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Metan gazıyla
üretim yapılıyor

Sosyal yardımla
fark oluşturuyor

Türkiye’ye rol 
model olacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2011 yılında hizmete 
sokulan “Metan Gazından Elekt-
rik Enerjisi Üretim Tesisi”nde 
açığa çıkan enerjiyle ısınan su 
kullanılarak bin 250 metrekare-
lik seradan her yıl yaklaşık 25 
ton domates elde ediliyor.  
n HABERİ SAYFA 5’TE

Meram Belediyesi, sosyal ve 
kültürel belediyecilikte de 
dikkat çeken hizmetler yapıyor. 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “2017 yılında 100 bin 512 
vatandaşa yardım ve hizmet 
verildi” dedi.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Genç MÜSİAD Konya Şube-
si’nde Anadolu Liderlik Modeli 
Âlim-18 başladı. Âlim-18’in Tür-
kiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıra-
cak bir rol model olacağı ifade 
edildi.  n HABERİ SAYFA 10’DA

ZADE VİTAL’LE YENİ GÜNE 
SAĞLIKLA MERHABA DE!

TÜRKİYE BUĞDAYDA 
İHTİYACINI KARŞILIYOR

Zade Vital kışa karşı sağlığınızı koruyor

UHK Başkanı Özkan Taşpınar: 

Türkiye’nin sağlıklı yaşam markası Zade Vital, sağlıklı yaşa-
ma katkı sunmayı sürdürüyor. 2017 yılında olduğu gibi 2018 
yılında da Yenigün Zade Vital sayfası ile sağlığınızı koruma-
nın yolları sizlerle olacak.

UHK Başkanı Özkan Taşpınar, “Türkiye kendi buğday ihti-
yacını karşılayabiliyor ama 2018 yılında daralan ekim alanla-
rından dolayı yağışların yeterli gitmemesi halinde 20 milyon 
tonu yakalayamayabiliriz” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE
05 MEVKA’dan 25 

milyonluk destek 06 81 ildeki okulların 
çevresinde denetim 16 Baranok yeniden

başkan seçildi

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 7 devlet 
hastanesi Dijital Hastane (HIMSS STAGE 6) 
kriterlerini yerine getirerek ‘Dijital Hastane’ 
unvanı almaya hak kazanarak büyük bir 
başarı ortaya konuldu. İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, “Dijital hastanelerimizde 
teknolojinin daha ileri seviyede kullanılması 
sayesinde hasta ve çalışan güvenliği en üst 
noktaya çıkacaktır” dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Daha güzel işler başaracağız’ Kadir Erölmez güven tazeledi
Konya Berberler ve Kuaförler 
Odası’nın Olağan Genel Kurulu 
gerçekleşti. Gerçekleşen Genel 
Kurulda Mevcut Başkan Veli 
Baranok, güven tazeledi. 
Baranok yaptığı konuşmada, 
“Bize 4 yıl bir görev verdi-
niz. Bu 4 yıllık görevimiz 
içerisinde sizlere laik 
olmaya çalıştık. Bundan 
sonra da üyelerimizle 
daha güzel işler başa-
racağız” dedi
n HABERİ SAYFA 17’DE

Konya Televizyon 
ve Radyo Tamircileri 

Odası Olağan Genel 
Kurul’u gerçekleşti. 

Kadir Erölmez, yeniden 
başkan seçildi. Yapmış 

oldukları faaliyetler ve 
çalışmaları anlatan Eröl-

mez, yeni döneme ilişkin, 
“İnşallah bundan sonra 

üyelerimizi artırıp sizlere 
daha güzel ve daha iyi hizmet 
vereceğiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 17’DE

7 hastane dijital dönüşüm yaşadı!

Selçuklu,
örnek 

projelere
imza attı

“Konya halkına yakışan projeleri hayata geçirdik” 
diyen Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, 
“Gerçekleştirdiğimiz hizmet ve yatırımlarla şehrin 
çehresi değişti, Selçuklu’da yaşayanların yaşam 
kalitesini artırmaya yönelik tesisler ülke genelin-

de örnek gösterildi” ifadelerini kullandı.
n HABERİ SAYFA 2 VE 3’TE

Basın gücünü 
halktan alıyor
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 

programda konuşan Vali Yakup Canbolat, basının gücünü halktan aldığını vurguladı
GAZETECİLERİMİZ ZOR  
BİR GÖREV İFA EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzen-
lenen programla, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü" kutlandı. Programda konuşan Vali Yakup 
Canbolat, “Zor şartlar ve imkanlar içerisinde 
milletimizi ülke ve dünya gündeminden haber-
dar eden gazetecilerimiz yerli ve milli değerleri-
mizin benimsetilmesinde çok önemli bir görevi 
ifa etmektedirler” dedi.

RESMİ İLAN TARİFESİNDE 
ARTIŞ BEKLİYORUZ

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Öz-
demir de, basının bazı sorunlarını hatırlatarak, 
“Bizim pazar tatillerimiz, yıllık izinlerimiz ve 
raporlarımız artık yıpranmadan sayılmayacak. 
Bunların çözümü için Bakanımızla görüştük. 
Resmi İlan Tarifesi 2016 yılından itibaren artmı-
yor. İnşallah bu Şubat ayı içerisinde artış bekli-
yoruz” ifadelerini kullandı. n HABERİ SAYFA 18’DE

Vali Yakup 
Canbolat

KGC Başkanı
Sefa Özdemir
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Selçuklu Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, “İlk Günkü Aşkla” basın toplantısıyla 2017 yılında yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.

Araç filosu günden güne genişliyor.

Selçuklu Çiçek Bahçesi ilgi çekiyor.

SEDEP Türkiye sınırlarını aştı. 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırımları kamuoyuna duyurmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda “İlk Günkü Aşkla” toplantısıyla Başkan Altay, 2017 yılında gerçekleştirilen hizmet ve yatırımları anlattı

Selçuklu Belediyesi 2017’de 

Selçuklu Torunları Osmanlı’nın izinde.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi 
tarafından ilçenin yaşam kalitesine 
katkı sunan yatırımları kamuoyu ile 
paylaşmaya devam ediyor. Başkan 
Altay, bu kez 2017 yılı boyunca Sel-
çuklu’yu cazibe merkezi haline geti-
ren sosyal yaşamdan spora, altyapı, 
temizlikten park bahçe çalışmaları-
na kadar yapılan tüm belediye faali-
yetlerini anlattı. 

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen programa Ak Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, Ak Parti Konya İl Yönetim 
Kurulu üyeleri Şeyda Boydak ve 
Dilek Pekkutucu, Ak Parti Konya İl 
Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mu-
rat Koru, Konya Muhtarlar Derneği 
Başkanı Celal Duran, mahalle muh-
tarları, Ak Parti İlçe Teşkilatı yöne-
ticileri ve üyeleri, belediye meclis 
üyeleri ve mahalle temsilcileri katıl-
dı. Selçuklu’nun gelişmişlik endeksi 
ve nüfusuyla Konya’nın en büyük 
ilçesi olduğunu ifade eden Başkan 
Altay, “İsmini aldığımız medeniye-
tin mirasçısı olarak 2017 yılında da 
Konya’ya ve Konya halkına yakışan 
projeleri hayata geçirdik. Gerçek-
leştirdiğimiz hizmet ve yatırımlarla 
şehrin çehresi değişti, Selçuklu’da 
yaşayanların yaşam kalitesini artır-
maya yönelik tesisler ülke genelin-
de örnek gösterildi “ dedi.

Selçuklu’da yapılan hizmet ve 
yatırımları kamuoyu ile paylaşan 
Başkan Altay’ın konuşmasında öne 
çıkan başlıklar şunlar oldu;

“ANADOLU SELÇUKLU 
ÇAĞI MİRASI PROJESİ”

T.C. Cumhurbaşkanlığı tara-
fından himaye edilen ve Selçuklu 
Belediyesince yürütülen “Anadolu 
Selçuklu Çağı Mirası Projesi” ta-
mamlandı. 30.000 km yol kat edi-
lerek, üçü mimari, ikisi müze eser-
leri olmak üzere, beş ciltlik eser ve 
30 dakikalık belgesel ortaya çıktı. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a Yıldız Sarayı Ma-
beyn Köşkü’nde bilgilendirme yap-
tık. Görüşmenin ardından Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
belgesel için çekimleri yapıldı. 

ARAÇ FİLOMUZU GÜÇLENDİRDİK
Park Bahçeler, Fen İşleri ve Çev-

re Koruma Kontrol Müdürlüğüne 
ait yeni araçları hizmete sunduk. 
Üç müdürlüğümüzün çalışmalarına 
kazandırmış olduğumuz 90 aracın 
toplam maliyeti 21 Milyon 371 bin 
500TL.

SELÇUKLU ÇİÇEK BAHÇESİ
Konya’nın cazibe merkezi olan 

Kelebekler Vadisi içinde Selçuk-
lu Çiçek Bahçesi’ni hizmete açtık. 
Selçuklu Çiçek Bahçesi içerisinde 
yer alan 1.261.500 adet lale ile 18 
tür ve 83 çeşitten oluşan toplam 
437.500 adet çiçek ziyaretçilerine 
görsel bir şölen sundu. 8 bin 700 
m²lik özel peyzaj alanı ile dikkat 
çeken bahçe, Konya ve Türkiye’de 
ilk kez bu kapsamda yapılan çiçek 
bahçesi olma özelliğini de taşıyor.
Maliyet: 467.133 TL

SELÇUKLU TORUNLARI 
OSMANLI’NIN İZİNDE

“Selçuklu Torunları Osmanlı’nın 
İzinde” projesi kapsamında her gün 
Yüksek Hızlı Tren ile Konya’dan 
Bilecik ve Söğüt’e kültür turu dü-
zenledik.2 etaptan oluşan “Selçuklu 
Torunları Osmanlı’nın İzinde” pro-

jemizde toplam 3.100 hemşehrimi-
zi 40’arlı turlar halinde Bilecik ve 
Söğüt’e götürdük.
SEDEP KKTC VE BOSNA HERSEK’TE

Selçuklu’da 6 yıldır başarıyla 
uygulanan Selçuklu Değerler Eğiti-
mi kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde dört okulda etkin-
likler düzenlendik. Yine Bosna Her-
sek’in Zenica şehrinde düzenlenen 
5. Çocuk Şenliğinde SEDEP, Türki-
ye’yi temsil etti.

SOBE’DE EĞİTİMLER BAŞLADI
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 

Merkezi (SOBE) Mayıs ayında terapi 
alanında hizmet vermeye başlaDI. 
Otizmli bireyler ve aileleri için umut 
ışığı olan ve bu kapsamda Türki-
ye’de bir ilk olan merkezde şu an 
itibariyle 52 öğrenci terapi alanında 
spor, hidroterapi ve hippoterapi hiz-
metinden faydalanırken, Ocak ayın-
da başlayan eğitim kısmında da 22 
öğrenci hizmet almaktadır.

TARİHİ KENTLER
 BİRLİĞİ’NDEN ÖDÜL

Tarihi Kentler Birliği tarafın-
dan, bu yıl ilk kez düzenlenen Müze 
Özendirme Yarışması’nda Aya Eleni 
Müzesi ile ödül almaya hak kazan-

dık. 8.yılda 8. ödülü almanın guru-
runu yaşıyoruz.

GÜLE OYNAYA CAMİYE GEL
2017’nin en önemli ve en çok 

ses getiren projelerinden biri de 
“Güle Oynaya Camiye Gel” proje-
miz oldu.Çocuklarımıza cami sev-
gisini aşılamak için başlattığımız 
projemizde 40 gün boyunca cami-
de sabah namazına katılan çocuk-
larımıza bisiklet hediye ettik. 224 
camide gerçekleşen projede 1.777 
çocuğumuza bisiklet hediye ettik. 
Bizim yapmaktan çocuklarımızın ve 
ailelerinin katılmaktan son derece 
mutlu olduğumuz projeyi önümüz-
deki yıllarda da gerçekleştirip gele-
neksel hale getirmeyi planlıyoruz.

CAMİ BAHÇELERİ DÜZENLEME
21 caminin bahçe düzenleme 

işini tamamladık. 10 caminin daha 
bahçe düzenleme işine devam edi-
yoruz. Cami bahçelerine kurduğu-
muz oyun grupları ile ümmetin ge-
leceği olan çocuklarımızı camilerle 
buluşturmayı amaçlıyoruz. Toplam 
Maliyet: 3.645.016 TL

SİLLE BARAJ PARKI
Türkiye’nin en büyük parkların-

dan biri olan Sille Baraj Parkı, yerel 

ve ulusal basın temsilcilerinin katı-
lımıyla gerçekleştirdiğimiz tanıtım 
toplantısında hizmete açtık. Parkı-
mız 1.985.000 m² ile Konya’nın en 
büyük parkı ve Türkiye’de yapılmış 
en büyük parklardan biri. Park için-
de 221.000 m² yüzey alanı  ile Sil-
le Himmet Ölçmen Barajımız yer 
alıyor. İzci kampı merkezi, tekne 
gezinti alanı, uçurtma tepesi, çay 
bahçesi, restoran, mescidler, iskele, 
ahşap gezinti yolları, çim amfi, ço-
cuk oyun alanları, spor alanları gibi 
farklı etkinlik alanlarını içerisinde 
bulunduran Sille Baraj Park hem-
şehrilerimizi su ve tabiat ile buluş-
turuyor. (21 milyon TL’ye mal oldu)

SELÇUKLU ALTYAPIDA 
KENDİSİ İLE YARIŞIYOR

Asfalt ve altyapı çalışmaları ile il-
çenin çehresini değiştirmeye devam 
ediyoruz. Her yıl asfalt, parke ve 
bordürde kendi rekorumuzu egale 
ediyoruz. 2017 yılında 544.031 m² 
parke, 141.396 m bordür, 480.331 
m² sıcak asfalt, 416.066 m² soğuk 
asfalt  imalatı gerçekleştirdik. Top-
lam maliyet: 38.558.203 TL
ÇOCUK PARKLARI EPDM KAPLANDI

Parkları yapmak yetmiyor ba-

Selçuklu Belediyesi Sille Baraj Parkı ile Konya’ya önemli bir park kazandırdı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından, Aya Eleni Müzesi’yle Selçuklu Belediyesi ödül kazandı.



kımı da çok önemli, çocuklarımızın 
sağlığını düşünerek hijyenik ortam-
lar oluşturmaya gayret gösteriyo-
ruz. 49 noktadaki çocuk oyun grup-
larının zeminini 15 bin m²lik alanı 
EPDM dökme kauçuk uygulama ile 
kapladık.  Toplam bedel 3.8 Milyon 
TL

YENİ KURBAN PAZARINI AÇTIK
202 bin m² alanda Konya’nın 

en büyük kurban pazarını ilçemize 
kazandırdık. Yeni Kurban Pazarın-
da 400 ayrı satış noktası ve ayrıca 
1500 araçlık otopark bulunuyor. 
6.901.000 TL’ye mal oldu. 

SİLLE SUBAŞI CAMİİ 
RESTORE EDİLDİ

Sille, Konya’nın yeni markala-
rından biri. Sille’yi turizme kazan-
dırmak için yoğun bir restorasyon 
çalışması yapıyoruz. Resterosyan 
çalışmalarımızdan birini de Sille Su-
başı Camii’nde gerçekleştirdik. Res-
terosyanı tamamlanan cami ibadete 
açıldı.

7 ANAOKULU
Selçuklu’ya 7anaokulu kazandı-

rıyoruz. Yapımı devam eden ana-
okulları ile Selçuklu’da okul öncesi 
eğitimde önemli bir boşluk doldu-

rulmuş olacak. 3,6 ve 8 derslik-
li olarak planlanan anaokullarıda 
oyun odaları, rehberlik servisi, idari 
bürolar ve yemekhane gibi bölüm-
ler bulunacak. Selahattin Eyyubi, 
Kılıçarslan, Akşemsettin ve Bey-
hekim Mahallerinde inşaatlarımız 
hızla devam ediyor. Yazır, Aşağı 
Pınarbaşı ve Bosna Hersek Mahal-
lelerindeki anaokullarının inşaatını 
yakın zamanda başlayacak. Toplam 
12.084.100 TL’ye mal olacak.

TRAFİK EĞİTİM PARKI
Çocuklarımızın trafik eğitimini 

küçük yaşlarda kazanmalarını sağ-
lamak ve trafikte kurallara uyan 
bilinçli nesiller yetişmesi amacıy-
la ilçeye Çocuk Trafik Eğitim Parkı 
kazandırıyoruz. Trafik Eğitim Parkı 
9 bin m²’lik alanda 2 milyon TL’ye 
mal olacak bir yatırım. Parkımızın 
büyük bir kısmını tamamladık.

MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU 
İMAM HATİP LİSESİ PROTOKOL
Mahmut Sami Ramazanoğlu 

İmam Hatip Lisesi’ne kazandırıla-
cak olan eğitim kampüsü için pro-
tokol imzaladık ve ihale tamam-
landı. 2 tane 20 derslikli okul, idari 
kısımlar, örnek bir spor salonu ve 

çocuklarımızın yemekhane ve kon-
ferans salonu olarak kullanacakları 
toplam 13 bin m²’’lik alandan olu-
şan ve mimarisiyle de Ramazanoğlu 
İmam Hatip Lisesi’ne yakışır örnek 
bir proje hayata geçiriyoruz. İhale 
Bedeli: Yaklaşık 19.900.000

SELÇUKLU TORUNLARI 
ECDADLA BULUŞUYOR

Konya’nın en büyük kültür 
projesi “Selçuklu Torunları Ecdad-
la Buluşuyor” organizasyonunun 
2.etabını tamamladık. 2016 yılında 
başlatılan organizasyon kapsamın-
da 12 bin 100 kişi havayolu ara-
cılığıyla ecdadla buluşturmuştuk. 
2.etabında da 8 bin 454 öğrenci 
Çanakkale’ye götürdük. Bu yıl ile 
birlikte toplamda 20 bin 514 kişi 
102 yıl önce vatan toprağını işgal 
etmek isteyen düşmanlara karşı ve-
rilen mücadeleye ev sahipliği yapan 
Çanakkale’yi bir gün boyunca gez-
me ve tarihi yerinde yaşama fırsatı 
buldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
SELÇUKLU KONGRE MERKEZİNİ AÇTI

Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, Anadolu’nun 
en büyük kongre merkezi Selçuklu 

Kongre Merkezi’nin açılışını yaptı. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a, TBMM Başkanı İsma-
il Kahraman’a ve  Başbakan Binali 
Yıldırım’a şükranlarımızı arz ediyo-
rum.

AKILLI ATIK TOPLAMA 
SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

Selçuklu’da temizlik hizmet-
lerine yeni bir boyut kazandıracak 
“Akıllı Atık Toplama Sistemi” nde 
çalışmalarımız başladı.Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 
ekiplerimiz pilot uygulaması Bos-
na Hersek Mahallesi’nde olan çöp 
konteynırlarına doluluk ve sıcaklık 
sensörlerinin montajını tamamladı. 
Günlük yaklaşık 650 bin kilogram 
atık topladığımız Selçuklu’da mo-
dern belediyeciliğin ve teknolojinin 
en son yeniliklerini kullanıyoruz.

ÖĞRENCİ YURDU
Selçuk Üniversitesi karşısına ya-

pılacak olan yurdun ihalesi tamam-
landı. Yurdun adı 15 Temmuz Yer-
leşkesi olacak inşallah 7’şer katlı iki 
bloktan oluşacak öğrenci yurdu 245 
oda ve 1000 yatak kapasiteli olacak.
Toplam 17 bin 566 m² alan üzeri-
ne inşa edilecek yurdun maliyeti; 
17.043.330 TL

“1 HADİS 1 FİLM” KISA FİLM 
YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

Bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdi-
ğimiz “1 Hadis 1 Film” Kısa Film 
Yarışması’nın ödül törenini birbirin-
den değerli jüri üyelerinin katılımı 
ile gerçekleştirdik. Yarışmanın bu 
yıl ki jüri üyeleri Yapımcı-Oyuncu 
Necati Şaşmaz, Diriliş Ertuğrul’un 
senarist ve yapımcısı  Mehmet Boz-
dağ, Oyuncu Ayberk Pekcan, Oyun-
cu Cahit Kayaoğlu oldu. 91 eser 
arasından jüri değerlendirmeleri 
sonucunda finale kalmayı başaran 
ilk 3 eser çeşitli hediyeler ile ödül-
lendirildi. Gecede ayrıca 7 esere de 
mansiyon ödülü verildi. Yarışmada; 
“Nöbet” adlı eseriyle Jandarma Uz-
man Çavuş Mehmet Rüştüoğlu bi-
rinci oldu.

BÜYÜK KUDÜS GECESİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları 

Platformu ile birlikte düzenlediği-
miz “Büyük Kudüs Gecesi” etkin-
liğiyle ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in 
başkenti” olarak tanıma kararı pro-
testo edildi, Filistin’e olan deste-
ğimizi yineledik. Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşenprograma 
Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğ-
lu’nun yanı sıra Grup Genç ve Sa-
natçı Ömer Karaoğlu ilahi ve ez-
gileriyle renk kattı.   Başkan Altay 
Selçuklu’da 2017 yılını anlattığı ko-
nuşmasını, “Güleryüzlü, güvenilir 
ve gayretli belediyecilik anlayışıyla 
8 yılda Selçuklu’yu Türkiye’ye mo-
del hale getirdik. Yaptığımız tüm 
yatırım ve hizmetlerimizde optimal 
davrandık ve kaynaklarımızı yatı-
rıma aktardık. Selçuklu Belediye-
si’nin  2017 bütçesi 475.000.000 
TL ve bu bütçenin %83’ünü ger-
çekleştirmeyi başarabildik. 2018 yılı 
bütçemiz 525.000.000 TL. İnşallah 
bu kadar büyük bir yatırımı yap-
mayı Rabbim bize nasip eder. Bize 
duaları ile destek olan her yaştan 
hemşehrimize teşekkür ediyorum. 
Bu hizmetlerde emeği olan teşkilat 
mensuplarımıza,  mahalle muhtar-
larımıza ve mesai arkadaşlarıma te-
şekkür ediyorum” diye tamamladı.
n HASİB MUTLU
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Anadolu’nun en büyük kongre merkezinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuklu’da oyun gurupları tehlikesiz.

Atık Toplama Sistemi akıllanıyor.

Selçuklu’dan Kudüs’e ‘Büyük’ destek.

örnek yatırımlara imza attı
“Konya halkına yakışan projeleri hayata geçirdik” diyen Başkan Altay, “Gerçekleştirdiğimiz hizmet ve yatırımlarla şehrin çehresi değişti, 

Selçuklu’da yaşayanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik tesisler ülke genelinde örnek gösterildi” ifadelerini kullandı

Selçuklu Torunları Ecdadın izinde.

Güle Oynaya Camiye Gel projesi kapsamında 40 gün boyunca camiye giden çocuklar Selçuklu Belediyesi tarafından bisikletle ödüllendirildi.

1 Hadis 1 Film Projesiyle ilk üçe giren yarışmacılara ödül verildi.
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Büyükşehir’in enerjisi ile domates tesisi kurdu
Konya Büyükşehir Belediye-

si tarafından 2011 yılında hizmete 
sokulan “Metan Gazından Elektrik 
Enerjisi Üretim Tesisi”nde açığa çı-
kan enerjiyle ısınan su kullanılarak 
bin 250 metrekarelik seradan her yıl 
yaklaşık 25 ton domates elde edili-
yor. 

Konya’nın çöplerinin depolandı-
ğı Aslım Katı Atık Sahasında kuru-
lan Metan Gazından Elektrik Enerjisi 
Üretim Tesisi’nde katı atıklar elekt-
rik enerjisine dönüştürülüyor. Açığa 
çıkan enerjinin, tesisin yanında bu-
lunan sera içine yerleştirilen boru-
lardaki suyu ısıtmasıyla da domates 
üretimi yapılıyor. Bombus arısının 
döllenmeyi sağladığı serada yetişti-
rilen domatesler, lezzet ve aroması 
nedeniyle ilgi görüyor. Tesisin so-
rumlusu ve çevre mühendisi Rıd-
van Yıldız, Tesiste metan gazından 

elektrik üretildiğini, bu işlem sıra-
sında açığa çıkan ısıyla da seracılık 
yaptıklarını söyledi. Yıldız, tesisin 
yanında bulunan bu serada her yıl 
25 ton domates üretildiğini belirte-
rek, “Döllenmenin sağlanabilmesi 
için bin 250 metrekarelik seramıza 
bombus arılarını getirdik. Seradaki 
sıcaklığı minimum 15, maksimum 
24 derecede tutmaya çalışıyoruz. 
Bunu da seranın içinde bulunan bo-
ruların ısınmasıyla sağlıyoruz” dedi. 
Yılda ortalama 4-5 kez hasat yap-
tıklarını anlatan Yıldız, “Amacımız 
metan gazından neler elde edilebi-
leceğini göstermek ve çöpün kötü 
bir şey olduğu izlenimini ortadan 
kaldırmak. Her yıl ağustos ayında 
ekim yapıyoruz ve bir yıl boyun-
ca 25 ton ürün elde ediyoruz” diye 
konuştu. Üretime başladıkları 2013 
yılından bu yana 100 ton domates 

ürettiklerini belirten Yıldız, “Doma-
tesler tamamen hormonsuzdur. İyi 
tarım vasfına sahiptir. Domatesleri-
mizi tüketmek isteyenler de yalnızca 
tesisimize gelerek satın alabiliyor.” 

ifadesini kullandı. Yıldız, yaklaşık 2 
bin 700 domates fidesinin bulundu-
ğu serada 2 kişinin istihdam edildi-
ğini söyledi.
n AA

Medicana’dan personeline 
işaret dili eğitimi 

‘Mahallelerin eksikliklerini
yerinde tespit ediyoruz’

Medicana Konya Hastanesi, işit-
me engelli hastalara daha iyi hizmet 
verebilmek adına sağlık personeline 
işaret dili eğitimi vermeye başla-
dı. Karatay Halk Eğitim bünyesin-
de Sağlık-Der ve Medicana Konya 
Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen 
derslerde eğitim veren İşaret Dili 
Eğitmeni Ayşenur Sümeyye Kara-
aslan, Medicana Konya Hastanesin-
de işaret dili kursu vermeye başla-
dıklarını söyleyerek, “Haftada 2 gün 
4 ders saati olmak üzere Mart ayının 
sonuna kadar devam edecek bir eği-
tim bu. Hastane personeline eğitim 
veriyoruz. Güzel bir farkındalık var. 
İki grup şeklinde eğitimimiz devam 
ediyor. Amacımız işitme engelliler 
hastaneye geldiğinde kendilerini ve 
hastalıklarını daha iyi anlatması ve 
karşıdaki insanlara kendilerini daha 
iyi anlatabilmesi. İşitme engelliler 
kendilerini karşıya daha iyi anlattık-
larında karşıdaki insan onları daha 
iyi anladığında onlar kendilerini 
daha rahat güvende ve anlaşılabilir 

hissediyorlar. Çok mutlu oluyorlar. 
İşaret dili eğitiminin daha da art-
masını istiyorlar. Bu durumdan çok 
memnun olduklarını kendileri bizzat 
dile getiriyorlar” ifadelerini kullandı. 
İşaret Dili Eğitmeni Sercan Yayla 
ise amaçlarının hastaneye gelen 
işitme engellilerin yaşadıkları güç-
lükleri ortadan kaldırmak oluğunu 
kaydederek, “Zaten işitme engelli 
kardeşlerimiz bunu bir engel olarak 
görmüyor. Çünkü biz işaret dilini 
öğrendiğimiz zaman bu engeller 
ortadan kalkmış oluyor. Bu açıdan 
baktığımızda bu arkadaşlarımızın 
engellerini ortadan kaldırmak için 
bir ışık yakıyoruz. Bunun için has-
tanedeki personeller bize yardımcı 
oldular. İşitme engelli kardeşleri-
mize yardımcı olmak istiyorlar. Bu 
nebzede açtığımız kurslar devam 
ediyor. Mart ayının sonuna kadar da 
bu kurslarımız devam edecek. Kurs-
lardan sonra inşallah arkadaşlarımız 
işitme engellilere yardımcı olacak” 
dedi. n İHA

2017’de 293 Milyon TL’lik yatırımı harekete geçiren MEVKA, 2018 yılı için de işletme ve 
kurumlara yönelik 25 Milyon TL olan iki mali destek programı için teklif çağrısına çıktı 

MEVKA’dan 25 Milyon 
TL’lik 2 destek programı

Mevlana Kalkınma Ajansı 2018 
Yılı Ocak Ayı Yönetim Kurulu Top-
lantısı Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Karaman Valisi Fahri Meral baş-
kanlığında gerçekleştirildi. Kara-
man Polisevi’nde gerçekleştirilen 
Yönetim Kurulu Toplantısına Ka-
raman Valisi Fahri Meral’in yanı 
sıra Vali Yakup Canbolat, Karaman 
İl Genel Meclisi Başkanı Celalettin 
Güngörer, Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, Karaman 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Mustafa Toktay ve MEVKA Genel 
Sekreter Vekili Savaş Ülger katıldı. 

Toplantıda, 2018 Yılı Mali 
Destek Programları İlanı MEVKA 
Stratejik Planı’nın Görüşülmesi İl 
Yatırım Destek ve Tanıtım Stra-
tejilerinin Görüşülmesi, 2018 Yılı 
Teknik Destek ve Fizibilite Progra-
mı İlanı konuları Yönetim Kurulu 
Üyeleri tarafından görüşülerek ka-
rara bağlandı. 

Yönetim Kurulu Toplantısının 
ardından Mevlana Kalkınma Ajan-
sı 2018 Yılı Mali Destek Programı 
hakkında açıklamalarda bulunan 
MEVKA Yönetim Kurulu Başka-
nı ve Karaman Valisi Fahri Meral, 
“Kısaca bahsetmek gerekirse kal-
kınma ajansları, kendine özgü tek-
nik ve finansman mekanizmasına 
sahip, merkezi ve yerel idarelerin 
dışında, kamu, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarını bir araya ge-
tiren, destekleyici, koordinatör ve 
katalizör olarak faaliyet gösteren 
kalkınma birimleridir. Karaman ve 
Konya’nın rekabet gücünün artı-
rılması, bölgeler arası gelişmişlik 
farklarının azaltılması, bölgenin 
yurt içinde ve yurt dışında yatırım-
cılara tanıtılması doğrultusunda 
çalışmalarını sürdüren Mevlana 
Kalkınma Ajansımız, kurulduğu 
2009 yılından bu güne kadar pro-
je temelli düşünce tarzını yerleş-
tirme ve geliştirmeyi kendine he-
def edinmiş ve uygulamış olduğu 
mali ve teknik destek programları 
ile bölgemize toplamda 2017 yılı 
rakamları ile 160 Milyon TL’nin 
üzerinde destek sağlamış ve eş fi-
nansman ile birlikte yaklaşık 293 
Milyon TL’lik bir yatırımı harekete 
geçirmiştir. 

Bu hedeften hareketle ajansı-
mız, 2018 yılında kar amacı güden 
işletmelere yönelik, odak sektörler 
ve kâr amacı gütmeyen kurum ve 
kuruluşlara yönelik olarak da Kü-
çük Ölçekli 

Altyapı bileşenleri başlığı al-
tında toplam bütçesi 25 Milyon 
TL olan iki mali destek programı 
için teklif çağrısına çıkmış bulun-
maktadır. Bileşenlerimizden ilki 
olan Odak Sektörler Mali Destek 
Programı ile bölge işletmelerinin 
gelişimi hedeflenmektedir. Bu 
programın illere dağıtacağı destek 
miktarı 15 Milyon TL olup, bunun 
10 milyon TL’si Konya, 5 milyon 
TL’si ise Karaman ilimize ayrılmış-
tır. Bu program kapsamında ajans 
tarafından desteklenecek projeler 
ile Konya ve Karaman sanayisine 
ait işletmelerin gelişimine yönelik 
olarak yeni makine, işleme tezgâh-
ları, CNC makineleri, paketleme/
ambalajlama, seri üretim imalatı 
bantları alımları mümkün olacak-
tır. Bununla birlikte Karaman’da 
tarım makinelerinin imalatına, 
ağaç ve orman ürünlerinin işlen-
mesine, kâğıt ve kâğıt ürünlerinin 
imalatına, karaman için büyük 
öneme sahip olan elmanın kurutul-
masına, işlenmesine, depolanması-
na da destek sağlanacaktır. Ayrıca 
ilimizin önemli yerel ürünlerinden 
Karaman Guymağı, Divle Obruğu 
Tulum Peyniri, Ermenek Helvası 

vb. yöresel ürünlerin üretimi ve 
pazarlanmasına yönelik projeler 
üretilebilecektir. Yine bu program 
kapsamında, KOBİ’lerin kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesi için 
nitelikli istihdam ve danışmanlık 
ihtiyaçları, güvenlik belgesi, serti-
fikasyon, pazarlama ve iş geliştir-
me talepleri karşılanacaktır. Odak 
sektörler programında daha dar bir 
şekilde Konya’da sadece savunma 
sanayii, tıbbi alet üretimi ve raylı 
sistemler sektörüne yönelik pro-
jeler desteklenecektir. Bu alanlara 
yönelik projeler ülkemizin gelişi-
mi için öncelikli olarak belirlenmiş 
sektörlerdir” dedi.

MEVKA GİRİŞİMCİLİĞİ 
DESTEKLEYECEK  

“Ajansımız aynı zamanda kar 
amacı gütmeyen kurum ve kuru-
luşlara yönelik olarak 10 Milyon TL 
bütçe ile yapım işlerini de içeren 
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 
Programı’na da çıkmıştır” diyen 
Vali Meral, “Bu programa, kamu 
kurum ve kuruluşları, yerel yöne-
timler, üniversiteler, özel idareler, 
odalar ve borsalar, teknoloji geliş-
tirilme bölgeleri, organize sanayi 
bölgeleri, sanayi siteleri, koopera-
tifler ve birlikler proje başvurusun-
da bulunabileceklerdir. Program 
kapsamında bölgemiz için vazge-
çilemez iki önemli konu öne çık-
maktadır. Birincisi turizme yönelik 
doğal, tarihi ve kültürel varlıkları-

mızın ihtiyacı olan altyapıların ge-
liştirilmesi, ikincisi ise her geçen 
gün kalkınmamız için önem arz 
eden iş ve yatırım ortamının iyi-
leştirilmesidir. Öncelikle, turizme 
yönelik olarak bölgenin tarihi, do-
ğal ve kültürel alanlarının yöresel 
kimliğe ve özgün mimari yapısına 
uygun olarak turizme kazandırıl-
maları ve tanıtımlarının yapılma-
sına yönelik altyapı projeleri des-
teklenecektir. Bölgemizde yer alan 
Çatalhöyük, Kilistra, Eflatunpınar, 
İvriz Kaya Anıtı, Değle Ören Yeri, 
Binbir Kilise, Taşkale gibi önem-
li arkeolojik merkezler, İncesu ve 
Manazan Mağaraları gibi doğal 
alanlara yönelik üretilecek projeler 
desteklenecektir. İş ve yatırım or-
tamının iyileştirilmesi konusunda 
ise elektronik satış salonu, labora-
tuvar kurulması, ihracatı geliştir-
me merkezi, sertifikasyon merkezi, 
ticari pazarlama merkezi kurulma-
sı ve buna benzer altyapı projeleri 
desteklenecektir. Aynı zamanda 
girişimciliğin desteklenmesi için 
üniversite-kamu-özel sektör işbir-
liği ile girişimcilik merkezleri, özel 
kuluçka merkezleri ile öğrencile-
rin, öğretmenlerin, tasarımcıların 
ve mühendislerin bir araya geldiği 
maker atölyeleri kurulmasına yö-
nelik altyapı projeleri desteklene-
cektir. Hem KOBİ’lere yönelik odak 
sektörler mali destek programında 
hem de küçük ölçekli altyapı mali 
destek programında proje başına 
50 bin TL’den 750 bin TL’ye kadar 
destek verilecek olup, bu destekler 
geri ödemesi olmayan hibeler şek-
linde gerçekleşecektir. Bu noktada 
işletmelerimize ve kurumlarımıza 
bu desteklerden yararlanabilmek 
adına büyük bir görev düşmekte-
dir. Bölgemizin bu desteklerden 
azami bir şekilde yararlanabilmesi 
için ajansımız bilgilendirme top-
lantıları ve proje hazırlama eğitim-
leri düzenlemiş, eğitimlerin günle-
ri ve saatleri ajansımızın internet 
sitesinde duyurulmuştur. Bu duy-
gu ve düşüncelerle ilan edilen mali 
destek programının KOBİ’lerimize, 
kurum ve kuruluşlarımıza, bölge-
mize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.  n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Hasbihal Buluşma-
ları” kapsamında Gökçehüyük Ma-
hallesinde vatandaşlarla bir araya 
geldi. Merkez ve kırsal mahallelerde 
çalışmalarına aralıksız devam eden 
Başkan Tutal, mahalle sakinleri ile 
bir araya gelerek sohbet etti. Bele-
diye meclis üyeleri, birim müdürleri 
ve vatandaşların katıldığı, her hafta 
farklı bir mahallede gerçekleştirilen 
Hasbihal Buluşmaları’nda Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi vermeye 
devam etti. Başkan Tutal’ın bir son-
raki ziyareti Gökçehüyük Mahallesi 
oldu. Mahalle buluşmaları ile birlik, 

beraberlik ve kardeşlik ruhunun ya-
şandığını kaydeden Başkan Tutal, 
“Hasbihal Buluşmalarımız kapsa-
mında her hafta farklı bir mahallede 
hemşehrilerimizle birlikte oluyoruz. 
Yaptığımız hizmetlerimizi hem-
şehrilerimize aktarmak, mahallele-
rimizin eksiklerinin yerinde tespit 
edilmesine ve sorunların çözümüne 
büyük katkı sağlıyor. Seydişehir Be-
lediyesi olarak her kesimden ve her 
yaştan insanın görüş ve önerilerine 
önem veriyoruz” dedi. Yapmış ol-
duğu hizmetleri sunum eşliğinde 
aktaran Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, program sonunda mahalle 
sakinleri ile sohbet etti. n İHA 

Rıdvan Yıldız

Toplantıya Karaman Valisi Fahri Meral, Konya Valisi Yakup Canbolat, Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Celalettin Güngörer, 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Toktay ve MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger katıldı.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
12 Ocak 2018 Cuma  • Yıl: 10 • Sayı: 3239

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10  Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Karaman‘da iki otomobilin çarpışması so-
nucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi 
yaralandı. Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında 
Karaman-Konya karayolunun 5. kilometre-
sinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 
Mehmet Emin B. (64) yönetimindeki 70 DC 
599 plakalı otomobil ile Süleyman S. (38) 
idaresindeki 70 FH 114 plakalı otomobil 
sürücülerin dikkatsizliği sonucu çarpıştı. 
Kazada, 70 DC 599 plakalı aracın sürücüsü 
Emin B. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 
Mustafa D. (35) ve Ulviye B. (33) yaralandı. 
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla 
kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı.   n İHA

Bir iş yeri önüne bırakılan şüpheli kutu 
fünye ile patlatıldı. Patlatılan kutudan inşaat 
malzemesi çıktı. Olay, saat 23.30 sıraların-
da merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi 
Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir iş 
yeri önüne bırakılan kutuyu gören vatan-
daşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 
tarafından yapılan uyarıların ardından, kutu 
fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Kutunun 
içerisinden inşaat malzemesi çıktı.  Patlat-
manın ardından kısa bir süre sonra cadde 
yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.  n İHA 

Şüpheli kutu 
paniği yaşandı

Karaman’da 
kaza: 3 yaralı

Horozla oyun oynayan 12 yaşındaki Betül Aksoy, horo-
zun bir anda ölü taklidi yapmasıyla korku dolu anlar yaşadı. 
Hüyük ilçesine bağlı Mutlu Köyü’nde ikamet eden 12 yaşın-
daki Betül Aksoy, evin bahçesinde horozuyla oyun oynuyor-
du. Bu anlar ise Betül’ün yanındaki kişi tarafından telefon 
ile kayıt altına alındı. Görüntüde, 12 yaşındaki Betül horozla 
oyun oynuyor ve ısrarla horozun yere yatmasını istiyor. Uzun 
bir uğraş sonucunda horoz pes ediyor ve yere uzanıyor. Kız 

horozu okşamaya başlıyor. Betül, belli bir süre sonra horozun 
kalkmasını istiyor. 

Horoz adeta Betül’ün başından gitmesi için ölü taklidi ya-
pıyor ve kız korku dolu anlar yaşıyor. 12 yaşındaki Betül kork-
tuğu için annesine sesleniyor ve koşarak oradan uzaklaşıyor. 
Horoz ise Betül’ün uzaklaştığından emin olduktan sonra ya-
vaş yavaş hareket ediyor ve yanına yaklaşan tavuğu görünce 
bir anda canlanıyor.   n İHA

Horoz ölü taklidi yaptı, kız korktu!

Selçuklu’da 2017 yılında 4
bin 424 çiftin nikahı kıyıldı

Selçuklu’da 2017 yılı nikah iş-
lemlerinin yoğun olduğu bir yıl 
oldu. Selçuklu Belediyesi Evlendir-
me Memurluğu’nda geçen yıl 4 bin 
424 çift nikah masasına oturdu. 36 
farklı ülkeden 472 yabancı uyruklu 
kişinin  nikahı Selçuklu’da kıyılırken, 
yaşamlarının en anlamlı “evet” i için 
özel tarih seçen 65 çift 07.07.2017 
tarihinde evlendi. Selçuklu Beledi-
yesi tarafından yapılan açıklamada 
2017 yılında Selçuklu Belediyesi 
Evlendirme Müdürlüğü’ne 4522 
çift başvuru yapmış olup bunlardan 
4424 çiftin nikah akdi gerçekleştiril-

di. Selçuklu ilçemizde ikamet eden 
ancak nikah akitlerini diğer il ve il-
çelerde yaptırmak isteyen 174 çifte 
de ‘Evlenme İzin Belgesi’ verildi.  98 
çiftin ise işlemleri tamamlamış ve 
kendilerine nikah akitleri için rande-
vu verilmiş; fakat evlenmekten vaz-
geçtiklerini beyan etmeleri üzerine 
dosyaları iptal edilmiştir” denildi. 
2017 yılında Selçuklu Belediyesi’ne 
başvurarak evlenen tüm çiftlere 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay  tarafından Kuran-ı Ke-
rim ve Türk Bayrağı hediye edildi.
n HABER MERKEZİ

FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve itirafçı olan mahrem 
imamlar, sorumlusu oldukları kripto askerleri deşifre ederek örgütün çözülmesinde etkin rol oynadı

Mahrem imamlar
örgütü çözdürdü!

Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Ya-
pılanması’na (FETÖ/
PDY) yönelik soruştur-
malar kapsamında, ör-
güt tarafından TSK’ye 
sızdırılan FETÖ üyelerine 
yönelik düzenlenen ope-
rasyonlarda gözaltına alı-
nan ve itirafçı olan mah-
rem imamlar, sorumlusu 
oldukları kripto askerleri 
deşifre ederek örgütün 
çözülmesinde etkin rol 
oynadı.

Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütü-
len soruşturmalar kapsa-
mında, daha önce alınan 
ifadeler doğrultusunda, 
örgütün mahrem yapılan-
masında yer aldıkları iddiasıyla, İl Em-
niyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi 
ekiplerince bugüne kadar asker abisi 
olan 530 “mahrem imam” belirlendi.

Örgütün mahrem yapılanmasına 
yönelik, 2017 Kasım ayından bu yana 
etaplar halinde gerçekleştirilen ope-
rasyonlarda, 154 kişi gözaltına alındı. 
Haklarında yakalama kararı çıkarılan 
şüphelilerden 104’ünün, diğer soruş-
turmalar kapsamında daha önce tu-
tuklandığı, 272’sinin ise arandığı öğ-
renildi.

Yakalanan 154 mahrem asker 
abisinden, etkin pişmanlık hüküm-
lerinden faydalanarak itirafçı olan 
98’inin tutuksuz yargılanmasına ka-
rar verildi. Diğer 56 kişi ise tutuklan-

dı. Asker abilerinin emniyette verdik-
leri ifadelerinden, örgütün TSK’deki 
kripto yapılanmasında yer alan 885 
asker deşifre edildi.

ByLock kullanmayan, örgüt abi-
leriyle gizli toplantılara katılarak him-
met veren kripto askerler hakkında, 
mahrem imamların ifadeleri doğrul-
tusunda yakalama kararı çıkarıldı.

Belirlenen 885 kripto örgüt üye-
sinin yakalanmasına yönelik çalışma 
başlatan ekipler, etaplar halinde yapı-
lan operasyonlarda, örgütün TSK’ye 
yerleştirdiği 604 kripto askeri gözal-
tına aldı. Bunlardan 104’ünün daha 
önce başlatılan soruşturmalar kapsa-
mında tutuklu oldukları, 177’sinin ise 
yakalanması için çalışmaların devam 
ettiği öğrenildi.

MUVAZZAF ASKERLERDEN 408’İ 
İTİRAFÇI OLDU

Örgütün kripto yapılanması içeri-
sinde oldukları için ByLock kullanma-
yan, deşifre olmamak için 15 Tem-
muz darbe girişimine katılmayan 604 
askere etkin pişmanlık yasası anlatı-
larak örgütün çözülmesinde yardımcı 
olmaları istendi.

Yakalanan 604 muvazzaf asker-
den 408’i itirafçı olarak kendilerini 
nasıl gizlediklerine ilişkin bilgiler ve-
rirken, geriye kalan 196 kişi tutuk-
landı. Etkin pişmanlıktan faydalanan 
mahrem imamların verdikleri ifadeler 
kapsamında çıkarılan örgüt şeması-
nın, firari Adil Öksüz ve tutuklu bulu-
nan Kemal Batmaz’a kadar uzandığı, 
bu kişiler hakkında elde edilen bilgi-

lerin ilgili savcılıklara gön-
derildiği belirtildi.

Konya merkezli 27 
ilde gerçekleştirilen ope-
rasyon kapsamında Muğ-
la’nın Dalaman İlçe Jan-
darma Komutanı M.A’nın 
da gözaltına alınmasında 
mahrem abilerin verdiği 
ifadelerden yola çıkıldığı 
öğrenildi.

5 PUAN ALANA F-16 Pİ-
LOTLUĞU, BİR ALANA YER 

SUBAYLIĞI
İtirafçı askerlerin em-

niyette verdikleri ifadele-
re göre, örgütün TSK’de 
görevlendirilecek pilot-
lara özel önem verdiği, 
belirlenen kriterlere göre 
en yüksek olan 5 puanı 

alanların F-16 pilotu olarak görev-
lendirildiği, en düşük puanı alanların 
ise yer subayı yapıldığı bilgisine ula-
şıldı. Hava Harp Okulundan mezun 
olduktan sonra pilotluk eğitimi için 
İzmir’in Çiğli ilçesine giden kripto 
askerlere mahrem abiler tarafından 
ev kiralanıp eşya alındığı, askerlerin 
bu masrafları daha sonra taksitler 
halinde ödediği, yeni subay oldukları 
için bankalarca verilen promosyonla-
rı himmet olarak mahrem abilerine 
verdikleri tespit edildi. Kripto asker-
lerin, mahrem abilerinin talimatları 
doğrultusunda, örgüt üyesi oldukla-
rını gizlemek için satın aldıkları içki-
leri tuvalete dökerek boş şişeleri kapı 
önüne koydukları bilgisini paylaştık-
ları öğrenildi.  n HABER MERKEZİ 

81 ildeki okulların çevresinde denetim
Emniyet Genel Müdürlüğünce, 

dün ülke genelindeki okulların çev-
resinde 15 bin 611 personelin katı-
lımıyla uygulama yapıldı. Emniyet 
Genel Müdürlüğünce (EGM), dün 81 
ildeki okulların çevresinde 4 bin 795 
ekip ve 15 bin 611 personelin katılı-
mıyla denetim yapıldı.

EGM’den yapılan yazılı açıklama-
ya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele 
ve Asayiş Daire Başkanlığı koordine-
sinde 10 Ocak’ta 81 ilde eş zamanlı 
“Çocuk ve Gençlerin Korunmasına 

Yönelik Denetim Uygulaması” ger-
çekleştirildi. Uygulamaya uyuşturu-
cu, asayiş, çocuk şube, terörle müca-
dele, kaçakçılık ve organize suçlarla 
mücadele, trafik birimleri ile güven-
lik yönünden riskli bölgelerde özel 
harekat birimlerinden oluşturulan 
karma ekipler katıldı.

4 bin 795 ekip ve 15 bin 611 per-
sonelin yer aldığı uygulamada, ço-
cukların huzur ve güven ortamında 
eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla 
çevresinde risk unsuru bulunduğu 

belirlenen okulların yakınındaki şüp-
heli şahıs ve araçlar, parklar, metruk 
binalar, alkol ve tütün mamulleri sa-
tılan iş yerleri, kahvehaneler, inter-
net kafeler ve oyun salonları kontrol 
edildi.

Üniversite kampüsleri, öğrenci 
yurtlarının yakın çevrelerinde faali-
yet gösteren umuma açık yerler ile 
okul servis araçları ve şoförlerin de 
denetlendiği uygulamada 109 bin 
30 kişi kontrol edildi, aranan 208 kişi 
yakalandı. 

Ekipler tarafından 8 bin 464 okul 
servis aracı denetlendi, kurallara 
uymayan 301 servis şoförüne işlem 
yapıldı. Kontrol edilen 17 bin 485 iş 
yerinden 186’sına idari işlem uygu-
landı.

Aramalarda 10 ruhsatsız ta-
banca, 192 mermi, 15 kesici alet, 4 
kurusıkı tabanca, 6 gram eroin, 112 
gram esrar, 657 gram sentetik uyuş-
turucu ve 4 bin 266 uyuşturucu hap 
ve bin 106 paket kaçak sigara ele ge-
çirildi.  n HABER MERKEZİ

Yakalanan 154 mahrem asker abisinden, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan 
98’inin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
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7 hastane dijital dönüşüm yaşadı!
İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 

7 devlet hastanesi Dijital Hastane 
(HIMSS STAGE 6) kriterlerini yeri-
ne getirerek ‘Dijital Hastane’ unvanı 
almaya hak kazandı. Sağlık Bakan-
lığı, Medipol Üniversitesi ve HIMSS 
Avrupa işbirliği ile yürütülen dijital 
hastane sertifikasyon çalışmalarına 
hız veren ve ilk etapta 7 hastane için 
başvuru da bulunan Konya İl Sağlık 
Müdürlüğü, başvuruda bulunduğu 
hastanelerin tamamını dijital hasta-
ne haline getirme başarısı gösterdi.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ola-
rak, Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta 
gelişim ve dijital dönüşüm hedefleri 
doğrultusunda hareket ettiklerini 
vurgulayan İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, “ Merkezde yer 
alan iki büyük hastanemizle birlik-
te 5 ilçe hastanemizin dijital has-
tane unvanı kazanması şehrimizde 
sağlık alanında atılan büyük adım-

lardandır. HIMSS 6 akreditasyonu 
sayesinde dünyanın en saygın dijital 
hastaneleri ile eşdeğer hizmet ver-
diğimiz tescillenmiştir” dedi. Vatan-
daşların ‘Kâğıtsız Hastane Projesi’ 
olarak bildiği ve hastaların tedavi 

süreçlerinden başlayıp ilaç alımları-
na kadar tüm işlemlerin elektronik 
sistem üzerinden yapıldığı dijital 
hastane sistemi hakkında bilgi ve-
ren Prof. Dr. Koç, “Dijital hastane 
unvanını merkezden Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ile Beyhe-
kim Devlet Hastanesi almayı başa-
rırken, ilçe hastanelerinden de Ak-
şehir, Beyşehir, Kadınhanı, Ilgın ve 
Karapınar Devlet Hastanesi dijital 
hastane unvanı almıştır” şeklinde 
konuştu.

Dijital hastane sertifikasyonu 
sayesinde tıbbi hata oranlarının en 
asgari seviyeye ineceğini ifade eden 
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, “Dijital hastanelerimizde tek-
nolojinin daha ileri seviyede kulla-
nılması sayesinde hasta ve çalışan 
güvenliği en üst noktaya çıkacaktır. 
Hekim ve sağlık çalışanlarımız has-
ta başında işlemlerini yapabilecek, 

laboratuar, patoloji ve görüntüleme 
sonuçlarını hastanın odasından çok 
rahat bir şekilde takip edebilecekler-
dir” dedi.

Dijital hastane sertifikasyonu al-

maya hak kazanan hiçbir hastanede 
ekstra bir harcama yapılmadığının 
da özellikle altını çizen Prof. Dr. Koç, 
“ Yoğun bir çalışma gayreti göstere-
rek bu sertifikaların kazanılmasında 

emeği geçen tüm sağlık çalışanları-
mıza ve teknik ekibimize teşekkür 
ediyorum” diyerek sözlerini tamam-
ladı.
n HABER MERKEZİ 

Prof. Dr. Mehmet Koç

Dedeman Konya, masalsı 
kış düğünü fırsatı sunuyor

Mimarların başkan adayı 
Abdullah Naltekin oldu!

Dedeman Konya Oteli, hayal et-
tiğiniz düğünlerin muhteşem geç-
mesi için profesyonel ekibi ve yeni 
uygulamaları ile sizleri ağırlamayı 
bekliyor...

Dedeman Konya Ziyafet Satış 
Müdürü Murat Güzel, düğününü 
Dedeman Konya’nın şık ve dona-
nımlı salonlarından birinde, masalsı 
bir atmosferde gerçekleştirmek iste-
yen çiftler için kış fırsatlarının başla-
dığını belirtti. Dedeman Konya’nın 
kış düğünlerine özel fırsat paketin-
de; karşılama esnasında sıcak içecek 
ikramları ve 1. evlilik yıldönümü 
sürprizlerinin yer aldığını belirten 
Güzel, kış düğünlerine olan ilginin 
her sene arttığını ifade etti. Şef Hü-
seyin Yavuz ve ekibinin maharetli 
ellerinden çıkan lezzetli menülerle 
zenginleşen düğün organizasyonla-
rı, her zevke ve bütçeye hitap eden 

dekorasyon ve müzik önerileriyle de 
kişiselleştirilebiliyor. Her çifte aynı 
konseptte düğün uygulamasının 
geçmişte kaldığını belirten Güzel, 
düğünlerin gelin-damadın zevkini 
yansıtacak ve her detayın titizlik-
le düşünüldüğü bir organizasyon 
olması gerektiğini söyledi. Bunu, 
gerek düğünden önce yaptığımız 
demo yemeği, gerekse çiftlerin ken-
di zevklerine ve tarzlarına uygun 
süsleme ve müzik alternatiflerinden 
seçim yapmasıyla sağlıyoruz diye 
ekledi. Son olarak Güzel, evlilik planı 
yapan çiftleri, Dedeman Konya’daki 
muhteşem düğün organizasyonları 
ile ilgili detaylı bilgi almak ve Mart 
ayı sonuna kadar sürecek avantaj-
lardan yararlanmak üzere Otel’in 
güler yüzlü ve dinamik ziyafet satış 
ekibi ile görüşmeye davet etti.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyecilikte de dikkat çeken hizmetler yapıyor. Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, “2017 yılında 100 bin 512 vatandaşa yardım ve hizmet verildi” dedi 

Meram’dan Sosyal
belediyecilik farkı

Hayata geçirdiği projelerle sosyal 
belediyecilikte örnek olan Meram Be-
lediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü 
güldürüyor. Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğünde 2017 yılında 100 Bin 512 
vatandaşa yardım ve hizmet verildi. 
Öte yandan hasta yakınlarına hizmet 
veren Tenzile Ana Hasta Konukevi’n-
de ise geçtiğimiz yıl 14 bin 855 kişi 
misafir edildi. 

Farklı alanlarda örnek hizmetle-
ri hayata geçiren Meram Belediyesi, 
sosyal ve kültürel belediyecilikte de 
dikkat çeken hizmetler yapıyor.

Harmancık Mahallesi’nde hiz-
mete açtıkları Sosyal Yardım Merke-
zi’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
“Merkezimizde gıda ve temizlik gibi 
temel ihtiyaç maddelerini kapsayan 
ürünler yer alıyor. 2017 yılı içerisin-
de Sosyal Yardım Merkezimizde bu-
lunan Sosyal Yardım Marketimizden 
bölgemizdeki bin 838 aileye (6605 
Kişi)  5862 kez ücretsiz alışveriş 
usulü yardım ile birlikte bağış gelen 
gıda maddeleri verildi. Ramazan ayı 
içerisinde ihtiyacı olan vatandaşları-
mıza 1135 adet özel ramazan paketi 
hediye edildi. Kullanılmamış veya az 
kullanılmış giysiler hayırsever vatan-
daşlardan alınıp, Sosyal Yardım Mer-
kezinden yardım verilen veya giysi 
ihtiyacı için belediyemize başvuran 
vatandaşlara verildi” diye konuştu. 

HASTA KONUKEVİ OTEL 
KONFORUNDA HİZMET VERİYOR
Tenzile Ana Hasta Konukevi’nde 

şehir dışından gelen hasta yakınlarını 
misafir ettiklerini kaydeden Başkan 
Toru, “Necmeddin Erbakan Üniver-
sitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
yanındaki Konukevimiz, 42 odası ile 
84 kişiye hizmet veriyor. 2017 yılında 
toplam 14 bin 855, açıldığı günden 
beri ise toplam 81 bin kişiyi misafir 
ettik” dedi. 

2. EL EŞYA YARDIMI
2017 yılında “Veren El ile Alan 

El Arasındaki Köprü’’ projesi kap-
samında 148 aileye eşya yardımı 
yapıldığını bildiren Toru, “Hayırse-
verlerden bağış olarak gelen eşyalar 
talep olarak istenen eşyaları, miktarı 
veya türü bakımından karşılamaması 

durumunda; belediyemiz tarafından 
ihtiyaç olan eşya, yeni ve 2.el olarak 
alınıp vatandaşlarımıza veriliyor” şek-
linde konuştu. 

ENGELLİ MERKEZİ
Engelli Merkezinde engelli ve 

engelli yakınına ücretsiz psikolojik 
destek hizmeti verildiğini hatırlatan 
Başkan Toru, “Merkezimizde hedef 
belirleme ve yapabileceği, sevdiği bir 
mesleğe yönelterek sosyal terapi bağ-
lamında hayata tutunma ve topluma 

kazandırılması çalışmaları yapılmak-
tadır. Engelliler Merkezine başvuran 
kişilere bireysel ya da ailecek ücretsiz  
psikolojik destek hizmeti veriliyor. 
Mesleki rehberlik kapsamında yönelt-
me ve yönlendirme hizmeti veriliyor. 
Gerekli durumlarda hastaneye ya da 
sağlık kuruluşlarından birine gitmek 
isteyip de gidemedikleri zaman ev-
lerinden alınıp kontrolleri yapıldıktan 
sonra tekrar evlerine bırakılıyor” ifa-
delerini kullandı. 

Vatandaşların ibadetlerini daha 
temiz bir ortamda yapabilmeleri için 
ilçede bulunan diyanete bağlı tüm ca-
milerin genel temizliği; halı yıkama, 
duvar temizliği, camların silinmesi ve 
avizelerin temizliği de Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. 
Bu kapsamda 2017 yılında 450 adet 
cami temizlendi. 

Meram Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü bünyesinde ayrıca 
ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye 
yardımı, taziye çadırı kurulması, en-
gellilere tekerlekli sandalye hediye 
edilmesi gibi farklı hizmetler de ve-
riliyor. 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğünde 2017 yılında; 100 Bin 512 va-
tandaşa yardım ve hizmet verildi.
n HABER MERKEZİ Yaklaşan Mimarlar Odası Konya 

Şubesi seçimleri, mimarlık camia-
sını hareketlendirdi. Konya Mimar-
lar Odası’nda çeşitli kademelerde 
görev almış deneyimli mimarlar, 
bir araya gelerek yaklaşan oda se-
çiminde aday belirlemek için istişa-
rede bulundu. İstişare toplantısıyla 
ilgili olarak yapılan açıklama şöyle; 
“Konya Mimarlar Odası’nın geç-
mişi değerlendirilerek geleceği için 
en uygun yönetimin nasıl olması 
hususunda fikir beyan ettiler. Gele-
cek oda yönetimini ciddi ve zorlu bir 
sürecin beklediği, yeni yasa ve yö-
netmeliklerin yürürlüğe girebileceği 
tartışıldı. Bu sebeple donanımlı bir 
yönetimin ve ekibin bu çalışmalar 
içerisinde olması gerektiği vurgula-

narak fikir birliğine varıldı.  Yapılan 
uzun değerlendirmeler neticesinde; 
daha önce oda başkanlığı görevi-
ni üslenmiş, mimarlık mesleğine 
önemli hizmetleri olmuş, Konya’nın 
yapılaşmasında yetkililere gerekli 
takdir, teşvik ve tenkitlerini açıkça 
beyan etmiş, meslektaşlar arası bir-
lik ve bütünlük için uğraşlar vermiş, 
en önemlisi Mimarlar Odası Konya 
Şubesi’ni kurumsal bir yapıya ka-
vuşturulmasında ve şehir merke-
zinde tarihi güzel bir binaya sahip 
olmasında çok büyük emekleri olan 
Abdullah Naltekin başkanlığında bir 
ekibin oda yönetimini üslenmesinin 
uygun olacağı görüş birliğine varıl-
dı.”
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Engelli Merkezinde engelli ve engelli 
yakınına ücretsiz psikolojik destek hizmeti verildiğini söyledi.
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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
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ZAYi VE  ELEMAN  İLANLARINIZ
 İÇİN BİR 

TELEFON KADAR YAKINIZ
444 5 158

ZAYİ
Konya İmam Hatip Lisesi’nden almış olduğum 
diplomamı kaybettim hükümsüzdür.

Hüseyin ERGÜL

Z-304

Genç MÜSİAD Konya Şubesi’nde Anadolu Liderlik Modeli Âlim-18 başladı. Âlim-
18’in Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak bir rol model olacağı ifade edildi 

Âlim-18, Türkiye’ye 
rol model olacak

Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından ilki 2016 yılında gerçek-
leştirilen, “Anadolu Liderlik Modeli” 
projesi eğitim programları yeniden 
başladı. Dönüşen Dünyada liderlik 
temasıyla düzenlenecek olan Alim-
18 eğitimlerinde Genç MÜSİAD üye-
lerinin dönüşüme ayak uydurması 
hedefleniyor. Bu çerçevede 2018 yı-
lının ilk eğitim programında “organi-
zasyon ve zaman yönetimi” konusu 
değerlendirildi. 

MÜSİAD Konya Şubesi Brifing 
salonunda gerçekleştirilen progra-
mın açılış konuşmasını yapan MÜ-
SİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ali Arslan, “İlki 
2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 
“Anadolu Liderlik Modeli” projemi-
zin üzerinde çok çalıştık. Alim-18 
sayesinde iş adamı perspektifi ile 
bakma becerisini geliştiren Genç 
MÜSIAD Konya üyeleri, iş yerlerin-
de daha verimli bir yönetim modeli 
uygulayarak hem kendi firmalarını 
hem çevredeki firmaları hem de tüm 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıra-
cak bir rol model olacaklardır. Gerek 
ahlaki gerekse iş hayatına yönelik do-
nanımlarını artırarak kurumsal firma 
kültürünü gelecek nesillere aktara-
caklardır” dedi. 

Daha sonra sözü KTO–Kara-
tay Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Birol Büyükdoğan, genç 
işadamlarına yaklaşık 3 saat süren 
bir sunum gerçekleştirdi. Konuş-
masına çalışanların motive edilmesi 
gerektiğine vurgu yaparak başlayan 
Büyükdoğan, “Bir çalışanın yaptığı 
işten memnun olması, firmaları ba-
şarıya taşıyacaktır. Eskiden sermaye 
maldı, mülktü, paraydı. Günümüzde 
ise artık sermaye insandır. En temel 
unsur insan olmuştur. Şirketlerimize 
konusunda en deneyimli personelleri 
alıyoruz. Ama firmalara baktığınızda 
insan kaynakları birimi yok. Birçok 
firmada var ama muhasebeci köken-
li. Bu konuda da daha da ileri seviye-
de olmamız gerekiyor. En temel un-
sur insansa, insanla ilgili faaliyetleri 
yürüten deneyimli bir personele ça-
lışılması firma ve şirketler açısından 
son derece önemlidir. 

Ekip çalışmalarına önem verin. 
Bu sizin ve firmanızın geleceği açı-
sından son derece önemlidir. Çalı-
şanlarınızın motivasyonunu yükselt-
mek için üstün başarı gösterenleri 
gecikmeden ödüllendirin. İşverenler, 
çalışanlarla etkili iletişim kanalları 
oluşturması gerekiyor. Çalışanların 

görüşüne değer verildikçe firmalar 
güçlenecektir, bunu sakın unutma-
yın” diye konuştu. 

Programın sonunda MÜSİAD 
Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ali Arslan, KTO–Karatay 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Birol Büyükdoğan’a hediye tak-
dim etti.

Genç MÜSİAD Üyeleri, Alim-18 
eğitim programları çerçevesinde Li-
derlik ve Koçluk, Ekip Yönetimi ve İş-

yerinde Performans Artırma, Müşteri 
İlişkileri Yönetimi, İş Hayatında Ki-
şisel İmaj, Özgüven ve Motivasyon, 
Stres ve Öfke Yönetimi konularında 
eğitim görecek.
n HABER MERKEZİ 

Bakan Tüfenkci’den
‘Çiftlik Bank’ açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, Karekodlu Çek Kayıt 
Sistemi’nin tanıtıldığı toplantıda ga-
zetecilerin sorularını yanıtladı. 

Çiftlik Bank’a ilişkin açıklama 
yapan Tüfenkci, şu değerlendirme-
lerde bulundu:

“Özellikle son zamanlarda so-
mut mal ve hizmet satışı olmadan 
internet üzerinden, sanal alemde 
yüksek kar vaatleri sunarak, kimi 
oyun pazarladığını ifade ederek, 
kimi sanal paralar pazarladığını 
ifade ederek, kimileri sanal çiftlik-
ler kurduklarını ifade ederek, reel 
anlamda piyasalarla örtüşmeyen 
kar vaatleri sunarak, insanları al-
dattıklarını ve belli bir sistem ile bir 
anlamda saadet zinciri kurduklarını 
görüyoruz. Bu kimi zaman telefon 
satışı şeklinde, oyun satışları şeklin-
de oluyor, sanal bir mal ticareti şek-
linde oluyor. Ama baktığımız zaman 
tamamı tüketiciyi, vatandaşı aldatıcı 
anlamda bir ticaret teşkil ettiklerini, 
sonuç itibarıyla dolandırıcılığa kadar 
giden bir sistemi kurguladıklarını 
görüyoruz.”

“SANAL BİR SAADET ZİNCİRİ 
OLUŞTURMA TEŞEBBÜSÜ OLDUĞU 

GÖRÜLÜYOR”
Bununla ilgili en son kamuo-

yunda yer alan şirketlerden birinin 

Çiftlik Bank olduğunu anımsatan 
Tüfenkci, bank kelimesinden dolayı 
en son “Çiftlik Bank”ın reklamları-
nın 3 ay durdurulduğunu hatırlattı. 
Tüfenkci, bank kelimesinden dolayı 
Bankacılık Denetleme ve Düzen-
leme Kurumu’ndan izin alınması 
gerektiğine işaret ederek, şunları 
söyledi: “Böyle bir izin almadan fa-
aliyete geçtikleri için reklamlarını 
durdurduk. Ama esas faaliyetleriyle 
ilgili incelemeleri de son aşamaya 
getirdik. Burada gerçekten bir tica-
ret var mı yok mu, arkadaşlarımız 
bunu etraflıca inceliyorlar. Sanal 
anlamda bir saadet zinciri oluştur-
ma teşebbüsü olduğu görülüyor. 
Bunun somut raporlarla sabitlen-
mesi lazım. İnşallah kısa zamanda 
müfettişlerimiz raporlarını sonlan-
dırırlar. Bunu da sizlerle paylaşırız. 
Ama ben bir kez daha vatandaşla-
rımızı uyarıyorum. Özellikle internet 
üzerinden, sanal alemde somut bir 
ticarette mal alım satımına dayan-
mayan, piyasanın çok üzerinde kar 
getirdiğini ifade eden sanal ticaret-
te çok dikkatli olmalarını ve bu tür 
yaklaşımlara dikkatlice bakmalarını, 
aksi takdirde büyük anlamda zarar 
göreceklerini geçmişteki tecrübeler 
bize gösteriyor.”
n AA

MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Arslan, 
KTO–Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Birol Büyükdoğan’a hediye takdim etti.



Yol-İş Konya 1 Nolu Şube Başkanı 
Mürsel Selbüz, “Taşeron yanında ça-
lışan işçiler arasında ayrımcılık yara-
tan ve adil olmayan düzenlemelerin 
değiştirilerek tüm taşeron isçilerinin, 
başlangıçta hükümetimiz tarafından 
açıklandığı gibi kapsama alınması biz 
işçilerin, başta Cumhurbaşkanımız-
dan ve Sayın Başbakanımız ile hükü-
metimizden beklentimizdir” dedi.

“OHAL Kapsamında yayımlanan 
“696” sayılı kanun hükmünde ka-
rarname ile kamu, kurum ve kuru-
luşlarının taşeronlarının çalıştırdığı 
işçiler ve Devlet Memurları Kanunu 
uyarınca 4/B, 4/C kapsamında çalışan 
işçilerin kadroya geçirilmesi memnu-
niyet oluşturmuştur” diyen Selbüz, 
konu hakkında yaptığı açıklamasında 
şu sözlere yer verdi: “Karayolları Ge-
nel Müdürlüğünde asıl işin bir parçası 
olan yol bakım ve yama hizmetleri, 
karla mücadele hizmetleri gibi sü-
reklilik arz eden işler anahtar teslimi 
olarak üstlenen taşeronların yanında 
çalışan işçilerin, Tünel işletmeciliğin-
de tünellerin bakım ve hizmetlerini 
yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti 
altında tünellerdeki HGS dâhil her 

türlü işleri yapan işçilerinde kadroya 
alınmasını yapılacak olan değişiklik-
lerle kadroya alınmalıdır. Ülke gene-
linde 3 bin müşavirlik hizmetlerinde 
görev yapan 2 bin işçi bulunmaktadır. 
Konya’da bu rakam 450 işçi ve mü-
şavirlik hizmeti altında çalışan 140 
işçimiz var. Taşeron yanında çalışan 
işçiler arasında ayrımcılık yaratan ve 
adil olmayan düzenlemelerin değişti-
rilerek tüm taşeron isçilerin, kadroya 

geçirilmesini hükümetimizden talep 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.  

“Kararname ile yapılan düzenle-
menin yarattığı diğer bir endişede, 
taşeron işçilerinin kadrolarına geçiril-
dikleri kurumun yaptığı asıl işe göre 
Sosyal Güvenlik Kurumunda tescil 
edilmiş olan dosyadan kuruma bil-
dirilmeleri yerine, kadroya geçecek 
her bir işçinin yaptığı işin koluna göre 
ayrı bir bağımsız işyeri tescil edilerek 

o dosyadan kuruma bildirilmesidir. 
Böyle bir uygulamanın gereksiz yere 
sendikalar arasında sürtüşmelere ne-
den olacağı gibi, giderek farklı uygu-
lamaların yaratacağı, huzursuzlukla-
rın çıkmasına ve bu durumun giderek 
çalışma barışının bozulmasına neden 
olacağı açıktır” diyen Selbüz, şunları 
kaydetti: “Oysaki sendikalar ve toplu 
iş sözleşmesi kanunu, böyle bir orta-
mın oluşmaması, aynı işyerinde asıl 
işin yanında birden çok yapılan yar-
dımcı işler için ayrı bağımsız işyeri-
nin tesciline imkan tanımamış, tüm 
yardımcı işlerde çalışanların ayrımsız 
olarak asil iş koluna göre tescil edilen 
işyeri dosyasından kuruma bildiril-
mesini ve sendikal örgütlenmenin de 
buna göre oluşmasını hükme bağla-
mıştır. Taşeron yanında çalışan işçiler 
arasında ayrımcılık yaratan ve adil ol-
mayan düzenlemelerin değiştirilerek 
tüm taşeron isçilerinin, başlangıçta 
hükümetimiz tarafından açıklandığı 
gibi kapsama alınması biz işçilerin, 
başta Cumhurbaşkanımızdan ve Sa-
yın Başbakanımız ile hükümetimiz-
den beklentimizdir.” 
n HABER MERKEZİ 
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Fırıncılardan ekmek 
gramajında ‘tarife’ uyarısı

Ücretsiz toplu taşımaya 
373 milyon lira destek!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu 
Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türk 
Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çe-
şitleri Tebliği’nde yapılan değişik-
liğin 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe 
girdiğini anımsattı.

Yapılan değişiklik sonrası ek-
mekte minimum gramajın 200’e 
düşürüldüğünü ve 10’ar gramlık 
artırımlarla ekmek üretilebileceğini 
dile getiren Balcı, “1 Ocaktan iti-
baren 250 gramdan başlama şartı 
200 grama düşürülmüştür. İllerde 
küçük ekmek talebi olan esnafımız, 
fiyat tarifesini 200 gramdan alabi-
lecek. Dolasıyla müşterinin talebi-
ne cevap vermiş olabilecek.” diye 
konuştu.  Değişikliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren vatandaş-
ların fırınlara 200 gramlık ekmek 
sorduğunu ancak olumlu cevap 
alamayınca şikayette bulunduğu 
belirten Balcı, şöyle konuştu: “Ka-
muoyunda yanlış anlaşılan bir şey 
var. 1 Ocak’tan itibaren bütün işlet-
meler 200 gram ekmek çıkartacak 
diye bir düşünce hakim. Bu doğru 
bir düşünce değil. Fırıncı esnafının 
tarifesinde eğer 250 gram yazıyorsa 
o işletmenin 200 gram ekmek çı-
karma durumu söz konusu olamaz. 
Eğer çıkartırsa eksik gramajlı ekmek 
ürettiğinden cezai işlem uygulanır. 
Fırıncı esnafı 5362 sayılı kanuna 
göre esnaf odaları birliğinden tüccar 
olanlar ise 5174 sayılı kanunla tica-
ret odalarından fiyat tarifesi almak 
zorunda.”

“EKMEK TALEBİ BÖLGELERE 
GÖRE DEĞİŞİYOR”

Fırıncıların yeni fiyat tarifesi 
alırken 200 gram talebinde bulun-
ması ve ilgili kuruşların onay ver-
mesiyle bu üretime geçilebileceğini 
vurgulayan Balcı, İstanbul’da bazı 
fırınların 200 gram ekmek üretti-
ğini ancak bunun tarifeye uygun 
olmadığını anlattı. Bölgelere göre 
ekmek talebinin değiştiğine dikkati 
çeken Balcı, “Özellikle Karadeniz, 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgelerinde vatandaşlarımız 
gramajı yüksek ekmek tüketiyor. 
Eğer siz burada 200 gram ekmek 
üretirseniz israfa yol açarsınız ama 
Marmara ve Ege bölgelerinde de 
böyle bir üretime ihtiyaç var. Hangi 
vilayette talep varsa ilgili kuruluşlar 
bunu değerlendirir, tarife alındıktan 
sonra 200 gram ekmek üretilebilir” 
diye konuştu. 

Günlük ekmek israfı 4 milyon 
900 bin Türk fırıncılarının kendi-
ni sürekli geliştirdiğini ifade eden 
Balcı, artan ekmek çeşitlerinin de 
bunun bir göstergesi olduğunu ak-
tardı. Türkiye’de daha önce günde 
6 milyon ekmeğin israf olduğunu 
vurgulayan Balcı, “Bakanlık, Fırıncı-
lar Federasyonu, Diyanet İşleri Baş-
kanlığının ortak çalışmalarıyla bu 
rakam 4 milyon 900 bine düştü. Bu 
rakamı en az 2 milyona düşürme-
miz lazım. Gönül hiç israf olmasın 
ister.” ifadelerini kullandı.  
n AA

Taşeron işçilere yönelik düzenlemenin tüm kurumlardaki taşeron işçileri kapsaması 
gerektiğini belirten MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Hakkaniyet sağlanmalı” dedi 

‘Tüm kurumlardaki taşeron
işçiler kadroya geçirilmeli’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Kon-
ya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, 
TBMM genel Kurulu’nda taşeron 
işçilere yönelik düzenlemedeki ek-
siklikleri gündeme getirdi. MHP 
Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
“KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin 
kadro dışı bırakılması kabul edile-
mez” dedi. 

24 Aralık 2017 tarihli Resmî Ga-
zete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’de taşeron 
işçi, geçici işçi ve 4/C’li çalışanlara 
yönelik düzenlemelerin yer aldığını 
hatırlatan Kalaycı, “Bu düzenleme 
olumlu olmakla birlikte kamudaki 
taşeron işçilerin tamamını kapsama-
maktadır. Kapsama alınmayan kuru-
luşların başında KİT’ler gelmektedir. 
Yaklaşık 1 milyon taşeron işçi kadro-
ya geçerken KİT’lerdeki 50 bin kişi 
kadro dışı kalmıştır. KİT’leri kapsam 
dışında bırakmak hakka ve hakka-
niyete aykırı olmuştur.  Bakınız, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik bakanı 24 
Aralık 2017 günü Anadolu Ajansı 
Editör Masası’nda yaptığı açıkla-
malarda kapsama giren kurumları 
belirtirken Atatürk Orman Çiftliği 
ve TİGEM’in ismini vererek, ek bir 
listede olduğunu söylemiş ve “Kar-
deşlerimizin içi rahat olsun.” demiş-
tir. Bunun üzerine başta TİGEM’de 
çalışan taşeron işçiler âdeta bayram 
sevinci yaşamış ancak ayrıntılar belli 
olunca hayal kırıklığına uğramışlar-
dır. Arkadaşlarımız bizlere ulaşmak-
tadır. Biraz önce Van Gölü Feribot 
İşletmesinde çalışan taşeron işçiler 
aramışlardır. KİT’lerde çalışan taşe-
ron işçilerin kadro dışı bırakılması 
kabul edilemez ve bunun hiçbir haklı 
gerekçesi olamaz. Taşeron işçiler, 
kurum ve ihale ayrımı yapılmadan 
kadroya geçirilmelidir” dedi. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA 
ŞOK YAŞAMIŞTIR 

Kalaycı, “Yine, hastanelerde bilgi 
işlemci, laborant, tekniker, kimyager, 
radyolog olarak çalışan binlerce sağ-
lık personeli de kadro alamadığından 
büyük bir şok yaşamaktadır. Hâlbuki 
asıl işi yapan ve kanun hükmünde 
kararnamede aranan tüm şartları 
taşıyan taşeron işçisi sağlıkçılar sade-
ce ihalelerin yaklaşık maliyeti içinde 
personel giderleri yüzde 70’in altında 
olduğu gerekçesiyle kadro dışı kal-
mışlardır. Yine, tüm şartları taşıdığı 
hâlde yüzde 70 gerekçesiyle birçok 
bakanlık ve kurumda çalışan taşeron 
işçilere de kadro verilmemektedir. 

Böyle bir gerekçenin hiçbir izahı 
olamaz. Bu çalışanların taşeron per-
soneli olduğu açıktır. İhalede perso-
nel çalıştırmanın yanı sıra malzeme, 
yazılım ve benzeri işlerde olması 
bu çalışanların taşeron işçisi olduğu 
gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. 
Herkes bilir ki bu çalışanlar işvereni 
tanımaz bile, yapılan ihalelerde işve-

renler değişir, onlar aynı işte çalış-
maya devam ederler. Yirmi yılı aşan 
süredir bu şekilde çalışanlar vardır, 
dolayısıyla kadro dışı bırakılmaları 
büyük haksızlıktır.  Yine, kapsam ba-
kımından hesaba katılıp katılmadığı 
belli olmayan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Merkez Birliği, kaymakamlıklar, 
sosyal yardımlaşma vakıfları, okul-
lar ve benzeri yerlerde çalışanlar da 
bulunmaktadır. Bakınız, Malatya 
BeydağıKonaklama Merkezi Suriyeli 
kampında çalışan özel güvenlik per-
soneli kendilerinin başvurularının 
kabul edilmediğini söylemektedir. 
Hayırlı bir düzenleme yapılmıştır 
ve bu da tamamına erdirilmelidir. 
Amacın kamuda taşeron işçisi çalış-
tırılmasına son verilmesi olduğu dü-
şünüldüğünde kurum ve ihale ayrımı 
yapmadan taşeron işçilerin tamamı-
nın kadroya geçirilmesi daha uygun 
olacaktır, adalet ve eşitlik ilkeleri de 
bunu gerektirmektedir” diye konuş-
tu. 

HAKKANİYETE UYGUN 
DÜŞMEMEKTEDİR

“4 Aralıktan önce çalışmış olan-

ların kapsam dışında bırakılmış 
olması da hakkaniyete uygun düş-
memektedir. Çünkü yıllarca taşeron 
işçi olarak çalışıp 4 Aralık öncesi 
görevlerine son verilmiş olanların 
kadro hakkı yokken sadece 4 aralık 
günü işe başlayansa kadroya geçe-
bilecektir” diyen Kalaycı, “Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak Hükümetin, 
kadro alamayan taşeron işçilerin fer-

yadını duyacağını ve bu çalışanları 
kadro kapsamına alacağını umuyor 
ve bekliyoruz. 1 milyonun üzerinde 
kişi için olumlu bir düzenleme yapan 
Hükümet, sayıları binler düzeyinde 
ifade edilen kadro mağdurlarını da 
dikkate almalıdır. Hayırlı bir düzen-
leme yapılmıştır ve bu da tamamına 
erdirilmelidir. Kamuda taşeron, söz-
leşmeli, 4/C’li, geçici, fahri, ücretli ve 
vekil statüsünde çalışanların tamamı 
kapsama alınmalılar.Sağlık Bakanlı-
ğında 100 binin üzerinde taşeron iş-
çisi kadro alırken yıllardır asıl işte ça-
lışan vekil ebe hemşireler, aile sağlığı 
çalışanları ve aile hekimlikleri tıbbi 
sekreterleri olmak üzere toplamda 
9 bin çalışana kadro verilmemesi de 
hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. 
Yine, sayıları 3 bin civarında olan ve-
kil imam ve müezzinler ile çok düşük 
ücretle çalıştırılan fahri öğreticiler de 
umutla beklemektedir.  Esasen kök-
lü bir düzenleme yapılmalı, KİT’ler 
de dâhil tüm kamuda taşeron, söz-
leşmeli, 4/C’li, geçici, fahri, ücretli ve 
vekil statüsünde çalışanların tamamı 
kapsama alınmalılar” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığınca engelli, yaşlı, gazi ve şehit 
yakınlarının faydalandığı ücretsiz 
seyahat uygulaması kapsamında, 
şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan 
işletmecilere bugüne kadar 373 mil-
yon lira gelir desteği sağlandı. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 
engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınla-
rının yararlandığı ücretsiz seyahat 
uygulaması kapsamında, şehir içi 
toplu ulaşım hizmeti sunan işlet-
mecilere bugüne kadar 373 milyon 
lira gelir desteği verildi. Bakanlık ta-
rafından engelli, yaşlı, gazi ve şehit 
yakınlarının ücretsiz seyahat uygu-
lamasından faydalanabilmesi için 
ilgili belediyeler aracılığıyla şehir içi 
toplu ulaşım hizmeti sunan işletme-
ciler destekleniyor.  Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı bütçesine bu 
amaçla konulan ödenekten, her ay 
yapılacak gelir desteği ödemesi için 
6 Ocak 2016’da “Ücretsiz Seyahat 
Kapsamında Yapılacak Gelir Deste-
ği Ödemesine Yönelik Yönetmelik” 
çıkarılmıştı. Yönetmelikte, ödene-
cek miktarlara ilişkin şu hükümler 
yer almıştı:

“Gelir desteği ödemesinden 
yararlanacak işletmecilere, şehir içi 
toplu taşıma hizmeti veren her bir 
özel deniz yolu ulaşımı aracı için 
aylık 750 lira, Ankara ve İstanbul 
büyükşehir belediyelerinde şehir 
içi toplu taşıma hizmeti veren her 
bir ulaşım aracı için aylık 1000 lira, 
büyükşehir belediyesi olan diğer il-
lerde şehir içi toplu taşıma hizmeti 
veren her bir ulaşım aracı için aylık 
750 lira, büyükşehir belediyesi ol-
mayan illerde şehir içi toplu taşıma 

hizmeti veren her bir ulaşım aracı 
için aylık 600 lira, 4736 sayılı Kanun 
kapsamında sayılan kişileri ücretsiz 
yararlandırmaları kaydıyla gelir des-
teği ödemesi yapılacak.”
ÖDEMELER BELEDİYELERİN AÇTIĞI 

HESAPLARA AKTARILIYOR
Belediyeler ve İçişleri Bakan-

lığı tarafından gönderilen bilgiler 
doğrultusunda, kanunun yürürlüğe 
girdiği Nisan 2015 tarihinden başla-
yarak yönetmeliğin yürürlüğe girdi-
ği Ocak 2016 tarihine kadar hesap-
lanan geçmişe yönelik gelir desteği 
ödeme miktarları, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığınca Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüklerine Mayıs 
2016 tarihinde aktarıldı. Buradan 
belediyelerin açtığı hesaplara gön-
derilen ödemeler kapsamında, işlet-
mecilere 2,5 yıl içerisinde 373 mil-
yon lira gelir desteği verildi.

Ödemelerin, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri ara-
cılığıyla ilgili belediyelerin hesapları-
na aktarılmasına kesintisiz devam 
ediliyor.

“VATANDAŞLARIMIZIN 
HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya, dezavantajlı vatandaşların ha-
yatlarını kolaylaştırmak için tüm im-
kanları seferber ederek çalıştıklarını 
belirtti. Kaya, “Engelli, yaşlı, gazi ve 
şehit yakını vatandaşların faydalan-
dığı ücretsiz seyahat uygulamasıyla 
onların üzerindeki yükü hafifletiyo-
ruz. Bakanlık olarak engelli, yaşlı, 
gazi ve şehit yakını vatandaşlarımı-
zın her zaman yanındayız” dedi.
n AA

‘Taşeronlar arasında ayrımcılık yapılmasın’

Türkiye Fırıncılar Federasyonu
Başkanı Halil İbrahim Balcı

Yol-İş Konya 1 Nolu Şube Başkanı Mürsel Selbüz

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı



12 OCAK 201812 HABER 

Kargaya çocuğu gibi bakıyor Sis hayatı olumsuz etkiliyor
Kulu’da yaşayan Didem Çınar, 

yavruyken balkonuna düşen ve ‘Ga-
rip’ ismini koyduğu kargaya çocu-
ğu gibi bakıyor. Kulu ilçesine bağlı 
Karşıyaka Mahallesi Mevlana Parkı 
yanında ikamet eden Didem Çınar, 
yaz aylarında apartmanın çatısın-
dan balkonuna düşen yavru kargayı 
beslemeye başladı. Yavru kargayı 
adete çocuğu bakıp besleyen Di-
dem Çınar, ‘Garip’ ismini koyduğu 
kargayı her gittiği yere götürmeye 
başladı. Yaklaşık bir senedir kargayı 
beslediğini ifade eden Didem Çınar, 
“6. ayda aldığım zaman ona baktım 
ve bu duruma geldi. Şimdi benden 
de ayrılmaz genelde. Bu hayvana 
böyle bakıyorum ben. Korktuğu 
zaman tedirgin oluyor, korkmadığı 
zaman benimle beraber geziyor. 
Ben şimdi evde bakıyorum. Bu 
benim yanımda kalır. Gece de hep 
evde bakarım. Kafesinde her şeyi 

yiyor. Meyve, sebze, üzüm, ekmek, 
pişmiş et, ceviz bu tür şeyler yiyor” 
dedi. 

Çocuğu gibi sevdiğini söylediği 
kargasını şampuanla yıkadığını be-
lirten Didem Çınar, “Garip benim 
çocuğum gibi. Buna bakarım aynı 
buna seslenirim ‘Garip’ diye. Bu 
da seslenir bana. Televizyondan 

korkuyor biraz, korkaklık var. Onu 
yanaştıramadığım için o yüzden 
televizyondan biraz tedirgin olu-
yor. Hatta hayvanlar alemini izle-
rim. Onu yanıma götürüm baksın 
gibisinden onlardan bile ürküyor. 
Şampuanla yıkarım bunu tertemiz” 
dedi.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gö-
lü’nün bazı kesimlerinde günlerdir 
etkili olan sis, balıkçılık faaliyetlerini 
olumsuz etkiliyor.  Türkiye’nin en 
büyük ve en önemli tatlı su balığı 
üretim merkezlerinden Beyşehir 
Gölü’ne kıyısı olan mahallelerde ge-
çimini balıkçılıkla sağlayan avcılar, 
gölün bazı kesimlerinde günlerdir 
etki etkili olan sis sebebiyle mesai-
lerini zor şartlarda yürütüyor. Göle 
kıyısı olan Gölyaka Mahallesi’n-
de balık alım satımı yapan Ahmet 
Altınsay, Beyşehir Gölü’nün bazı 
kesimlerinde bir süredir etkili olan 
yoğun sisten balıkçılık faaliyetleri-
nin olumsuz etkilendiğini söyledi. 
Avcıların büyük bölümünün sis se-
bebiyle gölde kaybolmaktan endişe 
ederek avlanmaya ara verdiğini, ba-
zılarının da aynı sebeple fazla açık-
lara ilerlemeden karaya yakın kıyı 
kesimlerde mesaisini sürdürmek 

durumunda kaldığını anlatan Altın-
say, “Açıklara gitmek göl üzerinde 
kaybolma riski oluşturduğundan 
çok tehlikeli. Bölgemizde avcılık fa-
aliyetlerinin olmaması nedeniyle kı-
yıda balık alımı için bekleyen bizler 
de sıkıntı yaşıyoruz. Beklenen balık 
sevkiyatını yapamıyoruz” dedi.

Öte yandan, Beyşehir Gölü’nün 
Isparta sınırı yakınlarındaki sisli ha-
valar nedeniyle, bölgedeki adalar 
da gözlerden kayboldu. Sisin da-
ğılmaya yüz tuttuğu anlarda silüeti 
ortaya çıkan adalar ise güzel görün-
tüler oluşturdu.
n İHA

13 adli ve 14 idari yargı 
hakim adayı atandı

Ereğli’de TIR devrildi
1 kişi hayatını kaybetti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca 
(HSK), 13 adli yargı hakim ve cum-
huriyet savcısı adayı ile 14 idari yar-
gı hakim adayının ataması gerçek-
leştirildi. HSK’daki atamalara ilişkin 
kararname Resmi Gazete’de yayım-
landı. Buna göre, 13 adli yargı hakim 
ve cumhuriyet savcısı adayı ile 14 
idari yargı hakim adayının atamaları 
ad çekme usulüyle gerçekleştiril-
di. Adli yargı hakim ve cumhuriyet 
savcısı adayları arasındaki; Niğde 
Hakim Adayı Tuğba Ünver Bayat 
(Çorum) Hakimliğine, İzmir Hakim 
Adayı Seyhan Serin Ürgüp (Nevşe-
hir) Hakimliğine, Bakırköy Hakim 
Adayı Aslı Uluçay Denizli Hakimli-
ğine, Ereğli Cumhuriyet Savcı Adayı 
Oğuzhan Oğul Suluova (Amasya) 
Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır 
Hakim Adayı Hatice Gonca Erdo-
ğan Diyarbakır Hakimliğine, Ma-
navgat Hakim Adayı Süleyman Se-
zer Işıkdoğan Ayvacık (Çanakkale) 
Hakimliğine, Burdur Hakim Adayı 
Cemre Keser Demirköy (Kırklareli) 
Hakimliğine, Ankara Batı Cumhuri-
yet Savcı Adayı Yunus Emre Ersoy 
Tirebolu (Giresun) Cumhuriyet Sav-
cılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcı 
Adayı Muharrem Cihat Gülal Şeref-
likoçhisar Cumhuriyet Savcılığına, 
Sakarya Cumhuriyet Savcı Adayı 
Celal Işıktaş Marmaraereğliğisi (Si-
livi) Cumhuriyet Savcılığına, Mardin 
Cumhuriyet Savcı Adayı Kemal Tar-
han Sarayköy (Denizli) Cumhuriyet 

Savcılığına, Düzce Hakim Adayı Elif 
Öznur Gülnar (Silifke) Hakimliğine, 
Ankara Hakim Adayı Mehmet Ak-
çabelen Mersin Hakimliğine atandı.

İdari yargı adalarından ise An-
kara Hakim Adayı Sezai Kara Adı-
yaman İdare Mahkemesi Üyeliğine, 
İstanbul Hakim Adayı Tuğba Pek-
şen İzmir İdare Mahkemesi Üyeli-
ğine, Ankara Hakim Adayı Görkem 
Ayyıldız Ankara İdare Mahkemesi 
Üyeliğine, Ankara Hakim Adayı 
Zeliha Emircan Kamberoğlu Hatay 
İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstan-
bul Hakim Adayı Hakan Gökce Te-
kirdağ İdare Mahkemesi Üyeliğine, 
Ankara Hakim Adayı Merve İlhan 
Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği-
ne, Ankara Hakim Adayı Mehmet 
Karadaş Konya Vergi Mahkemesi 
Üyeliğine, Ankara Hakim Adayı 
Ayşe Karadeniz Muğla İdare Mah-
kemesi Üyeliğine, Ankara Hakim 
Adayı Ramazan Selim Ankara İdare 
Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ha-
kim Adayı Yener İsmail Şen Aydın 
İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara 
Hakim Adayı Emrullah Yılmaz İs-
tanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, 
İzmir Hakim Adayı Cennet Atasoy 
Bolu İdare Mahkemesi Üyeliğine, 
Ankara Hakim Adayı Gülizar Özer 
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliği-
ne, Ankara Hakim Adayı Ayşegül 
Erer Akçabelen Mersin İdare Mah-
kemesi Üyeliğine atandı.
n İHA

Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan 
hayvan yemi yüklü TIR’ın devril-
mesi sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, Adana’dan 
Ankara yönüne gitmekte olan Yal-
çın Dörtbudak (25) idaresindeki 27 
ASP 46 plakalı hayvan yemi yük-
lü tır, Ereğli ilçesine bağlı Zengen 
mevkiinde sürücüsünün direksiyon 

hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
karşı şeride geçerek devrildi. Kaza-
da tırın kabini altında kalan sürücü 
Yalçın Dörtbudak, olay yerinde ha-
yatını kaybetti. Tırda yüklü olan hay-
van yemleri ise yola saçıldı. Kazada 
hayatını kaybeden tır sürücü, olay 
yerindeki incelemelerin ardından 
otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı. n İHA

“1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık geleceğe” sloganı ile gerçekleştirilecek 
Siyaset Akademisi’nin 18. dönemi başvuruları 8-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak

AK Parti’de Siyaset
Akademisi başlıyor

AK Parti’de bir gelenek haline ge-
len Siyaset Akademisi programlarının 
18.’si başlıyor.  Bu sene “1919’dan 
2019’a Milletin Emrinde Aydınlık ge-
leceğe” sloganı ile gerçekleştirilecek 
Siyaset Akademisi’nin 18. dönemi 
başvuruları 8-19 Ocak tarihleri ara-
sında AK Parti Konya İl Başkanlığına 
yapılacak. 

EĞİTİM PROGRAMININ HEDEFİ
18. Dönemi Siyaset Akademisiyle 

ilgili şu bilgi verildi: “AK Parti kurul-
duğu yıldan itibaren bir okul misyonu 
yürütmüştür. Yetiştirdiği siyasetçiler, 
siyasete yaklaşımı ve siyaset yapar-
ken bilimselliğe verdiği önemle Türk 
siyasetine yeni bir soluk getirmiştir. 
Bir eğitim kurumu gibi çalışan AK 
Parti’nin bu alandaki en büyük fa-
aliyetlerinden birisi Siyaset Akade-
misi’dir. Geniş kapsamlı faaliyetleri-
mizden biri olan Siyaset Akademisi, 
seçmenlerin Partimizle bağını kuv-
vetlendirmek, siyasete yönelik top-
lumsal ilgiyi artırmak, katılımcıların 
tarih, siyasal tarih, ekonomi, dış politi-
ka vb. alanlarda uzmanlar tarafından 
bilgilendirildiği, Türkiye geneline teş-
kilatlarımız aracılığı ile yaygınlaştırdı-
ğımız eğitim faaliyetimizdir. Siyaset 
Akademisi herhangi bir siyasi kimlik 
gözetmeksizin, tüm Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşlarını geleceğin Tür-
kiye’sinin şekillenmesinde etkin rol 
üstlenecek “birey”ler olarak konum-
landırıp, hem siyasal hem de kültürel 
donanım kazandırmak, bu sayede 
siyasi hassasiyetleri olan sorumluluk 
sahibi vatandaşlar kılabilmek adına 
kendine bir görev edinmiştir. Bu doğ-
rultuda 2008 ve 2018 tarihleri ara-
sında farklı fikir ve siyasal eğilimlerde 
olan 60  bini aşkın katılımcı Siyaset 
Akademisi’nde eğitimi görme imkânı 
bulmuş ve bu katılımcılardan 25 bini 
eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp 
sertifika almaya hak kazanmıştır. Ül-
kemizde bir siyasi parti tarafından 17 
dönemdir kesintisiz olarak uygulanan 
tek eğitim faaliyeti olan ve kurumsal 
bir niteliğe bürünen Siyaset Akade-
misi katılımcıları ve verilen eğitimin 
niteliği bakımında oldukça değerli-
dir.  Ocak 2018’de, 18. Dönemi baş-
layan Siyaset Akademimizin bu yılki 
teması “1919’dan 2019’a Milletin 
Emrinde Aydınlık Geleceğe” olarak 
belirlenmiştir. Bu dönemki temel ko-
nular arasında Cumhurbaşkanımızın 
Dünya 5’ten büyüktür anlayışı, 2023 
Vizyonu ile Yerli ve Milli Ekonomi ko-

nuları bulunmaktadır ve bu konular 
özellikle Dünya’dan örnekler ile so-
mut uygulamalara dayalı bir akade-
mik temelle işlenecektir. 

Dersleri teorik ve uygulamalı ola-
rak takip edecek olan katılımcılarımız, 
Dış Politika, Ekonomi, Türk Siyasal 
Hayatı, Sosyal Medya Kullanımı, Top-
lumsal Yapı ve Aile Kurumu, Temel 
Siyasal Kavramlar ve İdeolojileri, Si-
yasal İletişim, Medya Okur Yazarlığı,  
Teşkilat ve Organizasyon Yapılanma-
sı, İrfan Dersi başlıklarına ek olarak bu 
yıl Deneyim Paylaşımları bölümünde 
daha fazla tecrübe ve siyasi hikâyeye 
birinci ağızdan da şahit olma şansını 
elde edeceklerdir.  AK Parti Siyaset 
Akademisi’ne katılmış olmak bun-
dan sonraki dönemlerde, AK Parti 
teşkilatlarında görev alma sürecinde 
önemli bir farklılık oluşturacaktır.”

KATILIMCI OLABİLMEK
 İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR:

18 Yaşını doldurmuş olmak.

Türk vatandaşı olmak.
Demokratik katılıma, siyasete ve 

ekonomiye ilgi duyan, sosyal ilişkile-
rini daha da geliştirmeyi hedefleyen, 
kişisel birikim ve donanımını artır-
mak isteyen herkes bu programa ka-
tılabilecektir.

Daha önce AK PARTİ Siyaset 
Akademilerini katılmış, tamamlamış, 
yarım kamış, belge alamayan veya 
belge alan herkes bu Eğitim Progra-
mına katılabilecektir. 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Kesin kayıt yaptırmaya karar ve-

ren katılımcılar, öncelikle 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet resim
Başvuru formu bunu il başkan-

lığımızdan da temin edebililer ya da 
www.siyasetakademisi.org  İnternet 
Sayfasından indirilip doldurabilirler.

Özgeçmiş formu bunu il başkan-
lığımızdan da temin edebililer ya da 
www.siyasetakademisi.org  adresin-

den  indirilip doldurabilirler.
EĞİTİM PROGRAM SÜRECİ

8-19 Ocak 2018 tarihleri arasında 
kayıt için başvuru yapılması gerek-
mektedir. 

Siyaset Akademisi Eğitim Progra-
mı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta 
devam edecek olup, 4 saatlik online 
eğitim dersleri ile beraber toplam 20 
saatlik bir eğitim programı olacaktır. 

Katılımcılar katıldıkları derslerden 
program sonunda sınava tabii olacak 
ve sınav sonuç sıralamasına göre de-
recelendirilecektir.

Programın yapılacağı günler ve 
salon bilgileri İl Başkanlığınız tarafın-
dan katılımcılar ile daha sonra payla-
şılacaktır.  

ÖDÜLLENDİRME
Programın sonunda dereceye 

giren (Türkiye birincisi, ikincisi ve 
üçüncüsüne) maddi ve manevi ödül-
ler verilecektir.
n HABER MERKEZİ
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Karkas et yerine kesimlik hayvan ithal edilecek
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Kırsal-
da Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi” 
kursiyerlerinin mezuniyet töreni 
sonrası gazetecilerin sorularını ya-
nıtladı.

Kuraklıkla ilgili sorular üzerine 
Fakıbaba, sürecin tarımsal faaliyet-
leri etkilemeyeceğini düşündüğünü 
söyledi.  Fakıbaba, ciddi bir kuraklık 
yaşandığına işaret ederek, “Kurak-
lığın Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyar-
bakır’da tarımsal kuraklık seviyesine 
gelmese bile gelebilme ihtimalinin 
yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu-
nunla ilgili bize önemli görevler dü-
şüyor.” diye konuştu. 

Özellikle vahşi sulamayla hem 
toprağın yapısının bozulduğunu 

hem de su kaybının arttığını vurgu-
layan Fakıbaba, “Basınçlı sulamayla 
bir dekar alanı 40 litre suyla sularken 
vahşi yöntemle 100 litreyle sulamak 
zorunda kalıyorsunuz. Basınçlı su-
lamaya geçilmesi için desteklerimiz 
devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Fakıbaba, et ithalatına ilişkin de 
Türkiye’nin et ithalatı yapmasının 
kendisine de doğal gelmediğini söy-
ledi. Bakan Fakıbaba, “Bir mecburi-
yet olduğunda da mutlaka önlemle-
rini almak zorundasınız. Bu ithalat 
en fazla beni üzüyor ama şu anda 
gücünüz yetmiyorsa en doğru işleri 
yapmak zorundasınız.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’nun ithal etlere ilişkin “helal 
kesim yapılmadığı” şeklindeki eleş-

tirilerine tepki gösteren Fakıbaba, 
şöyle konuştu:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na 
yanlış bilgiler veriyorlar. ‘Kimden 
olacak, Müslüman mı olacak?’ diyor. 
Burası muz cumhuriyeti değil. Et na-
sıl alınır, kimden alınır, mezbahalar 
nasıl olur, bunların kuralları vardır. 
Bu kurallara göre bizim ekiplerimiz 
gider, inceler, bakar kurallarına göre 
işletiriz. Mesela karkası Sudan’dan 
alamayız.” Fakıbaba, Sırbistan’dan 
henüz et gelmediğini belirterek, 
“Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarım ko-
nusunda bence arkadaşlarıyla biraz 
daha çalışması lazım. Samimi olarak 
söylüyorum, arkadaşlarının ona doğ-
ru bilgi vermesi lazım.” dedi.

Türkiye’nin yıllık et tüketiminin 

1 milyon 250 bin ton olduğunu bil-
diren Fakıbaba, dar gelirli insanların 
da et tüketebilmesi için yıllık tüke-
timin yaklaşık yüzde 5’i kadar yurt 
dışından et getirildiğini kaydetti. Fa-
kıbaba, et getirilmesine karşı olan ki-
şiler bulunduğuna işaret ederek, “Ne 
yapalım, tüm piyasayı size mi bıra-
kalım? Bu insanlar et yemesin mi?” 
diye sordu.  Özel sektöre ve hayvan 
üreticisine kolaylıklar sağladıklarını 
vurgulayan Fakıbaba, “2018’de biz 
karkastan ziyade direkt olarak canlı 
kesimlik hayvan getireceğiz. Besilik 
hayvan yerine düvelik hayvan itha-
latı için çalışma yapıyoruz. 1 milyon 
düveyi ülkeye kazandırdığımız tak-
dirde et ithalatı diye bir problemimiz 
olmayacak.”  n HABER MERKEZİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba

KOSKİ’den depo 
temizliği uyarısı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, su depo-
larının temizliği konusunda vatan-
daşları uyarıyor. KOSKİ’den yapılan 
açıklamada, su depolarının yılda en 
az iki kez temizlenmesi gerektiği 
belirtilerek, KOSKİ Genel Müdürlü-
ğü’ne bağlı depo temizleme ekiple-
rinin talep halinde işyerlerindeki ve 
binalardaki su depolarının dezen-
fektesini yaptığı belirtildi.  Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü, su deposu bulundu-
ran işyeri ve binalarda gerekli depo 
bakımı ve temizliğin yapılmaması 
sebebiyle depoların kimyasal ve 
bakteriyolojik olarak kirlendiğini 
açıkladı.  Konuyla ilgili KOSKİ Ge-
nel Müdürlüğü’nden yapılan açık-
lamada, gerçekleştirilen çalışma-
larda depoların büyük bir kısmının 
bakımsız olduğu, içerisinde çamur 
ve çeşitli maddeler bulunduğunun 
tespit edildiği belirtilerek, KOSKİ Su 
Depoları Temizleme ve Dezenfekte 
Ekibi’nin ihmaller sonucu mikrop 
yuvası haline gelen apartman de-
polarını dezenfekte ettiği kaydedildi. 

TEMİZLENMEMİŞ DEPOLARLA 
GELEN BÜYÜK TEHLİKE

KOSKİ bünyesinde görev yapan 
Depo Dezenfekte Ekibi’nin2017 
yılında 784 deponun temizliği-
ni yaptığı vurgulanan açıklamada 
şöyle denildi: “Su depoları bodrum 
katında ya da kazan dairesinde ol-
duğu için unutulmakta ve temizliği 
ihmal edilmektedir. Bu depolardan 

musluğumuza gelen su ile evimiz-
de her türlü ihtiyacımızı karşılıyo-
ruz. Temizlenmemiş su depoları 
halk sağlığını tehdit etmektedir. 
Tüm bu olumsuzlukların bertaraf 
edilmesi amacıyla KOSKİ’nin oluş-
turduğu uzman ekipler tarafından 
2017 yılında 784 depo temizliği 
gerçekleştirilmiştir.Depoların te-
mizliği esnasında bakteri, mikrop, 
çamur gibi olumsuzlukların yanısıra 
zaman zaman hayvan leşlerine de 
rastlanmaktadır. KOSKİ, binanın 
girişine kadar suyu el değmeden ve 
kirlenmeden getirmektedir. Ancak, 
binalardaki su depoları iç tesisatla-
rının mesuliyeti vatandaşlarımıza 
aittir. Lütfen büyük emeklerle ka-
pınıza kadar gelen kaliteli ve temiz 
suyu kirletmeyiniz. Depolarınızın 
temizlik, bakım ve dezenfeksiyon 
işlemlerini yaptırınız. Çünkü temiz 
olmayan depolar tifo, tifüs, dizante-
ri, kolera ve hepatit gibi hastalıkların 
oluşmasına yol açmaktadır.” 

DEPO DEZENFEKSİYONU İÇİN 
ZAMAN KAYBETMEYİN

Depo temizliği için vatandaş-
ların KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne 
ulaşarak müracaatta bulunabileceği 
kaydedilen açıklamada, “İşyerlerin-
de ve binalarında bulunan su de-
polarını temizletmek ve dezenfekte 
ettirmek isteyenler KOSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün 325 21 70 ve 325 
21 71 numaralı telefonlarını araya-
rak müracaatta bulunabilirler.
n HABER MERKEZİ

UHK Başkanı Özkan Taşpınar, “Türkiye kendi buğday ihtiyacını karşılayabiliyor ama 2018 yılında daralan 
ekim alanlarından dolayı yağışların yeterli gitmemesi halinde 20 milyon tonu yakalayamayabiliriz” dedi

‘Türkiye buğdayda 
kendine yetiyor’

Ulusal Hububat Konseyi Yö-
netim Kurulu Başkanı Özkan Taş-
pınar, buğday ekim alanlarında 
yaklaşık yüzde 10’luk bir azalma 
olduğunu, bu azalmanın sebebinin 
çiftçilerin getirisi fazla ürünlere yö-
nelmesi ve yeterli yağışın alınma-
masından kaynaklandığını anlattı.

2016 yılında 7,6 milyon hektar 
alanda buğday yetiştirilirken bu yıl 
7 milyon hektar alana gerilemesini 
beklediklerini dile getiren Taşpınar, 
Türkiye genelinde ekim alanlarında 
yüzde 10’luk daralma olduğunu 
ifade etti.

Taşpınar, “Özellikle İç Anadolu 
Bölgesi’nde önceki yıllarda yoğun 
bir şekilde buğday ekimi yapılırdı. 
Bölgede ekim alanlarında mısır ve 
ayçiçeğine kaymadan dolayı sulu 
alanlarda yüzde 20-30’lara varan 
düşüş meydana geldi. O nedenle 
önemli derecede buğdayda azalma 

var ancak kıraç bölgelerde arpaya 
kayma var. Arpa ekiliş alanların-
da artış var. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi ve Çukurova’da özellikle 
pamuğun desteklerinin ve getirisi-
nin fazla olması nedeniyle buğday 

ekiminde sulu alanlarda düşüş var. 
Pamukta ise yüzde 30 civarında ar-
tış gözüküyor” diye konuştu.
“TÜRKİYE KENDİ BUĞDAY İHTİYACI-

NI KARŞILAYABİLİYOR”
Özkan Taşpınar, Türkiye’nin 

kendi buğday ihtiyacını karşıladı-
ğını, buğday stoklarıyla ilgili bir 
sıkıntı olmadığını aktardı. Dünya 
genelinde 230 milyon ton civarın-
da bir buğday stoku olduğunu an-
latan Taşpınar, “Ülkemizde buğday 
stoğu son zamanlarda 2 milyon ton 
civarında. Türkiye’nin yıllık buğ-
day ihtiyacı aslında 17,5 milyon 
ton. 3,5 milyon ton gibi yurtdışına 
un ihracatımız var. Hem bu açığı 
kapatmak hem de artan nüfusa ve 
bölgemizdeki ihtiyacı olan ülkelere 
un gönderebilmemiz için buğday 
20 milyon tondan aşağı olmama-
lıdır. Bu, ülkemizde her yıl karşı-
lanmaktadır. Türkiye kendi buğday 
ihtiyacını karşılayabiliyor ama 2018 
yılında daralan ekim alanlarından 
dolayı yağışların yeterli gitmeme-
si halinde 20 milyon tonu yakala-
yamayabiliriz” değerlendirmesini 
yaptı.  n AA

Karatay Kadın Meclisi’nden engellilere ziyaret
 Karatay Kent Konseyi Kadın 

Meclisi Görme Engelliler Haftası do-
layısıyla; Görmeyenleri Koruma Der-
neği ve Altınokta Körler Derneğini 
ziyaret etti. Görme engellilerin talep-
lerinin konuşulduğu ziyarette gör-
me engellilerin sorunları ve çözüm 
yolları hakkında görüş alış verişinde 
bulunuldu. Karatay Belediyesi Kent 
Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ay-
nur Avşar; engelli vatandaşlara sahip 
çıkılması, onların topluma kazandırıl-
ması ve yaşama sevincini yitirmeme-
leri için çaba gösterilmesinin toplum-

sal bir görev olduğunu belirtti. Avşar; 
engellilerimizin, eğitimden sağlığa, iş 
ve mesleki rehabilitasyondan spora, 
ulaşımdan psikolojik ve toplumsal 
desteğe ve sürekli bakıma kadar ya-
şadıkları her türlü sorunun çözümü 
noktasında bütün insanlığın üzerine 
düşeni yapması gerektiğini söyle-
di.  Engelli olduğu için hiç kimsenin 
toplumdan dışlanmaması gerektiği-
ni vurgulayan Başkan Aynur Avşar; 
engelli vatandaşlarımızın engelinden 
dolayı hiçbir olanaktan yoksun kalma-
masına özen gösterilmesini ve onlara 

sevgiyle kucak açılmasının gerekti-
ğini belirterek; AK Parti’nin iktidara 
geldiği günden bu yana özellikle en-
gelli vatandaşlara büyük hizmetler 
verdiğini ve engellilerin önündeki en-
gelleri kaldırmaya çalıştığını ifade etti. 
‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yoktur’ 
diyoruz ifadelerine yer veren Avşar;  
“Unutmayalım ki bugün sağlıklı ola-
biliriz ama yarın ne olacağımızı bilmi-
yoruz. O zaman hepimiz birer engelli 
adayıyız. Aslında engel elde, gözde, 
ayakta değildir. Yürektedir. Varken 
işitmeyen kulakta, görmeyen gözde, 

hayra iyiliğe yürümeyen ayaktadır. 
Biz Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi olarak bugüne kadar ol-
duğu gibi, bundan sonra da her türlü 
engelli vatandaşlarımızın yanında ol-
mayı sürdüreceğiz” dedi. 

Gerçekleştirilen ziyaretten duy-
dukları memnuniyeti dile getiren 
Görmeyenleri Koruma Derneği Baş-
kanı Veli Özağan ve Altınokta Körler 
Derneği Başkanı Mehmet Ali Şahin 
ise Kent Konseyi Kadın Meclisine te-
şekkür etti.
n HABER MERKEZİ
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Ressam ve akademisyen Oğuz Yurttadur’un “Sen-
foni” isimli kişisel resim sergisi, 13 Ocak 2018 tarihinde 
Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. Yurttadur’un “Sen-
foni” isimli kişisel resim sergisi, Artsürem Sanat Galeri-
si’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kavramsal 
dışavurumların izleyiciye aktarıldığı sergide, farklı boyut-
larda yaklaşık 40 eser yer almaktadır. Ardı ardına gelen 
seslerin uyumunu çağrıştıran, kıvrak fırça dokunuşlarıyla; 
renkli, iyimser, coşkulu bir dünyayı izleyiciye sunan eser-
ler, Yurttadur’un iç dünyası ve onu çevreleyen dış dünya-
ya bir mesaj niteliği taşımaktadır. 

Halen Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
sinde akademik hayatına devam etmekte olan Yurtta-
dur, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda etkinliğe katıldı. 13 
Ocak’tan 25 Ocak 2018’e kadar açık kalacak olan “Senfo-
ni” isimli etkinlik, sanatçının sekizinci kişisel resim sergisi. 
n HABER MERKEZİ

MÜSİAD’dan enerji 
tasarrufu kampanyası

MÜSİAD, kullanılmayan elekt-
rikli eşyaların fişlerinin prizden çe-
kilmesi için “Bekleme yapma fişi 
çek, Türkiye yılda 2,1 milyar lira 
kazansın” sloganıyla kampanya 
başlattı.

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) tarafından, 
kullanılmayan elektrikli eşyaların 
fişlerinin prizden çekilmesi halinde 
hane başına yılda 134 liralık enerji 
tasarrufu sağlanabileceği belirtile-
rek, “Bekleme yapma fişi çek, Tür-
kiye yılda 2,1 milyar lira kazansın.” 
sloganıyla bir kampanya başlatıldı.

MÜSİAD’tan yapılan açıklama-
da, söz konusu kampanyanın Enerji 
Tasarrufu Haftası kapsamında bi-
linçli enerji tüketiminin önemine 
dikkati çekmek amacıyla düzenlen-
diği belirtildi.

Evlerde kullanılmadığı halde 
fişleri prize takılı şekilde bekletilen 
elektronik eşyaların hatırı sayılır 
miktarda elektrik tükettiği vurgu-
lanan açıklamada, anlık ihmallerin 
büyük israflara yol açtığına işaret 
edildi.

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen MÜSİAD Başkanı Abdur-
rahman Kaan, televizyon, uydu ku-
tusu ve çamaşır makinesi gibi kul-
lanılmadığı anda da fişi prizde takılı 
tutulan cihazların, yüzlerce liranın 
boşa gitmesine neden olduğunu 
kaydetti.

Lawrence Berkeley Ulusal Labo-
ratuvarı’nın 2016 yılı rakamlarına 
göre stand-by durumundaki cihaz-
lar nedeniyle tüketicilerin ayda 11,1 
lira yılda ise 134 lirasının boşuna 
gittiğini belirten Kaan, “Ortalama 
100 liradan 21 milyon hane sayı-
mızla hesapladığımızda, ülke olarak 
milli servetimizden 2,1 milyar lira 
kaybolup gidiyor. ‘Bekleme yapma 
fişi çek, Türkiye yılda 2,1 milyar lira 
kazansın’ çağrısıyla başta ev ha-
nımları olmak üzere işçi, işveren ve 
memurlarla birlikte bu konuda bir 
kamuoyu oluşturacağımıza inanı-
yoruz. Prizden fişi çekerken harca-
yacağımız en fazla 3 saniye için ce-
bimizden çıkacak paranın değerini 
bilelim.” ifadelerini kullandı.
n AA

Faydasıçok Holding, 50.yılını The Pendik Green Park Hotel’de düzenlenen 50. Yıl Özel 
Daveti’nde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen çalışanlarıyla birlikte coşkuyla kutladı

Faydasıçok Holding
50.yılını kutladı

1968 yılında kurulan Hasçelik 
şirketi ile yarım asrı geride bırakan 
Faydasıçok Holding, 50.yılını The 
Pendik Green Park Hotel’de dü-
zenlenen 50. Yıl Özel Daveti’nde 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
gelen çalışanlarıyla birlikte coşkuy-
la kutladı.  

Kokteyl ile başlayan etkinlik, 
açılış konuşmaları, Has4steel Diji-
tal Dönüşüm Proje Lansmanı, 20. 
15. ve 10. yılını dolduran personele 

kıdem plaketlerinin verilmesinin 
ardından canlı müzik ile devam 
etti. Ünlü sanatçı Altay’ın sahne 
aldığı gecede herkes doyasıya eğ-
lendi. ‘’Birlikte Büyüdük, Birlikte 
Başardık’’ sloganıyla birlikteliğin 
önemini vurgulayarak tüm çalı-
şanlara teşekkür edenFaydasıçok 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Naci Faydasıçok bundan 
sonra da hep birlikte yeni başarıla-
ra imza atacaklarını belirtti. “Bu se-

nin hayalin” sloganıyla başlattıkları 
Has4steel Dijital Dönüşüm Proje-
si’nin tüm çalışanlarının katılımıyla 
ivme kazandığını da ifade eden Ad-
nan Naci Faydasıçok dijital dönüşü-
mün tüm holding şirketlerinde hız-
lanacağının sinyalini verdi. 

50. yıl pastasının kesilmesiyle 
devam eden özel davette tüm çalı-
şanlar birlikte başarmanın gururu-
nu birlikte eğlenerek yaşadı.
n HABER MERKEZİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek başkanlığında gerçekleştiri-
len Finansal İstikrar Komitesi (FİK) 
toplantısında, Türkiye’de yasal bir 
dayanağı olmayan kripto paralara iliş-
kin düzenlemelerin geliştirilmesi için 
çalışma grubunun oluşturulmasına 
karar verildi.

Hazine Müsteşarlığın internet 
sitesinde yayımlanan açıklamada, Fi-
nansal İstikrar Komitesinin 34. Top-
lantısı’nın, Başbakan Yardımcısı Şim-
şek başkanlığında gerçekleştirildiği 
belirtildi.

Toplantıda, küresel ve yerel öl-
çekte yaşanan gelişmelerin Türkiye 
finansal piyasalarına etkileri ile gele-
cek döneme ilişkin görünümün ay-
rıntılı değerlendirildiği belirtilen açık-
lamada, ayrıca bankacılık sektörüne 
ilişkin uluslararası standartlara uyum 
kapsamında yapılan düzenlemelerin 
etkileri ile politika yapım sürecinin 
desteklenmesi amacıyla sektörün veri 
altyapısının güçlendirilmesinin ele 
alındığı kaydedildi. Toplantıda, Tür-
kiye’de yasal bir dayanağı olmayan 
kripto paralara ilişkin düzenlemelerin 
geliştirilmesi için çalışma grubunun 
oluşturulmasına karar verildiği bildi-

rildi. Kripto paraların risklerine yöne-
lik kamuoyunun bilgilendirilmesine 
karar verildiğine de işaret edilen açık-
lamada, kripto paraların Türkiye’de 
yasal bir dayanağı bulunmadığı ve bu 
kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin 
herhangi bir resmi otoritenin güven-
cesi altında olmadığı vurgulandı.

Dolaşımda olduğu piyasanın her-
hangi bir resmi otorite ya da garantör 
kurum tarafından denetlenme imka-
nı olmadığından, bazı kişilerce yatırım 
aracı olarak görülen kripto paranın 

aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerde 
de kullanılabileceğinin göz önünde 
bulundurulması gerektiği belirtilen 
açıklamada, “Tüm bu hususlar çerçe-
vesinde, kripto paralar ile ilgili işlem 
yapan kişilerin herhangi bir zarara 
uğramamaları için dikkatli olmaları 
ve kripto paralar ile ilgili işlem yaptık-
larında bahsi geçen olası olumsuzluk-
larla karşılaşabileceklerinin farkında 
olmaları gerekmektedir” uyarısında 
bulunuldu.
n AA

Selçuk’taki akademisyen
8. sergisini Ankara’da açıyor

Adnan Naci Faydasıçok

Ressam ve akademisyen Oğuz Yurttadur

Kripto paralarla ilgili çalışma grubu! 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, “Haftada 50-100 gidiyorlar. Artık bunlar gidici, başka çıkışları yok. Bu işi bitireceğiz, tek terörist kalmayacak bu ülkede” dedi

Bu ülkede tek terörist kalmayacak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi’nde düzenlenen “43. Muhtarlar 
Toplantısı”nda, Ankara, Batman, 
Edirne, Giresun, Hatay, İzmir, Ka-
rabük, Karaman, Kütahya, Mardin, 
Ordu, Rize, Sivas ve Şanlıurfa’dan 
gelen muhtarlarla bir araya geldi. Ko-
nuşmasına tüm muhtarları selamla-
yarak başlayan Erdoğan, Türkiye’deki 
demokrasi piramidinin tabanını oluş-
turan muhtarlarla Cumhurbaşkanı 
arasındaki samimi ve hasbi diyaloğun 
meyvelerini almaya başladıklarını 
söyledi. Erdoğan, muhtarlarla toplan-
tılara başladıkları günden beri gerek 
muhtarların gerekse muhtarlar ara-
cılığıyla pek çok vatandaşın, mahal-
lenin ve şehirin sıkıntılarına çözüm 
bulduklarını bildirdi.  İçişleri Bakan-
lığı bünyesinde kurulan Muhtarlık 
Bilgi Sistemi’nin giderek daha etkin 
şekilde kullanılmaya başlandığına 
değinen Erdoğan, Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğünde kurulan Muh-
tarlar Daire Başkanlığı vasıtasıyla da 
muhtarların ve muhtarlıkların mese-
lelerinin en üst düzeyde ve tek elden 
takip edildiğini dile getirdi. Erdoğan, 
bugün muhtarlara yeni bir müjdesi 
olduğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı 
belediyelerin kendi inisiyatifleriyle 
muhtarlık binaları yaptığını ancak 
çoğu mahallede muhtarlık binasının 
olmadığına değinerek, şöyle devam 
etti:

“Ülkemizin her yerinde, ihtiyaç 
duyulan yerlerde muhtarlık binaları 
yapılması kararı aldık. Dün İçişle-
ri Bakanımla birlikte Kaymakamlar 
Toplantısı’ndan sonra bunu aramızda 
görüştük ve karara bağladık. Hazine 
envanterinde bu iş için uygun olan 
araziler ki Maliye Bakanımızla da 
bunu paylaştık, valiliklere ve kayma-
kamlıklara tahsis edilecek. Onlar da 
imkanlar ölçüsünde bu yerlere muh-
tarlık hizmet binaları inşa edecekler.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık-
lamalarına şöyle devam etti: “Bütün 
bunlar karşılığında sizlerden tek bir 
isteğimiz, tek bir beklentimiz var, o 
da mahallenize en güzel hizmeti yap-
manızdır. Sizler mahallenizin, ma-
halle halkının meseleleriyle ne kadar 
yakından ilgilenir ne kadar çok derde 
derman olursanız milletimiz de ülke-
sine, devletine o derece güçlü şekilde 
sahip çıkacaktır. Muhtarlıkların nüfus 
ve alan olarak büyüklükleri konusun-
da bir düzenlemeye gitmek gereki-
yor. 25-30 bin nüfuslu mahalledeki 
bir muhtarın herkese ulaşması her 

meseleyle ilgilenmesi elbette müm-
kün olmaz. Bunun için 2019’da yeni 
yönetim sistemine geçerken muhtar-
lıkların nüfus ve alan olarak büyük-
lükleri konusunda bir alt ve üst sınır 
getirilmesi düşünülebilir. Özlük hak-
larından hizmet binalarına kadar her 
konuda güçlendirdiğimiz, imkan sağ-
ladığımız muhtarlarımızdan bekledi-
ğimiz verimi alabilmemiz ancak bu 
şekilde mümkün olabilecektir. Yine 
valiliklerimizin ve kaymakamlarımı-
zın, muhtarlarımızın faaliyetlerinin 
denetimi konusunda da bir sistem 
kurmalarında ben çok büyük faydalar 
görüyorum.”

“KENDİSİNE ‘KESİNLİKLE 
GİTMEYECEKSİN’ DEDİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 
yılı Kasım ayından itibaren inşa ettik-
leri istikrar ve güven ikliminin üzeri-
ne adeta titreyerek Türkiye’yi bugün-
lere getirdiklerinin altını çizdi.

Türkiye’nin 2011 seçimlerinin 
ardından tarihinin en büyük yatırım, 
büyüme, ihracat, yurt dışı hamlesine 
girmişken bir anda yoğun bir saldırı 
dalgasının içinde bulunduğuna işaret 
eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağ-
rılması, eğer MİT Müsteşarı ifadeyi 
verseydi ve tutuklansaydı, arkasın-
dan hedefin kim olduğunu gayet iyi 
biliyorum ama kendisine söyledim, 
kendisine ‘Kesinlikle gitmeyeceksin’ 
dedim. Yardımcılarıyla ilgili ‘Yardım-
cılarını da göndermeyeceksin’ dedim. 
‘Eğer polis gelir de seni almak ister-
se senin güvenlikçilerine talimat ver, 
polisi de içeri sokmayacaklar.’ dedim. 
Düşünebiliyor musunuz? Ülkede 
kim, kimle, neyin mücadelesini ve-
riyor. Kimle verdik bu mücadeleyi? 
İşte o günün FETÖ yargısıyla verdik 
bu mücadeleyi. Çünkü FETÖ yargısı, 
bu milletin evlatlarını birbiriyle vu-
ruşturuyordu.”

‘SİZ KUDÜS’E GİDERSENİZ, 
BİRİLERİ ÜRKER’

Erdoğan, milletin kendilerine her 
türlü desteği verdiğini belirterek, 
Cumhurbaşkanlığı seçimini “milletin 
tüm saldırılara ve arkasındaki güçle-
re karşı bir meydan okuması” olarak 
değerlendirdi.  Salondaki bir kişinin 
“Kudüs’e de gidelim” sözleri üzerine 
Erdoğan, “Siz Kudüs’e giderseniz, bi-
rileri ürker. İnşallah o da olur. Bütün 
planları, görevi İçişleri Bakanımıza 
verdik. Kültür ve Turizm Bakanımızla 
birlikte Kudüs de bunun içinde olabi-
lir. Böyle bir paket tur şeklinde ger-
çekleştirilebilir.” diye konuştu.  Mil-
letin yüklediği sorumluluğun hakkını 

vermek için mücadele çıtasını sürekli 
yükselterek yola devam ettiklerine 
dikkati çeken Erdoğan, milleti ve 
kendilerini sandıkta yenemeyecekle-
rini görenlerin terör örgütlerini hare-
kete geçirdiklerini, FETÖ’nün yanına 
PKK’yı ve DEAŞ’ı da koyarak terör 

cephesini tahkim ettiklerini söyledi. 
“SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN 

SİYASETİ FELÇ ETMEYE KALKTILAR”
Erdoğan, “Çukur eylemleriyle ül-

kemizi bölmeye, bombalı saldırılarla 
milletimizin huzurunu kaçırmaya, 
seçim sonuçları üzerinden de siya-
seti felç etmeye kalktılar. Hiçbirine 
de ‘eyvallah’ etmedik, tam tersine 
rabiamızla adını da koymak suretiy-
le mücadelemize hız verdik. Türki-
ye’nin verdiği mücadelenin adı artık 
bellidir; tek millet, tek bayrak, tek va-
tan, tek devlet.” ifadelerini kullandı.  
“Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet”in önemini anlatan Erdoğan, 
Türkiye topraklarının şehit kanlarıyla 
yoğrulduğunu ve böldürtmeyecekle-
rini vurguladı.  Asker, polis, jandarma 

ve güvenlik korucularının Tendürek, 
Gabar, Cudi, Kato, Bestler-Dereler 
ve Kandil dahil olmak üzere bütün 
bölgelerde olduğunu, olacağını hatır-
latan Erdoğan, “Nereden en ufak bir 
yanlışlık oluyor da bir tehdit geliyorsa 
F-16 oluruz, helikopterlerimiz, tank-

larımız, toplarımızla inlerine kadar 
gireriz ve giriyoruz. O geçti artık yap-
tıkları şeyler falan. Bakın son 1-2 yılı 
takip ediyorsunuz değil mi? Haftada 
50-100 gidiyorlar. Artık bunlar gidi-
ci, başka çıkışları yok. Ya bu ülkeyi 
tamamen terk edip gidecekler ya bu 
işi bitireceğiz, tek terörist kalmayacak 
bu ülkede. Çünkü bizim milletimizin 
huzurunu kaçırmaya kimsenin hak-
kı yoktur.” değerlendirmesini yaptı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şeyin 
FETÖ için de geçerli olduğunun altını 
çizerek, “Bazen anneler geliyor, ‘Be-
nim evladım suçsuz, günahsız’ diyor. 
Kusura bakma. Suçsuz, günahsızsa 
zaten bırakıyoruz. Demek ki senin ev-
ladın da bir yerlere karışmış ama sen 
farkında olmamışsın. Çünkü bunların 

uyutma kabiliyeti, morfinleme kabili-
yeti çok ileri. Bunlarda takiye var, her 
numara var. Evvelsi akşam bir tuva-
letin arkasından bir bölme yapmışlar, 
o bölmede özel görüşmelerini yapı-
yorlar. Her numara var bunlarda, za-
ten bunların ağası da örgütün başı da 
nerede? Pensilvanya’da. Onun arka-
sında kim var? Onun arkasındaki böl-
mede de Amerika var.” diye konuştu. 

‘BİZİM BAŞKA ÜLKEMİZ, BAŞKA 
VATANIMIZ, BAŞKA MİLLETİMİZ YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk 
devleti ilkesinden taviz vermeden 
FETÖ’nün tüm mensuplarını adalet 
önüne çıkardıklarını ve çıkarmaya 
devam ettiklerini kaydederek, şu 
ifadeleri kullandı: “Mahkemeler ya-
vaş yavaş sonuçlanıyor. FETÖ’cü al-
çaklar, masum ile suçluyu birbirine 
karıştırarak, yürütülen operasyonla-
rın, yapılan yargılamaların itibarını 
sarsmak için akla hayale gelmeyecek 
yollara başvurdular, başvuruyorlar.  
Benim kurmay subayım da -o da ayrı 
bir cambaz, şu anda psikiyatrik vaka 
olduğuna dair raporlar uydurmuş- 
cezaevinden çıkabilmek için bu yolla-
ra da başvuruyorlar. Tabii tekrar bu 
noktada avukatlarımız sürece müda-
hil oldular, böyle bir şey söz konusu 
değil ama bunlar her şeyi yapar. Ama 
biz kuyumcu hassasiyetiyle bunları 
da birer birer ayrıştırarak, masumla-
rın haklarını iade etmek, suçluları hak 
ettikleri cezaya çarptırmak suretiyle 
bu mücadeleyi mutlaka başarıyla so-
nuçlandıracağız. Çünkü bizim başka 
ülkemiz, başka vatanımız, başka mil-
letimiz yok.”

‘SABRIMIZ GİDEREK AZALIYOR’
Erdoğan, Anadolu’nun tüm mağ-

durlar ve mazlumlar için sığınılacak 
bir liman olduğunu belirterek, muh-
tarlara, “Sizler bu limanın bekçileri-
siniz.” diye seslendi.  Anadolu’dan 
kopup gidenleri aynı şekilde karşıla-
yacak başka sığınak olmadığının al-
tını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:  
“Birilerinin başları sıkıştığında kuy-
ruklarını bacaklarının arasına sıkış-
tırarak, kaçacak, saklanacak ikinci, 
üçüncü vatanları olabilir, bizim yok. 
Onun için Türkiye’ye sahip çıkacağız. 
Onun için 81 vilayetiyle bu vatana 
sahip çıkacağız. Onun için 80 milyon 
vatandaşının her biriyle bu millete sa-
hip çıkacağız. Onun için devletimize, 
kurumlarımıza, kaynaklarımıza, he-
deflerimize sahip çıkacağız. Bizim bu 
hassasiyetlerimiz ortadayken, birile-
rinin ısrarla burnumuzun dibinde bir 
terör koridoru inşa etmeye çalışması 
karşısında sabrımız giderek azalıyor. 

Bunca zaman beklemiş olmamızın 
sebebi, bu meseleyi suhuletle, dip-
lomasiyle, karşılıklı anlayışla çözme 
konusundaki ümidimizi koruyor ol-
mamızdı. Ancak geldiğimiz noktada, 
bu yolların giderek daha çok kapan-
dığını, geriye tek bir çarenin kaldığını 
görüyoruz.”

‘SİZ BÖYLE DİMDİK 
AYAKTA DURDUKÇA, BU MİLLETE 

KİMSE DİZ ÇÖKTÜREMEZ’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suri-

ye’de ve Irak’ta yaşanan hadiselerin, 
milyonlarca masumun kanı dökül-
mesi pahasına kurulan düzenin ama-
cının her geçen gün daha net şekilde 
anlaşıldığını belirtti. “Bize verilen söz-
lerin tutulmamasına, gözümüzün içi-
ne bakıla bakıla yalan söylenmesine 
daha fazla tahammül etmek zorunda 
değiliz.” diyen Erdoğan, Türkiye’nin 
Fırat Kalkanı Harekatı’yla atılan adı-
mı, tüm sınırları boyunca genişlete-
cek güce, imkana ve iradeye sahip ol-
duğunu ifade etti. Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Türkiye, hiç kimse-
nin kendi ülkesindeki iktidar oyunu-
na meze olacak bir devlet değildir. 
Türkiye, ABD’nin bölgemizdeki tu-
tarsız politikalarının makasına getiri-
lebilecek bir ülke hiç değildir. Türki-
ye, AB’nin bölgemizdeki gelişmeler 
karşısında sergilediği kifayetsizliğin 
bedelini ödemek zorunda olan bir 
ülke de değildir. Biz 200 yıldır dört bir 
yandan üzerine üşüşen leş kargaları, 
akbabalar tarafından didiklendiği hal-
de hala dimdik ayakta kalabilmiş bir 
ülkeyiz. Karşınızda ne Osmanlı’nın 
‘hasta adam’ı ne Cumhuriyet’in ‘çö-
mez devlet’i ne 1970’lerin, 1990’la-
rın güçsüz ülkesi var. Artık karşınız-
da cumhurbaşkanından muhtarına 
kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş, 
2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir 
millet var. Siz böyle dimdik ayakta 
durdukça, bu millete kimse diz çök-
türemez. Artık bunların karşısında 
büyük ve güçlü Türkiye var. Artık 
karşınızda yüzlerce milyon kardeşinin 
kalbini ve duasını arkasına almış bir 
Türkiye var. Artık karşınızda yepyeni 
bir ruhla ve azimle şahlanmış Türk 
milleti var. Artık karşısınızda ‘Ya ola-
cağız ya öleceğiz.’ diyen bir millet var. 
Bunu 15 Temmuz’da gördük mü? 
Gördük.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bize bedel ödetmekten söz edenlere 
diyoruz ki hodri meydan. Bu coğraf-
ya, nice büyük medeniyetlerin, nice 
büyük milletlerin doğuşuna şahitlik 
ettiği gibi, nice kibir abidesi azamet-
li güçlerin çöküşünü de görmüştür.” 
dedi.  n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

‘Konya önemli turizm merkezlerinden biri’
Konya Turizm ve İş Dünyasını 

Geliştirme Derneği (TURİDER) yö-
neticileri ve Konya Basını, Konya 
Ney Hotel’de kahvaltıda bir araya 
geldi.  Geçtiğimiz kasım ayında ku-
rulan Konya Turizm ve İş Dünyasını 
Geliştirme Derneği Yöneticileri ile 
Konya Ney Hotelde bir araya gelen 
basın Mensuplarına derneğin faali-
yetleri anlatıldı. Basın mensupları-
nın karşısına geçen Dernek Başkanı 
Seda Kuşvuran şu ifadelere yer ver-
di; “Derneğimiz, özellikle şehrimizin 
turizmi ile ilgili konuları, sorunları ve 
çözümleri ile ilgili bilimsel ve pratik 
çözümler sunmak, bu yöndeki çalış-
malara katkılar yapmak, şehrin tu-
rizm olgusunun ve ilgili tüm tesis ve 
unsurlarının Dünya standartlarında 
gelişmesini sağlamak, turizm ve iş 
dünyasında yaşanan gelişmeler ve 
karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm de-
tayları ilgili mercilerin dikkatine sun-

mak ve bu konuda kamuoyunu bil-
gilendirmek amacı ile kurulmuştur” 
dedi.  “Dünya’nın  parlayan yıldızı 
Ülkemizin en önemli tarih, kültür 

ve turizm merkezlerinden biri olan 
şehrimiz Konya’mız için turizmin 
önemi şüphesizdir. Konya Turizm ve 
İş Dünyasını Geliştirme Derneği ola-
rak, Konya’mızın barındırdığı muaz-
zam değerlerin farkındayız. Özellikle 
son yıllarda Dünya turizm trafiğinin 
artması, Kültür ve Turizm Bakanlığı-
mızın sektörün gelişmesi için açtığı 
vizyon ve şehrimizde hayat bulan 
çok önemli turizm yatırımları ile bir-
likte bu değerlerin Dünya’ya aktarıl-
ması konusu daha da önem arz et-
mektedir.  Gerek İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğümüz ile, gerek yerel yö-
netimlerimizle ve gerekse özel sektör 
unsurlarımızla elbirliği ile bu değer-
lerin ifade edilmesi konusunda aza-
mi gayret göstereceğiz” diyen Baş-
kan Kuşvuran; Bu noktada, gelişmiş 
her toplumda olduğu gibi siz değerli 
basın mensuplarının desteği, yapılan 
çalışmaların, kat edilen mesafenin ve 

olumlu emsallerin ortaya konması ve 
tüm bunların kamuoyuna doğru bir 
şekilde anlatılabilmesi açısından son 

derece önemlidir. Konya iş dünyasını 
geliştirme derneği olarak, çeşitli dö-
nemlerde bu şekilde toplantılarla ya-

pılan çalışmaları sizlerle paylaşmak 
istiyoruz”  dedi.
n HABER MERKEZİ

Seda Kuşvuran
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‘Gazetecilik meşakkatli bir meslek’ Başkan Ölçer, gazetecilerle buluştu

Özel Gençlik Eğitim Kurumları 
Genel Müdürü Barış Çağlayan Ça-
kır, Gençlik Temel Lisesi Müdürü 
İlhan Post ve Özel Enderun Lisesi 
Müdürü Said Turgut gazetemiz 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’ı ziyarette bulundu. 10 Çalı-
şan Gazeteciler Günü nedeniyle zi-

yaretlerini gerçekleştirdiklerini dile 
Gençlik Eğitim Kurumları Genel 
Müdürü Barış Çağlayan Çakır, ga-
zeteciliğin zor bir meslek olduğunu 
dile getirerek, “Ahlak kuralları doğ-
rultusunda kamuoyunu bilgilendi-
ren ve bunun yanı sıra toplumun 
talep ve beklentilerini dile getirerek 

önemli bir sorumluluğu yerine ge-
tiren gazetecilerimizin gününü kut-
luyorum” diye konuştu. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mustafa Arslan 
ise ziyaretlerinden dolayı kendileri-
ne teşekkür ederek görevlerinde ve 
çalışmalarında başarılar diledi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Kulu’da AK Parti İlçe Teşkilat 
başkanlığı 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü münasebetiyle ilçede 
görev yapan ulusal ve yerel basın 
temsilcileriyle bir araya geldi.  Kulu 
AK Parti İlçe Başkanı İsa Ölçer, 
yönetim kurulu üyelerinden Sela-
hattin Mutlu, Korkmaz Kılınç, İHA 

muhabiri Ömer Keleş, ile yerel ve 
ulusal gazete ve ajans temsilcileriy-
le yemekte bir araya geldi. Yemek-
te sohbet ortamında AK Parti İlçe 
Başkanı İsa Ölçer, ilçedeki eksiklik-
ler konusunda görev yapan gazete-
cilerle fikir alışverişinde bulundu. 
İsa Göçer, ilçede görev yapan basın 

mensuplarına taraf gözetmeksizin 
halkın gözü kulağı olarak, yapılan 
haberleri gece gündüz fark etme-
den meydana gelen her türlü olay-
larla bilgilendirmeye çalıştıkları için 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nü kutladı. 
n İHA

Konya Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto Tamircileri Odası’nın Olağan Genel Kurulu 
gerçekleşti. Mevcut Başkan Emin Baranok yeniden başkanlığa seçildi

Tornacılarda Baranok
yeniden başkan seçildi

Konya Tornacılar, Kaynakçılar 
ve Oto Tamircileri Odası’nın Ola-
ğan Genel Kurulu gerçekleşti. De-
deman Otel’de gerçekleşen Genel 
Kurul Toplantısı’na Minibüsçüler ve 
Umum Servis Araçları Odası Başka-
nı Muharrem Karabacak, Elektrikçi-
ler Odası Başkanı Arif Yeşildaş, Yor-
gancılar Odası Başkanı Cengiz Çiftci, 
Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağ-
nıcıoğlu, Hurdacılar Odası Başkanı 
Muammer Verim ve çok sayıda üye 
katıldı. 

Genel Kurul’da Mevcut Başkan 

Emin Baranok ve Başkan Adayı 
Recep Gözcü olmak üzere 2 aday-
la sandık başına gidildi. Sonuçların 
açıklanması ile birlikte Mevcut Baş-
kan Emin Baranok bin 441 oy ile ye-
niden güven tazeledi. Başkan Adayı 
Recep Gözcü ise 237 oy aldı. Ko-
nuşmalarını gerçekleştiren Başkan 
Emin Baranok, “Benim esnafıma 
minnet borcum vardır. Hepinizden 
Allah razı olsun. 2014 yılında es-
naf kardeşlerim tarafından bu kol-
tuğa onur ve güçle oturdum. Ben 
yapamayacağım sözü hiçbir zaman 

vermemişimdir. Bugün artık hiz-
met yapma zamanıdır. Sözümüz-
de durup hizmetlerimize devam 
edeceğiz” dedi.  Emin Baranok’un 
başkanlığını yaptığı Yönetim Kurulu 
şu şekilde; Mehmet Güngör, Avni 
Yıldırım, Mehmet Oflaz, Hasan Hü-
seyin Özdemir, Mehmet Bitim, Os-
man Ay, Mehmet Karataş, Adnan 
Develioğlu, Yaşar Yarar ve Mehmet 
Yalçın. Denetim Kurulu ise; Murat 
Gültekin, Bayram Özcan, Hakan 
Koç şeklindedir. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Özel Türmak’ta öğrenciler yazarlarla tanıştı
Özel Türmak Okulları ‘Yazar Bu-

luşmaları’ etkinliği kapsamında yazar 
Ufuk Tufan ve İrfan Gürkan Çele-
bi’nin katılımlarıyla öğrencilerine söy-
leşi gerçekleştirdi. Özel Türmak Orta-
okulu Türkçe Öğretmeni Sait Taştan, 
yazar buluşmalarıyla ilgili olarak şun-
ları ifade etti: “Öğrencilerimize Yazar 
Ufuk Tufan ve İrfan Gürkan Çele-

bi’nin katılımlarıyla söyleşi gerçekleş-
tirdik. Söyleşi de Ufak Tufan ortaokul 
ve Anadolu Lisesi öğrencilerimize, 
hayatı anlamının, tadına varmanın 
okumaktan geçtiğini ve okuyarak 
kendilerini geliştirebileceklerine ifade 
etti. İrfan Gürkan Çelebi ise ilkokul 
öğrencilerimize ‘Bizim Kahramanları-
mız’diyerek  Hz. Mevlana’nın ve Nas-

rettin Hoca’nın bizler için çok önemli 
olduğunu, onların hayatlarından ke-
sitler sunarak anlattı. Önce tarihimiz-
deki kahramanları çok iyi tanımamız 
gerektiğini ve tanıdığımızda hepsinin 
ortak özelliklerinin çok okumak ol-
duğunu etkileyici bir anlatımla dile 
getirdi. Söyleşi yazarlarımızın öğren-
cilerimizin kitaplarını imzalaması ve 

okulumuz Genel Müdürü İlhan Yıl-
maz’ın plaket takdimi ile son buldu.”  
Yapılan söyleşinin etkili ve amacına 
ulaştığını söyleyen Taştan, “Katılım-
larından dolayı Ufuk Tufan ve İrfan 
Gürkan Çelebi’ ye Türmak Ailesi ola-
rak teşekkürlerimi sunarım” diyerek 
sözlerine son verdi.
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, 2019 
seçimlerinin hesapla-
rını etkileyecek önem-
li bir açıklama yaptı. 
O açıklama: “MHP, 
Cumhurbaşkanlığı 
adayı göstermeye-
cektir. Anayasada 
beraber hareket etti-
ğimiz parti ile beraber sonuç al-
mak Türkiye’nin hayrına olacağı 
inancındayız. 7 Ağustos’ta baş-
latılan ruha MHP sadıktır. Yeni-
kapı meselesini de iyi anlamak 
lazımdır. MHP’nin Cumhurbaş-
kanı adayı yoktur, MHP Genel 
Başkanı aday olmayacaktır. 
MHP olursa ittifakla, olmazsa 
kendi partisi olarak milletvekil-
liği seçimine girer. Cumhurbaş-
kanı seçiminde Recep Tayyip 
Erdoğan’ı destekleme kararı 
alır.”

Devlet Bey’in, seçim barajı 
ve ittifakı konuları netleşmeden, 
böyle bir açıklama yapması ken-
disinin siyaset akışına müdahale-
lerindeki son kilometre taşların-
dan birisi oldu. Türk siyasetinin 
akışına müdahale konusunda 
etkili bir rol üstlenen Bahçeli, par-
tisinin güncel menfaatlerine aykırı 
bulunsa da aldığı oyun ötesinde 
etkili olmasını sağlıyor. Hatırla-
mak gerekirse 2002 erken seçim-
lerine gidilmesinde önemli bir rol 
oynamıştı. Hatta partisinin yüzde 
10 barajı altına kalma riski olsa 
da. Sonrasın da 7 Haziran 2015 

seçimlerden sonra 
koalisyon hükümeti 
kurulmasını engelle-
yerek Kasım 2015 se-
çimlerine gidilmesini 
sağlamıştı. Yine PKK 
ile mücadelenin baş-
lamasının ardından 
Ak Parti ve Cumhur-
başkanı Erdoğan eleş-
tirilerini minimuma 

indirmişti. Tabi birde 15 Temmuz 
direnişinden sonra göstermiş ol-
duğu dik duruş.

Güncel olarak devam etmek 
gerekirse Abdullah Gül’ün ya da 
Ak Parti içerisinden bazı isimlerin 
2019 seçimlerinde Cumhurbaş-
kanı adayı olma ihtimali konuşu-
lan günlerde Bahçeli bu çıkışıyla 
Erdoğan’a olan desteğini açık 
çek halinde sundu. Bu desteğin 
gerekçesini de “Yenikapı ruhu” 
olarak göstermesi hem CHP için 
hem de Ak Parti çevrelerindeki 
endişeler için meydan okuyucu 
oldu. CHP’ye 2019 seçimlerinin 
demokrasiden yana olanlar olma-
yanlar şeklinde çerçevelenmesini 
kabul etmediğini açıkça gösterdi. 
Birde ayrımın Yenikapı ruhundan 
yana olanlar olmayan formülüne 
dayanacağını söyledi. 

Hal böyleyken Devlet Bah-
çeli’nin Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde aday çıkarmayarak 
Erdoğan’ı destekleyeceklerini 
açıklaması Erdoğan’a karşı blok 
oluşturmak isteyenlerin asla işine 
gelmeyecektir. Üstü kapalı birile-
rinin de keyfinin kaçacağı kesin. 

DEVLET BAHÇELİ HESAPLARI ALTÜST ETTİ

Karaman’da büyükbaş hayvan 
hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 3 
kişi, polisin yaptığı çalışma sonucu 
yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl 
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş 
Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 gün 
önce Çeltek Mahallesinde bulanan 
bir ahırdan 8 adet büyükbaş hay-
vanın çalınması üzerine harekete 
geçti. Ekipler, Konya ve Mersin yolu 
üzerindeki mobese kameraları başta 
olmak üzere çok sayıda kamerayı 
incelemeye alarak hırsızların izini 
sürdü. Kamera kayıtlarından yola 
çıkan ekipler, çalınan ineklerin bir 
kamyonetle Konya’ya götürüldüğü-

nü belirledi. Kamyonetin plakasın-
dan şahısları tespit eden polis, Kon-
ya ve Karaman’da operasyon yaptı. 
Şüphelilerden İ.Ş. Karaman’da, M.K 
ve A.Ç. ise Konya’da yakaladı. Gö-
zaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki 
işlemlerinin tamamlanmasından 
sonra adliyeye sevk edildi. Hırsızlık 
olayı ile ilgili 4 kişinin daha arandığı 
öğrenildi.

Öte yandan, yaklaşık 50 bin li-
ranın üzerinde değeri olan inekleri 
satan zanlıların paranın büyük bir 
bölümüyle kumar oynadıkları, kalan 
kısmını da kendi aralarında paylaş-
tıkları ileri sürüldü. n İHA

Hayvan hırsızlığı yaptığı
iddia edilen 3 kişi yakalandı

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Emin Baranok
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Konya Berberler ve Kuaförler Odası’nın Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Gerçekleşen Genel Kurulda Mevcut Başkan Veli Baranok, güven tazeledi 

Berberler, ‘Baranok’ dedi
Konya Berberler ve Kuaförler 

Odası’nın Olağan Genel Kurulu 100. 
Yıl Kapalı Spor Salonunda gerçek-
leşti. Genel Kurul’a Minibüsçüler ve 
Umum Servis Araçları Başkanı Mu-
harrem Karabacak, Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay, Kırtasiyeciler 
Odası Başkanı Ramazan Kuşpınar, 
Kasaplar Odası Başkanı Davut Bal-
baloğlu, Yorgancılar Odası Başkanı 
Cengiz Çiftci ve çok sayıda oda üyesi 
katıldı. Faaliyet ve denetim raporu ile 
gelir gider tablosunun açıklanmasının 
ardından Veli Baranok, Ahmet Yetiş 
ve Ayhan Ağdaş’ın bulunduğu listeler 
ile birlikte sandık başına gidildi. Açık-
lanan sonuçlara göre Mevcut Başkan 
Veli Baranok 768 oy alarak yeniden 
seçildi. Ahmet Yetiş 252 oy, Ayhan 
Ağdaş ise 91 oy aldı. Başkanlığını 
Veli Baranok’un yaptığı yönetimi şu 
şekilde; Hasan Şenepli, İbrahim El-
den, Fatma Çelik, Ahmet Karakoyun, 
Sabri Olukca, Hatice Aşkar, Hüseyin 
Selbasanoğlu ve Ayhan Aydemir. De-
netim Kurulu Asil: Burak Demirbaş, 
SariyeBüyüksarı, Hidayet Akkurt. Yö-
netim Kurulu Yedek: Mevlüt Demirci, 
Yavuz Killik, Yasin Küçükhemek, Mu-
rat Babacan, Mustafa Samur, Çetin 
Akgül, Mehmet Tan, Mustafa Gebeş, 
Celallettin Gülsüm. Denetim Kurulu 
Yedek: Mustafa Bacak, Derya Aydın, 

Hikmet Özlü. 
ÜYELERİMİZ İLE BİRLİKTE DAHA 

GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIZ
Berberler ve Kuaförler Odası Baş-

kanı Veli Baranok, görevi devir aldığı 
günden itibaren yaptıkları faaliyet-
lerden bahsederek, “Görevde kaldı-
ğımız sürede de ‘Pazar ve Salı’ tatil 
uygulaması devam edecektir” dedi. 
Baranok diğer faaliyetlere de şu şekil-
de değindi; “Bize 4 yıl bir görev ver-
diniz. Bu 4 yıllık görevimiz içerisinde 
sizlere laik olmaya çalıştık. Vermiş 
olduğumuz sözleri yerine getirerek 
‘Pazar’ tatilini yasalaştırdık. Tatile 
uymayanlar cezai işlemleri de yapıl-
mıştır.Suriyelilere ve kaçaklara bir 
şey yapılmadı dediler! Bizim elimizde 

belgemiz var her şeyi belgeyle konu-
şuyorum.  Yaptığımız çalışmalarda ki 
en büyük güç üyelerimizdir. Bunlar 

onların birlik ve beraberliği doğrul-
tusunda olmuştur. Bundan sonrada 
üyelerimiz ile birlikte daha güzel işler 
başaracağız. Haberleşmeyi sağlamak 
amacıyla internet ortamından esnaf 
ve sanatkârları ilgilendiren en küçük 
meselelerde bile hızlı bilgilendirmek 
amacıyla cep telefonlarına mesajlar 
gönderdik. Ebediyete intikal eden 
esnaflarımızın cenaze merasimlerin-
de tüm üyelerimizi haberdar ederek 
yanlarında olduk. İşyerlerini devir et-
mek ve satmak isteyen üyelerimize, 
işyerlerinde çalışacak kalfa ve çırak 
arayan üyelerimize bu isteklerini ilan 
etmek suretiyle yardımcı olunmuş-
tur. Göreve geldiğimiz gün itibari ile 
sizlerin talepleri doğrultusunda erkek 

kuaförlerimize Pazar günleri, bayan 
kuaförlerimize ise Salı günleri Valili-
ğimizin izni ile tatil kararı aldık. Gö-
revde kaldığımız sürede de ‘Pazar ve 
Salı’ tatil uygulaması devam edecek-
tir. Sosyal aktivite amaçlı üyelerimizi 
Çanakkale’ye ve her yıl Antalya’da 
bulunan tatil beldelerine götürülerek 
5 yıldızlı otellerde tatil yapmaları sağ-
lanmıştır. TESK tarafından yürürlü-
ğe koyulan yönetmelik hükümlerine 
göre; her işyeri sahibinin fiyat tarife-
sini odamızdan alması, işyerlerine as-
ması uygulaması zorunluluğu vardır. 
Üyelerimizin fiyat tarifeleri almaları 
sağlanmıştır. Pankart asarak ve ya 
belirlenen fiyat altında çalışan kişiler 
belirlenerek astıkları pankartlar ve el 

ilanları toplatılmıştır. 
İHTİYAÇ SAHİBİ ÜYELERİMİZE 
YARDIMLARIMIZ SÜRECEK

İhtiyaç sahibi üyelere yardım et-
tiklerini belirten Baranok yardımların 
bundan sonrada devam edeceğini 
vurgulayarak, “Odamızın bünyesin-
de bulunan ihtiyaç sahibi ve zor du-
rumda bulunan üyelerimize imkanlar 
dahilinde geri dönüşümsüz maddi 
imkanlar sağlanmıştır. Bundan son-
raki çalışma dönemimizde de üyeleri-
mizin zor durumda kalmaları halinde 
sosyal yardım noktasında yardım edi-
lecektir. Kayıt dışı çalışan birçok esnaf 
denetimlerimiz sonucu kayıt altına 
alınmaya çalışılmıştır. Odamız tara-
fından tecrübeli eğitimciler getirilerek 
meslek noktasında gerekli sertifika-
lar üyelerimize verilmiştir. Ramazan 
ayında oda üyelerimize Konya Büyük-
şehir Belediyesi ile birlikte iftar yeme-
ği verdik. Anıt Hastanesi, Büyükşehir 
Belediye Hastanesi, Medicana Has-
tanesi, Medova Hastanesi ve Fizikon 
ile yapılan görüşmeler neticesinde 
üyelerin indirimlerden yararlanmaları 
sağlandı. Saç model katalogları bas-
tırılarak tüm üyelerimize dağıtımları 
yapıldı. Odamızda bulunan eğitim sa-
lonunda gerekli eğitimler verildi” diye 
konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Televizyon ve Radyo Tamircileri Odası Olağan Genel Kurul’u gerçekleşti. Kadir Erölmez, yeniden başkan seçildi

‘Üyelerimiz için çalışıyoruz’ 
Konya Televizyon ve Radyo Ta-

mircileri Odası Olağan Genel Kurul 
Toplantısını gerçekleştirdi. Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfe-
rans Salonunda gerçekleşen genel 
kurula Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkan-
vekili, Konya Motosiklet ve Bisik-
let Tamircileri Esnaf Odası Başkanı 
Ahmet Çal, Konya Kahveciler Oda-
sı Başkanı Cemal Çınardalı, Konya 
Bakkallar Bayiler ve Kuruyemişciler 
Odası Başkanı Süleyman Yılmaz, 
Konya Minibüsçüler ve Umum Ser-
vis Araçları Odası Başkanı Muhar-
rem Karabacak, Konya Kasaplar 
Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, 
Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı 
Hasan Uzman, Tenekeciler Odası 
Başkanı Ahmet Çalış ve oda üyeleri 
katıldı.

Genel kurulda 2014-2017 yılları 
arası faaliyet ve denetim raporu ile 
gelir gider tablosu açıklandı. Tek ada-
yın bulunduğu kurulda mevcut Baş-
kan Kadir Erölmez, güven tazeledi.  
Konya  Televizyon  ve Radyo Tamirci-
leri Odası yönetimde; Kadir Erölmez, 
Namık Durukan, İzzet Yıldız, Necati 
Ayvacı, Arif Bağcı, Tahir Fidancan ve 
İbrahim Oğuz  yer aldı. Yönetim Ku-
rulu Yedek: Süleyman Yıldız, Murat 
Yazıcı, Şeref Mehtap, Kasım Parlak, 

Faruk Büyükşen, Ünal Öztaş, Muhsin 
Ünal. Denetim Asil: Ethem Ölmez, 
Şaban Arslan, Tahir Çoğay. Denetim 
Yedek: Saim Kara, Mustafa Kara, Öz-
gen Hakan Kürtdiken. 

ODA ÜYELERİMİZİN 
HER ZAMAN YANINDAYIZ

Genel kurulda oda üyelerine hi-
tap eden Konya Televizyon ve Rad-
yo Tamircileri Odası Başkanı Kadir 
Erölmez her zaman oda üyelerinin 
yanında olduklarını belirterek, “Kı-
sıtlı imkânlar ile odamıza hizmet 

vermeye çalıştık.  Bunun yanında çı-
raklık okulu KOSGEB, belediyeler ve 
esnaf odaları birliği ile irtibat halinde 
olduk. Sorunlarımızı dile getirdik.  
Kısa mesaj yoluyla bayramlarda, ce-
nazelerde, mesleğimiz ile ilgili yeni 
gelişmeler hakkında ve diğer konu-
larda sizleri bilgilendirdik.  İnşallah 
önümüzdeki dönemde de bunları 
yapmaya devam edeceğiz.  Belediye 
ile görüşerek zayıf akım, internet, 
uydu, kamera sistemi ve diyofun 
sistemlerin kontrolünü biz yapmak 

istedik ve sonuç alamadık.  Bizler 
sonuç alamadığımız için emekli olan 
ve vergi kaydı olmayanlar uydu ku-
rulumu, kamera sistemi vb işler 
yapıyorlar.  Görüşmelerimiz netice-
sinde 2018 yılında bunlar için kanun 
hazırlandığını öğrendik.  Geçtiğimiz 
dönemde meslektaşlarımızın mağ-
dur olmaması için oda üyelerimiz 
yaptığı işlerle alakalı fiyat tarifesi 
belirledik ve bu tarife Konya Büyük-
şehir Belediyesi sınırları içerisinde 
geçerlidir.  Bunun yanında oda üye-

lerimize verilmek üzere oda sertifi-
kası hazırladık.  Oda yönetimi olarak 
iyi ve kötü günlerinizde yanınızda 
olmaya çalışıyoruz. Bizlere iletmiş 
olduğunuz her sorunu gerekli ma-
kamlara iletiyoruz. Telefonlarımız 
24 saat açıktır ve bizlere dilediğiniz 
zaman ulaşabilirsiniz.Sizlerden ri-
cam oda üye aidatlarını zamanında 
ödemeniz. Çünkü sizlere daha iyi 
hizmet verebilelim. Kısıtlı bütçe-
mize rağmen odamızın önemli bir 
borcu bulunmamaktadır. Odamızın 

unvan değişikliği için bakanlığımız 
ile iletişime geçtim.  Oda unvanı-
mızın Konya Televizyon ve Radyo 
Tamircileri, Bilgisayarcılar, Güvenlik 
Sistemleri, Tüketici Elektronikçileri 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak 
bakanlık onayını aldık. Şimdi bugün 
burada gerekli çoğunluğunu sağla-
dık.  İnşallah oda değişikliğimizi ya-
pıp bundan sonra üyelerimizi artırıp 
sizlere daha güzel ve daha iyi hizmet 
vereceğiz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kadir Erölmez

Berberler ve Kuaförler Odası
Başkanı Veli Baranok



Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından düzenlenen programla, “10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” kut-
landı. Ecdat Parkı’ndaki Selçuklu Ha-
nı’nda düzenlenen akşam yemeğine,  
Vali Yakup Canbolat, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek,  AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hasan Kılca, KOSKİ 
Genel Müdürü Ercan Uslu, Basın Ya-
yın ve Enformasyon İl Müdürü Abdur-
rahman Fidancı, Basın İlan Kurumu 
İl Müdürü Özden Konur, Büyükşehir 
Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu, Ana-
dolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve 
Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi 
Mustafa Arslan, İç Anadolu Gazeteci-
ler Federasyonu Genel Başkanı Adem 
Alemdar, Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı-
ları Abdülmelik Ötegen ve Selim Bü-
yükkarakurt da etkinliğe katıldı. 

BASIN MENSUPLARI 
GÜCÜNÜ HALKTAN ALIYOR

Vali Yakup Canbolat, program-
da yaptığı  konuşmada, Türkiye’nin 
demokratik, şeffaf ve özgür bir ülke 
olarak ilerlemesinde, özgür ve taraf-
sız basın kuruluşlarının büyük bir rol 
üstlendiğini söyledi. Canbolat, “Mil-
letimizin gözü kulağı ve dili olan, va-
tandaşlarımızın haber alma ve bilgi 
edinme ihtiyacını doğru biçimde kar-
şılanmasını vesile olmuş gazetecile-
rimiz, ülkemizin demokrasileşme sü-
recinde de büyük katkı sunmuşlardır.  
Zor şartlar ve imkanlar içerisinde mil-
letimizi ülke ve dünya gündeminden 
haberdar eden gazetecilerimiz yerli 
ve milli değerlerimizin benimsetilme-
sinde çok önemli bir görevi ifa etmek-
tedirler.  Basın mensuplarımızın en 
önemli vasıfları gücünü halktan alan, 
tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber 
ve yayın yapma, toplumu doğru bilgi-
lendirme, eldeki haber ve bilgileri ka-
muoyu ile objektif, ahlaki ve ilkeli bir 
şekilde yansıtmaktır. “Basının, başta 
milli konular olmak üzere her mese-
leye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla 
yaklaşması milli şuurun sağlanması 
ve demokrasimizin güçlenmesi açı-
sından önem arz etmektedir. İnanıyo-
rum ki gazetecilerimiz, ilimizin ve ül-
kemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişimine katkı sağlamak için gayret 
göstermeye devam edecektir” dedi. 
Bilginin her giden zaman çoğaldığı-
nı dikkat çeken Canbolat, “  Bilginin 
her geçen gün katlanarak çoğaldığı 
ve teknolojinin takip edilmenin gide-
rek zorlanıldığı günümüz dünyasında 
medya hayati bir önem taşımaktadır. 
Görsel ve yazılı medyanın yanında 
sosyal medya olarak nitelenen anlık 
haberleşme ve bilgi paylaşım ağları 
etkinliği günden güne artırdığı gü-

nümüzde gazetecilerimizin üzerine 
düşen sorumluluk her zamankinden 
daha fazladır.  Bu anlamda ilimizde 
görev yapan basın mensuplarımızın 
üzerilerine düşen görevi ziyadesi ile 
yaptığını memnuniyetle takip ediyo-
ruz.  Bu vesile ile başarılı çalışmalara 
imza atmalarından dolayı kendile-
rine teşekkür ediyorum.  Ayrıca 15 
Temmuz’da devletinin, milletinin ve 
bayrağının yanında ağız birliği ve tek 
bilekle yer alan bütün çalışan gazete-
cilerimizi tebrik ediyor, teşekkür edi-
yorum” ifadelerini kullandı. 

ANGI: BU ÜLKE HEPİMİZİN 
AK Parti Konya İl Başkanı Angı 

da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla basın mensuplarını tebrik 
etti. Angı, “Bu ülke hepimizin.  Bu şe-
hir hepimizin. Doğru işler yapmakla 
hükümlüyüz.  Yapılan işlerde eksik ve 
kusur var ise bunu hep beraber telafi 
edeceğiz.  Bu şehrin geçmiş ve bugün 
yaşadığımız güzellikleri geleceğe ta-
şımak hepimizin görevi. Hep birlikte 
varız.  Bu varlığımız ve birliğimiz ile-
lebet daim olsun diliyorum.  Gününüz 
tekrar kutlu olsun” dedi.
KONYA BASINI TÜRKİYE’YE ÖRNEKTİR

Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Akyürek de gazetecilerin vatandaşa 
doğru ve güvenilir bilgiyi ulaştırmak 
için zorlu şartlarda büyük fedakârlıklar-
la çalıştığını belirterek, “  Konya bası-
nı dediğimizde, önceden, itiraf etmek 
gerekirse sadece yakın çevremizde, 
Konya merkezde bulunan arkadaşları-
mız aklımıza geliyordu. Fakat şu anda 
yasal düzenlemelerle, Konya basını 
dediğimizde Konyamızın tamamında, 
ilçelerde ve merkezde çalışan basın 

emekçilerimiz aklımıza geliyor. Basın 
emekçilerimiz her biri bizim için çok 
önemli. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 
belediyeleri olarak elimizden geldiği 
kadar basın kuruluşlarıyla işbirliği içeri-
sinde bulunmaya gayret göstereceğiz.  
“Konya basını yol göstericilik boyu-
tunda, işbirliği konusunda, şehir gün-
demini oluşturma ve şehir projelerine 
destek konusunda Türkiye’ye örnek 
bir yapıdır, kuruluşlardan oluşan örnek 
bir bütündür. “Konya, Yeni Büyükşehir 
uygulamasında en çok merak edilen bir 
laboratuvar konumundaydı. Ama so-

nuçta da en başarılı uygulama örnekle-
rinden birini gerçekleştirdi. Konyamıza 
da bu yakışır. Şu anda şehrimizin ta-
mamına hizmet götürmeye çalışıyoruz. 
Sayın Valimiz ile koordinasyon içinde 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
işbirliği içinde çalışıyoruz. Bugün gel-
diğimiz seviyede tüm basın-yayın ku-
ruluşlarımızın katkısı var” ifadelerini 
kullandı.  

KGC BAŞKANI ÖZDEMİR: RESMİ İLAN 
TARİFESİNDEN ARTIŞ BEKLİYORUZ 

Programda konuşan Konya Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özde-
mir de, basın özgürlüğü konusunda 
son zamanlardaki tartışmalara Ana-
dolu basını olarak katılmadıklarını be-
lirterek, “Öncelikle bu program için 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve 
Basın Yayın Daire Başkanımız Ahmet 
Köseoğlu’na teşekkür ediyorum.  Böyle 
bir programda bizleri bir araya getirdi.  
1961’de kazandığımız haklardan maa-
lesef  biraz geriye gitme var. Hem özlük 
haklarımızda hem de basın özgürlüğü 
konusunda sıkıntılarımız var. Ülkenin 
bölünmez bütünlüğü noktasında, terör 

örgütlerine destek veren tutukluların 
gazeteciler cemiyetleri örgütleri tara-
fından kesinlikle savunulmadığını al-
tını çiziyoruz. Ama görüşlerden dolayı 
ve farklı fikirleri sebebi ile var ise bizim 
bahsettiğimiz basın özgürlüğü bu nok-
tada. Son dönemlerde yaşadığımız yıp-
ranma ile ilgili sıkıntımız var. Dün AK 
Parti İl Başkanımıza ziyaretinde kendi-
sine dosya olarak ilettim.  Bu noktada 
çalışıyoruz.  Bizim pazar tatillerimiz, 
yıllık izinlerimiz ve raporlarımız artık 
yıpranmadan sayılmayacak. Bunların 
çözümü için haftasonu Bursa’da, Basın 
İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyemiz 
Mustafa Arslan ve TGK Genel Başka-
nımız Nuri Kolaylı ile birlikte Başbakan 
Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu ile bir 
görüşme yaptık.  Maliye Bakanımızın 
kararı ile sıkıntılarımızın biri giderilmiş 
oldu.  1 Ocak itibari ile geçmişe daya-
nan vergi borçlarından dolayı Maliye 
Bakanlığı Basın İlan Kurumuna bir yazı 
göndererek vergi borçlarının kesilme-
sini istemişti.  Bu görüşme neticesinde 
Maliye Bakanımız ile Başbakan Yar-
dımcımız Hakan Çavuşoğlu görüşerek 
1 Martta kadar bu süre üç ay ertelendi.  
O süreç içerisinde de bir çözüm yolu 
bulunacak. Zaten bizim beklentimiz 
vergi affı değil.  Nasıl çalışma yapılması 
gerekirse o şekilde çalışma yapılma-
sıydı. Öncelikle gazete ve televizyon 
sahiplerimizin sıkıntıların giderilmesi 
lazım.  Resmi İlan Tarifesi 2016 yı-
lından itibaren artmıyor. İnşallah bu 
Şubat ayı içerisinde artış bekliyoruz 
siyasetçilerimizden.  Televizyonlarla 
ilgili Türksat’ın almış olduğu ciddi bir 
rakam var.  Televizyonlarımız hiçbir iş 
yapmasa bile her ay bu ücreti düzenli 
ödemek zorundalar.  Anadolu’da yayın 
yapan televizyonlarımızın bu konuda 
ayırt edilmesi gerekildiğini düşünü-
yorum.  Konya’da ise uyduda iki tele-
vizyonumuz var.  Bölge ekonomik bir 
sıkıntı döneminde bunların çözümü 
için biz dosyalarımızı sunduk. İnşal-
lah bu sorunlarımız çözülür. Biz zaten 
24 Temmuz ve 10 Ocak’ı dayanışma 
günleri olarak kutluyoruz, Bayramdan 
ziyade.  Bu dönem de sorunlarımızın 
tartışılması ve çözülmesini arzu ediyo-
ruz. Konya’da görev yapan basın men-
suplarını bir araya getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e te-
şekkür ediyoruz” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazeteciler Konya Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliğinde biraraya geldi. Programa 
katılan Vali Yakup Canpolat, basının milli konular başta olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla 

yaklaşmasının millet şuurunun sağlamlığı ve demokrasinin güçlenmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi

Gazeteciler 10 
Ocak’ta buluştu

Yakup Canbolat Tahir Akyürek Hasan Angı Sefa Özdemir

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
programda gazeteciler biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
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Ak Gençlik Spor Kulübü 5 branşta ses getirecek
Konya’da 170 sporcu ile 5 branşta 

faaliyet gösteren Ak Gençlik ve Spor 
Kulübü il, bölge, Türkiye ve ulusla-
rarası maçlarda gösterdiği dereceli 
sporcu ve deneyimli antrenörler neza-
retinde sporcu yetiştirmeye ve büyü-
meye devam ediyor. 

‘ÇOCUKLAR BÜTÜNLÜK 
İÇİNDE YETİŞECEK’

Kulüp çalışmaları ve hedefleri 
hakkında açıklamalarda bulunan Ak 
Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ziya 
Ak, “Kulübümüzün üstlendiği görev 
toplumsal yapı taşlarının en önemli 
etmenleri olan çocuk ve gençlerin, 
sosyal, kültürel ve eğitim açısından 
tam bütünlük içinde yetişmeleridir. 
Ayrıca hedefimiz toplumda var olan 
madde bağımlılığı, negatif ayrımcılık, 
toplumsal dışlanmışlık, etnik köken 
ayrımcılığı ile mücadele etmektir. Sı-
nıf kavramlarının ortadan kalkarak top-
lum bilincinin oluşturulmasıdır” dedi.

‘HEDEFİMİZ, BAŞARILI 
SPORCULAR YETİŞTİRMEK’

Kulübün kuruluş amacı hakkında 
da detaylı bilgiler veren Başkan Ak, 
profesyonel bir anlayış ve ekip ruhuyla 
hareket ettiklerini kaydederek şun-
ları söyledi: “Ulusal ve uluslar arası 
müsabakalarda mensubu olmaktan 
övünç duyulan bir kulüp olmak, kay-
nakları verimli kullanarak bilgi ve tek-
noloji ile donatılmış eğitim vermek, 
amatör ruha sahip olmakla birlikte 
profesyonel bir anlayış ile ekip ruhu 
içerisinde çalışmak, sporcularımızın 
fiziksel ve sosyal gelişimlerinde kat-
kı sağlayıcı olmak, sporcularımızın 
zararlı alışkanlıklardan korumaya 
yönelik tedbirler almak en büyük he-
deflerimiz arasında. Sporcularımızın 
ruhundaki savaşçı ve kavgacı enerjiyi 
barışçı ve dostane bir zemine çekerek 
çatışmayı karşılaşmaya dönüştürmek, 
kulübün kurumsal bir temele oturtula-

rak yönetim ve gelişimini idame ettir-
mek ve bunun nesiller boyunca sür-
mesini sağlamak, ruhunda başarma 
güdüsüne sahip olan ve bu güdüsü ile 
mutluluk bulan sporcular yetiştirmek 
için çalışıyoruz. Şeffaflık politikasını 
ilke edinerek kulüp yönetiminin her 
kademesinde bu ilke doğrultusunda 
hareket etmek, sporun dostluğu pe-
kiştirdiğini ve toplumsal kaynaşmaya 
destek olduğunu unutmayarak bu bi-
linci sporculara aktarıyoruz. Sorumlu-
luklarının bilincinde, tutarlı, deneyimli 
ve hedefe odaklanan eğitimcilerle 
çalışmak, sporcu ve sporcu velilerinin 
yönetimle kaynaşmalarını sağlamak 
ve bunu sürdürmek için yönetimsel 
çalışmalar yapmak, evrensel değerler 
ışığında eğitim, bilim ve teknoloji biri-
kiminde yararlanarak ülkenin geleceği 
için üstün nitelikli sporcular yetiştirme 
yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.”
n İHA

Arena’nın mimarına 
‘en iyi’ ödülü

Konya İdman Yurdu 
erteleme maçında yenildi

Voleybolda Konya 
temsilcileri kazandı

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun mimarı Baha-
dır Kul Architects, FIFEX Futbol Endüstrisi Ödüllerinden Yılın 
Futbol Stadyum Mimarı ödülünün sahibi oldu.  Türkiye Futbol 
Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) iş birliği ile düzenlenen Futbol Endüstrisi Forum ve Fu-
arı (FIFEX) futbolun tüm aktörlerini aynı çatı altında topladı. 
Antalya’da gerçekleştirilen etkinlikte bu sene hizmete giren 
Gaziantep Stadyumu, Samsun Stadyumu gibi seçkin stadyum 
projeleri sergilendi. Konya Stadyumu, Batum Stadyumu gibi 
ses getiren stadyum projelerine, Türkiye’de ve dünyada imza 
atan Bahadır Kul Architects, FIFEX Futbol Endüstrisi Ödüllerin-
den Yılın Futbol Stadyum Mimarı ödülünü aldı.
n İHA

Türkiye Kadınlar 2. Lig’de mücadele eden temsilcimiz 
Konya idman Yurdu Bayan Futbol Takımı, ligin 6.haftasında 
oynanması gereken ancak hava şartları nedeni ile ertelenen 
Ovacık Gençlik ve Spor maçını oynadı. Ligde 6 puanı bulunan 
yeşil beyazlılar bu maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Konya İdman Yur-
du Bayan Futbol Takımı’nın sosyal medya hesabından yapılan 
açıklamada, “Erteleme maçı kapsamında Karabük’te sahaya 
çıktığımız ve rakibimiz karşısında çok da varlık gösteremediği-
miz deplasmandan maalesef puansız dönüyoruz. Galibiyet ve 
centilmenliğinden ötürü Karabük temsilcisini kutlarız” ifadele-
ri yer aldı.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de mücadele eden tem-
silcilerimizden Konya Büyükşehir Belediyesi, ligin 15.hafta 
maçında kendi evinde Eğirdir Elma ile karşı karşıya geldi. 
Maçtan 3-2 galip ayrılan Konya temsilcisi zirve takibini sür-
dürdü. Ligdeki bir diğer Konya temsilcisi Seydişehir Belediye 
Sanayispor ise TVF Spor Lisesi’ne konuk oldu. Maçtan 3-1 
galip ayrılan Seydişehir, haftayı 7.sırada tamamladı. Türkiye 
Voleybol 1. Lig’de galibiyet serisini sürdüren Düzce Belediye, 
liderliğini koruyor.  n SPOR SERVİSİ

Abdülkerim 
Giresunspor’da

Sezon başında Süper 
Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da Samsunspor’a ki-
ralanan Abdülkerim Bardakçı, 
devre arasında takımında ayrıl-
mıştı. İlk önce Çaykur Rizespor 
ile anlaşma sağlayan oyuncu, 
daha sonra anlaşmanın bozul-
masının ardından bir başka 1. 

Lig ekibi Giresunspor ile söz-
leşme imzaladı. 1994 doğumlu 
futbolcu sezon sonuna kadar 
Giresunspor’da kiralık olarak 
forma giyecek. Abdülkerim 
Bardakçı, dün Giresunspor for-
ması giyerek resmi sözleşmeye 
imza attı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu, devrenin ilk maçı için Samsun’a gitti
Selçuklu Belediyesi 

Basketbol Takımı ligde 
Cumartesi günü oynaya-
cağı Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Anakent maçı 
için dün şehre gitti. Tür-
kiye Basketbol Liginde 
mücadele eden temsil-
cimiz Selçuklu Beledi-
yesi Basketbol Takımı, 
18.hafta mücadelesinde 
Samsun Büyükşehir Be-
lediyesi Anakentspor ile 
karşılaşacak. 13 Ocak 
cumartesi günü Mustafa 
Dağıstanlı Spor Salonu’n-
da oynanacak karşılaşma 
saat 17.00’de başlaya-
cak. Müsabakayı Turgut 
Işık, Ozan Gönen, Hande 
Öztürk hakem üçlüsü yö-
netecek. Karşılaşma için 
dün sabah gerçekleştiri-
len antrenmanın ardından 

yola çıkan temsilcimiz, 
bugün maçın oynanaca-
ğı salonda hazırlıklarını 
tamamlayarak maç sa-
atini bekleyecek. Ligde 
oynadığı son iki maçtan 
mağlubiyetle ayrılan ma-
vi-beyazlılar Samsun’dan 
galibiyetle dönerek haf-
tayı galibiyetle kapatmak 
istiyor. Ligde şu ana ka-
dar oynadığı 17 maçta 11 
galibiyet, 6 mağlubiyet 
alan Selçuklu Kartalı lig-
de 5.sırada yer alıyor. Ev 
sahibi ekip Samsun Bü-
yükşehir Belediyesi Ana-
kent ise ligde 21 puanla 
16.sırada yer alıyor. Ma-
vi-Beyazlılarda sakatlığı 
geçen Fran Plepic Sam-
sun Bşb Anakent maçında 
forma giyebilecek.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu’da en çok 
Onurcan oynadı

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da ilk yarıda oynanan maçların ardından en çok sahada kalan isim Onurcan Güler oldu. 
17 lig maçında 1381 dakika oynayan Onurcan, kupadaki iki karşılaşmada 171 dakika forma giyerek, toplamda 1552 dakika ter döktü
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya 

Anadolu Selçukspor, ligin ilk yarısını 
21 puan ile 11.sırada tamamladı. İlk 
yarıda 5 galibiyet alan Yavru Kartal, 
6 beraberlik ile ligin ilk yarısını bi-
tirdi. Bu süreçte yeşil beyazlılar, 21 
gol atarken kalesinde 26 gol gördü. 
Konya Anadolu Selçukspor, Ziraat 
Türkiye Kupası’nda iki maça çıktı. Bu 
maçlarda Anadolu Bağcılar’ı eleyen 
temsilcimiz, evinde oynadığı maçta 
1. Lig ekibi Boluspor’a yenilerek ku-
padan elendi.

EN ÇOK ONURCAN OYNADI
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 

Anadolu Selçukspor, ligde ve ku-
pada olmak üzere toplam 19 resmi 
maça çıktı. Bu maçlarda en çok 
Onurcan Güler sahada kaldı. Oy-
nanan 17 lig maçının tamamında 
forma giyen genç oyuncu kupadaki 
iki karşılaşmada da sahada yer aldı. 
19 resmi maçta da oynayan Onurcan 
1552 dakika forma giydi. Onurcan’ı, 
1530’ar dakika forma giyen Mücahit 
Atalay ve Alpay Cin takip etti. Mü-
cahit lig maçlarının tamamında 90 
dakika sahada olurken, Alpay Cin, 
16 lig, 1 kupa olmak üzere 17 maçta 
takımının formasını giydi.

EN GOLCÜSÜ MÜCAHİT
Pilot takım Konya Anadolu Sel-

çukspor’da en çok oynayan oyuncu 
Onurcan Güler olurken, takımının en 
çok atanı Mücahit Can Akçay oldu. 
Ligin ilk haftasındaki Pendikspor 
maçında 2 gol birden atarak güzel bir 
başlangıç yapan genç oyuncu, Ban-
dırmaspor maçında 3 gol atarak yıl-
dızlaştı. Konyaspor’da kiralık olarak 
takımda bulunan Mücahit, ilk yarıda 
toplam 7 gole ulaşarak takımının 
en golcü ismi oldu. Konya Anadolu 
Selçukspor’da Mücahit’i 3 gol atan 
stoper Sertan Yiğenoğlu takım etti.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 17 11 3 3 33 15 18 36
2.ALTAY 17 9 5 3 31 19 12 32
3.BANDIRMASPOR 17 10 2 5 28 19 9 32
4.BUGSAŞ SPOR 17 9 4 4 31 18 13 31
5.SAKARYASPOR 17 8 6 3 29 19 10 30
6.ŞANLIURFASPOR 17 9 3 5 25 16 9 30
7.HACETTEPE SPOR 17 7 7 3 26 13 13 28
8.KIRKLARELİSPOR 17 7 5 5 28 25 3 26
9.NİĞDE BELEDİYE 17 7 5 5 17 17 0 26
10.ZONGULDAK 17 6 5 6 15 19 -4 23
11. ANADOLU SELÇUK 17 5 6 6 21 26 -5 21
12.PENDİKSPOR 17 5 5 7 18 20 -2 20
13.KARAGÜMRÜK 17 5 2 10 19 26 -7 17
14.FETHİYESPOR 17 3 6 8 15 25 -10 15
15.KAHRAMANMARAŞ 17 3 5 9 15 28 -13 14
16.KARŞIYAKA 17 3 8 6 19 25 -6 11
17.NAZİLLİ BELEDİYE 17 2 4 11 11 33 -22 10
18.SİLİVRİSPOR 17 1 5 11 13 31 -18 8
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Eren: Sakatlıktan kurtuldum
Atiker Konyaspor’un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Eren Albayrak, sakatlığının geçtiğini ve ikinci yarıya hazır olduğunu 
söyledi. İlk yarıda istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını belirten Eren, “Çalışmalarımızın karşılığını ikinci yarı alacağız” dedi

Atiker Konyaspor’un Kardemir Karabüks-
por’dan transfer ettiği Mustapha Yatabare’nin 
alacağı yıllık ücret ortaya çıktı. 1 yılı opsiyonlu 
olmak üzere 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan 
Malili golcü yıllık 1 milyon Euro net ücret alacak. 

Bonservis ücreti olmadan kadroya katılan 
32 yaşındaki oyuncunun çok fazla talibi olması 
nedeniyle ücretinin bu kadar yüksek olduğu öğ-
renildi. Yatabare 1 Milyon Euro’luk yıllık ücret 
ile takımda en fazla kazanan oyuncu konumu-
na yükseldi. Konyaspor yönetiminin daha önce 
açıkladığı rakamlara göre Yatabare’nin en yakın 
takipçisi, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 
ve sözleşmesinin feshedilmesi gündemde olan 
Traore oldu. Traore 900 Bin Euro yıllık net ka-
zancı ile Konyaspor’un en fazla yıllık ücret alan 
oyuncularından biri.

Konyaspor’un bu sezon yaptığı transferlerde 
ödediği rakamlardaki artış dikkat çekiyor. Öyle 
ki Konyaspor’un Süper Lig üçüncüsü olduğu ve 
Türkiye Kupası’nı aldığı kadroda en fazla kaza-
nan oyuncular 500 bin euro yıllık ücrete oynuyor-
du. Skubic, Bajic ve Vukovic gibi önemli isimler, 
300-400 bin Euro gibi makul rakamlar alıyordu.
n SPOR SERVİSİ

En çok kazanan Yatabare oldu

Transfer çalışmalarını sürdü-
ren Atiker Konyaspor’dan ilginç bir 
transfer hamlesi geldi. Ziraat Tür-
kiye Kupası maçında Beşiktaş’tan 
yediği 9 gol ve sahayı gözyaşları 
içinde terk etmesi ile gündeme 
gelen Manisaspor’un kalecisi Em-
rullah Şalk, Konyaspor’a transfer 
oluyor.

Konyaspor’un yedek kalecisi 
Abdülaziz Demircan’ın ailevi se-
bepler nedeniyle takımdan ayrıl-
mak istemesinin ardından bu kara-
rın aldığı öğrenildi. 

30 yaşındaki tecrübeli kaleci 
Emrullah, Konyaspor’un Süper 
Lig’e yükseldiği sezonda da yeşil 
beyazlılarda yedek kaleci olarak 
kadroda bulunmuştu. O sezon sa-
dece kupada 2 maçta forma giyen 
Emrullah, Konyaspor’un evinde 
Nazilli Belediyespor 3-0 mağlup 
olduğu maçta da kaleyi korumuştu.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Yeşil-beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un oyuncularından Eren Albayrak, çok 
faydalı bir kamp dönemi geçirdiklerini ve tek 
düşüncelerinin sezonun ikinci devresiyle birlik-
te geçmişte olduğu gibi başarılar elde eden bir 
Atiker Konyaspor izlettirmek olduğunu söyledi. 
Oyuncu Eren Albayrak açıklamasında şu ifade-
lere yer verdi, “Sezonun ilk devresini puansal 
anlamda istediğimiz yerlerde tamamlayamadı-
ğımız bir gerçek” sözleriyle açıklamasına baş-
layan oyuncumuz Eren Albayrak, “Performans 
olarak da zaman zaman sıkıntılar yaşadığımız 
oldu. Bunları düzeltmek adına devre arasını iyi 
çalışıp, iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmaları-
mızın karşılığını da sezonun ikinci devresinde 
alacağız” diye konuştu.

ZTK son 16 turunda 16 Ocak Salı günü Trab-
zonspor ile deplasmanda oynanacak rövanş 
maçına da değinen oyuncu Eren Albayrak, “İlk 
maçta kendi sahamızda 1-0’lık bir galibiyet al-
dık. Turu geçme adına çok istekliyiz ve o maçta 
da sahada iyi bir mücadele veririz. Bu iyi oyunla 
beraber istediğimiz skoru alırız. Çünkü kupada 
oynayacağımız bu maçlar bizim için gerçekten 
önemli. Bu tür maçlar özgüven açısından bizi 
daha da yukarılara taşıyabilir. Geçen senenin 
şampiyonu olarak bu senede yeniden final oyna-
mak ve tekrar kupayı almak istiyoruz. Ama bizim 
için şu anda önemli olan bir galibiyet serisi ya-
kalamak. Bu kupayla beraber lige de yansımalı 
bence. Bu anlamda bizim için gerçekten çok 
önemli bir maç. İnşallah güzel bir skorla maçtan 
ayrılacağımıza inanıyoruz” dedi.

Oyuncu Eren Albayrak, takımda Mehmet 
Özdilek’in Teknik Direktörlüğe gelişi ile birlikte 
oyunsal anlamda bir yükseliş yaşadıklarını da 
belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Hocamızın ve yardımcılarının bizlerle ileti-
şimi gerçekten çok iyi. Sürekli bir sistem değişik-
liği olmuyor. Aynı sistemle yola devam ediyoruz. 
Bu oyunumuzun daha da gelişmesine katkı sağ-
ladı. İlk devredeki tek eksiğimiz bence hocamı-

zın göreve gelmesinin ardından oyunsal olarak 
yakaladığımız çıkışı sonuca yansıtamamak oldu. 
Tabiki dönem dönem çok iyi oynadığımız maçlar 
oldu. Sonucunu alamadığımız maç sayısı bakıl-
dığında çok fazla diye düşünüyorum. Yatabare 
aramıza katıldı. Birkaç arkadaşımız daha takıma 
dahil olacak. Onlarında vereceği katkı ile birlikte 
sezonun ikinci devresinde oyunumuzun üzerine 
koyarak ve bunu da skora yansıtarak yolumuza 
devam etmek istiyoruz. Bunu da başaracak kapa-
siteye sahibiz…”

Sezonun ilk devresinde yaşanan sakatlıklar-
dan dolayı fazla maç oynayamadığını ifade eden 
oyuncu Eren Albayrak, “İlk devre sakatlıkla ilgili 
bayağı bir sıkıntı yaşadım. Sezon başı kampında 
çok az antrenmanlara çıkabildim. Devre arası 
kampı yeniden formayı alma anlamında çok 
çalışmam gerektiğini bildiğim için benim adıma 
biraz daha fazla yorucu oluyor. Yoğun tempoda 
çalışıyoruz. 

Takım olarak çok istekliyiz. Benim ve takım 
arkadaşlarımın başarılı performansı takımımızın 
yeniden hak ettiği üst sıralarda olabilmesi adına 
çok önemli. Yaşadığım sakatlıktan kurtuldum. 
Yavaş yavaş tam kapasite mücadele etmeye 
doğru gidiyorum. Umarım her şey istediğimiz 
gibi olur ve sezonun ikinci devresine iyi bir baş-
langıç yapar ve devamını da getiririz” şeklinde 
görüş belirtti.

Taraftarın takım adına ne kadar önemli ol-
duğunu bildiklerini de sözlerine ekleyen oyuncu 
Eren Albayrak, “Sezonun ilk 5 haftasında ceza 
nedeniyle onlardan mahrum kaldık. Birlikte oldu-
ğumuz maçlarda da skorsal anlamdaki başarısız-
lıktan dolayı takıma biraz küstüklerinin farkında-
yız. Ama yanımızda oldukları maçlarda ne kadar 
büyük bir öneme sahip olduklarını gösterdiler. İn-
şallah sezonun ikinci yarısıyla birlikte bizleri daha 
fazla desteklerler, daha fazla tribünlerde olurlar. 
Bizlerde onların desteğine alacağımız sonuçlarla 
ve Atiker Konyaspor’u yeniden hak ettiği üst sıra-
lara taşıyarak karşılık veririz” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan ilginç transfer


