

azaltma  gayreti.
Hayata zenginleştirme bakış açısı ile 

bakmayı öğrendiğim meslek. 
Toprağın derinliklerinden devşirilen 

muhteşem faaliyet.
Şimdi başka  bir mesleğin kapısın-

dan içeri girdim.
Kimyanın eşiğinden henüz içeri adı-

mımı attım.
Tıpkı çelik gibi, otel gibi beni heye-

canlandıran bir meslek.
Belki de ilk defa bir meslek erbabı 

patron, daha doğrusu işadamı ile işe 
başlamamın heyecanı.

Sektör endüstriyel temizlik ürünleri.
Konya Organize sanayi bölgesinin  

katma değer üreten, araştırma geliştir-
me yönü kuvvetli nadir fabrikalarından 
birisi.

Kimya okyanusunun, en temizlikçi, 
en güzel kokan, reaksiyonu en güçlü bö-
lümlerinden birisi. Dinamik bir meslek. 
Yaşamın içinden doğan , yaşamı sürük-
leyen bir dal.

Maddelerin reaksiyonlarla dans edip 
başka maddelere dönüştüğü,  derin bir  
meslek.

Binlerce yıl önce, simya ile başlayan 
dönüşüm ve keşif  yolcuğunun, kimya 
bilimine dönüştüğünü gözle görebildiği-
miz yaşam labaratuvarı. 

Ben de içine girdiği kabın şeklini 
alan, sıvı bir meslek olan işletmecili-
ğin; bütçe, yönetim, insan kaynakları, 
üretim, pazarlama, muhasebe finans 
kaynakları ile endüstriyel temizlik ürün-
lerinin reaksiyona gireceği , bir ortama 
girmenin heyecanını yaşıyorum.

Temizlik ürünleri kimyasını üretir-
ken, işin kimyasına da vakıf olacağım 
bir yer.

İşin kimyası ile, hayatın kimyasında 
belki de eksik kaldığım bana doğru yürü-
yebileceğim bir meslek.

Maddenin enerjisi ile insanın enerji-
sini yoğurup anlamlandırabileceğim bir 
ortam.

İşin kimyasından, yeni dönüşümle-
re.

Sektör Kimya Ailesi olarak Konya 
sanayinin katma değeri , yerli malı ora-
nı yüksek bir sanayiye dönüşmesinde 
önemli rol oynayacağını düşünüyorum.

İşin yönetim kimyasını zenginleşti-
recek, farklı boyutlara taşıyacak bir ekip 
olma özelliği ile, Konya’ya ve sanayine 
çok katkısı olacak,bir  tesis olarak görü-
yorum.

İŞİM VE İŞİN KİMYASI

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Karatay Belediyesi’nde yeni gö-
revlendirmelere gidildi. Konuyla ilgili 
Karatay Belediyesi tarafından yapılan 
açıklamada, “Belediyemiz hizmetle-
rinin daha hızlı ve koordineli yürütü-
lebilmesi amacıyla Karatay Belediye-
si’nde Mali Hizmetler Müdürü olarak 
görev yapan Mehmet Egin, Belediye 
Başkan Yardımcılığı görevine; aynı 

Müdürlükte şef olarak görev yapan 
Esma Kara da Mali Hizmetler ve Bilgi 
İşlem Müdürlüğü görevlerine atandı” 
denildi. 

MEHMET EGİN KİMDİR?
1958 Konya doğumlu olan Meh-

met Egin, Atatürk Üniversitesi Kazım 
Karabekir Eğitim Fakültesi Fransızca 
Öğretmenliği Mezunu. 1992’den beri 

Karatay Belediyesinde görev yapan 
Egin, Mali Hizmetler Müdürlüğü gö-
revinden Belediye Başkan Yardımcılı-
ğına getirildi. Mehmet Egin’in 3 kız ve 
1 erkek çocuğu bulunuyor.

ESMA KARA KİMDİR?
1982 Konya doğumlu olan Esma 

Kara ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölü-

mü ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı 
Muhasebe Finansman Yükseklisans 
mezunu. 2007’den bu yana Karatay 
Belediyesinde görev yapan Kara, Mali 
Hizmetler Müdürlüğü Gider Şefi gö-
revinden, Mali Hizmetler ve Bilgi İş-
lem Müdürlüğü görevlerine getirildi.
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Başkan Akyürek, Akşehir
ilçesini ziyaret etti

Eczacı Odası’nda yeni 
görev dağılımı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Akşehir’de 
yatırım ve çalışmalarla ilgili incele-
melerde bulundu, Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret etti. 

Başkan Akyürek belediyede, 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Ab-
durrahman Çardakoğlu ve Akşehir 
Belediyesi birim müdürleri tarafın-
dan karşılandı. Ziyarete, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcıları H. Selim Büyükkara-
kurt ve Abdülmelik Ötegen, Kırsal 

Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi 
Başkanı Mustafa Yazlık, KOSKİ Ge-
nel Müdürü Ercan Uslu da katıldı. 
Akşehir’de yapılan çalışmalar ve 
yatırımlar hakkında Akşehir Bele-
diye Başkanı Dr. Salih Akkaya’dan 
bilgi alan Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek ve be-
raberindekiler, daha sonra Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restorasyonu yaptırılan Akşehir İp-
likçi Camisine geçerek buradaki res-
torasyon çalışmalarını inceledi.
n İHA

Ekonominin gündemi “Kripto Paralar” NEÜ’de masaya yatırıldı. Doç. Dr. Uğur Adıgüzel, “Devlet 
açıklaması sonucu insanlar ‘Bitcoin para değildir’ derse Bitcoin’in değeri sıfıra düşer” dedi

‘Kripto paralar değer 
görürse değerlenir!’
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

(NEÜ) Uygulamalı Bilimler Fakülte-
sinin düzenlediği; Prof. Dr. Ahmet 
Diken, Doç. Dr. Uğur Adıgüzel, Yrd. 
Doç. Dr. Resul Öztürk ve Öğr. Gör. 
Özlem Karadağ Ak’ın konuşmacı ola-
rak katılacağı “Kripto Paralar” konulu 
panel KTO Konferans Salonunda ger-
çekleştirildi. 

 “Para nazik bir konu... Önem-
li bir konu... Dolayısıyla hepimizin 
bir şekilde ilgilendiği bir konu...” di-
yen panelin moderatörü Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Diken, kripto paraların düne 
kadar daha bilinmediğini günümüz-
de ise bir yatırım enstrümanı olarak 
karşımızda durduğunu kaydetti. Aka-
demisyenlerin de bir ucundan başla-
yarak bunu anlatmak istediğini belir-
ten Diken, kamuoyunu aydınlatmayı 
hedefledikleri ve kripto paraların ne 
olduğunu anlatmak istedikleri için 
böyle bir program düzenlediklerini 
ifade etti. 

KRİPTO PARALARIN, 
BİTCOİN’İN DEĞERİ VAR MI?

Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Adıgü-
zel, “Kripto paraların, Bitcoin’in de-
ğeri var mı?” sorusuna cevap verdi. 
Adıgüzel, “Subjektif değer teorisine 
göre eğer bir şeye değer atfedersiniz 
onun değeri vardır. Eğer değer atfet-
mezseniz onu değeri yoktur. Bitcoin’i 
insanlar para olarak kabul ederse de-
ğeri oluşur ama insanlar Bitcoin’i para 

olarak kabul etmezse o zaman Bitco-
in’in değeri oluşmaz. Son zamanlar-
da insanlar biraz emtia olarak, biraz 
para olarak değer atfetmeye başladı-
lar ama bir devlet açıklaması sonucu 
insanlar ‘Bitcoin para değildir. Ben 
bununla ticaret yapmam’ derse Bit-
coin’in değeri otomatik olarak sıfıra 
düşer” dedi.

KRİPTO PARALARIN 
GELECEĞİ PARLAK DEĞİL

Kripto paraların değerinin çok mu 
değişken olduğuna da açıklık getiren 
Adıgüzel, 2013’te çok yatay bir seyir 
izlediğini ama 2017 yılından itibaren 
insanların taleplerinin artmasıyla bir-
likte çok büyük bir artış gösterdiğini 
söyledi. Adıgüzel, “Şu andaki değeri 
olması gerekenden ve gerçek değe-
rinden çok sapmış duruyor. Herhangi 
bir açıklama ile bir devletin yasakla-
masıyla herhangi bir yaptırım kararı 
ile bu değer 2013’teki değerlerine 

çok rahat düşebilir. Eğer para yatır-
mak isteyen varsa cebinizdeki parayı 
yatırmayın, kaybettiğiniz zaman hiç 
önemsemeyeceğiniz para varsa bunu 
yatırarak riske etmeye çalışın. Çünkü 
geleceği çok parlak gibi durmuyor” 
dedi.

Blok zincirinin özellikleri ve ge-
leceği ile ilgili olarak bilgi veren Yrd. 
Doç. Dr. Resul Öztürk de aracı olma-
dan, hızlı bir şekilde kişiler arasında 
işlemlerin bu teknoloji sayesinde 
yapıldığını belirtti. Özellikle banka-
cılık sektörü açısından da düşündü-
ğümüzde paraların ya da işlemlerini 
hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin her-
kese zaman kazandıracağını söyleyen 
Öztürk, bankacılık, seçim sistemleri, 
para transferleri, değerli belgelerin 
yaratılması ve saklanması ve online 
müzik sektörlerini blok zincirinin et-
kileyebileceğini vurguladı. 

Bitcoin sisteminin 21 milyon 

adetle sınırlı olduğu için enflasyon 
riskinin oldukça düşük olduğunu 
belirten Öğr. Gör. Özlem Karadağ 
Ak: “Bankaların tabi olduğu resmi 
prosedürler, coğrafi kısıtlamalar yok. 
Ekonomik istikrarsızlıklardan etki-
lenmediği için kullanıcılara rahatlık 
sağlamaktadır. Diğer bir özelliği ise 
şimdilik en hızlı transfer aracı... Gece, 
gündüz, hafta sonu, hafta içi 7/24 
bayram tatili demeden Bitcoin alıp 
satabiliyorsunuz ve bunları dakikalar 
içerisinde karşı tarafa gönderebiliyor-
sunuz. Diğer bir unsur siber saldırıla-
ra maruz kalma tehlikesi vardır. Nite-
kim de yaşanmıştır. 2011 yılında bir 
internet korsanı tarafından sisteme 
yapılan bir siber saldırı ile bir Bitcoin 
17,5 Amerikan Doları iken 0,01 dola-
ra indirilmiştir. Bu da büyük bir tehli-
ke arz etmiştir. Bu da Bitcoin için çok 
ciddi bir dezavantajdır” dedi.
n HABER MERKEZİ

5. Bölge Konya Eczacı Odası’n-
da Başkan Ecz. Cemil Karakap’ın 
sağlık sorunları sebebiyle almış 
olduğu başkanlık görevini bitir-
me kararından sonra Konya Ecza-
cı Odası Başkanlığına gelen Ecz. 
Âdem Açıkgöz, yaptığı ilk yönetim 
kurulu toplantısında görev bölü-
münü gerçekleştirdi. Başkan Adem 
Açıkgöz başkanlığında ilk yönetim 
kurulu toplantısını gerçekleştiren 
Konya Eczacılar odası yönetim ku-
rulu, kendi arasında görev bölümü-
nü gerçekleştirdi. Konya Eczacılar 

Odasında oluşturulan yeni yönetim 
kurulunun isimleri ve görevleri 
şöyle; Âdem Açıkgöz (Başkan), Ecz. 
Melek Karaman (II. Başkan ), Mus-
tafa İlhan (Genel Sekreter),Ecz. 
A.Hakan Koru (Sayman), Ecz. Dr. 
Ecz. Feyyaz Mıhoğluğil (Veznedar ) 
Serdar Koçak (üye ) Ülkü Toy (Üye). 
Başkan Adem Açıkgöz, “Oda ola-
rak hizmetlere kaldığımız yerden 
itibaren devam edeceğiz. Tüm so-
rumluluklarımızı ve hedeflerimizi 
iyi biliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesi’nde yeni görevlendirmeler 

Mehmet Egin Esma Kara



Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, ilçe yatı-
rım programları kapsamında git-
tiği Yunak’ta vatandaşlarla buluş-
tu. Medeniyet Okulu’nun dönem 
açılışını yaparak öğrencilerle bir 
araya gelen Başkan Akyürek, il-
çeye kazandırılan taksi durağında 
taksicilerle buluştu. Yunak’a de-
ğer katacak prestij cadde, mezar-
lık düzenlemesi ile planlanan şehir 
konağı ve gençlik merkezi yatırım 
alanlarında da incelemelerde bulu-
nan, KOMEK’i ziyaret eden Başkan 
Akyürek, Yunak’a bugüne kadar 
60 milyon liralık yatırım yaptıkları-
nı, yeni yatırımların da arka arkaya 
geleceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Yatırım 
Hamlesi programları kapsamında 
Yunak’ta çeşitli yatırımları incele-
yerek vatandaşlarla bir araya geldi. 

HALKIMIZI HİÇBİR 
ZAMAN KANDIRMADIK 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Yunak Belediye 
Başkanı Abdullah Emre Demir-
han ile birlikte ilçe merkezinde 
vatandaşlarla buluşarak, Yunak’a 
şu ana kadar yapılan ve önümüz-
deki süreçte yapılacak yatırımlar 
hakkında bilgi verdi. İlçeye şu ana 
kadar Büyükşehir olarak toplam 60 
milyon liralık bir yatırım harcaması 
gerçekleştirildiğini, yeni yatırımla-
rın da geleceğini kaydeden Başkan 
Akyürek, “Konya imkanlarından 
verdiğimiz sözleri etap etap yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Propaganda 
için değil bunları ülkemize hizmet 
etmek için yapıyoruz. Biz halkımı-
zı hiçbir zaman aldatmadık, kan-
dırmadık. Neyi programladıysak 
süreç içinde onları gerçekleştiriyo-
ruz” dedi. 

Yunak Belediye Başkanı Abdul-
lah Emre Demirhan da, Yeni Bü-
yükşehir Yasasının ilçede geçerli 
olmaya başladığı günden bu yana 
gerçekleştirilen yatırımlar nede-
niyle Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek’e teşekkür etti. 

PRESTİJ CADDE İLÇEYE 
DEĞER KATACAK 

İlçeye kazandırılan prestij cad-
dede incelemeler yapan Başkan 
Akyürek, caddeyi birinci sınıf mal-
zemesi, kaldırımları ve sıcak asfal-
tıyla tamamladıklarını belirterek, 
merkezdeki ana cadde çalışmasına 
yaklaşık 6 milyon liralık bir bütçe 
ayırdıklarını ifade etti. Mahalle yol-
larında bulunan eksiklerin de 2018 
yılı içinde tamamlanacağını akta-
ran Başkan Akyürek, “Konya’da 
Büyükşehir Yasası çerçevesinde 
çizdiğimiz profil global bir bakışla 
marka oluşturmaktı. 31 ilçemizde 
de şu anda prestij caddelerimiz 
oldu. 31 ilçemizde mesleki eğitim 
merkezleri, şehir konakları, itfaiye 
merkezleri ve parklarla ilgili ça-
lışmalar yürüttük. Yunak’ta aynı 
zamanda Şehir Konağı’nın teme-
lini atacağız. İnşallah ilçe beledi-
yemizle birlikte bir mezbahaneyi 
hayata geçireceğiz ve eksik kalan 
yatırımları tamamlamış olacağız” 
diye konuştu. 

BAŞKAN AKYÜREK TAKSİCİ
 ESNAFIYLA BULUŞTU 

Başkan Akyürek daha sonra 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan modern tak-
si durağını ziyaret ederek burada 
taksici esnafıyla bir araya geldi. 

Taksicilerle kısa bir sohbet gerçek-
leştiren Başkan Akyürek kendileri-
ne hayırlı kazançlar diledi.  
ÖNEMLİ OLAN İYİ İNSAN OLMAKTIR 

Yunak’ta Medeniyet Okulu 
Projesi kapsamındaki öğrencilerle 
buluşan Başkan Akyürek, çocuk-
lara iyi insan olmanın öneminden 
bahsetti. Başkan Akyürek, “He-
deflediğiniz her şeye çalışarak 
ulaşabilirsiniz. Her türlü meslek 
sahibi olabilirsiniz. Ama bunlardan 
önemli olan iyi insan olmaktır. Eğer 
vatanımıza, milletimize, ailemize, 
inancımıza, değerlerimize, ülkemi-
ze faydalı olan insan olamazsak o 
zaman doktor olmuşuz, mühendis 
olmuşuz önemli değildir. Önem-
li olan iyi insan olmak, insanlığa 
faydalı hizmetler yapan insanlar 
olmaktır” şeklinde konuştu. 

Yunak Belediye Başkanı Abdul-
lah Emre Demirhan da, “Medeni-
yet Okulu’nda bu eğitimleri alan 
gençlerimiz büyüdüğünde bu ah-
lakla gelişerek ülkemizde daha çok 
faydalı insanlar olacak. Bunların 
da temelini attığınız ve çocukları-
mızın kalplerinde de girdiğiniz için 
teşekkür ederim” dedi. 

KONYA’DAKİ BİN 614 
MEZARLIĞIN TAMAMI AYNI 
STANDARDA KAVUŞACAK 

Başkan Akyürek ve beraberin-
dekiler daha sonra Yunak Mezarlı-
ğında yapılan düzenlemeleri yerin-
de inceledi. Merkez mezarlıklarda 
taziye mekanı, musallası ve çevre 
düzenlemesiyle belli bir standar-
dın oluşturulduğunu dile getiren 
Başkan Akyürek, “Mezarlıklar bi-
zim aynamız aslında. Konya’daki 

bin 614 mezarlığın tamamı böyle 
bir standarda kavuşuyor. Bu nok-
tada emek veren arkadaşlarımı-
za teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 

BAŞKAN AKYÜREK KOMEK’İ 
ZİYARET ETTİ 

Başkan Akyürek’in Yunak ziya-
reti Büyükşehir Konya Belediyesi 
Meslek Edindirme Kurs Merkezi 
(KOMEK) ile devam etti. Yunak 
KOMEK Şubesi’nde öğretmenler 
ve kursiyerlerle bir araya gelen 
Başkan Akyürek, yapılan faaliyet-
ler hakkında bilgi aldı. 

Başkan Akyürek, son olarak 
ilçeye kazandırılacak Gençlik Mer-
kezi ve Şehir Konağı’nı içerisinde 
barındıran projenin uygulanacağı 
alanda da incelemelerde bulundu.
n HABER MERKEZİ
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Propaganda için değil bunları ülkemize 
hizmet etmek için yapıyoruz. Biz halkımızı hiçbir zaman aldatmadık, kandırmadık” dedi

‘Halkımızı kandırmadık’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yatırım Hamlesi programları 
kapsamında Yunak’ta çeşitli yatırımları inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. 
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Seydişehir’de meydana gelen trafik ka-
zasında 2 kişi yaralandı. Orhan Mernekli 
yönetimindeki 42 H 1944 plakalı otomobil, 
Seydişehir- Konya karayolu Karabulak kav-
şağında sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı. 
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 
Mustafa Berber yaralandı.

 Seydişehir Devlet Hastanesi’nde tedavi 
altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin 
bulunduğu öğrenildi.  n AA

Kulu ilçesinde, 2017 yılı nüfus istatistiklerine 
göre 837 çocuk dünyaya geldi. Kulu Nüfus 
İdaresinde 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 
tarihleri arasında yapılan işlemlere göre, ilçe 
genelinde 837 doğum meydana geldi. 176 
kişinin öldüğü Kulu’da, 597 çift evlenirken, 
273 çift boşandı. 2016 yılında 921 çocuğun 
dünyaya geldiği Kulu’da, bu yıl doğan çocuk 
sayısı azalma gözlendi. Öte yandan, nüfusun 
yaklaşık 49 bin 800 olduğu Kulu genelinde, 
31 Aralık 2017 tarihine kadar bu nüfustan 
18 bin 357 kişiye çipli kimlik işlemlerinin 
yapıldığı öğrenildi.  n İHA

Kulu’da 837 çocuk
dünyaya geldi

Seydişehir’de
kaza 2 yaralı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzen-
lenecek BTKariyer Günleri’nde öğrenciler, bilişim sektörü 
liderlerinin kariyer öykülerini dinleyerek kendilerine yol hari-
tası belirleyecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından sektör liderlerinin ilham verici kariyer öykülerini 
anlatacakları etkinlik, “Dinlenesi Hikayeler” temasıyla 10 
Ocak’ta düzenlenecek. Söz konusu etkinlikte, BTK Başkanı 
Ömer Fatih Sayan’ın moderatörlüğünde Turkcell Üst Yöne-
ticisi (CEO) Kaan Terzioğlu, Vodafone Üst Yöneticisi Colman 
Deegan ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany ile ilk 
program gerçekleştirilecek. BTKariyer Günleri, iş hayatına 
henüz başlamamış öğrencilere, kariyer planlama, geleceğe 

yönelik yol haritası oluşturma, staj ve istihdam olanakları 
hakkında detaylı bilgi edinme imkanının yanı sıra telekomü-
nikasyon sektörünün liderlerini yakından tanıma fırsatı suna-
cak. Şirketlerin insan kaynakları direktörleri de kurumlarını 
tanıtmak ve kariyer imkanları paylaşmak için katılımcılarla 
buluşacak. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un yeni pro-
jelerinin de tanıtılacağı etkinlikte, öğrencilerin ve genç pro-
fesyonellerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için çeşitli sürpriz 
çekilişler yapılacak. Katılımın ücretsiz olacağa etkinlik için 
http://etkinlik.btk.gov.tr/ adresindeki başvuru linkinden ön 
kayıt yaptırılabilecek.
n AA

Öğrenciler, ‘CEO’lardan ilham alacak

Milli savaş uçağında
sözleşmeler imzalanacak

TAI tarafından yürütülen Mil-
li Muharip Uçak Projesi’nde bu yıl 
motor ve kritik sistemlerin geliştiril-
mesine yönelik sözleşmeler imzala-
nacak. Ürün ve teknoloji geliştirme 
ağırlığıyla Türkiye’nin en büyük ve 
zorlu Ar-Ge projesi olan Milli Muha-
rip Uçak (MMU) Projesi, bu yıl imza-
lanacak sözleşmeler doğrultusunda 
yol alacak.Başta ana yüklenici Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TU-
SAŞ/TAI) olmak üzere proje kapsa-
mında görev alan tüm paydaşlarla 
çalışmalar yürütülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç-
larını karşılamak üzere başlatılan 
projeyle, Türk Hava Kuvvetleri Ko-
mutanlığı envanterinde bulunan ve 
2030’lu yıllardan itibaren kademeli 
olarak devreden çıkartılması düşü-
nülen F-16 uçaklarının yerini alabi-
lecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle 
tasarlanan modern uçakların üretil-
mesi amaçlanıyor.

Projede yeni nesil bir uçakta 
olması gereken düşük görünürlük, 
dahili silah yuvası, yüksek manev-
ra kabiliyeti, artırılmış durumsal 
farkındalık ve sensör füzyonu ve 
benzeri teknoloji alanlarındaki çalış-
maların sonucunda Türkiye; ABD, 
Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir 
muharip uçağı üretebilecek altyapı 
ve teknolojiye sahip ülkeler arasın-
da yer alacak.

TAI ile BAE Systems arasında 
MMU geliştirilmesine yönelik ve ön 
tasarım aşamasını kapsayan iş bir-
liği anlaşması geçen yıl imzalandı. 
Bu dönem içinde hava aracının ge-
liştirilmesi, mühendislik, teknoloji, 

test altyapılarının ve sertifikasyon 
süreçlerinin geliştirilmesi, muharip 
uçak tasarımına yönelik kabiliyet 
kazanılması amaçlanıyor.

Ön tasarım aşaması sonunda 
projenin takip eden dönem ve aşa-
maları için kesintisiz bir geçiş öngö-
rülüyor.

MMU Projesi kapsamında bu yıl 
bir dizi önemli adım atılacak. Ön-
celikli olarak yakın zamanda motor 
seçiminin yapılması bekleniyor. 
Uçağın motorunun üretimine TU-
SAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Kale 
Grubu-Rolls-Royce ortaklığı talip 
oldu. Seçimin tamamlanmasıyla bu 
konuda sözleşme imzalanacak. Mo-
tor sözleşmesini, proje için ihtiyaç 
duyulan kritik görev sistemlerinin 
geliştirilmesine yönelik sözleşmele-
rin imzalanması izleyecek.

Bu yıl projeye yönelik çalışmala-
rın bir diğer önemli başlığını ihtiyaç 
duyulan insan kaynağının artırılma-
sı için yürütülecek çalışmalar oluş-
turacak.

TAI, bu konuda bir ekosistem 
oluşturabilmek için geçen yıl bir dizi 
adım attı. Başta ODTÜ, İTÜ, Yıldız 
Teknik Üniversitesi olmak üzere çe-
şitli üniversitelerle projeler başlatan, 
protokoller imzalayan TAI, üniversi-
telerin 3 ve 4. sınıfındaki öğrenciler 
için Stajyer Mühendis Programı’nı 
hayata geçirdi.

Projelerin arzu edilen nitelik ve 
zamanda gerçekleştirmesi amacıyla 
Teknopark İstanbul TAI Ar-Ge Mer-
kezi’ni açan şirket, burada 200 mü-
hendis istihdam etmeyi planlıyor.
n AA

Konya Berberler ve Kuaförler Odası Olağan Genel Kurul ve Başkanlık Seçiminde yeniden aday olduğunu 
açıklayan mevcut Başkan Veli Baranok, “Yarım kalan işleri tamamlamak için yola devam ediyoruz” dedi 

‘Yarım kalan işleri
tamamlayacağız’

Konya Berberler ve Kuaförler 
Odası Başkanı Veli Baranok, Olağan 
Genel Kurulda yeniden göreve talip 
olacağını söyledi. 

11 Ocak Perşembe günü yapı-
lacak Konya Berberler ve Kuaförler 
Odası Olağan Genel Kurul ve Başkan-
lık Seçiminde yeniden aday olduğunu 
açıklayan mevcut Başkan Veli Bara-
nok, yarım kalan işleri tamamlamak 
için yola devam etmek kararı aldıkla-
rını bildirdi. Veli Baranok, “Üyelerimi-
ze verdiğimiz sözlerin hepsini yerine 
getirdik. Kanunlar çerçevesinde her 
şeyin en doğrusunu en iyisini yap-
maya çalıştık. Bize verilen yetkileri en 
doğru biçimde üyelerimizin yararına 
kullandık. Üyelerimizin sorunlarını, 
içinde bulunduğu zor şartları ve ih-
tiyacı olan şeyleri ben de bir meslek 
mensubu olarak çok iyi biliyorum. 
Karşılaşılan her sorunu ciddiyetle ele 
aldık ve çözüme kavuşturduk. Gö-
reve geldiğimiz gün itibariyle mes-
lektaşlarımızın yoğun talepleri doğ-
rultusunda, erkek kuaför ve güzellik 

salonları pazar günleri, bayan kuaför 
üyelerimize ise salı günleri tatil edil-
miştir. Tatil kararına uymayan işyer-
lerine gerekli kurumlar tarafından 
ceza uygulanmıştır. Görevde kaldı-
ğımız süre içerisinde de pazar ve salı 
tatil uygulaması devam edecek” dedi.
“ÇALIŞMALARA KALDIĞIMIZ YERDEN 

DEVAM EDECEĞİZ”
Görev yaptıkları sürede Konya 

Huzurevinde sponsorlar aracılığıyla 
kuaför salonu kurulduğunu ve gönül-
lü üyeler aracılığıyla ücretsiz hizmet 
verdiklerini, özel hastanelerle yapı-
lan anlaşmalar sayesinde oda üyeleri 
için indirim sağlandığını, vefat eden 
meslek büyükleri için mevlid-i şerif 
okutulduğunu, “Ustalar Saygı” prog-
ramı düzenleyerek plaket verdiklerini 
kaydeden Baranok, “Sosyal aktivite 
amaçlı üyelerimiz Odamız öncülü-
ğünde Kültür gezisi olarak Çanak-
kale’ye ve Ürgüp Göreme ile her yıl 
tatil beldelerine götürülmüş 5 yıldızlı 
otellerde tatil imkanları sağlanmıştır. 
Üyelerimize daha hızlı ulaşmak için 

mesleki konularda hatırlatmalar ya-
parak cep telefonlarına kısa mesaj-
larla göndererek ulaştık. Üyelerimizin 
mesleklerindeki gelişimlere katkıda 
bulunmak amacı ile malzemelerini 
sponsor aracılığıyla düzenleyip eğitim 
salonu kurduk. Burada üyelerimizin 
mesleki eğitimlerini geliştirmeleri 
yönünde alanında uzman olan kişi-
leri getirmek ile üyelerimize yönelik 
bire bir uygulamalı eğitimler verdik. 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel 
kuaförlerimizin kaynaşması amacıyla 
organizasyonlar yaptık. Bay ve Ba-
yan kuaför üyelerimiz için taç model 
kataloğu bastırıp tüm üyelerimize 
ücretsiz olarak dağıtımını sağladık. 
Kayıt dışı çalışan işyerlerini tespit 
edebilmek amacıyla odamıza kayıtlı 
olan işyerlerinin camlarına odamızın 
logolarını yapıştırdık. Camlarında oda 
logosu olmayan işyerlerini kayıt altı-
na alarak kayıt dışını büyük ölçüde 
önlemiş olduk. İşyerlerini devretmek 
ve satmak isteyen üyelerimize, işyer-
lerinde çalışacak kalfa ve çırak arayan 

üyelerimize, iş arayan kalfa ve çırak-
lara bu isteklerini ilan etmek sureti ile 
yardımcı olduk. Acil kan ihtiyacı olan 
üyelerimize kolaylık sağladık. Hayat 
boyu öğrenme kapsamında Meram 
Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
ile birlikte hijyen kursu düzenledik. 
Çalışmalarımıza tekrar başkan seçilir-
sek kaldığımız yerden devam edece-
ğiz” diye konuştu.

“GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE 
KATMAYA HAZIRIZ”

Veli Baranok tekrar başkan seçil-
mesi halinde, “Üyelerimizin ayağına 
odamızın hizmetlerini götüreceğiz. 
Zaman ve iş kaygısını bu sayede önle-
miş olacağız. Geçen dönem üzerinde 
durulan TOKİ çalışmalarını hızlan-
dıracağız. Her yıl olduğu gibi eğitim 
seminerleri, pikniklerle oda üyele-
rimizin kaynaşmasını sağlayacağız. 
Odamızın marka değerini yükseltece-
ğiz. Odamızı hak ettiği yere taşımak 
için gecemizi gündüzümüze katmaya 
hazırız” şeklinde konuştu.
n İHA 

Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok, Olağan Genel Kurulda yeniden göreve talip olacağını söyledi. 
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6 binden fazla varil bombası kullanıldı Doğu Guta’da son 2 günde 18 sivil öldü
Esed rejiminin 2017’deki sal-

dırılarının bazılarında kullandığı 6 
bin 243 varil bombası yüzünden 
55’i çocuk, 32’si kadın toplam 130 
sivil öldü.  Suriye İnsan Hakları 
Ağı (SNHR), Esed rejiminin, mu-
haliflerin kontrolündeki bölgelerde 
yer alan sivil yerleşimlere geçen 
yıl yaptığı saldırılarda kullanılan 
varil bombalarına ilişkin raporunu 
yayımladı.Raporda, rejim güçleri-
nin hava saldırılarının bazılarında 
kullandığı 6 bin 243 varil bombası 
yüzünden 55’i çocuk, 32’si kadın 
toplam 130 sivilin öldüğünün bel-
gelendiği bildirildi.

Buna göre, rejimin söz konusu 
süre içerisindeki varil bombalı sal-
dırlarında, aralarında 7 mescit, 5 
sağlık merkezinin bulunduğu top-
lamda 22 sivil yaşam merkezi hedef 
alındı.

Rejime ait helikopterlerin ge-
çen yılın aralık ayında kullandığı 

312 varil bombasında 6’sı çocuk, 8’i 
kadın toplamda 20 sivilin hayatını 
kaybettiği belirtilen raporda, geçen 
ay atılan varil bombaları yüzünden 
3 mescit, 2 okul, 1 sağlık merkezi, 
1 Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) 
merkezi ve 1 resmi hizmet binası-
nın zarar gördüğü kaydedildi.

Raporda varil bombalarını sis-
tematik, büyük çapta ve yaygın 
kullanan rejimin insanlığa karşı suç 
işlediği vurgulandı. 

Rejim, 50 dolarlık düşük mali-

yetine karşın büyük yıkım etkisi ne-
deniyle varil bombalarını tercih edi-
yor. Bu bombalarla çoğunlukla sivil 
alanları hedef alan rejim, en yüksek 
can kaybının ortaya çıkmasını he-
defliyor. İçine doldurulan patlayıcı 
miktarına göre bombalar, 50-200 
metrelik alanda tahribata neden 
oluyor. Atılış şekli askeri terminolo-
jide “serbest düşüş ilkesi” olarak ta-
nımlanan varil bombaları, yerleşim 
yerlerine verdikleri hasarla sivilleri 
göçe zorluyor. n AA

Suriye’de Esed rejiminin, abluka 
altında tuttuğu Doğu Guta bölgesi-
ne son 2 günde düzenlediği yoğun 
saldırılarda 18 sivil hayatını kay-
betti. Suriye’de Beşşar Esed rejimi-
nin, başkent Şam’da abluka altında 
tuttuğu Doğu Guta bölgesine son 2 
günde düzenlediği yoğun saldırılar-
da 18 sivil yaşamını yitirdi.

Başkent Şam’ın doğusundaki 
Doğu Guta’nın bazı ilçeleri ile bel-
deleri ve köyleri, Esed rejiminin 14 
Kasım 2017’den bu yana yoğun 
biçimde süren ve son 10 gündür 
şiddetlenen hava ve kara saldırıla-
rının hedefi oluyor. Esed rejimi son 
2 günde gerginliği azaltma bölgesi 
içerisindeki Doğu Guta’nın Hares-
ta ve Duma ilçeleri ile Zemelka, 
Misraba, Merc, Cisrin, Medyere, 
Arbin, Kefer Batna ve Hammuriye 
beldelerine hava ve kara saldırıla-
rı düzenledi.Sivil Savunma (Beyaz 
Baretliler) kaynaklarına göre, rejim 

güçlerinin dünkü hava saldırıların-
da Hamurriye’de 12, Medyere’de 
2, Arbin’de 3 olmak üzere toplamda 
ise 17 sivil yaşamının yitirdi. Bugün 
de süren hava saldırıların hedefi Ar-
bin’de bir çocuk hayatını kaybetti. 
Sivil Savunma ekiplerinin arama 
kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Saldırılarda yaralanan çok sayıda 
sivil çevredeki hastanelerde tedavi 
altına alındı.Aralıksız devam eden 
hava saldırıları yüzünden ölü sayı-
sının artmasından endişe ediliyor.
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu 

Guta’da yarısı çocuk yaklaşık 400 
bin sivil yaşıyor.Doğu Guta, Astana 
anlaşmalarında çatışmasızlık bölge-
si ilan edilmesine karşın Rusya’nın 
garantörlüğünü üstlendiği rejim, 
9 aydır bölgeye yönelik ablukasını 
yoğunlaştırdı.İnsani krizin derin-
leştiği bölgede, 600’den fazlası acil, 
binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi 
bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk 
veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı 
çok sayıda bebek ve çocuk da açlık 
ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam 
mücadelesini kaybetti. n AA

Türk iş adamı 10 gündür
Tanzanya’da gözaltında

Refah Sınır Kapısı’nın 
açılması için gösteri yapıldı

Türk iş adamı Halidin Mum-
cu’nun ticari yatırım ve yardım 
amaçlı gittiği Tanzanya’da 10 gün-
dür gözaltında tutulduğu belirtildi. 
Mumcu ile gözaltına alınan Tanzan-
ya vatandaşı Ali Kalufya’nın karde-
şi Yusuf Kalufya, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, abisi ve Mum-
cu’nun izinsiz Kur’an-ı Kerim dağıtı-
mı yapmak suçlamasıyla 10 gündür 
gözaltında olduğunu söyledi. 

Kalufya, “Abim her yıl bölgede 
bulunan medreselere Kur’an-ı Ke-
rim dağıtımı yapmaktaydı. Bu yıl 
yine yanında getirdikleri mushafları 
izinsiz dağıttığı için polis tarafından 
gözaltına alındı.” dedi. Türk iş ada-
mı Halidin Mumcu’nun durumu 
hakkında da bilgi veren Yusuf Ka-
lufya, “İstanbul’dan yatırım araştır-

maları için gelmişti ve gözaltı son-
rası rahatsızlanınca Kigoma Devlet 
Hastanesi’nde 2 gün müşahede 
altında tutuldu ve tekrar Kigoma 
Merkez Polis Karakoluna götürül-
dü.” diye konuştu.  Türkiye’nin Da-
rüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, 
AA muhabirine, Türk vatandaşının 
serbest kalması ve konunun açıklı-
ğa kavuşması için hem Tanzanya 
hem de Dışişleri Bakanlığı ile irtibat 
halinde olduklarını ve gerekli tüm 
girişimlerde bulunduklarını söyle-
di. Tanzanya’ya 24 Aralık 2017’de 
giden Türk iş adamı Mumcu ve 
Tanzanya asıllı arkadaşı Kalufya, 28 
Aralık 2017’de Tanzanya’nın Kigo-
ma şehrinde kaldıkları otelde polis 
tarafından gözaltına alınmıştı.
n AA

Gazzeliler, dünyaya tek bağlan-
tı noktaları Refah Sınır Kapısı’nın 
açılması için gösteri düzenledi.  
Gazzeliler, dünyaya tek bağlan-
tı noktaları Refah Sınır Kapısı’nın 
açılmasını istiyor. Mısır ile Gaz-
ze sınırındaki kapının önünde bir 
araya gelen onlarca Filistinli, “Re-
fah Sınır Kapısı’nı açın”, “Hastalar 
ölüyor”, “Sınır kapısının kapalı tu-
tulmasından herkes sorumludur” 
yazılı dövizler taşıdı.

Eyleme katılan Fehmi Sabit, 
sınır kapısının uzun süre kapalı tu-
tulmasını protesto için gösteri dü-
zenlediklerini söyledi.

“Kapının kapalı tutulması, 
mantık ve ahlak dışıdır. Bunun 
hiçbir şekilde kabul edilebilir yanı 
yoktur. Acil çözüm bulunmasını is-
tiyoruz. Gazze’deki durum her gün 
daha da kötüleşiyor.” ifadelerini 
kullanan Sabit, Mısır yönetimine 
kapının açılması için çağrıda bulu-
narak, çıkmak için bekleyenlere bi-

ran önce izin verilmesi gerektiğini 
kaydetti.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 
2013’teki askeri darbeden bu yana, 
Refah Sınır Kapısı’nı neredeyse 
tamamen kapalı tutuyor. Darbe-
nin ardından kapatılan kapı, yılda 
yalnızca birkaç kez kısa süreliğine 
açılıyor. Gazze’de giriş çıkışların 
yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır’ın 
kontrolündeki Refah hariç 6’sı İs-
rail’in kontrolünde bulunuyor. Bu 
6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 
4’ü Hamas’ın seçimleri kazanarak 
görevi devralmasının ardından 
Haziran 2007’de İsrail tarafından 
kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt 
Hanun yabancı pasaport taşıyan-
lar, hasta ve iş adamlarının Batı 
Şeria’ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise 
bazı ticari ürünlerin geçişi için kul-
lanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt 
Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık 
kapatılıyor.
n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etmek yerine zihnini ve yüreğini Ame-
rika’da yaşayan bir şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da olmaz Müslüman da olmaz” dedi

‘Yüreğini, zihnini şarlatana
adayandan bilim adamı olmaz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteliler 
Derneğinin 14. Genel Kurulunda, 
pek çok yakın çalışma arkadaşının 
mezun olduğu Boğaziçi Üniversite-
siyle ilgili her konuyu uzun zaman-
dır yakından takip ettiğini ve des-
tek verdiğini anlattı.

İş dünyasında da güçlü bir yeri 
olan üniversitenin daha iyi yere 
gelmesi için mezunlara görev düş-
tüğünü ve dünyanın her yerinde 
köklü üniversitelerin en büyük 
maddi, manevi destekçilerinin, o 
üniversitelerin mezunlarının kur-
duğu sivil toplum kuruluşları ol-
duğunu belirten Erdoğan, Boğaziçi 
Üniversitesinde de böyle bir gele-
neğin yaşatılmasından memnuni-
yet duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, üniversite yönetimi-
nin de mezunlarla ve onları temsil 
eden sivil toplum kuruluşlarıyla ya-
kın ilişki içinde bulunmasının fay-
dalı olduğunu vurgulayarak, “Bu 
büyük birlikteliğin ve işbirliğinin 
sağlayacağı güç, kamunun tüm 
imkanlarının üzerinde bir sinerji 
ortaya çıkaracaktır. Büyük iddiala-
rın sahibi Boğaziçi’ne de işte böyle 
örnek bir yaklaşıma liderlik etmek 
yakışır, yaraşır” dedi.

“TÜRKİYE, PEK ÇOK EVLADINI 
ZİHNEN KAYBETMİŞTİR”

Boğaziçi Üniversitesinin halen 
Türkiye’nin en prestijli, en önem-
li yüksek öğretim kurumlarından 
biri olduğunu dile getiren Erdoğan, 
“Bununla birlikte Boğaziçi Üniver-
sitemizin bizim gönlümüzden ge-
çen konuma ulaşamadığını da be-
lirtmek durumdayım” dedi.

Erdoğan, “Çünkü bu üniver-
sitemiz, biraz önce Mevlana Haz-
retleri’ne atıfla ifade ettiğim hu-
susta açıkçası biraz zayıf kalmıştır. 
Bu ülke ve bu milletin değerleri-
ne yaslanamadığı için küresel bir 
marka haline gelme çabalarında 
da hedeflerine tam manasıyla ula-
şamamıştır. Üniversitemizin te-
melinin yabancı bir eğitim öğretim 
kurumuna dayanıyor olması bu 
zemine oturmasına asla mani de-
ğildir. İstenmesi halinde 1971’de 
zaten başlamış olan bu dönüşümü 
çok rahatlıkla rahatlıkla ilerletmek 
mümkündür. Çok seslilik ile ken-
di ülkesine ve milletine yabancılık 
arasında çizgiyi doğru çizmeden 
de bunu başaramayız. Batı ülkele-
rindeki üniversiteler, soruyorum, 
çok sesli değil mi? Peki bunlardan 
hangisinin sürekli kendi devletine, 
kendi halkının değerlerine karşı 
faaliyet yürüttüğünü duydunuz, 
gördünüz. Böyle bir şey var mı?” 
değerlendirmesini yaptı.

“ASIL MESELE, ZİHİN OLARAK 
NEREDE DURDUĞUNUZDUR”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Sorbonne’daki doktorası-
nı birincilikle tamamladıktan sonra 
mezuniyet töreninde isteği sorul-
duğunda Nurettin Topçu’nun, üni-
versitenin giriş ve çıkış kulelerine 
Türk bayrağı asılmasını talep ettiği-
ni ifade ederek, “Mesele bu, ruh bu. 
Dünyanın en iyi üniversitelerinden 
eğitim görmekle yerli ve milli duruş 

sahibi olmak, asla birbirinin zıttı 
değildir” dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:”-
Çünkü asıl mesele, fiziken nerede 
olduğunuzdan ziyade zihin olarak 
nerede durduğunuz meselesidir. 
Merhum istiklal şairimiz Mehmet 
Akif’in, Asım’ın nesli hayali ile Tev-
fik Fikret’in Batı’ya eğitime gidip 
papaz olarak hayatını sürdüren oğlu 
Haluk’un nesli arasındaki farkı asla 
unutmamalıyız. Türkiye, son 200 
yılda bu dengeyi doğru şekilde ku-
ramadığı için yurtdışına gönderdiği 
veya içeride aynı anlayışla yetiştir-
diği pek çok evladını fiziken değil 
ama zihnen kaybetmiştir. Sıkıntı-
mız bu. Boğaziçi Üniversitemizin, 
derneğimizin katkılarıyla maziden 
atiye kuracağı güçlü köprüyle bu 
bakımdan da kısa sürede ülkemiz 
ve dünya akademi hayatında hak 
ettiği yeri alacağına inanıyorum. Bu 
doğrultuda atacağınız her adımda 
Cumhurbaşkanı olarak daima ya-
nınızda yer alacağımı özellikle be-
lirtmek istiyorum. Açık konuşmayı 
severim. Çünkü kesinlikle gizli ha-
fıza kaydım yoktur. İster yerli ister 
yabancı ne olursa olsun, ister içe-
ride ister dışarıda açık konuşmak. 
Bakınız hep söylenir; eğitim-öğre-
tim özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, 
bunlar hep konuşulur. Konuşulma-
sı güzel de acaba uygulamaya ge-
lindiği zaman, diyelim ki Boğaziçi 
Üniversitesi, buradaki hocalarımız, 
bu işe nereye kadar acaba şöyle 
pergellerini açıyorlar? Burası çok 

önemli. Çünkü belli bir fikrin sa-
vunucusu olanlara kapıyı aç, belli 
bir fikrin savunucusu değilse ona 
kapıyı kapa. Bu mu özgürlük? Çün-
kü eğitim öğretim kurumlarının bu 
noktada bir defa kefeni yırtması la-
zım. Ehliyet, liyakat kimdeyse onun 
girmesi lazım, önünün de kapatıl-
maması lazım.”

“KENDİSİNİ AMERİKA’DA 
YAŞAYAN BİR ŞARLATANA 

ADAYANLARDAN 
HİÇBİR ŞEY OLMAZ”

Selçuklu’yu yıkılışa götüren 
haşhaşi dalgasının bir yanıyla ce-
halet, bir yanıyla vahşet koktuğunu 
anlatan Erdoğan, bugün de Türki-
ye’nin benzer saldırılarla karşı kar-
şıya olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ 
ihanet çetesinin, etkisine aldığı 
insanların zihinlerini örgüte karşı 
kayıtsız şartsız bir itaat duygusuyla 
çökertirken gerektiğinde 15 Tem-
muz’da olduğu gibi en acımasız 
vahşetlere de yöneltebildiğini vur-
guladı.

Erdoğan, “Ülkesine, milletine 
ve insanlığa hizmet etmek yeri-
ne zihnini ve yüreğini Amerika’da 
yaşayan bir şarlatana adayan man-
kurtlardan bilim adamı da olmaz 
Müslüman da olmaz.” ifadesini kul-
landı.

“BU, İSLAMİ 
BİR YÖNTEM DEĞİLDİR”

Erdoğan, defalarca yapılan bu 
uyarının önemine işaret ederek, 
bunların boşuna sorulmadığını kay-

detti. Erdoğan, “Birileri gelip karşı-
nıza sen düşünme, sen akıl etme, 
sen muhakeme yapma sen sadece 
söyleneni yerine getir, gerisine ka-
rışma diyorsa bilin ki orada bir şey-
tanlık vardır. Şu anda Pensilvan-
ya olayı böyle değil mi? Orada bir 
murakabe var mı? Orada hakikaten 
bir değerlendirme, sorgulama böy-
le bir şey var mı? Ne diyor oraya 
tabi olanlar? ‘O dediyse doğrudur.’ 
Burada hocalarım var beni bağışla-
sınlar, bir tane profesör müsvedde-
si var, aynen twettinde şu ifadeyi 
kullanıyor, Pensilvanya için, ‘O bize 
şah damarından daha yakındır’ di-
yor. Profesör ha... Allah’ın ayetinde 
bize şah damarından yakın olan 
sadece Allah’tır, Allah’tan başkası 
yoktur” ifadelerini kullandı. 

Bu ifadenin “Allah’a ortak koş-
mak” olduğunu kaydeden Erdoğan, 
“Sen bunu nasıl söylersin, o kim? 
Şarlatanın teki. Sen nasıl bu ifadeyi 
böyle kullanırsın. Bu İslami bir yön-
tem değildir, bu İslami bir kavrayış 
değildir. Bilimsel bir yöntem de hiç 
değildir. Uzun süredir işte bu şekil-
de inancımıza ters, fıtratımıza ters, 
ilmimize ters bir dayatmayla karşı 
karşıyayız. Hamdolsun, milletimiz 
tarihinden tevarüs ettiği irfanıy-
la, sezgisiyle bu çarpıklığın farkına 
varmıştır. Artık her yerde her mah-
filde, her dost sohbetinde bu sor-
gulamaların yapıldığını görüyorum, 
duyuyorum. Bundan ayrıca mutlu-
yum” diye konuştu. 
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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“Amacımız Konya ve Konyalıların için ticari faaliyetlere katkı sağlamak” diyen KONSİAD Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, 
serbest bölge tartışmalarına değinerek, “Konyalılar olarak Serbest Bölge için, siyasi bir ortam oluşturamadık” dedi

‘Serbest bölge için çalışmalıyız’

Geleceğin yazılım mühendisleri yetişiyor

Konyalı Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (KONSİAD) Konya Şubesi, 
Dedeman Otel’de düzenlediği prog-
ram ile yeni yönetimini tanıttı. KON-
SİAD Konya Şube Başkanı Hasan 
Hüseyin Aydın, gazetecilerin 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü de unut-
madı. Hakk’ın rahmetine kavuşmuş 
Konyalı gazetecilerin de anıldığı prog-
ramda duygulu anlar da yaşandı. 

Düzenlenen programa KONSİAD 
Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin 
Aydın, Yönetim Kurulu üyeleri ile ga-
zeteciler katıldı. 

2018 PROGRAMIMI BELİRLEDİK
“Kamuoyunun sesi, nefesi, vic-

dani, demokrasinin temel taşların-
dan biri olan gazetecilerin 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü cani 
gönülden kutluyorum. Vefat eden 
gazetecilerimize de Allah’tan rahmet 
diliyorum” diyen Aydın, KONSİAD 
olarak Konya’nın kültürüne, sanatına, 
sosyal sorumluluk projelerine ayrıca 
ticari faaliyetlerine katkı sağlamak 
için çalışmalar gerçekleştireceklerini 
ifade etti. 

“2017 yılını iyisiyle kötüsüyle 

üzüntüsüyle geride bıraktık. 2018 
yılının sağlıklı huzurlu bereketli bir 
yıl olmasını diliyorum” diyen Aydın, 
“Geçtiğimiz yıllar içerisinde KONSİ-
AD olarak, ülkemiz için çeşitli alanlar-
da çalışma yürüttük. 15 Temmuz’u 
unutmamak, unutturmamak ve bu 
duyguyu diri tutmak için çeşitli or-
ganizasyonlar düzenledik. Sektör 
programları organize ederek sektörle-
rimizi masaya yatırdık. Ankara’da si-

yasilerimizi ziyaret ederek Konya’nın 
sorunları paylaştık. 2018 yılında işa-
damlarımıza yönelik yurt içinde ve 
yut dışında çeşitli faaliyetlerle çalış-
malarımıza devam edeceğiz” ifadele-
rini kullandı.

KONYA’YA KATKI SUNACAĞIZ 
Aydın, “Bu çalışmalarımızın ya-

nında bir sivil toplum kuruluşu olarak 
Konya’da yapmış olduğumuz çalış-
malarımızı bundan sonrada devam 
edeceğiz. KONSİAD olarak sanayici-
mizin üreticimizin, ticaretle uğraşan 
bütün esnaflarımızın yanındayız. Üre-
timi artırmak için 2018 yılında yoğun 
çalışmalar gerçekleştireceğiz. KONSİ-
AD olarak Konya’nın kültürüne, sa-
natına, sosyal sorumluluk projelerine 
ayrıca ticari faaliyetlerine katkı sağla-
mak için buradayız. Amacımız Konya 
ve Konyalıların için ticari faaliyetlere 
katkı sağlamak” dedi.

SERBEST BÖLGEYİ 
EN İYİ ŞEKİLDE ANLATACAĞIZ 

MHP Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı’nın Plan ve Bütçe Komisyo-
nu’nda gündemi getirdiği ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi’nin “Başvuru 

yapılmadı” açıklamasında bulundu-
ğu Serbest Bölge konusundaki tartış-
malarla ilgili olarak ise Aydın, şunları 
söyledi: “Konyalı olarak serbest böl-
genin tanımını bizler iyi anlayamadık. 
Serbest Bölgeler bulundukları ülkenin 
siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış 

ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı 
açısından gümrük hattı dışında sayı-
lan bölgelerdir. Konyalılar olarak Ser-
best Bölge için siyasi bir ortam oluştu-
ramadık. Bunun sorumluluğu STK’lar 
olarak bizde. Önümüzdeki dönemde 
serbest bölge olayına iyi değinerek, 

serbest bölgedeki avantajları yatırım-
cılarımıza ve sanayicilerimize anlata-
rak, serbest bölgenin Konya’ya ku-
rulması gerektiği noktasında STK’lar 
olarak yerel yönetimlerimizle hep be-
raber çalışma yapmamız lazım” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bilişim Garaj Akademisi, Orac-
le Academy işbirliği  ve Milli Eğitim 
Bakanlığın destekleri ile ana sınıfın-
dan lise yıllarına kadar tüm öğrenci-
lere bilgisayarlara istediklerini yap-
tırmak için kullanacakları kodlama 
eğitimine büyük önem veriyor. Bu 
kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile 
proje gerçekleştiren Bilişim Garajı 
Akademisi Konya ve Ankarada oku-
yan ortaokul öğrencilerine yönelik 
kodlama eğitimleri veriyor. Yürütü-
len proje hakkında bilgi veren proje 
koordinatörü ve mekatronik mühen-
disi Furkan Kemal Arslan, “Bilişim 
garajı akademisi ve oracle  akademi 
işbirliği ile Konya Bilim Merkezinde 
60 ortaokul öğrencisine yazılım eği-
timi verildi.

Yazılım eğitim içeriği java dün-
yada bilinen en ünlü yazılım firma-
larından biri.  Java’nın yazılım şirke-
ti  oracle Java’dan sonra çocukların 
kodlamayı öğrenmesi açısından alice 
diye bir program geliştirildi. Milli Eği-
tim Bakanlığı üzerinden ise öğrenci-

lerimize göstermek için iki tane il se-
çildi. Bunlar Konya ve Ankara.  Milli 
Eğitim Bakanlığı ile birlikte Konya 
ve Ankara’dan 15 tane devlet okulu 
seçtik.  Ücretsiz olarak öğrencilerimi-
ze alice eğitimini veriyoruz. Konya 
ayağını ise Konya bilim merkezinde 

gerçekleştirdik. Bu eğitimlerimizin 
ikinci ayağı Ankara’da gerçekleştire-
ceğiz. Şubat ayının sonunda ise Kon-
ya Bilim Merkezi’nde, Ankara’dan da 
öğrencilerimizi çağırarak büyük bir 
turnuva yapacağız.  Öğrencilerimiz 
ve öğretmenlerimiz iki ay boyunca 

çevrimiçi eğitim alacaklar. 120 öğ-
rencinin katılım ile yarışma yapaca-
ğız. Yarışmamız Milli Eğitim Bakan-
lığı bünyesinde yapılacak ve derece 
giren öğrenciler ödüllendirilecek” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hasan Hüseyin Aydın

Furkan Kemal Arslan



Selçuklu, devreyi yenilgi ile kapattı
Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Bele-

diyespor, ligin 17.hafta maçında alt sıralarda bulunan 
Petkim Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın 
başında geriye düşen mavi beyazlılar, sonraki periyot-
larda da istediği oyunu ortaya koyamadı ve ilk yarı 45 – 
42 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 
da tutuk bir oyun ortaya koyan Konya ekibi, karşılaşmayı 
92 – 81 kaybetti. Bu yenilgi ile ligdeki 17 maçında 6. ye-
nilgisini alan Selçuklu Belediyespor, 28 puan ile 5.sıra-
da devreyi kapattı. Temsilcimizde önceki haftalarda sa-
katlığı bulunan Fran Pilepic, bu maçta 25 dakika oyunda 
kaldı. 9 sayı üreten Hırvat oyunu 2 ribaunt aldı.

LİGDE İKİNCİ DEVRE BAŞLIYOR
Temsilcimiz Selçuklu Belediyespor’un da mücade-

le ettiği Türkiye Basketbol 1. Lig’de ilk devre,  oynanan 
17 hafta ile sona erdi. İlk devrede sadece 1 kez yenilen 
Ankara ekibi Türk Telekom 33 puan ile lider oldu. Tem-
silcimiz Selçuklu Belediyespor, 11 galibiyet ile ilk yarıyı 
5.sırada tamamladı. Türkiye Basketbol 1. Lig’de ikinci 
devrede 18.hafta maçları bu hafta sonunda oynanacak. 
Mavi beyazlılar, devrenin ilk maçında Samsun Büyük-
şehir Anakent’e konuk olacak. 13 Ocak Cumartesi günü 
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’ndaki mücadele saat 
17.00’de başlayacak. 
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y Puan
1 TÜRK TELEKOM 17 16 1 1420 1218 33
2 AFYON BELEDİYESİ 17 14 3 1427 1307 31
3 BURSASPOR 17 12 5 1410 1287 29
4 ANTALYASPOR 17 12 5 1360 1302 29
5 SELÇUKLU BELEDİYESİ 17 11 6 1345 1317 28
6 KARESİ SPOR 17 10 7 1351 1345 27
7 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 17 10 7 1345 1348 27
8 BANDIRMA KIRMIZI 17 10 7 1339 1361 27
9 BAKIRKÖY BASKET 17 9 8 1328 1321 26
10 AKHİSAR BELEDİYE 17 8 9 1270 1289 25
11 DÜZCE BELEDİYE 17 8 9 1294 1321 25
12 OGM ORMANSPOR 17 7 10 1229 1249 24
13 İSTANBULSPOR 17 6 11 1326 1378 23
14 TED ANKARA KOLEJLİLER 17 5 12 1267 1323 22
15 PETKİM SPOR 17 4 13 1245 1325 21
16 SAMSUN ANAKENT 17 4 13 1289 1384 21
17 ANKARA DSİ 17 4 13 1222 1333 21
18 YALOVA BELEDİYE 17 3 14 1361 1420 20

Şanlıurfaspor, Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un orta saha mevkiinde görev yapan 23 
yaşındaki İsmail Güven ile sezon sonuna kadar 
kiralık olarak sözleşme imzaladı. İsmail Güven, 
futbola Atiker Konyaspor’da başladıktan sonra 
Konya Anadolu Selçuklu ve Denizlispor formaları 
da giydi. Sarı Yeşilli ekibin sezon sonu satın alma 
opsiyonu elinde bulundurduğu futbolcu takımın 
Antalya Belek’te yapılan kampına katılarak ant-
renmanlara başladı. Konyaspor’un bir diğer genç 
oyuncusu Savaş Polat’ın da başka bir takıma 
kiralanması bekleniyor.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye Kadınlar 2. Lig’de mücadele eden Kon-
ya İdman Yurdu Bayan Futbol Takımı, ligdeki 
oynadığı 5.maçında iç sahada Hakkarigücü 
Spor’u konuk etti. Güçlü rakibine karşı direnç 
gösteremeyen Konya ekibi karşılaşmada 3-0 
mağlup ayrıldı. Maç eksiği bulunan yeşil beyazlı 
takım ligde 6 puanı bulunuyor. Konya İdman 
Yurdu Bayan Futbol Takımı, sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklama ile rakibini tebrik 
etti. Açıklamada, Kendi saha ve seyircimiz 
önünde konuk ettiğimiz Hakkari temsilcisine net 
bir skorla mağlup olduk. Rakibimizi galibiyet ve 
centilmenliğinden ötürü kutluyoruz” ifadeleri yer 
aldı.   n SPOR SERVİSİ

Konya İdman Yurdu 
evinde mağlup oldu

İsmail Güven 
Şanlıurfaspor’da

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Ser-
vet Tazegül, yeniden antrenmanlara başladı. Sakatlıklar ile ailevi 
nedenlerden dolayı 2017’de sadece iki organizasyona katılan ve 
tekvandoyu bırakma noktasına gelen Servet’ten iyi haber geldi. 
Yeniden antrenmanlara başlayan 29 yaşındaki sporcu, tekvando-
ya devam etme yolunda önemli bir adım attı.

Servet Tazegül, yaptığı açıklamada, antrenmanlarda kendi-
sini denediğini belirterek, tekvandoya devam edip etmeme ko-
nusunda kesin kararını henüz vermediğini ifade etti. 2012 Londra 
Olimpiyatları’nda erkekler 68 kiloda altın madalya kazanan milli 
tekvandocu, antrenman temposunun hafif olduğunu, henüz yük-
leme yapmadığını dile getirdi.

Almanya’da yaşayan Servet Tazegül, “Antrenmanlara yeni-
den başladım. Tekvandoya devam edip etmeyeceğimi zaman 
gösterecek. Antrenmanlara başlamamı iyi bir gelişme olarak 
görebiliriz.” diye konuştu.

“Tekvandoya kesin devam edeceğim diyemem.” ifadesini 
kullanan Servet, şunları söyledi: “Sakatlıklarım vardı, vücudumu 
dinlendirdim. 2016 Rio Olimpiyatları’ndan sonra doğru dürüst 
çalışamadım. Antrenmanlara ara vereli uzun zaman oldu. Al-
manya’daki salonumda çalışıyorum. Vücudum yükleme yapma-
ma izin verirse tekvandoya devam edeceğim. Vücudumun izin 
vermesi halinde forma girdikten sonra antrenmanlara Türkiye’de 
devam etmeyi düşünüyorum.”   n AA

Servet, yeniden çalışmalara başladı

Anadolu’da imzalar atıldı
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, üç oyuncuyu kadrosuna 

dahil etti. Yeşil beyazlılar, Konyaspor altyapısında forma giyen genç oyuncular ile sözleşme imzalayarak kadrosunu genişletti
Yavru Kartal Konya Anadolu Sel-

çukspor, Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’un U21 takımından 1998 
doğumlu orta saha oyuncusu Mehmet 
Burak, Atiker Konyaspor U21 takımın-
dan 1998 doğumlu orta saha oyuncusu  
Murat Ulusoy ve Kayseri Erciyespor’dan 
1999 doğumlu orta saha ve kanatlarda 
görev yapabilen oyuncu Batu Han Hi-
dayetoğlu ile sözleşme imzaladı. İmza 
törenine Konya Anadolu Selçukspor 
Kulüp Başkanı Mehmet Güney, Futbol 
Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu üyeleri 
Mehmet Ay ve Ömer Zeren de katıldı.

‘YETİŞTİRDİĞİMİZ OYUNCULAR 
LİGLERDE OYNUYOR’

Konya Anadolu Selçukspor Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney, Futbol Ko-
mitesi Üyesi Yönetim Kurulu üyeleri 
Mehmet Ay ve Ömer Zeren’in katılımı 
ile gerçekleştirilen imza töreninde ko-
nuşan Kulüp Başkanı Mehmet Güney, 
“Öncelikle aramıza yeni katılan arka-
daşlarımıza hoş geldin diyorum. Her 
zaman söylediğimiz gibi biz bir altyapı 
takımı olarak hedefimiz doğrultusun-
da çalışıyoruz. Görevimiz öncelikle 
Atiker Konyaspor A Takımına oyuncu 
hazırlayabilmek. Elbette bununla bir-
likte birçok oyuncumuz da başka ku-
lüplerde forma giyecek. Son yıllarda 
kulübümüzde yetişen birçok oyuncu 
Türkiye’nin değişik liglerinde forma 
giymekteler. Bu bizim için en büyük 
gurur kaynağı. Sezon başında oluştur-
duğumuz  genç kadro ligin ilk yarısın-
da inişli çıkışlı bir grafik çizse de ligin 
korkulan ekiplerinden bir tanesi oldu.  
Devre arası hazırlıkları kapsamında 
yapılacak çalışmalarda eksiklerimizi 
gidererek ikinci yarıda daha iyi bir ko-
numa geleceğimizden şüphemiz yok. 

Bunun yanı sıra geniş kadromuz içe-
risinde yer alacak genç kardeşlerim 
Mehmet Burak, Murat Ulusoy ve Batu 
Han Hidayetoğlu da kısa sürede takı-
ma uyum sağlayacaklardır. Biz bura-
da onlara yükselme fırsatı sunuyoruz. 
Burada gösterecekleri performans ile 
birkaç sezon içinde Süper Lig’e yük-
selme şansları var. Bu anlamda ken-
dilerine başarılar diliyorum. Bu genç 
oyuncuların kadromuza katılmasında 
emeği bulunan teknik kadromuza, Ati-
ker Konyaspor Altyapı teknik kadrosuna 
teşekkür ederim. Aslında bu altyapı-
mızın da ne kadar iyi işler çıkardığının 
göstergesidir. U21 takımımızdan birkaç 
oyuncu daha aramıza katılacak. Türki-
ye liglerinde örneğini bulmamızın çok 
güç olduğu başarılı bir ortak çalışmaya 

imza atmaktayız” dedi.
‘LİGDE BAŞARILI OLMANIN

 SAVAŞINI VERECEĞİZ’
Konyaspor Altyapı takımlarından 

U21 formasını giyen ve ligin ilk yarı-
sında 13 maçta forma giyip 4 gol atan 
orta saha oyuncusu Fransa doğumlu 
Mehmet Buruk, “Öncelikle burada 
bulunmamızı sağlayan değerli ho-
calarıma, Konyaspor U21 takımında 
benimle yakından ilgilenen abilerime, 
hocalarıma Kulüp idarecilerimize, Ana-
dolu Selçukspor’umuzun yöneticilerine 
çok teşekkür ediyorum. Hedeflerim 
doğrultusunda ilerlemeye çalışıyorum. 
Çok iyi bir takımımız var, inşallah ikin-
ci yarıda bizde forma giyebilmek için 
elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 
Ligde başarılı olmanın savaşına vere-

ceğiz.  Hedefim bir gün Konyaspor A 
takım formasını giyebilmek” ifadelerini 
kullandı.
‘HEDEFİMİZ KONYASPOR FORMASI 

İLE ŞEHİRİMİZ TEMSİL ETMEK’
1998 Konya doğumlu olan ve Kon-

yaspor altyapı takımlarında 2011’den 
bu yana forma giyen Murat Ulusoy ise 
sezonun ilk yarısında Konyaspor U21 
takımında 9  karşılaşmada forma giyip 
bir de gol buldu. Konyaspor altyapı ta-
kımlarında toplam 27 golü bulunan ve 
Konyaspor altyapı takımlarında forma 
giyen her oyuncu gibi hedefinin A ta-
kıma yükselmek olduğunu kaydeden 
Murat Ulusoy, “Hedeflerim doğrultu-
sunda çalışmalarımı sürdürüyorum. 
Yıllardır aklımızda olan tek hedef Atiker 
Konyaspor forması ile şehrimizi temsil 

edebilmek. Anadolu Selçukspor’da bu-
lunmaktan, bu imzayı atmış olmaktan 
son derece mutluyum. Bugüne kadar 
altyapı takımlarında formasını giydi-
ğim tüm takımlarda görev yapan ant-
renör abilerime verdikleri emeklerden 
ötürü çok teşekkür ediyorum. Onların 
sayesinde bugünlere geldik burada da 
elimden gelen gayreti gösterecek A ta-
kımımıza kadar yükselmeyi çok istiyo-
rum. Konyaspor altyapısı gerçekten çok 
başarılı işler yapıyor. Bizler inşallah A 
takım forması giyerek bunu gösterece-
ğiz. Buraya gelmem de emeği bulunan 
herkese çok teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu.

‘ÖNEMLİ VE GÜZEL 
BİR KULÜBE GELDİM’

Kayseri Erciyesspor’dan Konya 

Anadolu Selçukspor’a kadrosuna ka-
tılan 1999 Kayseri doğumlu Batu Han 
Hidayetoğlu ise burada olmaktan dola-
yı son derece mutlu olduğunu söyledi. 
Sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmada 
Kayseri Erciyesspor forması giyen Batu 
Han Hidayetoğlu, “Böylesi önemli ve 
güzel bir kulübe geldiğim için çok mut-
luyum, kadromuz hep genç isimlerden 
oluşuyor. 

Çok örnek bir takım, böyle bir kad-
ronun içerisinde çok çalışarak başarılı 
olacağıma inanıyorum. Burada çok gü-
zel bir arkadaşlık ortamı var. Antrenör-
lerimiz, yöneticilerimiz, abilerimiz çok 
güzel bir ortam oluşturmuşlar. İnşallah 
başarı için bizlerde elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz” dedi.
n SPOR SERVİSİ
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Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay Konyaspor ile oynayacakla-
rı Ziraat Türkiye Kupası maçına en iyi 
kadro ile çıkacaklarını ve turu geçmek 
istediklerini söyledi.

Rıza Çalımbay, önlerindeki ilk 
hedefin, Ziraat Türkiye Kupası’nda Ati-
ker Konyaspor ile oynayacakları son 16 
turu rövanş maçı olduğunu belirterek 
şöyle konuştu: “Kupada ilerlemek isti-
yoruz. Konyaspor ile final gibi bir maç 
oynayacağız. İlk maçta işi bitirmemiz 
gerekiyordu, çok net pozisyonlarımız 
vardı. İstemediğimiz bir skor oldu, biz 
bu skorun altından kalkabilecek bir ta-
kımız, bunu da inşallah başaracağız. 
Yeter ki buradaki çalışmalarımız dört 
dörtlük gitsin. Lige baktığınız zaman, 
kendi sahamızda oynayacağımız 
Fenerbahçe ve Göztepe maçları çok 

önemli, kesinlikle bu maçları kazan-
mamız gerekiyor. Ligde oynayacağı-
mız dört maç yönümüzü çizecektir. Bu 
maçlar bizim için büyük şans. Bize en 
çok gereken şey ise taraftarımız.”

Devre arası kamp döneminin çok 
verimli geçtiğini anlatan Çalımbay, 
“Saha içi ve saha dışında problem-
lerimiz vardı, çok küçük şeyler kaldı. 
Bunların hepsini de bugün gelecek 
başkanımızla konuşacağız. Disiplin 
ve takım adına yapacağımız şeyler 
var, lige iyi bir şekilde girmek istiyo-
ruz. İkinci yarı telafisi olmayan maçlar 
oynayacağız. Kupa maçında sahaya 
en iyi kadromuzla çıkacağız. Bunun 
şakası yok. Trabzonspor için kupa ve 
lig çok önemli.” değerlendirmesinde 
bulundu. 
n AA
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Çalımbay: Konyaspor karşısına en iyi kadro ile çıkacağız

Musa Araz: Türkiye’yi tercih edeceğim
 Atiker Konyasporlu futbolcu Musa Araz, İsviç-

re Milli Takımı ile A Milli Futbol Takımı arasında 
tercih yapma durumunda Türkiye’yi seçeceği-
ni söyledi. Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa 
Ligi’nde forma giydiği toplam 22 maçta 3 gol 
kaydeden Türk asıllı İsviçreli futbolcu, yeşil-be-
yazlıların Antalya’daki Belek Turizm Merkezi’nde 
kamp yaptığı otelde soruları yanıtladı. Zor bir ilk 
yarı geçirdiklerini belirten 23 yaşındaki orta saha 
oyuncusu, “Turkcell Süper Kupa’yı kazandık. Se-
zonun ilk maçlarında iyi oynadık ama daha sonraki 
karşılaşmalarda istediğimiz sonuçları alamadık. 
Hiç kimse bu durumda olmamızı beklemiyordu. 
Artık arkamıza bakmayacağız. Önümüzdeki karşı-
laşmalara odaklanacağız.” diye konuştu.

Musa Araz, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 
Mehmet Özdilek’in eski futbolcu olmasından dola-
yı kendilerini daha iyi anlayabildiğini ve ikinci yarı-
da daha başarılı olacaklarına inandıklarını aktardı. 
2010’dan bu yana İsviçre Milli Takımı’nın alt yaş 
kategorilerinde forma giyen Musa, İsviçre ve Tür-
kiye arasında A takım tercihi yapma durumunda 
kararının ne olacağı sorusuna, “6 aydır Türkiye’de 
oynuyorum. Türkiye’de futbol ortamı çok iyi. Teklif 
gelmesi halinde A Milli Takım’a ‘hayır’ demem 
çok zor. İki ülkenin de çağırması durumunda ter-

cihimi Türkiye’den yana kullanacağım.” cevabını 
verdi.
“DAHA AGRESİF OYNAMAYI ÖĞRENMELİYİM”

İsviçre ekibi Basel’in altyapısından yetişen 
Musa Araz, daha agresif oynaması gerektiğini 
belirtti. Musa, İsviçre’de daha çok orta sahanın 
gerisinde görev yaptığını ama sezon başında Ati-
ker Konyaspor’a transfer olmasının ardından ofan-
sif oynamaya da başladığını vurgulayarak, “Bu, 
benim için iyi oldu. Henüz genç bir oyuncuyum 
ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Süper 
Lig’de sert bir futbol oynanıyor. Daha agresif oyna-
mayı öğrenmeliyim.” ifadelerini kullandı.

“ZİDANE VE HAGİ’Yİ ÖRNEK ALIYORUM”
Musa Araz, futbolcu olarak Zinedine Zidane ve 

Gheorghe Hagi’yi örnek aldığını ifade etti.  Şu an 
İspanyol ekibi Real Madrid’in teknik direktörlüğü-
nü yapan Zidane’ın futbolculuğu dönemindeki vi-
deolarını sürekli izlediğini söyleyen Musa, “Dünya 
futbolunda Zidane ve Hagi’yi örnek alıyorum. 
Küçükken Hagi’yi de çok izlerdim. Ailece onu çok 
severdik. Türkiye’de de Emre Belözoğlu ilerlemiş 
yaşına rağmen çok iyi oynuyor. Ona karşı oyna-
mak çok özel.” şeklinde görüş belirtti.

“İSVİÇRE’DE ALTYAPIYA
 ÇOK ÖNEM VERİYORLAR”

Basel’in altyapısında oynarken mavi-kırmızı-
lıların o dönemdeki teknik direktörü Murat Yakın 
tarafından beğenilerek A takıma alınan Musa, 
İsviçre’de altyapının işleyişine ilişkin ise şu ifa-
deleri kullandı: “İsviçre’de altyapıya çok önem 
veriyorlar. Eğitim çok önemli. Basel altyapısında 
oynamaya başladıktan sonra Almanca öğrendim. 
Teknik direktör ve antrenörler, genç takımlarda-
ki oyuncuları sürekli takip ediyorlar. İsviçre’de 
altyapıda oynayan bir oyuncu iyi bir performans 
gösterdiğinde muhakkak antrenörler tarafından 
fark edileceğini biliyor ama Türkiye’de böyle değil. 
Türkiye’de genç oyuncular A takıma çıkıyor ama 
yeterli fırsatı bulamıyorlar. Yabancı oyuncu sayısı-
nın fazla olması da onlar için olumsuz bir durum.”

“ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ ÖNDE”

Musa Araz, Süper Lig’de ilk yarıyı lider ta-
mamlayan Medipol Başakşehir ve 4. sıradaki Be-
şiktaş’ı şampiyonluk yolunda avantajlı gördüğünü 
kaydetti. Ligde büyük takımların bulunduğuna dik-
kati çeken Musa, “İlk yarıda Medipol Başakşehir 
çok iyi oynadı. Beşiktaş ise bireysel olarak daha iyi 
oyunculara sahip. Şampiyonluk yarışında Medipol 
Başakşehir ve Beşiktaş’ın önde olduğunu düşünü-
yorum.” yorumunu yaptı.  n AA

Özdilek: İkinci 
yarı daha iyi olacak
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ikinci yarı daha iyi bir performans ortaya koyacaklarını söyledi. Türk futbo-
lunu bilen oyuncuları kadrolarına katarak risk almayacaklarını belirten Özdilek, transferin 2-3 gün içinde netleşeceğini belirtti 

Atiker Konyaspor’un Antalya Belek’te devam 
eden kampında sezonun ilk yarısını ve ikinci yarı 
ile ilgili beklentilerini açıklayan Teknik Direktör 
Mehmet Özdilek, yapılacak takviyelerle ve oyun-
sal anlamdaki gelişimlerle ikinci yarı daha iyi 
bir Atiker Konyaspor izlettireceklerine inandığını 
söyledi. Özdilek “İlk devreyi iki bölüm halinde 
değerlendirmek lazım. İlk 10 haftalık periyot ve 
sonrasında bizim geldiğimiz süreç. Geldiğim 
dönemde 18.sırada olan ve zihinsel anlamda 
da oldukça yıpranmış bir Atiker Konyaspor vardı. 
Ondan sonraki süreçte oyunsal format ve zihin-
sel anlamda çok şey değiştirdiğimizi düşünüyo-
rum. Bu durumu zaten seyircinin de desteklediği 
bir Atiker Konyaspor vardı. Her maçı kazanabile-
cek kadar da oynadık. Ama bazen futbolda biti-
ricilik son derece önemlidir. Bizde bu anlamda 
sezon başından beri yaşanan sorunu son 7 haf-
tada yaşamaya devam ettik. O mevkide oynayan 
3 arkadaşımıza da ciddi anlamda şans verdim 
ama son 2-3 haftayı santrafor mevkiinde Ömer 
Ali’yi oynatarak tamamladım. Yaşanan zorlukla-
ra rağmen gelecek adına çok iyi ışık verdik diye 
düşünüyorum” diye konuştu. 

3. BÖLGEDE CİDDİ EKSİKLERİMİZ VAR
3 kulvarda mücadele etmenin zorluğuna 

dikkat çeken Mehmet Özdilek, “Takdir edilir ki 
hem Türkiye Ligi, hem UEFA Avrupa Ligi hem de 
Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda yarışan 
bir Atiker Konyaspor vardı Geçen sene UEFA Av-
rupa Ligi’nde 1 puan alan Atiker Konyaspor’dan 
bu sene 6 puan alarak bunu çıta olarak çok çok 
yukarıya taşıyan bir takım oldu. Hatta son maça 
kadar da gruptan çıkma iddiasını sürdüren bir ta-
kım konumundaydık. Sezonun ilk yarısında öyle 
maçlar oynadık ki belki bugün itibariyle 7-8 puan 
daha yukarıda olabilirdik. Ama bazen bireysel 
hatalar, zaman zamanda hakem hataları ön pla-
na çıktı. Beklediğimizin bence puansal anlamda 
daha da aşağısında bir yerde sezonun ilk yarısını 

tamamladık. Bakıldığında 9.sıradaki takımla 
aranızda 1-1,5 maçlık bir puan baremi varsa 
bu da çok ‘Vah vah’ yapılacak bir durum değil. 
Eksiklerimizi biliyoruz. Evet 3.bölgede ön taraf-
ta ciddi anlamda eksiklerimiz var. Onunla ilgili 
yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki gün-
lerde transferlerinde aramıza katılacağını dü-
şünüyorum. Amacımız sezonun ikinci yarısıyla 
birlikte oyunsal formatımızı biraz daha yukarıya 
taşımak, bunu atacağımız goller ve alacağımız 
puanlarla desteklemek. Bu takımın bunu yapabi-
lecek potansiyeli de var” şeklinde görüş belirtti.

TÜRKİYE’Yİ BİLEN OYUNCULAR İSTİYORUZ
“Yaşanan süreç kolay değil” diyen Mehmet 

Özdilek sözlerine şöyle devam etti:
“Başarıların yaşandığı iki sezonun ardından 

bugünkü durum hiç kimsenin memnun olaca-
ğı bir durum değil. Geçen sene ligi 43 puanla 
9.sırada bitiren bir Atiker Konyaspor’un kupala-
rı kazanması yaşananları bir tarafa itmiş. Ama 
amacımız bu sene yine ikinci yarıdan alınacak 
sonuçlarla sezonu ilk 10 takım arasında bitir-
mek. Bunu yapabilecek hem gücümüz, hem de 
takım birlikteliğimiz hem de gücümüz var. İkinci 
yarı Atiker Konyaspor adına daha olumlu olacak 
diye düşünüyorum…”

Santrafor mevkiine yapılacak transfer konu-
sunda zamanın kısıtlı olmasından dolayı tercih-
lerini Türkiye Ligi’ni bilen ve oynayan oyuncular-
dan yana kullanacaklarını da sözlerine ekleyen 
Mehmet Özdilek, “Tabiki de oyuncu seçimi 
anlamında portföyümüz var. Ama hem gelecek 
oyuncunun seçimi hem de kültürel anlamda ta-
kım olgusuna adapte olmasını da göz önüne al-
dığımızda transfer yapacağımız isimler Türkiye 
Ligini bilen tanıyan oyuncular olacak. Dışarı da 
seyrettiğimiz birkaç oyuncu var. Onlarla da gö-
rüşme halindeyiz. Bu durum sanıyorum birkaç 
güne kadar netleşir” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Dönem klişelerle dolu. 
Taklidi yaşamlarımıza 
ehemmiyet atfetmeye 
çalışıyoruz. Yeterli mi? 
Hayır. Bir adım geriden 
baktığımızda durumun 
basitliği ve zavallılığı çıkı-
veriyor ortaya.

Yine bir klişe ile çıktık 
yola. 

“Transferleri kampa yetiştireceğiz” 

Türk futbolunun en büyük geyiği. 
‘… yetiştireceğiz’ ile başlayıp, daha sonra 

‘Transfer yapmış olmak için transfer yapmaya-
cağız’ zaman kazanma hamlesine evrilen ve son 
olarak da ‘İnce eleyip sık dokuyoruz’ ile nihayet-
lenen bir süreç bu.

*** 

Biliyorsunuz yeni klişemiz ‘müsterih’… 
Türk Dil Kurumu’na göre ‘Bütün kaygılardan 

kurtulup gönlü rahata kavuşan, içi rahat olan’ 
demek. Genellikle eski! başkan Ahmet Şan ta-
rafından kullanılan bu ifade, artık son dönemde 
açıklama yapan bütün Konyaspor temsilcileri ta-
rafından tercih ediliyor.

“Taraftarımız müsterih olsun”
Demek istiyorlar ki, “Evet, 15 transfer yap-

tık. Çoğundan verim alamadık. Konyaspor’un 
50 milyon lirasını çöpe attık. Şampiyon takımı 6 
ayda düşme adayı haline getirdik. ‘Efsane takımın 
kaderi ile oynadık’. Ama siz yine de rahat olun, biz 
bu takımı düşürmeyeceğiz”.

*** 

Sosyal medyanın en büyük zevklerinden biri 
klişe avcılığı olmuştur hep. Tabi diline doladı 
‘müsterih’i bir süredir. Bunda eski başkan Ahmet 
Şan’ın kulübü hala yönetmeye çalıştığına yönelik 
algı da etkili. 

En büyük etken de yönetime olan inançsızlık. 
Mizah her zaman olduğu gibi toplumsal muhale-
fetin en önemli enstrümanı. 

***

Manzaraya baktığımda durumun absürtlüğü 
başka klişeleri akla getiriyor tabi. İnsanlar sordu-
ğunda bir diplomasi klişesi ile duygularımı özet-
lemek istiyorum.

‘Gelişmeleri kaygı ile izliyoruz’
Taraftar grubu da “Kimse sabrımızı test etme-

sin” açıklaması yaparsa tadından yenmez. 

Tabi tüm bunlar klişelerin sahteliğine sığın-
mak zorunda kalan bir camia olarak, gelecekten  
çalmaya devam ettiğimiz gerçeğini değiştirmi-
yor…

KLİŞE CENNETİ!

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ




