
AK Parti Konya İl 
Teşkilatı tarafından 
Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde ‘Vefa 
Yemeği’ düzenlendi. 
Yemekte AK Parti 
Konya’ya bugüne kadar 
hizmet edenler biraraya 
getirilerek, kaynaşma 
sağlandı, birlik ve 
beraberlik mesajı 
verildi. Ayrıca toplantıda 
AK Parti’nin vefa ve 
samimiyet partisi 
olduğuna dikkat çekildi. 
n SAYFA 4’TE

Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
İstiklal Harbi’nde şe-
hit olan ecdadımızın 
aziz hatırası için yap-
tırılan ve büyük ilgi 
gören İstiklal Harbi 
Şehitleri Abidesi’ni 
2018 yılında 704 bin 
500 kişi ziyaret etti. 
Abideyi açıldığı gün-
den bu yana ziyaret 
edenlerin sayısı ise 
4 milyon 904 bin 500 
kişiye ulaştı. 
n SAYFA 4’TE

AK Parti’de ‘vefa’ vurgusu yapıldıŞehitlerin hatıraları yaşatılıyor

Allah’ın kelamı dünyaya yayılıyor
İHH İnsani Yardım Vakfı, 
2018 yılında Nijer, 
Macaristan ve Kırım’ın da 
içerisinde bulunduğu 10 
ayrı ülke ve bölgede 4 ayrı 
dilde 51 bin Kur’an-ı Kerim 
dağıtımı gerçekleştirdi. 
Yapılan faaliyetle bölgedeki 
Kur’an-ı Kerim ihtiyacının 
giderilmesi ve gayrimüslim 
olanların İslam’a 
ısındırılması hedefleniyor. 
n SAYFA 7’DE

07 Yılbaşı gecesi 12 bin 
507 dakika konuştuk 10 KTO Karatay, 

ödülleri topladı 13 Bursa Valisi Yakup
Canbolat’ın acı günü

KIŞ AYLARINDA
CİLDİNİZİ KORUYUN

GÖZLER GÖREMEDİ, 
ARAÇLAR DURAMADI!

HIZLI TREN YANLIŞ 
HATTAN GELMİŞ!

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba

Sis ve buzlanma kazalara neden oldu

Kazanın nedenini belirleyen konuşma

Sadece güzel gözükmek için değil aynı zamanda 
sağlığımız açısından cildimize ve bakımına özen 
göstermek çok önemli. Soğuk kış günlerinden 
cildimizi korumak için ise uzmanlar dikkat çeken 
uyarılarda bulunuyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye 
kadar düşmesi sonucu yaşanan don olayı, sabah 
saatlerinde meydana gelen sille birleşince kazalar 
kaçınılmaz oldu. Şehir merkezinde ve şehirlerarası 
yollarda çok sayıda kaza meydana geldi.

9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin yaralandığı 
yüksek hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturma devam 
ederken, kaza öncesi makinistler ile hareket me-
muru ve kaza sonrası TCDD personeli arasındaki 
telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda hızlı 
trenin yanlış hattan geldiğine değiniliyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 6’DA

n HABERİ SAYFA 11’DE

Medine’de 400 
sene kaldık

Fuarda hedef 
yüzde 20 büyüme

Eski kilimleri
dünyaya satıyor

Kötülükten 
uzak tutuyor

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
“Fahreddin Paşa, Medine’yi 
72 gün savunduktan sonra 13 
Ocak 1919’da teslim oldu. Böy-
lece Medine’de 400 seneden 
beri süren Türk hâkimiyeti de 
son buldu” dedi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. Ge-
nel Müdürü İlhan Ersözlü, 2018 
fuarcılık sektörünün değerlerini 
paylaştı. “108 ülkeden 391 bin 
308 ziyaretçi ile buluşturmayı 
başardık” diyen Ersözlü, 2019 
yılı ziyaretçi sayısı için ise 
yüzde 20’lik büyüme hedefle-
diklerini kaydetti. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Köylerden topladığı Anadolu 
motifleriyle bezeli eski kilimleri 
bakımlarını yaptıktan sonra çe-
şitli ebatlarda dekoratif malze-
me haline getiren Cem Elibol, 
bu ürünleri internet üzerinden 
dünyaya pazarlıyor. 
n HABERİ SAYFA 9’DA

Akabe Mahallesi Alaaddin Kap 
Caddesi üzerinde yer alan 
Karatay Belediyesi Celaleddin 
Karatay Gençlik Merkezi’ne 
gençler yoğun ilgi gösteriyor. 
Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, merkezdeki 
aktivitelerle gençlerin kötü 
alışkanlıklardan korunduğunu 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA
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‘Atılekin’ olmasın!
Karatay’dan Kulu’ya uzanan tarım arazilerinde yaşanan su kıtlığı sorununa çözüm bulunmasının önemine dikkat çeken 
Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, “Bölgemize su gelene kadar su sorununu gündemde tutacağız” dedi

ALTINEKİN BÖLGESİ
SU BEKLİYOR

Sulanabilir arazilerin artırılması ge-
reken bölgelerin başında Altınekin 
bölgesi geliyor. 779 bin dekar 
araziden oluşan Altınekin bölgesi, 
buğday ve arpa başta olmak üzere 
birçok ürün yetiştirilen önemli bir 
tarım arazisi olan bölge olarak dik-
kat çekiyor. Altınekin’e Türkiye’nin 
en büyük arazisine sahip ilçelerin-
den biri olan Cihanbeyli ile Kulu ve 
Sarayönü de eklenince, bu bölge-
nin tamamı önemli tarım arazileri-
nin olmasıyla kendini gösteriyor.

SU OLMAZSA BİRİKİM 
BİRANDA YOK OLUR

Ancak bölgenin en büyük sorunu 
olan su konusunda herhangi bir 
adım atılmaması, bölge çiftçisini 
tedirgin ediyor. Çünkü her geçen 
yıl bölgede yeraltı suyu çekiliyor. 
Bölgeye su getirilmesi ile ilgili mü-
cadeleyi sürdüren Altınekin Ziraat 
Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, 
“Su olmazsa yıllarca emek emeğe 
bu seviyeye gelmiş olan Altıne-
kin’deki tarımsal birikim ve hafıza 
bir anda yerle bir olacak” dedi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 31 

Eriyen su oluyor
Son yağışlar Konya bölgesindeki barajlara ve su depolamalarına da yaradı. Güncel rakamlara göre en yüksek 
doluluk oranı Beyşehir Gölü (yüzde 65), en düşük doluluk oranı Damlapınar Barajı ve sulamasında bulunurken 

(yüzde 5) ortalama doluluk ise yüzde 31,1 olarak hesaplandı. Ayrıca yağan karların erimesiyle birlikte barajlarda ve 
su depolamalarında doluluk oranlarının daha da artacağı tahmin ediliyor.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Bekir Kağnıcıoğlu
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Daha öncede belirt-
miştim. Soğuğu içinizde 

hissetmek istiyorsanız 
Chicago tam da yeri… 
Chicago bu mevsim-
de -32 derecelere 
varan soğuğu ve 
meşhur rüzgarı ile 
kış aylarında cildi-

nizle adeta oyun 
oynuyor. Sizlere bu 
satırları yazarken 
kar yağıyor mesela

Cilt özellikle kış aylarında ve rüzgarlı ha-
valarda kurur. Kuruyan cilt çatlamaya eğilim 
gösterir ve çatlayan ciltte de içeri girmemesi 
gereken partiküllerin girmesi nedeniyle yangı 
(enflamasyon) oluşur. Oluşan yangının en 
önemli belirtisi de kaşıntıdır. Tüm bunların 
sonucunda kısır bir döngüye giren cilt kaşın-
dıkça zedelenir, zedelendikçe yangı artar ve 
daha çok kaşınır. 

Bu durumu olumlu bir yöne doğru çekme-
nin en iyi yolu ise cildin nemini korumaktır. 
Nemini korumak için iki önemli yol vardır. 
Birincisi bariyeri sağlam tutmak, ikincisi nem 
desteği sağlamaktır.  Cildinizin bariyer özel-
liğini en güzel yağlarla koruyabilirsiniz. Bazı 
yağların halihazırda mikroorganizmalara karşı 
etkinliği de olduğu için çatlayan cildi koruma-
da daha da etkili olacaklardır. Hangi yağlar bu 
konuda size destek olacak sonucunun yanıtı 
ise hindistan cevizi ve chia tohumu yağı… Bu 
yağlar cildin bariyer özelliğinin korunmasında 
ve kuruyup çatlamanın önlenmesinde önemli-
dir. Son olarak ufak birkaç öneri;

 • Sık sık elinizi yıkamak gibi bir alış-
kanlığınız varsa mutlaka akabinde bir krem 
sürün. 

 • Banyo sonrası cildinizi nemlendirmeyi 
asla unutmayın. Kış aylarında çok sıcak suy-
la yıkanma alışkanlığınız varsa cildiniz daha 
da kuruyacaktır, dikkat etmenizi öneririm.

Kendinize çok iyi bakın, haftaya görüş-
mek üzere…

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Kış tüm vücudumuz, özellikle 
cildimiz için zorlu bir dönemdir. 
Soğuk ve kirli hava cildimize büyük 
ölçüde hasar verir. Özellikle giysi-
lerle kapatamadığımız yüzümüz ve 
ellerimizde, yeterince nemlendiril-
mediğinde kuruma, kaşıntı ve pul-
lanma gibi sorunlar oluşur. Kapalı 
ortamlardaki ısıtıcıların sebep olduğu kuru hava da, cilde dış 
ortamdaki soğuk hava ve rüzgar kadar olumsuz etkiler oluşturur.

Soğuk havanın etkisiyle derimizdeki kan damarları büzüşür, 
kan dolaşımı yavaşlar ve derinin beslenmesi ve oksijenlenmesi 
azalır. Deri yüzeyini kaplayarak derinin nemlenmesini sağlayan 
yağ bezlerinin salgısı da azalır. Kuru hava bu süreci daha da 
destekler ve cilt sağlığı bozulur. Cilt bütünlüğünün bozulması, 
çeşitli mikroorganizmaların vücuda girişi için ortam hazırlar. 
Atopik ciltlerde egzama gibi sorunların tetiklenmesine neden 
olur.

Soğuk ve kuru hava şartlarının neden olduğu bu değişiklik-
ler, cildin daha hızlı yaşlanmasına ve kırışıklıkların da artmasına 
neden olur. Saçlar ve tırnaklar da benzer nedenlerle sağlığını 
kaybeder.

Cilt, saçlar ve tırnaklar, kış aylarında normal zamanlarda 
olduğundan daha fazla özene ve bakıma ihtiyaç duyar. Kapalı 
ortamların nemli tutulması sağlanmalı, dışarıda ise mümkün 
olduğunca eldiven ve benzeri koruyucular kullanılmalıdır. El 
yıkama ve banyo süre ve sıklıkları azaltılmalı, soğuk ve sıcak su 
kullanılmamaya özen gösterilmelidir. Her el yıkama ve banyo 
sonrası mutlaka nemlendiriciler kullanılmalıdır. Doğal, kimya-
sal madde içermeyen, yağ oranı yüksek nemlendiricilerle tüm 
vücudun, özellikle yüz ve ellerin nemlendirilmesi, cilt sağlığı 
için en önemli destektir. Hindistan cevizi yağı, nar çekirdeği 
yağı, Isırgan tohumu yağı, cilde, saç ve tırnaklara nemlendirme, 
oksijen radikallerinden koruma gibi destekler sağlayabilecek 
birkaç doğal üründen yalnızca birkaçı. 

Sağlıklı ve dengeli beslenerek, demir, magnezyum, çinko 
gibi mineraller ve biotin, A, D ve E vitaminleri gibi cilt için 
çok önemli mikro besleyicilerin mutlaka yeterince alınması çok 
önemli.

Cildinizi hem içten, hem de dıştan yeterince desteklediği-
nizde yaz kış ışıldamak mümkün.

K.G. Nevin Et. Al. Effect of Topical Application of  Virgin Coconut 
Oil on Skin Components and Antioxidant Status during Dermal Wound 
Healing in Young Rats. Skin Pharmacol Physiol 2010;23:290–297

Frederickson CJ. The neurobiology of zinc in health and disease. Nat 
Rev Neurosci. 2005 Jun;6(6):449-62.

Chandrasekaran NC. Permeation of topically applied Magnesium ions 
through human skin is facilitated by hair follicles. Magnes Res. 2016 Jun 
1;29(2):35-42.

Baccarin T Et Al.Potential Application of Nanoemulsions for Skin 
Delivery of Pomegranate Peel Polyphenols. AAPS PharmSciTech. 2017 
Nov;18(8):3307-3314

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

 • Klima, elektrikli soba ve kaloriferler ile ısıtılan kapalı alanlar, nemsiz kalarak cildin 
kurumasına ve çatlamasına neden olur. Bu durum da çeşitli  egzama türlerini tetikleyebilir. 
Bunun önüne geçmek için kapalı ve havasız ortamlarda oda nemlendiricileri kullanılabilir, 
kalorifer gibi ısıtıcıların üzerine ıslak havlu veya kap içerisinde su konulabilir ve ortam, 
günün belli saatlerinde havalandırılabilir. 

 • Soğuk havalarda sokağa çıkmak ve yürümek gerekiyorsa, özellikle 
kuru cilde sahip olanlar mutlaka nemlendirici kullanmalıdır. Ayrıca 
dış ortamda; yolda, otobüste, metroda veya ofiste, eller ve yüzdeki 
kuruluk fark edildiği anda nemlendirici uygulanmalıdır.

 • Yağlı ciltler soğuğa karşı dayanıklıdır. Ancak nem 
dengesini sağlamakta sıkıntı yaşar. Yağlı ciltlere 
sahip olanlar, yağ içerikli kremler kullanmak yerine 
nemlendirici kremler kullanmalı, bunu da gün içerisinde 

değil, uyumadan önce yapmalıdır.

 • Sağlıklı beslenme ile 
cildin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve 
doymamış yağların dengesini sağlanarak, 
cildin parlaklık kazandığı unutulmamalıdır.

 • Özellikle sabahları uykudan uyandıktan 
sonra eller ve yüz yıkanırken sıcak su ile 
başlanıp, durulama sırasında soğuk su 
kullanılabilir. Bu durum yüzde şok etkisi 
yaratarak kan dolaşımını hızlandırır. 

• Soğuk kış aylarında sıcak banyo cazip görünebilir. Ancak ortalama 20 dakikadan 
sonra sıcak su cildin yağ dengesini yok etmeye başlar. Bu nedenle kışın da duş 
alırken suyun sıcaklığı düşürülmeli ve banyo süresi 20 dakikayı geçmemelidir. 

Ayrıca banyondan sonra vücuda nemlendirici kremler uygulanabilir.

 • Dudakların yağ üretme özelliği 
olmadığından, ciltte kuruma eğilimi en fazla 

olan bölgelerdir. Bu nedenle özellikle 
dudaklarını nemlendirmelidir. Kuruyan 

dudaklar tükürükle ıslatılmamalıdır.

 • Kışın, soğuktan en fazla eller etkilenir. 
Ellerin soğuk su ve deterjan ile temasının 

söz konusu olduğu durumlarda mutlaka 
eldiven kullanılmalıdır. 

 • Peeling için en doğru zamanın 
kış mevsimi olduğu unutulmamalıdır.

 • Kışın cildiniz pul pul dökülüyorsa, bunu 
fondöten ile kapatmaya çalışmamalısınız. 

Aksine fondöten sürerek daha kötü 
görünmesine neden olursunuz.

 • Önlemlere rağmen cildiniz 
soğuktan etkileniyorsa 

dermatoloji uzmanına 
başvurmayı ihmal etmeyiniz.

REFERANSLAR:  https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/cildiniz-10-adimda-kis-soguklarindan-koruyun/

Kış aylarında rüzgar ve soğuğun 
etkisiyle ciltte kuruluk ve pullan-
malar artar. Özellikle ipek gibi cildi 
olan çocuklarımızın cildi için ayrıca 
özen göstermeliyiz. Alerjik bünyesi 
olan çocuklarda genelde ilk sinyal 
ciltlerinden geliyor. Kış aylarında 
çocuklarımızın cildi için dikkat 
edebileceğimiz bazı konuları şöyle 
derlemek istedim;

3 Banyo sonrası çocuklarımızın 
vücudunu hafif nemli iken yağ veya 
nemlendirici krem ile nemlendirme-
liyiz. 

3 Şayet cildinde pullanma his-
sederseniz gün içerisinde de nemlendirmeyi ihmal 
etmeyiniz.

3 Sadece yaz ayında değil kış ayında da su 
tüketimine teşvik etmek çok önemli. Su cilt sağlığı 
için çok önemli bir faktördür.

3 Egzeması olan çocukların kış aylarında soğuk 

havanın etkisiyle rahatsızlığının 
artma ihtimali yüksektir. Bu sebeple 
yediklerine dikkat etmekte fayda var. 
Alerjisi olan bir şey tüketip tüketme-
diğine dikkat etmeliyiz.

3 Ayrıca çocuklarımızın vücu-
dunu ve cildini içten de desteklemek 
çok önemli. Bunun için Omega 3 ve 
D vitamini takviyesi kullanmakta 
fayda sağlayabilir. 

3 Rüzgarlı ve soğuk havalarda 
çocuklarımızın ellerinin kuruma-
ması için eldiven kullanmayı ihmal 
etmeyiniz. 

Tüm bunların dışında kızımın cilt 
sağlığının benim için ekstra bi anlamı var Kendimi 
keyifsiz hissettiğim zaman gidip kızıma bi sarılı-
yorum, onun o yumuşacık yanaklarına ve ellerine 
dokunuyorum ve modumu yükseltiyorum, deneme-
yen varsa tavsiye ederim. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle.. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Soğuk havalar iyice kendini göstermeye başladı. Vücudumuzda 

soğuklardan en fazla etkilenen bölge ise cildimiz… Bu yazımda sizlere 
cilt sağlığımıza destek olacak hindistan cevizinden ve Hindistan cevizi 
yağından bahsedeceğim.

Hindistan cevizi (Cocos nucifera), palmiyegiller (Arecaceae) 
familyasından tropik bölgelerde yetişen meyvesi yenen bir palmiye 
türü. Tropikal bölgelerde yetişiyor. Hindistan cevizi meyvelerinin 
gıda ve eczacılık olarak belgelenmiş tarihsel kullanımı ise yaklaşık 
4000 yıl önceye dayanıyor. Hindistan cevizi yağının ise cilt bakımın-
dan, saç bakımına, yemeklerde kullanmaya ve yağ yakmaya kadar pek çok alanda kullanımı mümkün.

Araştırmalarda Hindistan cevizi yağının cildin nemlendirilmesinde anlamlı bir etkisi olduğu ve yapısında 
bulunan laurik asit sayesinde yıpranmış saç uçlarına bakım yaparak yumuşak ve parlak bir görünüm kazanıl-
masına yardımcı olduğu bildiriliyor.

Hoş bir kokuya sahip olduğu için doğal bir kozmetik ürün olarak da tercih ediliyor. Antiinflamatuvar 
(yangı giderici) özelliği olduğundan romatizmal ağrılarda, kas ve eklem sorunlarında haricen, destek amaçlı 
da kullanılabiliyor. Hindistan cevizi yağının Alzheimer hastalığında potansiyel kullanımı ile ilgili de litera-
türde birçok veri bulunuyor.

MCT (Orta Zincirli Trigliserid) içeriğinden dolayı malnutrisyonu (beslenme bozukluğu) ve lipid malab-
sorpsiyonu (yağ emilim bozukluğu) olan hastalarda da dahilen kullanılabiliyor.

Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…
Referanslar: https://supplementansiklopedisi.com/coconut-oil-hindistan-cevizi-yagi-nedir/• Ernesto Hernandez Pharmaceutical and 

Cosmetic Use of lipids Texas A&M University, College Station, Texas. • Agero AL, Verallo-Rowell VM (September2004). A randomized 
double-blind controlled trial comparing extra virgin coconout oil with mineral oil as a moisturizer for mild to moderate xerosis. Dermatitis 
15 (3): 109-16. • Rele, A; Mohile, R (2003). Effect of mineral oil, sunflower oil and coconout oil on prevention of hair damage’ Journal of 
cosmetic science 54 (2): 175-192 • A.M.Marinai Y.B. Che Man and I.Amin. Virgin coconout oil. Emerging functional food oil. Trends in 
Food Science&Technology 20 (2009) 481-487. • K.G. Nevin T. Rajamohan. Effect of Topical Application of Virgin Coconout Oil on Skin 
Components and Antioaxidant Status during Dermal Wound Healing in Young Rats. Skin Pharmacol Physiol 2010;23:290-297. • Michael 
Raffii, MD, PhD, Coconout oil and Alzheimer’ s Disease Cooperative Study July 2012 No: 44. • K.G Nevin, T. Rajamohan. Virgin coconout 
oil supplemented diet increases the antioxidant status in rats. Food Chemistry 99 (2006) 260-266. • Intahphuak S, Khonsung P, Panthong A. 
Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of virgin coconout oil. Pharm Biol. 2010 Feb;48 (2) 151-7.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr
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Aksaray               4°C 7°C

Ankara                 1°C 3°C
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Karatay’dan Kulu’ya uzanan tarım arazilerinde yaşanan su kıtlığı sorununa çözüm bulunmasının 
önemine dikkat çeken Kağnıcıoğlu, “Bölgemize su gelene kadar su sorununu gündemde tutacağız” dedi

‘Dünya tersine dönse
dahi vazgeçmeyiz!’

Türkiye’nin en büyük tarım 
arazilerinin yer aldığı önemli böl-
gelerden olan Konya Ovası, özel-
likle tahıl ürünleri konusunda 
ülkenin ihtiyacına büyük ölçüde 
cevap verebilen bir potansiyele 
sahip. Ancak buna karşın, bazı 
bölgelerde tarım arazilerinin bir 
bölümünün sulanamaması, Kon-
ya bölgesinin potansiyelini tam 
olarak kullanmasını engelliyor. 
Sulanabilir arazilerin artırılma-
sı gereken bölgelerin başında da 
Altınekin bölgesi geliyor. 779 bin 
dekar araziden oluşan Altınekin 
bölgesi, buğday ve arpa başta ol-
mak üzere birçok ürün yetiştirilen 
önemli bir tarım arazisi olan bölge 
olarak dikkat çekiyor. Altınekin’e 
Türkiye’nin en büyük arazisine 
sahip ilçelerinden biri olan Cihan-
beyli ile Kulu ve Sarayönü de ekle-
nince, bu bölgenin tamamı önemli 
tarım arazilerinin olmasıyla kendi-
ni gösteriyor. Ancak bölgenin en 
büyük sorunu olan su konusunda 
herhangi bir adım atılmaması, böl-
ge çiftçisini tedirgin ediyor. Çünkü 
her geçen yıl bölgede yeraltı suyu 
çekiliyor. Bu durum çiftçinin arazi-
lerini verimli bir şekilde kullanma-
sını engellerken girdi maliyetlerini 
de artırıyor.

SU GELMEZSE ALTINEKİN 
‘ATILEKİN’ OLACAK

Altınekin Ziraat Odası Başkanı 
Bekir Kağnıcıoğlu göreve geldikle-
ri günden bu yana bölgenin su ih-
tiyacına dikkat çektiklerini ve bu 
doğrultuda çalışmalar yaptıklarını 
ifade ederek, “Göreve geldiğimiz 
günden bu güne dış havzalardan 
Konya’nın kuzeyi dediğimiz Altı-
nekin , Cihanbeyli, Kulu ve Kara-
tay bölgesinin su ihtiyacı olduğunu 
yetkili isimlere göreve geldiğimiz 
günden bugüne kadar ifade ediyo-
ruz.  Bizim ilçemizin ilçesi Altıne-

kin. Altın gibi ilçe. Eğer Altınekin 
ve bölgesine dış havzalardan su 
getiremezsek Altınekin’in ismini 
değiştirmemiz lazım. Çünkü su 
gelmediği zaman topraklar altın-
lığını yitirir ve atıl vaziyete geçer. 
Altınekin ve bölgesine dış havza-
lardan mutlaka su gelmesi gereki-
yor. Çünkü bölgede 10-12 desen 
ürün yetişiyor. Su olmazsa yıllarca 
emek emeğe bu seviyeye gelmiş 
olan Altınekin’deki tarımsal bi-
rikim ve hafıza bir anda yerle bir 
olacak” dedi.

YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR
 NETİCE VERDİ

Yetkili tüm birimlere dosya 
dosya raporlar sunduklarını ve 
nihayetinde olumlu bir neticeye 
vardıklarını dile getiren Altınekin 
Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnı-
cıoğlu, “Bizler yetkililer ile görü-
şerek su talebimizi belli bir yere 
kadar getirdik. Bizlerin çağrısına 
PANKOBİRLİK Başkanı Recep 
Konuk da Konya’nın kuzeyine su 
getirmesi gerektiği ile ilgili açıkla-
malarda ve desteklerde bulundu. 
DSİ’nin hazırladığı bir çalışma var. 

Ermenek ve Akçay barajlarından 
Konya bölgesine su transferleri 
yapılacak.  Bu su Konya Bölgesine 
akarken, Altınekin’de bu projeni 
içerisine dahil. Bizim çabamız ve 
çalışmalarımız sonucu bu projeye 
Altınekin dahil oldu. Bu projeye 
biranca başlayarak, bölgeye suyu 
biran önce suyu akıtmamız lazım. 
Bizler hem oda olarak, hem de çift-
çilerimiz bu projenin biran önce 
hızlanmasını istiyoruz. Altınekin, 
Cihanbeyli, Kulu, Sarayönü gibi bu 
bölgelere dış havzalardan su geti-
rilmeli. Ermenek Barajı, Akçay ve 
Kızılırmak’tan gelecek suya talibiz. 
Kızılırmak’taki suyu kış aylarında 
bize verebilirler. Yaz aylarında o 
bölge yine Kızılırmak suyunu kul-
lanır, o bölgedeki çiftçiler de mağ-
dur olmaz. Kış aylarında o su boşa 
akıyor. Bizler suyun kullanılmadığı 
kış aylarında bölgemize baraj ve 
gölet inşa edilerek getiren suyun 
depolanarak, yer altı suyunun bes-
lenmesini istiyoruz. Konya’nın ku-
zeyine Kızılırmak ve Ermenek’ten 
su getirir ise, topraklarımız suya 
kavuşmuş olur.  Bölgede bulunan 

güzel ve verimli topraklar var, 
ancak te eksikliği bu toprakların 
su. Su olmazsa bizler bölgemizde 
tutunamayız. Su olmazsa topra-
ğımızı nasıl işleyeceğiz? Sulu tarı-
mın olmadığı yerde geçim olmaz. 
Bu devirde sulu tarım yapamayan 
çiftçi ne kendisinin istihdamını 
yapabilir, ne de başka birisinin 
istihdamını yapabilir. Bizler suyu 
oldukça önemsiyoruz ve suyun bir 
an önce bölgemize ve çevresine 
getirilmesini istiyoruz. Güçlü bir 
hükümetimiz var. Güçlü bir devle-
timi var. Su devletimiz için hiçbir 
şey değil. Siyasetçilerimizin su ta-
lebimizi dikkate almalarını istiyo-
ruz” dedi.

‘BÖLGEMİZE BİRAN
ÖNCE SU İSTİYORUZ’

Altınekin bölgesine biran önce 
su istediklerini ifade eden Kağnı-
cıoğlu, “Su konusunda yetkiler ile 
görüşmelerimizi gerçekleştiriyo-
ruz. Yetkililer bizlere suyun şu ta-
rihte yada şu zaman gelecek diye 
bir ifade kullanmıyorlar. Ancak 
bizler bölgemize suyu biran önce 
yetkililerden istiyoruz. Suyun bi-
ran önce bölgemize gelmesi gerek-
tiğine inanıyoruz.  Ben ve ekibim 
her yıl kış aylarında Altınekin’in 
köy ve mahallerini geziyorum. 
Çiftçilerimizin sorunlarını dinliyo-
rum. Çiftçilerimiz sorunlarını ve 
taleplerini dinliyoruz. Çiftçileri-
miz bizlere en çok su sıkıntılarını 
dile getiriyor ve bu su sorununun 
da biran önce çözülmesini istiyor. 
Altınekin’de bulunan vatandaşla-
rımız geçimlerini tarım ile gerçek-
leştiriyor. Altınekin’de altın gibi 
ürün yetiştirmek için su istiyoruz. 
Sesimizi bölge siyasetçilerin duy-
masını ve bölgemize biran önce su 
getirilmesini istiyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu
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Şehitlerimizin aziz hatıraları yaşatılıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından İstiklal Harbi’nde şe-
hit olan ecdadımızın aziz hatırası 
için yaptırılan ve büyük ilgi gören 
İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’ni 
2018 yılında 704 bin 500 kişi zi-
yaret etti. Abideyi açıldığı günden 
bu yana ziyaret edenlerin sayısı ise 
4 milyon 904 bin 500 kişiye ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediye-
si İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, 
2018 yılında da Konya’da en fazla 
ziyaret edilip ilgi gören mekânlar-
dan biri oldu. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, vatanımızda huzuru tesis 
etmek için canını veren binlerce 
şehidimize saygı göstermek ve on-
ların gelecek nesiller tarafından da 
bilinip tanınması açısından İstiklal 
Harbi Şehitleri Abidesi’ne büyük 
önem verdiklerini söyledi. 

2018’DE 704 BİN 500 
KİŞİ ZİYARET ETTİ 

Başkan Altay, bu önemin far-
kında olan Konya’dan ve Konya 
dışından yüz binlerce kişinin de 
burayı ziyaret ettiğini söyleyerek, 
“Gerek mimarisi gerekse de ma-

nevi iklimiyle ziyaretçilerini bir 
hayli etkileyen İstiklal Harbi Şe-
hitleri Abidesi’ni 2018’de 704 bin 
500 kişi ziyaret etti. Abideyi açıldı-
ğı 17 Aralık 2008’den bu yana zi-
yaret edenlerin sayısı ise 4 milyon 
904 bin 500 kişiye ulaştı” dedi. 

ŞEHİTLERİN İSİMLERİNE 
İNTERNETTEN DE ULAŞILABİLİYOR 

Şehitler Abidesi’nde başta İs-
tiklal Harbi olmak üzere; 1. Dünya 
Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış 
Harekâtı ve iç güvenlik sırasında 
vatan uğruna canını feda eden 
şehitlerin isimlerinin yer aldığı iç 
avlu, Konya’nın o dönemindeki 
sosyal yapısını anlatan müze, ta-
rihteki 16 Türk devletinin bayrak-
larının yer aldığı havuzlu yol ve 
Gaziler Lokali yer alıyor. 

Mevlana Türbesi ile Mevlana 
Kültür Merkezi arasında yer alan 
İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’ni 
ziyarete gelemeyenler, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin internet 
sayfasından abideyle ilgili bilgiye 
ve şehitlerin isimlerine ulaşabili-
yor.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya İl Başkanlığı’nın düzenlediği vefa programında geçmişten günümüze AK Parti’ye hizmet 
edenler biraraya getirildi. Toplantıda AK Parti’nin vefa ve samimiyet partisi olduğuna dikkat çekildi

‘Vefa başarıyı getirdi’

AK Parti Konya İl Teşkilatı ta-
rafından Selçuklu Kongre Merke-
zi’nde ‘Vefa Yemeği’ düzenlendi. 
Programa AK Parti Konya Milletve-
kili Genel Başkan Yardımcısı Leyla 
Şahin Usta, AK Parti Konya Mil-
letvekilleri Tahir Akyürek, Gülay 
Samancı, Hacı Ahmet Özdemir, 
Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
AK Parti İl Kadın Kolları Başka-
nı Esra Doğan, AK Parti İl Gençlik 
Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Önceki dönem 
milletvekilleri, Belediye Başkanları, 
STK ve Oda Başkanları ile çok sayı-
da teşkilat mensubu katıldı.

‘AK PARTİNİN 
BAŞARISININ ARKASINDA VEFA 

VE SAMİMİYET VARDIR’
AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı ve Konya Milletvekili Ley-
la Şahin Usta , AK Partinin başarı 
öyküsünde  vefa ve dava sevdası 
olduğuna dikkat çekerek, “ AK Par-
timizin kurulduğu günden bu güne 
kadar, bu teşkilatın içinde olan gö-
nül dostlarından, gönüllere dokun-
duğumuz her kadememize kadar 
gösterilen vefanın karşılığı hiç şüp-
hesiz ki 2002 yılından beri girdiği-
miz her seçimde çıkan zaferlerdir.  
AK Partimizin başarı öyküsünde bu 
vefa ve dava sevdası vardır. Partimi-
zin 17 yıldır iktidar olmasında, bu-
gün bu masaların etrafında ve tüm 
ülkemizde bu sevdaya gönül vermiş 
her bir dava arkadaşımızın teker te-
ker payı vardır. AK Parti bayrağımı-
zın 17 yıldır dalgalanmasının ardın-
da kurulduğumuz günden beri bu 
dava için ter akıtan büyüklerimizin, 
arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, 
evlatlarımızın emeği yatmaktadır” 
dedi.

‘BİZİM DAVAMIZDA ASLA VE ASLA 
PES ETMEK YOKTUR’

AK Parti’de öne çıkan, en mü-
him unsurlarından birinin vefa ol-
duğuna dikkat çeken Usta, “ Biliyor 
ve inanıyoruz ki gençliğimiz bu vefa 
erdemine ulaştığı an, davasına sa-

dık, vatanına ve milletine aşık, Rı-
za-i İlahi’yi gözeten bir nesil ortaya 
çıkacaktır. İşte bu tecrübe ve genç-
liğin dinamizminin birleştiği güç ile 
Türkiye, bugünden çok daha geliş-
miş bir yere gelecektir. Önümüzde 
çok önemli bir dönüm noktası var. 
Bu hedeflerimize giden yolda bütün 
teşkilatlarımıza çok önemli rol düşü-
yor. Ana kademe, kadın ve gençlik 
kolları olarak çok iyi bir şekilde yerel 
seçimlere hazırlanacağız. Konya’mı-
zın AK Parti’ye olan sevdasını, ve-
fasını bir kez daha göstermek için, 
liderimizin dediği gibi durmadan, 
yorulmadan ev ev, kapı kapı dolaşa-
rak yerel seçimlerde de yine en yük-
sek oylarla, inşallah belediye seçim-
lerini kazanacağız. Ben inanıyorum 
ki bunun için her birimiz üzerine ne 
düşünüyorsa yapacaktır. Çok iyi bi-
liyoruz ki asıl olan davadır ve büyük 
davalar büyük adamların omuzla-
rında yürür. AK Partimizin davası 
ise tevazudur, her zaman daha çok 
çalışmaktır. Bizim davamızda asla 
ve asla pes etmek yoktur. Üste-
lik bugünümüz, dünümüzden çok 
daha heyecanlı” ifadelerini kullandı. 

‘DÜNYA LİDERİ İLE YOL 
YÜRÜYORUZ’

Recep Tayyip Erdoğan gibi son 
yüzyıla damgasını vurmuş, dün-
ya lideri ile yol yürüdüklerine dik-
kat çeken Usta, “ Öncelikli olarak 
geçtiğimiz dönemi en iyi şekilde 
değerlendirmeli, hasar tespitimi-
zi yaptıktan sonra eksikliklerimizi 

tamamlayarak bu seçim dönemi-
mizde koşar adımlarla yolumuza 
devam etmeliyiz. Milletimizle bağı-
mızı güçlü tutarak, her doğan günle 
beraber kendimizi de tazeleyerek 
İnşallah bundan sonra da ülkemiz-
de yeniliğin, reformun ve geleceğin 
partisi olmayı sürdüreceğiz. AK Par-
ti ailesi kuruluşundan bu yana her 
zaman oy oranını arttırarak yoluna 
devam etti. Hamdolsun her zaman 
çıtayı daha yükseğe taşıyarak yolu-
muza devam ediyoruz. Bu zaferlere 
ancak birlikte çalışarak ulaştığımızı 
asla unutmuyoruz. Biz birlikte olun-
ca güçlü bir aileyiz. Bireysel isim-
lerimizle değil, Partimiz, milletimiz 
adına buradayız. Koltuk sevdasına 
düşmeden tüm samimiyetiyle bu ai-
lenin bir ferdi olmayı sürdüreceğiz. 
Konya’mızda her zaman bir önce-
kinden daha yüksek oy alarak alnı-
mızın akıyla çıktığımız seçim zafer-
lerimize bir yenisini 1 Nisan sabahı 
ekleyeceğiz inşallah. Gerek Büyük-
şehir gerekse de tüm ilçelerimizde 
görülmemiş bir yüksek oy oranına 
ulaşarak güçlü ailemizle birlikte bu 
yolculuğu sürdüreceğiz. Biz Recep 
Tayyip Erdoğan gibi son yüzyıla 
damgasını vurmuş, dünya lideri ile 
yol yürüyoruz. Bizim siyasi anlayı-
şımızda insanları ötekileştirmek, 
bölgesel-ırksal milliyetçilik, inançsal 
milliyetçilik asla ve asla yoktur. Ay-
rıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla 
siyaset yapıyoruz. Biz, yaratılmışla-
rın en şereflisi olan insan üzerinde 

siyaset yaparken herkesi kucaklıyo-
ruz. Hiç kimseyi ötekileştirmedik, 
ötekileştirmeyeceğiz. Hiç kimseyi 
siyasi görüşü, ırkı, kılık kıyafet ve 
inancından dolayı yadırgamadan, 
tüm vatandaşlarımıza eğileceğiz” 
dedi.

‘AK PARTİ VEDA PARTİSİ DEĞİL, 
VEFA PARTİSİDİR’

AK Parti’nin kuruluşundan iti-
baren attığı her adımı, uyguladığı 
her politikayı, milletle birlikte ha-
yata geçirdiğini ve böylece de 16 
yıldır girdiği her seçimden zaferle 
çıktığını ifade eden Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, AK Parti’nin 16 yıldır milletin 
gönlünde olmasının sırrının vefa 
olduğunu ifade etti. Altay ‘’Bugün 
burada bir araya gelerek aslında, 
31 Mart akşamına kadar durmadan, 
yılmadan çalışacağımızın ve inşallah 
31 Mart gecesinde de Sayın Cum-
hurbaşkanımıza, partimize, şehri-
mize ve tabii ki milletimize yakışır 
bir sonucu sunmanın sözünü de 
vermiş oluyoruz. İnşallah önümüz-
deki günlerde ilçe belediye başkan 
adaylarımızın da açıklanmasıyla bir-
likte hepimiz seçim çalışmalarımıza 
başlamış olacağız. AK Parti ailesi 
olarak hedefimiz 1 Nisan sabahında 
hem Büyükşehirde hem de 31 ilçe-
mizde partimizin bayrağını dalga-
landırmak. Bunun için de buradaki 
her birimize önemli görev düşüyor. 
Hep birlikte, bütün teşkilatlarımızla, 
kadın ve gençlik kollarımızla, ma-

halle temsilcilerimizle durup din-
lenmeden, bütün hemşehrilerimize 
ulaşacağız ve davamızı, projelerimi-
zi anlatacağız. İnşallah 1 Nisan sa-
bahından itibaren de Konyamı-
zı gelecek vizyonuna hep birlikte 
taşıyacağız. AK Parti’nin 16 yıldır 
milletin gönlünde olmasının sırrı 
vefadır.  AK Parti bir veda partisi 
değil, bir vefa partisidir. Diğer siyasi 
partileri görüyorsunuz. Özellikle de 
adaylık söz konusu olduğunda tabiri 
caizse onların çarşıları karışıyor. Ay-
rışmalar ve ötekileştirmelerle başlı-
yor, hakaretlerle devam edip parti-
den ihraçlarla süreç tamamlanıyor. 
Ama AK Parti’de elhamdülillah 
böyle bir durum olmadı, olmaz da. 
Aday belirleme noktasında partimi-
zin bugüne kadar uyguladığı sistem 
herkesçe malum. 

Genel merkezimiz liyakat esa-
sıyla çok geniş istişareler ve titiz 
çalışmalar neticesinde adaylarımızı 
belirliyor. Böyle olunca da ben ne-
den aday olmadım denmiyor. İşte 
bu salondaki tablo da bunun bir 
göstergesi. Bizler, 31 Mart akşamı-
na kadar başkanlarımızın yaptıkla-
rıyla, adaylarımızın birikimleriyle, 
projeleriyle, milletvekillerimiz ve 
teşkilatlarımızın gayretleri ile tüm 
enerjimizle sahada olacağız. Şun-
dan eminiz, bizim milletimiz feraset 
ve basiret sahibidir. İşi ehline verir. 
Yeter ki milletin gölüne girmeyi bi-
lelim ve samimiyetle çok çalışalım, 
gayret edelim’’ ifadelerini kullandı.

31 MART’TA ZAFERİMİZE YENİSİNİ 
EKLEYECEĞİZ 

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun da ko-
nuşmasında 31 Mart yerel seçimle-
rine ilişkin değerlendirmelerde bu-
lunarak, bu seçimde de AK Parti’ni 
başarılarına bir yenisini daha ekleye-
ceğini kaydetti. Sorgun, “Bize düşen 
samimiyet, gayret ve tevazu ile ça-
lışmak, neticeyi Allah tayin edecek. 
Biz duruşumuzu bozmayalım. Asla 
başkalarına benzemeyelim. Milleti-
miz ne takdir ederse ona boynumu 
bükeceğiz. Cenab-ı Allah neyi murat 
ederse, hepimizin boynu kıldan ince. 
Seçim sürecinde asla birine benze-
meden, dava şuurundan sapmadan 
bu bilinci kaybetmemek” dedi.

İLK GÜNDEN BU GÜNE 
KONYA PARTİMİZE VE

 DAVAMIZA SAHİP ÇIKTI
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 

Angı da partisinin 17 yılda ülkenin 
kalkınmasına büyük katkıda bulun-
duğunu, durmadan, hız kesmeden 
yurdun her yanına hizmet götür-
düğünü anlatarak, “ Bu dava bu 
yürüyüş, bu milletin asıl yürüyüşü. 
Bulunduğumuz çoğrafyanın umudu. 
17 yıldan beri kat edilen mesafeler 
ortada. Türkiye şahlanış dönemine 
Mart ayındaki seçimler ile yeniden 
faz dönemine geçecek. İlk günden 
bu güne Konya partimize ve dava-
mıza sahip çıktı. Bugün de sahip çık-
maya devam ediyor. Mart ayında da 
en yüksek desteğiyle bu sahip çıkışı-
nı gösterecek ve yolumuza tüm yerel 
hizmetlerle, hükümetimizin ortaya 
koyduğu politikalarla, milletvekille-
rimiz, ilçe başkanlarımız ve belediye 
başkanlarımızla, teşkilat mensupla-
rımızla yoğun tempoda hep birlik-
te koşacağız. Çünkü biz bu ülkeyi 
seviyoruz. Önce Memleket, önce 
Millet sevdalıları olarak bu yolda yü-
rüyüşümüz Cumhurbaşkanımız ve 
AK Parti Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü gönül 
çalışmalarında hep birlikte olmak 
durumundayız” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Leyla Şahin Usta Ahmet Sorgun Uğur İbrahim  Altay Hasan Angı

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 
vefa programı Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.



Son yağışlar Konya bölgesindeki barajlara ve su depolamalarına da yaradı. Güncel rakamlara göre en yüksek doluluk oranı Beyşehir Gölü 
(yüzde 65), en düşük doluluk oranı Damlapınar Barajı ve sulamasında bulunurken (yüzde 5) ortalama doluluk ise yüzde 31,1 olarak hesaplandı

Ortalama doluluk yüzde 31!
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Türkiye’nin son günlerde al-
dığı yağışlar, barajlara ve su de-
polamalarına yaradı. 

Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye 
genelinde Aralık ayında baraj-
lardaki doluluk oranlarındaki 
artışa dikkat çekerek, “2017 yı-
lının sonu itibarıyla işletmedeki 
115 enerji maksatlı barajda do-
luluk oranı yüzde 35,4 iken geç-
tiğimiz aralık ayında işletmedeki 
122 barajdaki doluluk oranı yüz-
de 38,6’ya çıktı. Önceki yıl sonu 
işletmedeki 236 sulama mak-
satlı barajda doluluk oranı yüzde 
31,2 olarak gerçekleşmişti. 

Geride kalan aralık ayında 
işletmedeki 242 sulama barajın-
da doluluk oranı yüzde 37,6’ya 
ulaştı. Aralık 2017’de işletme-
deki 91 içme suyu, 236 sulama, 
115 enerji maksatlı depolama 
tesisinde (göller hariç) doluluk 
oranı yüzde 35,2 iken Aralık 
2018’de işletmedeki 95 içme 
suyu, 242 sulama, 122 ener-
ji maksatlı depolama tesisinde 
yüzde 38,6’yı buldu” açıklama-
sında bulunmuştu. Konya bölge-
sinde de güncel rakamlara göre 
en yüksek doluluk oranı Beyşe-
hir Gölü (yüzde 65), en düşük 
doluluk oranı Damlapınar Ba-
rajı ve sulamasında bulunurken 
(yüzde 5) ortalama doluluk ise 
yüzde 31,1 olarak hesaplandı

KONYA DA NASİBİNİ ALDI
Konya bölgesinde de etkili 

olan yağışlarla birlikte baraj-
lardaki doluluk oranların arttığı 
tahmin ediliyor. DSİ 4. (Konya) 
Bölge Müdürlüğü’nden alınan 
bilgiler göre, Konya bölgesinde 
bulunan barajlardaki doluluk 
oranları; Apa Barajı yüzde 14, 
Beyşehir Gölü yüzde 65, Altına-
pa Barajı yüzde 11, Sille Barajı 
yüzde 56, Çavuşcu Gölü yüzde 
11, İvriz Barajı yüzde 38, Suğla 
Gölü yüzde 38, Derebucak Ba-
rajı 32, Bağbaşı Barajı yüzde 44, 
Damlapınar Barajı ve sulaması 

yüzde 5 ve Bozkır Barajı yüzde 
29 olarak hesaplandı. 

DAHA DA ARTACAK
Bölgedeki baraj ve su depo-

lamalarındaki suyun bahar ayına 
kadar daha da artması bekleni-
yor. Özellikle kırsal bölgelerde 
ve dağlarda yağan kar, henüz 
tam anlamıyla eriyerek barajla-
ra ve su depolamalarına gelmiş 
değil. Bu karların erimesiyle bir-
likte barajlara ve su depolamala-
rına katkı sağlayacağı, bu sayede 
doluluk oranlarının daha da ar-
tacağı tahmin ediliyor. 

2018 YILINDA 1272 METRELİK 
SONDAJ YAPILDI

DSİ 4. (Konya) Bölge Mü-
dürlüğü’nün enerji, sulama 
suyu, içme-kullanma suyu ve 
taşkın koruma tesisi yatırımları 
ise 2018 yılında da devam etti. 
Yapılan yatırımlarla ülke eko-
nomisine katkı sunmak, tarım 
arazilerine can vermek  ve bölge 
insanının yaşam standartlarını 
yükseltmek hedefleniyor.

 Bu kapsamda DSİ Bölge 
Müdürlüğü’nden yapılan açık-
lamada, 3. Sondaj Şube Müdür-

lüğünce yürütülen su sondajı 
çalışmalarının aralıksız sürdüğü 
belirtildi. Yapılan çalışmalar so-
nucunda, 2018 yılı içerisinde su-
lama amaçlı olarak Meram Yata-
ğan Sulama Kooperatifine 150 
metre derinliğinde 2 adet (34 
L/s), Altınekin Akçaşar Sulama 
Kooperatifine 236 metre derin-
liğinde 1 adet (25 L/s), Karatay 
Yarma Sulama Kooperatifine 
336 metre derinliğinde 1 adet 
(33 L/s) olmak üzere toplamda 
4 adet su sondaj kuyusu açılmış 
ve 870 metrelik iş gerçekleştiril-

miştir. Ayrıca Beyşehir Hüyük’te 
150 metre derinliğinde 1 adet 
araştırma kuyusu, Aksaray Bağlı 
Beldesinde boya deneyi için 50 
metre derinliğinde 1 adet kuyu 
açıldı. Son olarak Aksaray Bele-
diyesi’ne içme ve kullanma suyu 
temin etmek amacıyla 100 met-
re derinliğinde 2 adet su sondaj 
kuyusu açılmış ve 100 L/s su 
elde edildi. Buna göre, 2018 yılı 
içerisinde sulama, içme-kullan-
ma ve araştırma amaçlı olarak 
toplamda 8 adet kuyu açılarak, 
1272 metrelik iş yapıldığının bil-

gisi verildi. 
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji 8. Bölge Müdür-
lüğü’nden alınan bilgilere göre, 
Konya’da yağışların devam ede-
ceği tahmin ediliyor. Buna göre 
bugün yağmur beklenirken, 
haftasonu da devam edecek 
olan yağmur sıcaklıkların düş-
mesiyle kendini kara bırakacak. 
Önümüzdeki pazar gününden 
itibaren Konya bölgesinde kar 
beklenirken, sıcaklıklar mevsim 
normallerinde seyredecek. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Son dönemlerdeki yağışların barajlara olumlu katkısı oldu. Henüz erime-
yen karların erimesiyle bu katkının daha da artması bekleniyor.

DSİ Bölge Müdürlüğü 2018 yılı içerisinde sulama, içme-kullanma ve araştırma amaçlı olarak 
toplamda 8 adet kuyu açarak, 1272 metrelik iş yaptı.
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Gönüllü ekip yayladaki
köpeklere yiyecek götürdü

Otomobil toprak alana 
çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kar yağışının etkili olduğu 
Yalıhüyük ilçesine bağlı Gölcük 
yaylasında köpeklere yiyecek 
götürüldü. Yoğun kar yağışı ne-
deniyle yiyecek sıkıntısı çeken 
Göklük Yaylası’ndaki köpekle-
re, İlçe Tarım Müdürü Mevlüt 
Semerci, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Müdürü 
Murat Yılmaz ile polis memuru 
Gökhan Keni’den oluşan gö-
nüllü ekibi yiyecek götürdü. Kış 
ayının gelmesi ile boşalan yayla 
evlerinde nöbet tutan köpeklere 
yiyecek dağıtan ekip adına ko-
nuşan Mevlüt Semerci, gönül-
lülük esasına dayanan amaçları-
nın sahipsiz köpekleri korumak 
olduğunu söyledi.

Zaman zaman böyle etkinlik 

yaptıklarını ifade eden Semerci, 
Konya-Antalya yol ayrımı Boz-
kır-Karaman yolundan geçen 

sürücülerden yayla etrafında 
bulunan köpeklere yiyecek ver-
melerini istedi.  n AA

Aksaray’da otomobilin yol 
kenarında bulunan toprak alana 
çarpması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yara-
landı. Kaza, saat 11.30 sıralarında 
Aksaray Ihlara yolu Kireçlik mev-
kiinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Davut Ö. (38) idaresin-
deki 68 RA 623 plakalı otomobil, 
sürücünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu yol kenarında 
bulunan toprak alana çarptı. Kaza-
da sürücü Davut Ö. ile otomobilde 
bulunan Aşire Ö. (60) yaralandı. 
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiple-
rince Aksaray Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 
Aşire Ö’ün sağlık durumunun ağır 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.  n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN
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Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
4 Ocak 2019 Cuma  • Yıl: 11 • Sayı: 3536

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.
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S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi sonucu yaşanan don olayı, sabah saatlerinde meydana 
gelen sille birleşince kazalar kaçınılmaz oldu. Şehir merkezinde ve şehirlerarası yollarda çok sayıda kaza meydana geldi

Önceki gece hava sıcaklığının 
-8 dereceye kadar düştü. Sabahın 
ilk ışıklarıyla birlikte şehir genelin-
de etkili olan yoğun sis ise görüş 
mesafesini zaman zaman 3 met-
reye kadar düşürdü. Yoğun sis ve 
yollarda meydana gelen gizli buz-
lanma nedeniyle Konya genelinde 
ve şehirlerarası yollarda çok sayıda 
trafik kazası meydana geldi. Kaza-
larda can kaybının yaşanmaması 
ise tek teselli oldu.

ZİNCİRLEME KAZALAR
 ARDI ARDINA GELDİ

Konya’da sabah saatlerinde ya-
şanan yoğun sis ve gizli buzlanma 
kazaları da beraberinde getirdi. 
Özellikle trafiğin sabah saatlerinde 
yoğun olduğu bölgelerden zincirle-
me kaza haberleri ardı ardına geldi. 

İstanbul Yolu Mobilyacılar Kav-
şağı’nda meydana gelen trafik ka-
zasında gizli buzlanmaya yoğun 
sis de eklenince araç sürüşücü di-
reksiyon hakimiyetini kaybederek 
yol kenarındaki bariyerlere çarptı. 
Kaza sonrasında bariyerlere çar-
pan otomobil asılı halde kalırken, 
kırılan korkuluk demirleri de yola 
savruldu. Aynı mevkide yaşanan 
ikinci trafik kazasında da yine gizli 
buzlanma nedeniyle kayganlaşan 
yolda aracın kontrolden çıkması so-
nucu meydana geldi. Kazazedelerin 

yardımına ilk olarak yoldan geçen 
diğer araçların sürücüleri koşarken, 
kazada hafif yaralanan bir otomobil 
sürücüsü olay yerine gelen ambu-
lansla hastaneye kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Diğer yandan trafik 
ekipleri, bölgede yeni kazaların ya-
şanma riskine karşı uzun süre yol-
da araç geçişini kontrollü bir şekil-
de sağladı. Aynı yolun devamındaki 
Kunduracılar Köprülü Kavşağı ve 
Dedeman Kavşağı’nda da çok sayı-
da aracın karıştığı zincirleme trafik 

kazaları meydana geldi. 
GÖRÜŞ AÇISI DÜŞTÜ, YOLLAR BUZ 

PİSTİNE DÖNDÜ
Yoğun sis nedeniyle görüş açı-

sının zaman zaman 3 metreye ka-
dar düştüğü Konya genelinde trafik 
kazaların ardı arkası kesilmedi. Sa-
bahın erken saatlerinde meydana 
gelen trafik kazalarına yoğun sisin 
yanında gizli buzlanma ve sürü-
cülerin dikkatsizlikleri neden oldu. 
Sancak Mahallesi’nde meydana ge-
len trafik kazasında, durakta bekle-

yen yolcuları almak üzere durağın 
önünde bekleyen belediye otobü-
süne arkadan gelen bir otomobil 
çarptı. Kazayı geç fark eden diğer 
aracın sürücüsü de kayganlaşan 
yolda duramayarak önündeki araç-
lara çarptı. Zincirleme kazada mad-
di hasar meydana geldi. 

MAKASLAYAN TIR, 
ORTA REFÜJE ÇIKTI

Şehir merkezinde olduğu gibi 
şehirlerarası yollarda da yoğun sis 
ve gizli buzlanmaya bağlı olarak irili 
ufaklı çok sayıda trafik kazası mey-
dana geldi. Aslım Caddesi’nde seyir 
halindeki TIR, buz pistine dönen 
yolda kayarak kontrolden çıktı, orta 
refüjdeki ağaçlara çarparak durabil-
di. Organize Sanayi Bölgesi’nde de 
buzlanma ve sise bağlı olarak mad-
di hasarlı trafik kazaları meydana 
geldi. 

Konya Afyonkarahisar Yolu Al-
tınekin ilçesi yakınlarında meydana 
gelen trafik kazasında ise pancar 
yüklü kamyon, kontrolden çıkarak 
devrildi. Kayganlaşan yolda sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybettiği pancar yüklü kamyon, 
yol kenarına devrildi. Kazada hafif 
yaralanan kamyon sürücüsü olay 
yerine gelen ambulansla hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
n METE ALİ MAVİŞ

Sis ve buzlanma
kazalara neden oldu

Karaman da güne
kazalarla uyandı

Karaman’da buzlanma nede-
niyle buz pistine dönen yollarda 
meydana gelen 10’un üzerinde 
trafik kazasında 3 kişi yaralan-
dı. Alınan bilgiye göre, dün ara-
lıklarla yağan yağmur önceden 
yağan karın erimesine neden 
oldu. Eriyen kar, sabah erken 
saatlerde soğuk havayla birlikte 
yolların adeta buz pistine dön-
mesine neden oldu. Sabah saat-
lerinde işyerlerine gitmek üzere 
araçlarıyla evlerinden çıkan çok 

sayıta sürücü, kayganlaşan yol-
larda kaza yaptı. Şehir genelinde 
yarım saat içerisinde 10’un üze-
rinde kaza meydana gelirken, bu 
kazalarda ise 3 kişi yaralandı. 
Yayalarda buzlanan kaldırımlar-
da yürümekte güçlük çekti. Bir 
vatandaş buzlanma nedeniyle 
yere düşerek ayağından yara-
landı. Karaman Belediyesi ekip-
leri buzlanan yollar ile köprülü 
kavşaklarda tuzlama çalışması 
yaptı.  n İHA

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve 
gizli buzlanma, kazaları da beraberinde 

getirdi. Konya il merkezi ve çevre yollarında 
zincirleme kazalar ardı ardına geldi.
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Türkler Medine’de 400 sene kaldı
 “100. Yılında Medine Müdafiî 

Ömer Fahreddin Paşa”yı anlatan 
Konya Aydınlar Ocağı Genel Baş-
kanı Dr. Mustafa Güçlü, “Fahreddin 
Paşa, Medine’yi 72 gün savunduk-
tan sonra 13 Ocak 1919’da teslim 
oldu. Böylece Medine’de 400 sene-
den beri süren Türk hâkimiyeti de 
son buldu” dedi

Konya Aydınlar Ocağı’nda yeni 
yılın ilk Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
“100. Yılında Medine Müdafiî Ömer 
Fahreddin Paşa” konuşuldu.

Seyit Kutup’un “Dünyanın gel-
miş geçmiş en süper güçler içeri-
sinde en erdemlileri Müslümanların 
kurduğu süper güçlerdi. Müslüman-
ların kurduğu süper güçler içeri-
sinde en erdemlileri yine Türklerin 
kurduğu süper güçlerdi. Türklerin 
kurduğu süper güçler içerisinde en 
erdemlisi de Osmanlı’ydı” sözünü 
hatırlatarak sohbete başlayan Kon-
ya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı 
Dr. Mustafa Güçlü,Beş bin yıllık ta-
rihimizde Osmanlı’dan başka daha 
erdemli bir devletin yeryüzüne gel-
mediğini söyledi. Dünyanın 322 yıl 
rakipsiz cihan devleti olan Osmanlı 
sultanlarının bazı özeliklerini de 
dile getiren Dr. Mustafa Güçlü, Os-
manlı’dan sonra süper güç olarak 
Fransızların 20 yıl, İngilizlerin 120 
yıl dünya hakimiyetinin sürdüğünü, 
1949’dan itibaren dünyanın süper 
gücü olan Amerika’nın ise ne zama-
na kadar süreceğinin ise bilinmedi-
ğini söyledi.

Osmanlı’nın içeriden közkaman-
laşan, mankurtlaşan ve ganaralaş-
mış Türk aydın ihanetine uğradığı 
Sultan Abdülaziz döneminde, Bul-
garistan’a yakın Rusçuk kasabasın-
da 1868’de dünyaya gelen Ömer 
Fahreddin’in, anne ve baba tarafın-
dan soylu ve kahraman bir ailenin 
oğlu olduğunu ifade eden Dr. Güçlü, 
bir tren seyahatinde kalp krizinden 
vefat eden Fahreddin Paşa’nın 22 
Kasım 1948’de İstanbul’daki Aşiyan 
Mezarlığına defnedildiğini, eşi Ayşe 
Sıdıka Hanımefendiden doğanço-
cuklarının da; Suphiye Türkkan, 
Mehmet Orhan Türkkan, Mehmed 
Selim Türkkan, Ayhan Türkkan, 
Ayşe Nermin Türkkan olduğunu 
söyledi. 

KUTSAL EMANETLER 
2 BİN ASKERLE İSTANBUL’DA
Ömer Fahreddin Paşa’nın I. 

Dünya Savaşı sırasında çıkan Şerif 
Hüseyin İsyanı’nda zor şartlar altın-
da Medine’de yönettiği iki yıl yedi ay 
süren Medine Müdafaası ile tanındı-
ğını belirten Güçlü, soyadı kanunun-
dan sonra “Türkkan” soyadını alan 
Fahreddin Paşa’nın “MedîneMüdâ-
fii”, “Türk Kaplanı”, “Çöl Kaplanı”, 
“Medine Kahramanı” lakaplarıyla da 
anıldığını ifade etti. 

Dördüncü Ordu kumandanı 

Cemal Paşa tarafından 28 Mayıs 
1916’da Medine’ye gönderilen 
Fahreddin Paşa’nın, İngilizlerin 
desteğinde isyana girişen Şerif Hü-
seyin’inkuvvetlerine karşı, kısıtlı 
imkânlara rağmen yaptığı Medine 
müdafaası ile büyük takdir topladı-
ğını kaydeden Güçlü, “Medine’nin 
etrafı isyancıların eline geçmeye 
başlayınca İstanbul Hükümetinin 
Medine’nin boşaltılması talebeni 
Fahreddin Paşa, “Peygamberin kab-
rinin bulunduğu Medine’deki Türk 
Bayrağını kendi elimle indiremem” 
diyerek kabul etmedi. Herhangi bir 
yağma ihtimaline karşı da tedbir 
olarak, Medine’deki 30 parça Kutsal 
Emaneti 2000 askerin koruması al-
tında İstanbul’a gönderdi” dedi.

TÜRKLER MEDİNE’DE 
400 SENE KALDI

Osmanlı Devleti’nin, 30 Ekim 
1918’de Mondros Mütarekesini 
imzalayarak I. Dünya Savaşından 
çekildiğinde Mütarekenin madde-
lerine göre Fahreddin Paşa’nın da 
teslim olması gerektiğini hatırlatan 
Güçlü, “Fahreddin Paşa, kendisine 
Mondros Mütarekesini tebliğ için 
İstanbul’dan gönderilen elçiyi bile 
dikkate almadı. Osmanlı devletinin 
teslim olmasından sonra 72 gün 
daha Medine’yi savundu. Peygam-
ber sevdalısı Fahreddin Paşa yiye-
cek, ilaç ve cephanenin bitmesine 
rağmenyine teslim olmadı. Namaz-

da iken kendi askerleri tarafından 
derdest edilmek suretiyle 13 Ocak 
1919’da teslim oldu.Böylece Medi-
ne’de 400 seneden beri süren Türk 
hâkimiyeti de sona erdi.” diye ko-
nuştu.

Konya Halk Kütüphanesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
sohbette zaman zaman duygulanan 
Dr. Mustafa Güçlü, Milli Mücade-
le’ye katılan ve 1936’da Tümgene-
ral rütbesi ile Türk Silahlı Kuvvetle-
rinden emekliye ayrılarak 1948’de 
vefat eden Fahreddin Paşa’nın ru-
huna Fatiha okunması talebinde bu-
lunarak sözlerine son verdi.
n HABER MERKEZİ

Konya 48 saatte 12 
bin 507 dakika konuştu

Yeni yıla sevdikleriyle girmek 
isteyen Turkcell’liler, en yoğun 
konuşma ve mesajlaşma dönem-
lerinden birini yaşadı. 31 Aralık 
2017-1 Ocak 2018 tarihlerini 
kapsayan 48 saatlik sürede, Turk-
cell’liler yakınlarıyla toplam 712.5 
milyon dakika konuştu. En çok 
konuşma yapılan gün 401.2 mil-
yon dakika ile 31 Aralık oldu. En 
çok konuşan iller İstanbul, Anka-
ra, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, 
Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve 
Konya oldu. İstanbul 126 bin 489 
dakika konuşurken, Ankara 41 bin 
790, İzmir 31 bin 135 ve Antalya 
20 bin 105 dakikalık arama ger-
çekleştirdi. Bu illeri 19 bin 317 da-
kika ile Bursa, 17 bin 372 dakika ile 
Mersin, 17 bin 282 dakika ile Ada-
na, 17 bin 34 dakika ile Diyarbakır, 
16 bin 439 dakika ile Gaziantep ve 
12 bin 507 dakika ile Konya takip 
etti. Turkcell’lier yurtdışıyla da 1 
milyon 318 bin 591 dakika konuş-
tu. Türkiye’den en çok Almanya, 
KKTC, Suudi Arabistan, Bulgaris-
tan ve Türkmenistan arandı. Yur-
dışından en çok Türkiye’yi arayan 
ülkeler ise KKTC, Suudi Arabistan, 
Almanya, Yunanistan ve Fransa 
olarak sıralandı. 

BİP’TEN GRUP 
GÖRÜNTÜLÜ KUTLAMA KEYFİ
Konuşma ve data trafiğinin en 

yoğun olduğu dönemlerden olan 
yılbaşı gecesinde, BiP’te de kulla-
nım rekoru kırıldı. İlk defa 1.5 yıl 
önce BiP tarafından hayata geçi-
rilen grup görüntülü görüşme ile 
Türkiye uzaktaki sevdikleriyle bir 
arada yılbaşı kutladı. Türkiye’nin 
yerli yaşam ve iletişim platformu 
BiP üzerinden 1 milyon 776 bin 
adet görüntülü ve sesli arama 
gerçekleştirildi. BiP’ten 2 günlük 
arama süresi 9.76 milyon dakika-
ya ulaştı. BiP üzerinden gönderilen 
yeni yıl kutlama mesaj sayısı, 2 
gün içinde 290 milyon adedi aştı. 

UPCALL İLE 1.5 MİLYON 
NUMARA GÖRÜNTÜLENDİ

Turkcell’liler 2 gün boyunca 
tam 9 milyon 49 bin GB (8.837 
terabayt) data kullandı. Data tra-
fiğinde başı çeken iller İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Ko-
caeli, Gaziantep, Hatay, Mersin ve 
Diyarbakır oldu. 10 il sıralamasına 
bu yıl Diyarbakır’ın da dahil oldu-
ğu gözlendi. İstanbul’da 2 milyon 
200 bin GB, Ankara’da 573 bin GB 
ve İzmir’de 444 bin 888 GB data 
kullanıldı. Bu şehirleri, 307 bin 574 
GB ile Bursa, 296 bin 300 GB ile 
Antalya, 270 bin 480 GB ile Koca-
eli, 238 bin 558 GB ile Gaziantep, 
229 bin 915 GB ile Hatay, 229 
bin 172 GB ile Mersin ve 222 bin 
315 GB ile Diyarbakır izledi. Öte 

yandan telefon rehberinde kayıtlı 
olmayan numaralardan gelen çağ-
rıların kime veya hangi kuruma ait 
olduğu görülebilen uygulama Up-
Call üzerinden 1.5 milyon numa-
ranın bilgisi görüntülendi. Böylece 
geçen yıla göre UpCall kullanımı 
ikiye katlanmış oldu. Bugüne ka-
dar sadece Turkcell’li abonelerin 
kullanabildiği UpCall, 1 Ocak itiba-
rıyla tüm kullanıcılara hizmet ver-
meye başladı. 
YILBAŞI GECESİNE FİZY EŞLİK ETTİ

Türkiye’nin en sevilen ve en 
çok dinlenen müzik platformu fizy, 
2018’e veda ederken, keyifli şarkı-
larla kullanıcılara eşlik etti. Yılbaşı 
gecesi fizy’den 23 milyon 164 bin 
dakika müzik dinlendi. Yeni yılın 
ilk günü ise dinlenen müzik süre-
si 21 milyon 437 bin dakika oldu. 
En çok ‘2018 Top Yerli’ ve ‘Yeni Yıl 
Partisi 2018’ adlı listeler ilgi gördü. 
Rekor para ödülüyle yılbaşı gecesi-
ne damga vuran mobil canlı bilgi 
yarışması Hadi’de ise 1.2 milyon 
kişi yarıştı. 
275 BİN GAZETE VE DERGİ OKUNDU

Türkiye’nin dijital yayın plat-
formu Dergilik’i yılbaşında 200 bin 
kişi kullandı. 2 günlük sürede plat-
formdan 68 bin adet gazete olmak 
üzere 275 bin adet yayın indirildi. 

TÜRKİYE YENİ YILDA DA ARADIĞI 
HER ŞEYİ YAANİ’DE BULDU
31 Aralık-1 Ocak’ta Türki-

ye’nin arama motoru Yaani’den 
4 milyon arama yapıldı. Yaani’nin 
geleceğe daha yeşil ve yaşanabilir 
bir Türkiye bırakmak için başlattı-
ğı, her 100 kullanımda 1 ağaç fi-
danı dikme projesi ‘Yaani Aradığın 
Ağaç Olsun’, 31 Aralık’ta en çok 
araştırılan konu oldu. Yılbaşında 
ayrıca en çok yeni yıl kutlama içe-
rikleri arandı. 

YENİ YILIN EN GÜZEL ANLARI 
LİFEBOX’TA GÜVENDE

‘Telefonun başına gelebilecek 
en güzel şey’ mottosu ile kulla-
nıcılarına ulaşan bulut depolama 
servisi lifebox da yılbaşında gö-
rev başındaydı. 31 Aralık-1 Ocak 
günlerinde kullanıcılar 18 milyon 
fotoğraf ve 1 milyon video’yu life-
box’ta yedekledi. n HABER MERKEZİ

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılında Nijer, Macaristan ve Kırım’ın da içerisinde bulunduğu 10 ayrı ülke ve bölgede 4 ayrı dilde 51 bin Kur’an-ı Kerim 
dağıtımı gerçekleştirdi. Yapılan faaliyetle bölgedeki Kur’an-ı Kerim ihtiyacının giderilmesi ve gayrimüslim olanların İslam’a ısındırılması hedefleniyor

Allah’ın kelamını yayıyorlar
Kur’an-ı Kerim’in imkânsızlıklar 

yüzünden çok az bulunduğu Afrika 
ülkelerinde, her şeye rağmen Kur’an 
eğitimine büyük önem veriliyor. 
Kur’an Kursları’nda bulunan kitap-
ların da yıpranmış olması, eğitim 
sorununu daha da büyütüyor. Afri-
ka’da ve dünyanın diğer coğrafya-
larında bu gibi nedenlerle Kur’an-ı 
Kerim’e mushaf olarak ulaşamayan 
çocuklar ve yetişkin Müslümanlar, 
özellikle Afrika ülkelerinde ayetle-
ri Luh adı verilen tahtalara yazıp 
Kur’an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız 
olmaya çalışıyor. Afrika ile diğer ülke 
ve bölgelerdeki bu ihtiyacı gidermek 
için çalışmalarını sürdüren İHH İn-
sani Yardım Vakfı ise Kur’an-ı Ke-
rim’i olmadığından dolayı eğitimle-
rini tahtalar üzerinde devam ettiren 
hafızlık öğrencilerine hayırseverlerin 
destekleriyle Kur’an-ı Kerim yar-

dımlarında bulunuyor.
Bu kapsamda İHH, 2018 yılı 

içerisinde aralarında Nijer, Maca-
ristan ve Kırım’ın da bulunduğu 
çoğunluğu Afrika’da olmak üzere 
10 ayrı ülke ve bölgede toplamda 
51 bin 380 Kur’an-ı Kerim dağıtımı 

gerçekleştirdi. Yıl içerisinde Burkina 
Faso, Çad, Gana, Gine, Nijer, Sudan, 
Sierra Leone, Pakistan, Macaristan 
ve Kırım’da orijinal metnin dışında 
4 ayrı dilde Kur’an-ı Kerim dağıtıldı. 

KALPLER İSLAM’A ISINDIRILIYOR
Dağıtım yaptıkları ülkelerdeki 

camilerde Kur’an-ı Kerim’in çok az 
veya hiç bulunmadığını hatırlatan 
İHH Tebliğ - İrşat Masası Koordina-
törü Yusuf İslam Demirci, özellikle 
Kur’an Kursları’ndaki mushaf azlı-
ğından dolayı talebelerin ezber ders-
lerinin aksadığını ifade etti. Demirci, 

konuya ilişkin detayları şöyle anlattı:  
“Kur’an-ı Kerim ve mealli Kur’an-ı 
Kerim dağıtımlarındaki amaçları-
mızın en başında ihtiyaç bulunan 
bölgelerdeki eksiklikleri gidermek 
geliyor. Bunun dışında da gayrimüs-
limlere mealli Kur’an-ı Kerim dağı-

tımı yaparak kalplerini İslam’a ısın-
dırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 
geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde 37 bin 
100 Kur’an-ı Kerim dağıtımı ger-
çekleştirirken 14 bin 280 Fransızca, 
Rusça, Ukraynaca ve Macarca mealli 
Kur’an-ı Kerim dağıtımı gerçekleş-
tirdik. Bu şekilde hayırseverlerimizin 
destekleriyle toplamda 51 bin 380 
Kur’an-ı Kerim dağıtımı yapmış ol-
duk.” 

HAYRA VESİLE OLMAK İÇİN
Hayırseverler, Kur’an-ı Kerim 

dağıtımlarına destek olmak için bü-
tün operatörlerden KURAN yazıp 
4072’ye SMS göndererek 19 TL ba-
ğışta bulunabilir. Kur’an-ı Kerim da-
ğıtımlarına daha fazla destek olmak 
isteyen bağışçılar ise İHH’nın banka 
hesaplarına ya da online bağış yapa-
rak tebliğ - irşat faaliyetlerine destek 
olabilir. n HABER MERKEZİ

Dr. Mustafa Güçlü

“100. Yılında Medine Müdafiî Ömer Fahreddin Paşa” konusu ele alındı.
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 
51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi
gerekli tüm bölgelere 
ulaştırıyoruz.

SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76
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Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Ali TAŞCI’nın babası

Mehmet Yılmaz TAŞCI’nın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın: 924497    www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
 Abdullah KUZUCU’nun annesi

Nevin KUZUCU’nun
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın: 924494    www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

‘Kadınların siyasete 
aktif katılımı kaçınılmazdır’

Kadın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM) 45. temsilciliğini Ak-
saray’da açtı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sü-
meyye Erdoğan Bayraktar, “Ka-
dınlarımızın siyasete aktif katılımı 
kaçınılmazdır” dedi. 

KADEM’in Aksaray Temsilci-
liğinin açılışı bir düğün salonunda 
gerçekleştirildi. Programa katılan 
KADEM Genel Başkan Yardımcısı 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan 
Bayraktar, yaptığı konuşmasında 
kadıların önemine değindi. 

KADEM Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye 
Erdoğan Bayraktar, “Malumu-
nuz yerel seçimler yaklaşıyor. Bu 
bağlamda KADEM olarak kadın-
larımızın siyasete aktif katılımının 
biz tüm gücümüzle destekliyoruz, 
teşvik ediyoruz. Yakın tarihimizde 
toplumumuzun her kesiminden 
kadının demokrasi sürecine katı-
lım göstererek nasıl büyük başa-
rılara imza attıklarına hep birlik-
te şahit olduk. Ülkemizin her bir 
köşesinde toplumsal kalkınmanın 
daha da iyi noktalara gelmesi için 

kadınlarımızın siyasete aktif katı-
lımı kaçınılmazdır. Yalnızca aile 
hayatı değil, hayatın her alanı ka-
dınlar ve erkekler için müşterek 
ise, karar verme mekanizmaları 
da müşterek olmalıdır. Bu fikirleri 
bugün Aksaray’a bir tohum olarak 
bırakıyoruz. İnanıyorum ki kısa 
zamanda bunlar filiz verecek, tüm 
temsilciliklerimiz gibi Aksaray 
temsilciliğimiz de örnek projelere 
imza atacaktır” dedi. 

KADEM temsilcilik açılış tö-
renine, Aksaray Valisi Ali Mantı, 
KADEM Genel Başkanı Saliha 
Okur Gümrükçüoğlu, Belediye 
Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK 
Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 
AK Parti Milletvekilleri İlknur İn-
ceöz, Cengiz Aydoğdu, Cumhuri-
yet Başsavcısı İbrahim Cansever, 
Ağır Ceza Reisi ve Aksaray Adalet 
Komisyonu Başkanı Sayın Seyful-
lah Sarıgül, İl Emniyet Müdürü 
Ali Karabağ, daire müdürleri, sivil 
toplum örgütü başkanları ve çok 
sayıda davetli katıldı. Konuşmala-
rın ardından protokol üyeleri tara-
fından KADEM’in açılış kurdelesi 
kesildi.
n İHA

Köylerden topladığı Anadolu motifleriyle bezeli eski kilimleri bakımlarını yaptıktan sonra çeşitli ebatlarda 
dekoratif malzeme haline getiren Cem Elibol, bu ürünleri internet üzerinden dünyaya pazarlıyor

Anadolu’dan topluyor
tüm dünyaya satıyor

Aksaray’da yaşayan Cem Elibol, 
köylerden topladığı Anadolu motif-
leriyle süslü eski kilimleri, bakım ve 
onarımdan geçirerek çeşitli ebatlar-
da dekoratif ürün haline dönüştü-
rüp, internet ve ihracatçı firmalar 
aracılığıyla da dünyaya pazarlıyor. 

Cem Elibol, 2 yıldır eski kilim-
lerin bakım ve onarımını yaparak 
satışını gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Elibol, köylerden topladığı eski ki-
limlerin 10 yıl öncesine kadar çöpe 
atıldığı, şu an ise bunun geri dö-
nüşümünü de sağlamış olduklarını 
belirtti. Topladıkları kilimleri farklı 
modellerde yeniden kullanılmasını 
sağladığını ifade eden Elibol, şöyle 
konuştu: ‘’Eski kilimlerden çeşit-
li ebatlarda ve formlarda dekoratif 
ürün üretiyoruz. Özellikle Avrupa 
ülkelerine bunları gönderiyoruz. 
Yurt dışından yoğun bir ilgi var. Biz 
yalnızca ticari bakımdan değil, kül-
türümüzün yaşamasına vesile olu-
yoruz. Eski kilimleri ya çöpe atıyo-
ruz, ya sandığa koyuyor. Kestiğimiz 

kilim son kilim olabilir, son motif 
olabilir. Çünkü her desenin ayrı bir 
anlamı ve mesajı var. Bu kilimlerde 
sevgi, heyecan, hasret var. Bunla-
rın yaşaması lazım. Genç nesillerin 
bunları görmesi ve tanıması lazım. 
Biz Avrupa’da gösterilen ilginin 
Anadolu’da da gösterilmesini isti-

yoruz. Yerel yönetimler tarafından 
tanıtım aracı olarak kullanılması ve 
çocuklarımıza tanıtılması lazım.” 

Atölyelerinde 5 bin adet ürün 
olduğunu ifade eden Elibol, ‘’Genel 
olarak yurt dışına ihraç yapan bü-
yük firmalara üretim yapıyoruz. En 
çok gönderdiğimiz ülkelerden birisi 

Amerika Birleşik Devletleri daha 
sonra Avustralya ve batı Avrupa ül-
keleri ile uzakdoğu ülkeleri geliyor. 
Ama bu işin başını ABD çekiyor” 
dedi. 

Topladıkları kilimleri önce yı-
kayıp temizlediklerini belirten ki-
lim ustası Ali Akar da, ‘’Üzerin-
deki lekeler ve güveler tamamen 
temizlendikten sonra sağlam yerleri 
alıp, istenilen ölçülere göre; yastık 
yüzü, kırlent, minder, puf veya kırk 
yama tekniğiyle birleştirip kilim 
haline getiriyoruz. Bu kilimlerin en 
yenisi 30 ile 40 yaşında. Artık Türki-
ye’de kilim ve halı dokuması azalmış 
durumda. Yeni dokunan kilimler de 
bizim elimize ulaşmadan tamamen 
yurt dışına gidiyor. Biz deforme ol-
muş yerlerini atıp daha sonra en 
ufak parçasına kadar birbirine ek-
leyip bunları yeniden kullanılabilir 
hale getiriyoruz” diye konuştu. 

Akar, ürünlerin ebat ve kalitesi-
ne göre ihracatçı firmalar tarafından 
30 ila 35 dolara satıldığını kaydetti.
n DHA
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KTO Karatay Üniversitesi 
Türkiye Üniversite Sporları Fe-
derasyonu Voleybol 2. Lig Grup 
Müsabakaları, Türkiye Satranç 
Federasyonu Türkiye Kupası 
İl Birinciliği Turnuvası ve Zeki 
Yurtbay Tasarım Yarışması’ndan 
ödüllerle döndü.

Bilimsel çalışmalara yönelik 
akademik ve öğrenci odaklı pro-
jelerle önemli başarılar elde eden 
Konya Ticaret Odası (KTO) Kara-
tay Üniversitesi, bireysel yetenek-
ler ve takım sporlarında daadın-
dan söz ettirmeye devam ediyor.

TASARIM ALANINDA ÖDÜL
Yurtbay Seramik’in sektörün 

tasarım ve eğitim alanında geliş-

mesine katkıda bulunmak ama-
cıyla bu yıl altıncısını düzenlediği 
Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri’n-
de KTO Karatay Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Mimarlık Bölümü Öğrencisi Esra 
Nur Erşahin, çalışması ile mansi-
yon ödülüne layık görüldü. Jüri, 
evrensel ve estetik malzeme bağ-

lamında üretilebilirlik, tasarımın 
mekânda ifade edilişi gibi detayla-
ra bakarak, teknik detaylar çerçe-
vesinde yarışma kriterlerine göre 
projeleri inceledi. Toplamda 707 
projenin yarıştığı “Doğanın Rit-
mine Kulak Ver” teması ile yola 
çıkan seramik karo tasarım yarış-
masında KTO Karataylı Esra Nur 

Erşahin’in çalışması jüri üyeleri 
tarafından beğeni topladı.
VOLEYBOLDA KTO KARATAY FARKI

KTO Karatay Üniversitesi Vo-
leybol Erkek Takımı da Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyonu 
(TÜSF) tarafından 16-21 Aralık 
tarihlerinde Antalya’nın Kemer 
ilçesinde düzenlenen Voleybol 2. 

Lig müsabakalarından derece ile 
döndü.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı 
turnuvalarda KTO Karatay Üni-
versitesi Voleybol Takımı, verdik-
leri mücadele ve almış oldukları 
galibiyetler sonucunda turnuvayı 
3. olarak tamamladı ve kupanın 
sahibi oldu.

SATRANÇTA İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Öte yandan KTO Karatay Üni-

versitesi Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi 
Fatih Çelikel ise Türkiye Satranç 
Federasyonu Konya İl Temsilcili-
ği tarafından düzenlenen Türkiye 
Kupası İl Birinciliği Turnuvası’nda 
4 galibiyetle turnuvayı 3. olarak 
tamamladı. 

KTO Karatay Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk 
Öztürk ise turnuvalar ve tasarım 
yarışmasında KTO Karatay Üni-
versitesi’ni gururla temsil eden 
öğrencileri başarılarından ötürü 
tebrik etti. 
n HABER MERKEZİ

Kore gazisi ve eşini 
duygulandıran ziyaret

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, 1949 yılında  Ko-
re’ye giden gazi   Mustafa Eker 
ve 70  yıl önce evlendiği eşi Fat-
ma Eker’i torunlarının Alaylar 
Mahallesinde bulunan evlerinde 
ziyaret etti. 

Yarım asırlık evlilikleri bo-
yunca birbirlerinden ayrılmayan 
Eker çiftine torunları Şaban Eker 
evinde  bakarak onların hayır 
duasını alıyor. Geçirdiği rahat-
sızlık sonucu konuşamayan Kore 
Gazisi Eker, kendisini ziyarete 
gelen Başkan Tutal ile  torunu 
Şaban Eker’in dudak okuması 
ile anlaştı. Başkan Tutal’a ken-
dilerini ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getiren Gazi 
Eker ‘in eşi Fatma Eker; Allah 
razı olsun biri bin olsun, tuttuğu 
altın olsun. Torunum bize bakı-
yor. Onun evinde çok huzurlu ve 
rahatız.11 yıl oldu hastalandığı. 
O zamandan bu yana  bize bakı-

yorlar. Sağ olsun , var olsun. Biri 
bin olsun. Allah sizlerden de razı 
olsun, bizi ziyaret ettiniz.” dedi.

GEÇMİŞ OLSUN 
DİLEKLERİNİ İLETTİ

Başkan Tutal, Kore Gazisi 
Mustafa Eker’in rahatsızlığıy-
la ilgili olarak torunu Şaban 
Eker’den bilgi aldı.  Başkan Tu-
tal; “insanın oğlu ,kızı bakar ama 
torunun dedeye ve nineye bak-
ması çok azdır. Maşallah torun 
iyi. Çocuklar bir tarafa torun bir 
tarafa.Allah razı olsun. Hastalık 
ve yaşlılık zor. Allah beterinden 
saklasın. Fakat yaşınıza  göre 
maşallah iyisiniz. Torun iyi bakı-
yor sizlere. Yaş itibari ile asırlık 
çınarsınız.Biz her zaman sizin 
yanınızdayız. İhtiyaç halinde 
aramanız yeterli.Ekip arkadaşla-
rımızı arayabilirsiniz.Sizlere sağ-
lıklı uzun ömürler diliyorum.“ 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde yer alan Karatay Belediyesi 
Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi’ne gençler yoğun ilgi gösteriyor

Karatay, gençleri 
geleceğe hazırlıyor

Celaleddin Karatay Gençlik 
Merkezi; bilgisayar laboratuvarı, 
müzik atölyesi, kafeteryası, bilardo 
salonu, kütüphanesi, internet-bili-
şim köşesi, fitness-aerobik salonu, 
etüt salonu gibi imkanları ücretsiz 
olarak 14-28 yaş aralığındaki genç-
lerin hizmetine sunuyor. Gençlik 
Merkezinde, İngilizce, Osmanlıca, 
Almanca, Fransızca, Arapça, Resim, 
Autocad, İşaret Dili, Hızlı Okuma, 
Bilgisayar, Diksiyon, Ney, Gitar, 
Bağlama, Bay-Bayan Fitness eğitimi 
veriliyor. Öğrencilerin taleplerine 
göre farklı branşlarda da eğitim veri-
lebiliyor. Celaleddin Karatay Gençlik 
Merkezi hakkında bilgi veren Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli; gençlerin serbest zamanlarını 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyet-
lerle değerlendirmek ile bilgi, beceri 
sahibi olmalarına yardımcı olmak 
amacıyla çeşitli kurslar verdiklerini 

söyledi. Gençlik Merkezi tarafından 
verilen kursların tamamen ücretsiz 
olduğunu dile getiren Başkan Han-
çerli; “Sosyal ve kültürel gelişimle-
rini desteklemek amacıyla kursların 
tamamını ücretsiz veriyoruz. Bizim 
amacımız gençlerimizin bilgi, be-
cerilerini geliştirmek ve onlara yar-
dımcı olmak” dedi. Başkan Mehmet 
Hançerli, Celaleddin Karatay Gençlik 
Merkezi’nde eğitim faaliyetlerinin 
yanı sıra çeşitli yarışmalar, konferans 
ve seminerler, geziler, sosyal sorum-
luluk projeleri ve daha pek çok et-
kinlik gerçekleştirildiğini vurguladı. 
Başkan Hançerli, Celaleddin Karatay 
Gençlik Merkezi’nde Karatay Beledi-
yesi ve Karatay Halk Eğitim Müdür-
lüğü işbirliği ile 200 öğrenciye üni-
versiteye giriş kursu düzenlendiğini 
belirtti. Başkan Hançerli öğrencilere 
soru bankası ve konu anlatımlı kitap 
dağıtımı da gerçekleştirildiğini vur-

guladı. Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Gençlik Meclisi’nin de üniversi-
teye hazırlanan öğrencilere yönelik 
deneme sınavları organize ettiğini 
söyledi.

GENÇLER OYUN 
TURNUVALARINDA BULUŞUYOR
Celaleddin Karatay Gençlik Mer-

kezi’nde Karatay Belediyesi Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 
çeşitli oyun turnuvalarının düzen-
lendiğini belirten Başkan Mehmet 
Hançerli; Gençlerin stres atarak 
derslerine daha iyi konsantre ola-
bilmeleri ve aralarındaki dostluğun 
daha da pekişmesi için düzenlenen 
turnuvalara yoğun ilgi olduğunu dile 
getirdi. Başkan Hançerli gençlerin 
sosyal aktivitelere olan ihtiyacını göz 
önünde bulundurarak, Celaleddin 
Karatay Gençlik Merkezinde plays-
tation, langırt, bilardo gibi imkanlar 
sağladıklarını ifade etti.

KARATAY UYUŞTURUCU 
İLE MÜCADELEDE 

FARKINDALIK OLUŞTURUYOR
Başkan Mehmet Hançerli; genç-

leri başta uyuşturucu olmak üzere 
alkol ve sigara gibi kötü alışkanlık-
lardan uzak tutmak ve konu ile ilgili 
farkındalık oluşturmak için de sosyal 
aktivite çalışmaları gerçekleştirdik-
lerini bildirdi. Celaleddin Karatay 
Gençlik Merkezi’nde belirli aralık-
larla gençlerle bir araya geldiklerini 
söyleyen Başkan Hançerli, gençlerin 
iyi yetişmesi, ülkesine ve milletine 
hayırlı bireyler olmaları için Karatay 
Belediyesi olarak çalışmaların hızla 
süreceği dile getirdi. Başkan Han-
çerli geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizi en nezih ortamlarda en 
güzel şartlarda eğitim görmeleri için 
çalışmaların devam edeceğini dile 
getirdi.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi ödülleri topladı

2019’da fuarlarda yüzde 20 büyüme hedefleniyor
Konya’da 2003 yılından bu 

yana faaliyetini sürdüren Tüyap 
Konya Fuarcılık A.Ş., 2019’in ilk 
günlerinde 2018’e ait yıl sonu de-
ğerlendirmesini kamuoyuyla pay-
laştı. Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Tü-
yap Konya’nın ülke ekonomisine 
büyük katkılarda bulunduğunu 
vurgulayarak şu açıklamayı kay-
detti:

 Kuruluşumuz Tüyap Konya 
Fuarcılık A.Ş. olarak, 2003 yılından 
bugüne dek gerçekleştirdiğimiz 
227 fuar ile 21.073 katılımcı firma-
yı ve firma temsilciliğini 4.699.345 
ziyaretçi ile Konya’da Tüyap çatısı 
altında bir araya getirerek,  Konya 
başta olmak üzere bölgenin üretim 
değerlerine, ihracatına, istihdamı-
na, şehrin ekonomik dinamiklerine 
katkı sağlamaya devam ediyoruz.

“108 ÜLKEDEN 391.308 
ZİYARETÇİ TÜYAP KONYA FUAR 

MERKEZİ’NDE BULUŞTU.”
 2018 yılında tarım, metal işle-

me, sac işleme, elektrik, istifleme, 
yapı-inşaat, gayrimenkul, yerel yö-
netim ihtiyaçları, ısıtma – soğutma, 
mobilya ve dekorasyon sektörlerine 

yönelik her biri bölgesinin en kap-
samlı ve büyük buluşmaları olan 
9 fuarımızda 36 ülkeden 1036 ka-

tılımcı firma ve firma temsilciliğini 
yurt içi ve yurt dışından, ağırlıklı 
ihracat yaptığımız ülkeler başta 
olmak üzere, toplam 108 farklı ül-
keden gelen 391.308 ziyaretçi ile 
buluşturmayı başardık. 2018’de 
bugüne kadar fuarlarımızı hiç zi-
yaret etmemiş 32 yeni ülkeden zi-
yaretçiyi fuar alanımızda ağırladık, 
ayrıca yabancı ziyaretçi sayısında 
geçen yıla göre %39 artış yakala-
yan fuarlar, firmaların yüzünü gül-
dürdü.

 “PAZAR ARAŞTIRMALARIMIZLA 
İŞ İNSANLARINI KONYALI 

ZİYARETÇİLERLE 
BULUŞTURUYORUZ.”

 Fuarlarımızın büyümesiyle 
eş zamanlı olarak 2019 yılı yurt 
içi ve yurt dışı ziyaretçi sayımızda 
geçtiğimiz yıla oranla  %20’lik bir 
artış bekliyoruz. Gelecek yıl fuar-

larımız aracılığıyla ülkemizin dört 
bir yanından 75’in üzerinde ilden, 
yurt dışından ise bizi çevreleyen 
coğrafyadan Balkanlar, Doğu Av-
rupa, Rusya, Kafkaslar,  Ortado-
ğu, Arap Yarımadası ve Kuzey 
Afrika ülkeleri başta olmak üzere 
100’ün üzerinde ülkeden Kon-
ya’ya ziyaretçi getirmeyi hedefli-
yoruz.  Gerçekleştirdiğimiz fuarlar 
ile Konya’nın fuarlar şehri haline 
gelmesinde bizlerden destekleri-
ni esirgemeyen Konya Valiliğine, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığına, Konya Ticaret Odasına, 
Konya Sanayi Odasına, Konya Ti-
caret Borsasına, meslek odalarımı-
za, sivil toplum kuruluşlarımıza, 
KOSGEB’e, fuarlarımıza katılan 
firmalarımıza ve çözüm ortakları-
mıza teşekkür ediyorum. 
n HABER MERKEZİ

 İlhan Ersözlü

Esra Nur Erşahin’e tasarım ödülü Fatih Çelikel’e santrançta ödül
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Aç kalan kuşlar için Düden’e yem bıraktılar
Kulu Belediyesi, etkili geçen kış aylarında, so-

ğukta yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlar için 
Düden Gölü civarına yem bırakıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, yaptığı açıkla-
mada, “Kış şartlarında hayvanların yem bulmakta 
zorlandıklarını dolayısıyla bölgemizin ve ilçemizin 
değeri olan Düden Gölü kuş cennetinde bulunan, 
kış aylarında gölümüze gelen kaz, ördek, angıt ve 
diğer misafir kuşlar için her sene olduğu gibi misa-
firperverliğimizi gösteriyoruz.” dedi.

Doğada yaşayan canlılarında haklarını korumak 
adına belediye ekipleri tarafından çeşitli bölgelere 
yem bırakıldığını belirten Yıldız şöyle devam etti: 
“Her sene olduğu gibi kış aylarında yem dağıtımını 
yapmaya da devam edeceğiz. Beslenmekte zorla-
nan göçmen kuşlar, güvercinler ve sokak hayvanla-
rına karşı görevlerimizi yerine getiriyoruz. Açlıktan 
ölmeleri bizim ayıbımız olur, bunun önüne geçece-
ğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlılık gös-
tereceğinden eminiz, yemek atıklarını belirli yerlere 
koyarak onların beslenmesine yardımcı olmalılar.”
n AA

Tasarladığı cihazla
migrene umut olacak

Konya’da özel bir hastanede 
pratisyen hekim olarak görev ya-
pan Kudsi Öncü, vücudun belli 
bölgelerinde bulunan akupunktur 
noktalarına verilen sinyalle migre-
ni tedavi eden bir cihaz tasarladı.

Meslekte 40 yılını dolduran 
pratisyen hekim Kudsi Öncü, 6 yıl 
önce migren hastalığının tedavisi 
için çalışma başlattı. Öncü, 6 yıl-
lık araştırmaların sonucunda vü-
cudun belli bölgelerinde bulunan 
akupunktur noktalarına gönderdi-
ği sinyaller ile hastalığın tedavisi-
nin sağlandığını tespit etti. Ardın-
dan bu sinyalleri gönderen cihazı 
tasarlayarak patentini alan Öncü, 
klinik çalışmaların tamamlanma-
sıyla cihazın seri üretimine geçme-
yi hedefliyor.

Öncü, migrenin insanlarda ya-
şam konforunu bozan bir rahatsız-
lık olduğunu hatırlattı. Geliştirdiği 
cihazın 20 santimetre boyunda ve 
kalem şeklinde taşınabilir bir ya-
pıda olduğunu dile getiren Öncü, 
şöyle devam etti: “Yaklaşık 6 yıldır 
üzerinde çalıştığım, kişiye özgü 
olan ve akupunktur noktalarına 
verilen sinyalle migreni tedavi 
eden cihazın klinik çalışmaları, 
İstanbul’da özel bir üniversitede 
devam ediyor. İnşallah 5-6 ay son-
ra cihazın seri üretimine geçerek 
insanlığın hizmetine sunacağız. 
Hem önleyici hem tedavi edici 
özelliğe sahip cihazın biyouyumlu-
luk testleri de Hacettepe Üniversi-
tesi’nde tavşanlar üzerinde yapıldı. 
Çünkü cihazın belli testleri yapıl-
madan klinik çalışmalarına izin ve-
rilmiyor.” 

‘MİGRENİ TAMAMEN ORTADAN 
KALDIRIYOR’

Öncü, dünyada ve Türkiye’de 
milyonlarca migren hastası ol-
duğunu belirterek, “Türkiye’de 
kadınların yüzde 14’ü, erkeklerin 
de yüzde 8’i migren hastası. Bu, 

yaşam konforunu bozmakta ve 
insanların şiddetli ağrılar çekme-
sine sebep olmaktadır. Dünyada 
migren için belli cihazlar var ancak 
bizim tamamen yerli olarak geliş-
tirdiğimiz bu cihaz, hem önleyici 
hem tedavi edici özelliğe sahip. 
Yani migreni tamamen ortadan 
kaldırıyor. Bu yönüyle dünyada 
tek. Öte yandan cihazla ilaç kulla-
nımı da son bulacak. Migren için 
kullanılan ilaçlar gerçekten çok 
ağır. Doğal olarak ilaçların yan 
etkisi de oluyor. Tasarladığımız 
cihazla bunların önüne geçmiş ola-
cağız. Cihazımızın çok konforlu bir 
kullanımı var. Şu anda adaptör ile 
çalışıyor ancak pille çalışanını da 
tasarladık. Bunun da TÜBİTAK sü-
reci devam ediyor.” diye konuştu.

Cihazı kullanmanın son dere-
ce basit olduğunu aktaran Öncü, 
şunları kaydetti: “Cihaz vasıtasıy-
la, vücutta bulunan akupunktur 
noktalarına 30-60 saniye arasında 
sinyal gönderiyoruz. Cihaz sinyal 
verme işlemini tamamladıktan 
sonra ‘bip’ sesiyle uyarı veriyor. 
Vücuttaki yaklaşık 30-35 odağa 
bunu uyguluyoruz. Bu odaklardan 
aldığımız sinyallerle beynimizin 
muhtelif yerlerinde bozulan kan 
akışı stabilize oluyor. Uygulaması 
son derece kolay. Yani kişi cihazı 
ayrı bir eğitim almaya gerek kal-
madan kullanım kılavuzuna göre 
evinde çok rahat bir şekilde uygu-
layabilecek. Tüm vücuda uygula-
ması 40 dakika sürüyor. Cihazı 12 
hafta boyunca belirtilen aralıklarla 
kullandığımızda migren rahatsızlı-
ğı ortadan kalkmış olacak. Ancak 
arada krizler geçtikten sonra tekrar 
‘aura dönemi’ dediğimiz, migrenin 
haberci dönemini kişi hissettiği 
vakit yine bunu uyguladığında bir 
daha migren kriziyle karşılaşmaya-
cak ya da krizler çok ciddi anlamda 
azalacak.”  n AA

Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği, 92 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı 
Tren kazasının nedeni personelin telsiz konuşmalarının dinlenmesiyle ortaya çıktı

Kazanın nedenini
belirleyen konuşma

9 kişinin yaşamını yitirdiği, 
92 kişinin yaralandığı yüksek hız-
lı tren kazasıyla ilgili soruşturma 
devam ederken, kaza öncesi maki-
nistler ile hareket memuru ve kaza 
sonrası TCDD personeli arasındaki 
telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Ka-
zanın hemen ardından, “201 (hızlı 
tren) Hat-1’den gelmesi gerekirken 
Hat-2’den geliyor” diyen TCDD ça-
lışanına diğer çalışan, “Yapma ya” 
diyerek cevap verirken, bu konuş-
ma kazanın nedenini ortaya koydu. 

13 Aralık 2018 tarihinde An-
kara-Konya seferini yapan yüksek 
hızlı tren ile raylarda kontrol için 
bulunun kılavuz trenin çarpışması 
sonucu meydana gelen kazada 3’ü 
makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 
kişi yaralandı. Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın kazanın ardından 
başlattığı soruşturma kapsamın-
da hareket memuru Sinan Y., ma-
kasçı Osman Y. ve kontrolör Emin 
Ercan E. tutuklandı. Kazanın nede-
nini ortaya çıkarmak için yürütülen 
soruşturmada TCDD’den istenilen 
telsiz konuşma kayıtları dosyaya 
girdi. 

‘MAKASTA BİR SORUNUMUZ
 VARDI ONU ÇÖZDÜK’

Kazada hayatını kaybeden kıla-
vuz trenin makinisti Kadir Ünal ile 
tutuklanan kontrolör Emin Ercan E. 
arasındaki konuşma şöyle:  

Makinist Kadir Ünal: Makinist 
Kadir.

Kontrol memuru Emin Ercan E: 
Hayırlı işler Kadir ustam.

Makinist Kadir Ünal: Hayırlı iş-
ler olsun şefim günaydın.

Kontrol memuru Emin Ercan 
E: Makasta bir sorunumuz vardı 
onu çözdük sevkimizi aldık. Allah’ın 
izniyle şu an Esenkent sinyalimiz 
açık.

Makinist Kadir Ünal: Evet şefim.
Kontrol memuru Emin Ercan 

E: Eryaman’a kadar gidiyorsunuz, 
Eryaman’da bu numaradan görü-
şelim.

Makinist Kadir Ünal: Tamam 
şefim, Eryaman’da görüşmek üze-
re.

‘HİPODROMA KADAR GEZİNTİ 
MODUNDA AĞIR AĞIR GELİN’
Kazada ağır yaralı olarak kurtu-

lan kılavuz trenin makinisti Kenan 
Günay, yaşamını yitiren makinist 
Kadir Ünal ile kontrolör Emin Ercan 
E. arasında geçen konuşmalar ise 
şöyle:

Kontrol memuru Emin Ercan E.: 
Kumanda merkezi Emin.

Makinist Kenan Günay: Sayın 
şefim 89’un 500’ü kılavuz makine. 
Eryaman’a geldik şefim.

Kontrol memuru Emin Ercan 
E.: Kolay gelsin şefim. Şimdilik ora-
da bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle. 
06.50 treni gittikten sonra gar ka-
bul edecek sizi. Ben hareket ile gö-
rüşür size haber veririm. İlk etapta 
hipodroma kadar gönderirler her-
halde. 

Kontrol memuru Emin Ercan 
E.: Kadir ustam hareket ile görüş-

tüm aynen dediğimiz gibi 6.50 treni 
çıktıktan sonra kabul edecekler sizi. 
Manevra yapacaksınız. Hipodroma 
kadar gezinti modunda ağır ağır 
gelebilirsiniz. 

Makinist Kadir Ünal: Hipodro-
ma kadar devam ediyoruz şefim. 
Orada 06.50 treninden sonra hare-
ketle görüşüyoruz.

Kontrol memuru Emin Ercan E.: 
Tamam Kadir ustam, hayırlı sabah-
lar elinize sağlık.

‘MAKAS KİLİTLEME 
YAPMADI İĞNE UCU OTURDU’
Soruşturma kapsamında tutuk-

lanan makasçı Osman Y. ile hareket 
memuru Sinan Y., ve 3’üncü kişi 
arasında geçen konuşmalar ise şöy-
le:

Makasçı Osman Y: Sinan; ma-
kas kilidi iğneyle uygun noktada; 
ama kilitleme yapmıyor, itinalı gel-
sin.

Hareket memuru Sinan Y: An-
laşılmadı abi.

Makasçı Osman Y: Makas kilit-
leme yapmadı da yalnız iğne ucu 

oturdu.
Hareket memuru Sinan Y: Ta-

mam ‘itinalı şekilde gel’ diyorum 
abi.

Makasçı Osman Y: Evet itinalı 
şekilde gelsin.

3’üncü kişi: Duydum Sinan, iti-
nalı bir şekilde gönder.

Hareket memuru Sinan Y.: Gel 
13’e giden kilit makasına itinalı gel.

3’üncü kişi: Hangi yola dönüyo-
rum?

Hareket memuru Sinan Y.: 13’e 
giriyorsun 13, 12 ile 13’ün makası-
na itinalı girelim.

‘MAKASI DEĞİŞTİRİP 
DEĞİŞTİRMEDİĞİMİ 
HATIRLAMIYORUM’

Makasçı Osman Y. ile hareket 
memuru Sinan Y. arasındaki ko-
nuşma şöyle devam etti:

Makasçı Osman Y.: Sinan; yolla-
rımız ‘Hat-1’den 11’e.

Hareket memuru Sinan Y.: ‘Hat 
1’in 11’e olduğu anlaşıldı.

Bu konuşmada hızlı trenin 
1’inci hatta verildiği anlaşılıyor. An-

cak kaza 2’nci hatta meydana geldi. 
Makasçı Osman Y. savcılıktaki ifa-
desinde “Hattı değiştirip değiştir-
mediğimi hatırlamıyorum” demişti. 
Kaza sonrası TCDD çalışanları ara-
sında geçen konuşmalarda da ka-
zanın 2’nci hatta meydana geldiği 
anlatılıyor.

‘HAT-1’DEN GELMESİ 
GEREKİRKEN HAT-2’DEN GELİYOR’

O konuşmalar ise şöyle:
TCDD çalışanı 5: Durum nedir?
TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile 

201 (hızlı tren) karambol (kafa ka-
faya çarpışma) yapmış. Bu traktör 
var ya traktör motor durağının ora-
da karambol oldu, daha her şey net 
belli değil. 201 (hızlı tren) hat 1’den 
gelmesi gerekirken hat 2’den geli-
yor.

TCDD çalışanı 5: Yapma ya.
TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile An-

kara’ya dönüşte. 
TCDD çalışanı 5: Peki var mı ar-

kadaşlarda falan bir şey?
TCDD çalışanı 2: Daha tam net 

bir şey öğrenemedik.
n DHA
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Gıda ürünlerinde ‘trafik ışığı’ modeline geçiliyor
Ambalajlı gıdalarda başlayacak 

“trafik ışığı” uygulamasıyla ürün-
ler yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz 
miktarına göre sarı, kırmızı ve yeşil 
renklerle kategorilere ayrılacak. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’nin duyurduğu amba-
lajlı gıda ürünlerinde devreye gi-
recek “trafik ışığı” uygulamasının 
detayları belli oldu. 

AA muhabirinin Bakanlıktan 
edindiği bilgilere göre, Sağlık Ba-
kanlığı ile yürütülen obeziteyle 
mücadele çalışmaları kapsamında 
Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme 
ve Tüketicileri Bilgilendirme Yö-
netmeliği’nde değişiklik yapılacak.

Hazırlanan yönetmelik taslağı-
na göre, sıvı ya da katı olarak satışa 
sunulan ambalajlı gıdalarda, ürün-
de yer alan yağ, doymuş yağ, şeker 
ve tuza ilişkin referans alım oranları 
etikette belirtilecek. 

IŞIKLANDIRMA MODELİ
Yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz-

da alınması gereken referans alım 
değerlerine ilişkin olarak, “trafik ışı-
ğı” modeliyle renkli etiketleme ya-
pılacak. Gıda ambalajlarında, sarı, 

yeşil ve kırmızı renkli uyarılar yer 
alacak.  Renklendirme uygulama-
sı, her bir besin ögesi için ayrı ayrı 
gerçekleştirilecek. Örneğin, yağ, 
doymuş yağ, şeker ve tuz içeren bir 
gıda ürününün ambalajında, yağ ve 
tuz için “kırmızı”, şeker için “sarı” 
uyarı yer alabilecek. Renkli etiketle-
me kuralları içecekler ve katı gıda-
lar için iki farklı şekilde olacak. Katı 
ve sıvı gıdalarda, kişinin günlük 
tüketebileceği miktarlara göre refe-
rans alım değerleri tespit edildi. Bu 

alım değerlerinin gıdanın içinde-
ki miktarına göre,”düşük”, “orta” 
ve “yüksek” olmak üzere üç kriter 
belirlendi. Yağ, doymuş yağ, şeker 
ve tuz yönünden “düşük” ürünler-
de yeşil, “orta” ürünlerde açık sarı, 
“yüksek” ürünlerde kırmızı renkler 
kullanılacak. Örneğin, “yüksek” 
kriterleri belirlenirken yağ, doymuş 
yağ, şekerler ve tuz besin ögeleri 
için referans alım oranının yüzde 
25’inden fazla olması gerekecek. 
Katı bir gıdanın her 100 gramında 

1,5 gramdan fazla tuz varsa kırmızı 
renk, 12 gram yağ varsa sarı renk, 
4,6 gram şeker varsa yeşil renk ko-
nacak. 
GIDADA OLMAYAN BESİN ÖGELERİ 

İÇİN RENK KULLANILMAYACAK
Yağ, şeker ve tuz gibi besin 

ögelerinin gıdanın bileşiminde 
yer almaması durumunda renk-
lendirme yapılmayacak. Örneğin, 
kolada hiç yağ yoksa, yağ için renk-
lendirme yer almayacak. Gıdanın 
adı, adı oluşturan bütün kelimeler 

aynı büyüklükte, aynı yazı tipinde, 
aynı stilde ve arka plan rengi ile 
kontrast oluşturacak şekilde en az 
3 milimetrelik punto büyüklüğün-
deki karakterler kullanılarak yazı-
lacak. Yönetmelikle yapılacak bir 
diğer düzenlemeye göre, çölyak 
hastalarının hassasiyetleri dikkate 
alınarak, isteğe bağlı bilgilendirme 
kapsamında glüten içermeyen gı-
daların etiketlerinde “Glüten içer-
mez”, “Glütensiz”, “Glüten yoktur” 
gibi ifadeler kullanılabilecek.

MUMLANMIŞ MEYVEDE 
ALERJEN BİLGİSİ OLACAK

Taze meyve ve sebze, balık için 
zorunlu etiket bilgileri de belirlene-
cek. Taze meyve ve sebze etiketle-
rinde zorunlu bilgi olarak ürünün 
adı ve varsa çeşidi, menşe bilgisi, 
kükürt dioksit ve sülfitler ile işlem 
görmüş yada herhangi bir gıda 
katkı maddesiyle kaplanmış (mum-
lanmış) olması durumunda alerjen 
bilgisi, izlenebilirliğin sağlanması 
amacıyla gıda işletmecisine ait ile-
tişim bilgileri yer alacak.

ÇÖZÜLMÜŞ BALIĞI 
TÜKETİCİ BİLECEK

Hazır ambalajlı olmayan taze 
balık ve balıkçılık ürünlerinin etike-
tinde, ürünün bilimsel literatürler-
de geçen resmi adı veya alışılage-
len adı, üretim metodu (çiftlik, tatlı 
su, deniz gibi), menşe bilgisi, gıda 
işletmecisine ait iletişim bilgileri 
bulunacak. Balık, çözündürülerek 
piyasaya arz edilmesi durumunda 
“Çözündürülmüştür, tekrar don-
durmayınız” ifadesi kolayca görüle-
bilecek, açıkça okunabilecek şekil-
de tüketiciye sunulacak. n AA

Kuru soğan 2018’de 
cepleri yaktı!

Memur maaşına 
yüzde 10,73 zam

Hazine ve Maliye Bakanlığın-
ca, enflasyon oranından kaynaklı 
olarak ilave yüzde 6,73 artış ile 
birlikte kamu görevlileri ile memur 
emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 
ocak ayından geçerli olmak üzere 
toplamda yüzde 10,73 artış yapıl-
dığı belirtilerek, bu çerçevede aile 
yardımı ödeneği dahil en düşük 
memur maaşının 3 bin 512 liraya, 
en düşük memur emekli aylığının 
da 2 bin 379 liraya yükseldiği bil-
dirildi. 

Bakanlıktan, 2019 yılı ocak 
döneminde kamu görevlileri ve 
emeklilere yönelik zamlara ilişkin 
yapılan açıklamada, kamu görevli-
lerinin mali ve sosyal haklarındaki 
artışların, Kamu Görevlilerinin Ge-
neline ve Hizmet Kollarına Yönelik 
Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 
ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dö-
nem Toplu Sözleşme ile belirlendi-
ği hatırlatıldı.

Bu yıl ocak ayından geçerli 
olmak üzere kamu görevlileri ile 
memur emeklilerinin tamamının 
aylık ve ücretlerinde yüzde 4 artış 
öngörüldüğü hatırlatılarak, 2018 

yılı ikinci altı aylık döneminde enf-
lasyonun yüzde 10,19 gerçekleşti-
ğine işaret edildi.

Gerçekleşen bu enflasyon ora-
nından kaynaklı olarak ilave yüzde 
6,73 artış ile birlikte kamu görev-
lileri ile memur emeklilerinin aylık 
ve ücretlerinde ocak ayından ge-
çerli olmak üzere toplamda yüzde 
10,73 artış yapıldığı belirtilen açık-
lamada, şunlar kaydedildi:

“Aynı dönemde SSK ve Bağ-
Kur emekli aylıklarında ise yüzde 
10,19 artış sağlanmıştır. Bu çer-
çevede aile yardımı ödeneği dahil 
en düşük memur maaşı 3 bin 133 
liradan 3 bin 512 liraya, en düşük 
memur emekli aylığı 2 bin 149 li-
radan 2 bin 379 liraya yükselmiş-
tir.” 

(*) Maaş hesaplamalarında, 
bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, 
vekalet ücreti, döner sermaye öde-
mesi ve yabancı dil tazminatı gibi 
ödemeler yer almazken, aile ve ço-
cuk yardımı ödeneği ise dahil edil-
di. Aile yardımı ödeneği hesabında 
çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş 
grubu ve diğer) esas alındı. n AA

Gıdada geçen yıl fiyat artışı en 
yüksek ürün yüzde 184 ile kuru 
soğan, fiyat düşüşü en yüksek 
ürün ise yüzde 23 ile limon oldu. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerinden yaptığı derlemeye 
göre, 2018’de yıllık enflasyon yüz-
de 20,3 olurken, Tüketici Fiyat 
Endeksi’nde (TÜFE) yıllık değişim 
gıda ve alkolsüz içecekler grubun-
da yüzde 25,11, alkollü içecekler ve 
tütün grubunda yüzde 2,39 olarak 
hesaplandı. Geçen sene bir önceki 
yıla göre gıda ve alkolsüz içecekler 
grubunda 113 ürünün fiyatında 
artış gözlenirken, 4’ünün fiyatında 
gerileme gerçekleşti. Söz konusu 
dönemde fiyatı en çok zamlanan 
ürün yüzde 184 ile kuru soğan 
olurken, bu ürünün kilogram fiyatı 
1,47 liradan 4,18 liraya çıktı. Kuru 
soğanı yüzde 91 ile salça, yüzde 
75 ile patates, yüzde 68 ile bebek 

maması, yüzde 67 ile karnabahar, 
yüzde 62 ile kuru üzüm, yüzde 61 
ile pırasa, yüzde 57 ile sivri biber 
izledi. Ketçapta ve yeşil soğanda 
yüzde 55, tahinde yüzde 52, kekte 
yüzde 44, patlıcan, çarliston biber 
ve margarinde yüzde 43, armutta 
yüzde 42 fiyat artışı görüldü. 2017 
yılının zam şampiyonu domatesin 
fiyatı da 2018’de yüzde 5 artarak 
4 liraya çıktı.  Temel gıda mad-
delerine bakıldığında da tavuk eti 
yüzde 33, içme suyu ve buğday 
unu yüzde 31, süt yüzde 30, kuzu 
eti yüzde 25, yumurta yüzde 21, 
pirinç yüzde 20, ekmek, makarna 
ve yoğurt yüzde 18, dana eti de 
yüzde 9 zamlandı.n Bu dönemde 
limonun fiyatı yüzde 23 azaldı. Bu 
ürünü yüzde 22 ile nohut, yüzde 
5 ile leblebi, yüzde 1 ile mercimek 
takip etti.
n AA

Ekonomistler, döviz kurlarındaki geri çekilme, enerji fiyatlarının düşmesi ve vergi indirimlerinin 
etkisiyle yıllık enflasyonun gerilediğini ve yeni yılda da düşüşün süreceğini belirtti

Enflasyondaki düşüşün 
2019’da sürmesi bekleniyor

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 
aralıkta aylık yüzde 0,40 azalarak 
piyasa beklentisinden daha iyi bir 
performans gösterdi. Enflasyon 
2018’i yüzde 20,30 seviyesinden 
kapatırken, ekonomistler, yeni yılda 
enflasyondaki düşüşün devam ede-
ceğini belirtti.

QNB Finansinvest Başekono-
misti Burak Kanlı, enflasyon ge-
lişmeleri ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’nın (TCMB) para 
politikasına ilişkin yaptığı değerlen-
dirmede, enflasyon görünümündeki 
iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. 
Kurdaki değer kazancı ve enerji fi-
yatlarının düşmesinin oldukça za-
yıf olan talep enflasyondaki düşüşe 
yardım ettiğini söyleyen Kanlı, gıda 
enflasyonunda da bir miktar geri-
leme görülse de bu düşüşün sınırlı 
kaldığını belirtti.

Kanlı, 2019 yılının ilk yarısında 
enflasyonun yüzde 20 civarında sey-
rettikten sonra haziran ayı ile birlik-
te sert bir düşüş gerçekleştireceğini, 
mart ya da nisan ayında Merkez 
Bankası’nın faiz indirimlerine başla-
masını beklediğini kaydetti.

“ENFLASYONDAKİ 
DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK”

Halk Yatırım Araştırma Direk-
törü Banu Kıvci Tokalı da aralık 
ayında, işlenmiş gıda, giyimdeki 
mevsimsel düşüşün boyutu, konut 
sektöründeki yavaşlığın kira enflas-
yonuna etkisi, petrol fiyatlarındaki 
sert düşüşün katkısı, yemek hizmet 
fiyat artış oranında sert düşüş gibi 
unsurların “eksi enflasyonu” des-
teklediğini söyledi.

Yıllık enflasyondaki düşüşün 
ocak ayında da devam etmesinin 
olası göründüğünü ifade eden To-
kalı, “İlk tahminimiz, yüzde 20’nin 
altına inebileceği yönünde. Özel-
likle elektrik ve doğal gaz indirimi, 
kira enflasyonunun ılımlı görünü-
mü, ÖTV indirimlerinin devam 
ediyor olması dolayısıyla eski haline 
geldiğinde tek seferlik artış etkisi-
nin nisan ayına kalmış olması, ılımlı 
enerji ve işlenmiş gıda enflasyonu 
gibi unsurlar destekleyici faktör-
ler... Çekirdek göstergeler de iyi 
görünüyor. Bu durumda, politik ge-
lişmelerin kur üzerindeki etkisi te-
mel belirleyici kalıyor, enflasyon di-
namiklerindeki kırılganlık trendinin 
kırıldığını söyleyebiliriz.” ifadelerini 
kullandı. Tokalı, enflasyonda kalıcı 
düşüş trendinin ise ancak ağustos 
ayından itibaren başlayabileceğini 
kaydetti. Yılın son 2 ayında ise baz 
kaynaklı yükselişin yaşanabileceği-
ni belirten Tokalı, “Yıl sonuna ait 
yüzde 17,5’lik tahminimizi, özellik-
le küresel görünüme yönelik belir-
sizlikler nedeniyle korumakla bir-
likte aşağı yönlü risklerin olduğunu 
belirtmek istiyoruz.” dedi.

Tokalı, enflasyon göstergelerin-
den özellikle son 2 aydır alınan ılımlı 
sinyallere karşın para politikasının 

sıkı duruşunda hemen bir gevşeme 
beklemediklerini söyledi.

“ENFLASYON YILI YÜZDE 16-17 
ARALIĞINDA BİTİRECEK”

AA Finans Analisti ve ekonomist 
Haluk Bürümcekçi ise aralıkta enf-
lasyonun aylık bazda gerilemesinin 
endeks tarihinde daha önce 6 kez 
görüldüğünü hatırlattı.

Gıda fiyatlarının enflasyona sı-
nırlı azaltıcı yönde katkısı olduğunu 
ifade eden Bürümcekçi, gıda dışı 
diğer gruplarda kurlardaki gerileme 
ve vergi indirimleri nedeniyle fiyat 
gerilemeleri veya düşük fiyat artış-
larının görülmesinin etkili olduğunu 
söyledi. 

Bürümcekçi, gıda enflasyonu-
nun işlenmemiş ve işlenmiş gıda 
fiyatları kaynaklı hafif gerilediğini 
bildirdi. Manşet enflasyonun vergi 
indirimlerinin ötelenmesiyle ilk çey-
rekte yatay seyredebileceğini belir-
ten Bürümcekçi, “İlk çeyrekte aley-
hte olan baz etkisine karşılık vergi 
indirimlerinin 3 aylığına uzatılması 
ile yıllık enflasyonun yüzde 19-20 
civarında seyretmesi söz konusu 
olabilir. Buna karşılık vergiler, ye-
rel seçimler sonrası eski seviyesine 
getirildiğinde enflasyon; bir miktar 
yükselecek, yılı ise yeni bir kur şoku 
olmaması durumunda yüzde 16-17 
aralığında bitirecek gibi duruyor.” 

diye konuştu.
Bürümcekçi, Merkez Banka-

sı’nın bu ayki Para Politikası Kurulu 
(PPK) toplantısının 16 Ocak’ta ger-
çekleşeceğini anımsatarak, şunları 
kaydetti:

“Enflasyonda gözlenen belir-
gin gerileme, kurlar ve akaryakıt 
fiyatlarındaki gerilemenin devam 
etmesi ile iktisadi faaliyetin belirgin 
yavaşlaması, bu toplantıda olmasa 
bile özellikle yerel seçimler öncesi 
gerçekleşecek mart toplantısı için 
bankanın üzerindeki faiz indirimi 
baskılarını artıracaktır. Sağlıklı olan; 
TCMB’nin enflasyon gerçekleşme-
lerini ve bunların enflasyon beklen-
tilerine etkisini takip etmeye devam 
etmesi, fiyatlama davranışlarında 
gözlenen belirgin bozulma düzel-
meden gevşeme yönünde hareket 
etmemesidir. Ancak geçmiş dene-
yimler büyüme üzerindeki risklerin 
arttığı durumlarda bankanın genel-
likle gevşeme yönünde asimetrik 
davranabildiğini hatırlatmaktadır.”

“ENFLASYONUN İÇ TALEBİN 
SEYRİNE BAĞLI OLARAK YÜZDE 18 

CİVARINA İNME İHTİMALİ VAR”
İş Yatırım Menkul Değerler 

Araştırma Bölüm Yönetmeni Mu-
ammer Kömürcüoğlu, aralıkta enf-
lasyonun piyasa beklentisine göre 
bir miktar daha fazla gerilediğini 

belirtti.
Tüketici fiyatı enflasyonunun yılı 

yüzde 20,3 seviyesinden kapattığı-
nı hatırlatan Kömürcüoğlu, Merkez 
Bankası’nın son Enflasyon Rapo-
ru’nda yıl sonu enflasyon beklentisi-
nin yüzde 23,5, Yeni Ekonomi Prog-
ramı’nda ise yüzde 20,8 seviyesinde 
olduğunu hatırlattı. 

Kömürcüoğlu, şöyle devam etti:
“Vergi teşviklerinin ve Topye-

kun Mücadele Programı’nın ilk çey-
rek sonuna kadar uzatılmasının da 
etkisiyle yıllık enflasyonun ilk çey-
rekte yüzde 19-20 bandında seyret-
mesini bekliyoruz. İç talebin seyrine 
bağlı olarak yüzde 18 civarına inme 
ihtimali de bulunuyor. Üretici fiyat-
ları kaynaklı baskıyı dikkate alarak 
enflasyonun yılın ilk yarısında gö-
rece yüksek seyretmesini, iktisadi 
faaliyetteki yavaşlamanın yansıması 
ve baz etkisi nedeniyle yılın ikinci 
yarısında düşüşe geçmesini ve yılı 
yüzde 16 seviyesinde kapatmasını 
bekliyoruz.”

Kömürcüoğlu, ilk faiz indiri-
minin 2019’un ikinci yarısında 
başlamasını beklediklerini ancak 
enflasyonun seyrine ve iç talepteki 
daralmanın şiddetine bağlı olarak 
faiz indirimlerinin ilk yarıya taşına-
bileceğini de söyledi.
n AA
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Ereğli Belediyesi Evlendirme 
Memurluğu tarafından 2018 yılı 
içerisinde bin 119 nikah kıyıldı. 
Ereğli Belediyesi Evlendirme Me-
murluğu 2018 yılında dünyaevine 
giren bin 119 çiftin nikahını kıydı. 
Bu yıl ile birlikte 5 yılda 5 bin 602 
nikah kıyılırken, Evlendirme Me-
murluğundan alınan bilgilere göre, 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven de en çok nikah kıyan bele-
diye başkanı olarak kayıtlara geçti. 

Ailenin toplumun en küçük yapı 
taşı olduğunu ifade eden Beledi-

ye Başkanı Özkan Özgüven, “Aile 
içerisinde yetişen bireyler toplumu 
oluşturduğu için toplumun gelişi-
minde ailenin büyük rolü vardır. 
Aile, bireyin hayatı ve toplumun 
fonksiyonları üzerindeki etkileri açı-
sından en temel öğedir. 

Ülkemizde aileye verilen önem 
diğer ülkelere nazaran çok daha 
fazladır. Son dönemlerde giderek 
zayıflamakta olan aile kurumuna 
gereken önemi vermek ve her za-
man aile kurumunu güçlü tutmak 
hem yetişkinlerimiz hem de çocuk-

larımız için daha sağlıklı bir gelece-
ğe adım atmanın en doğru yolu ola-
caktır. Gençlerimizin aile kurarak 
vatanını, milletini, bayrağını seven 
ahlaklı nesiller yetiştirmesi ülke-
mizin bekası ve geleceği için çok 
önemlidir. Gençlerimizi aile kurma-
ya teşvik etmek ve aile kurumunun 
devamı noktasında onlara destek 
olmak, eğitimler vermek bizlerin 
görevidir” ifadelerini kullandı.  Öz-
güven, “Belediyemiz Evlendirme 
Memurluğu tarafından binlerce 
vatandaşımızın aile kurmasına ve-

sile olmaktan dolayı ve birçoğunda 
onlarla birlikte olarak bu mutlu an-
larına şahitlik etmekten dolayı çok 
mutluyuz. Hayatlarını hastalıkta ve 
sağlıkta hep beraber olacaklarını 
belirterek birleştiren gençlerimizin 
gözlerindeki mutluluk geleceğimiz 
için en önemli anlardan bir tanesi-
dir. Bu duygu ve düşüncelerle aile 
kuran tüm hemşehrilerimize mut-
luluklar diler, millete ve topluma 
faydalı evlatlar yetiştirmelerini Rab-
bimden niyaz ederim” dedi. 
n HABER MERKEZİ

PTT Konya’nın yeni
Başmüdürü’ne ziyaret

Kaçak avlanan 156 kişiye 
189 bin lira para cezası

POSTDER Konya Şubesi Baş-
kanı Doğan Arısoy ve yönetim 
kurulu üyeleri, Konya PTT Baş-
müdürlüğü görevine yeni başla-
yan Necati Yoldaş’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundular. Konya 
PTT Başmüdürü Akın Akıncı’nın 
İstanbul’a tayini ile boşalan Konya 
PTT Başmüdürlüğüne atanan Ne-
cati Yoldaş’a hayırlı olsun ziyaret-
leri devam ediyor Kısa adı “POST-
DER” olan Posta Çalışanları Sosyal 
Yardımlaşma ve Kanuni Hakları 
Koruma Derneği(POST-DER) 
Konya Şubesi Başkanı Doğan 
Arısoy ve yönetim kurulu üyeleri 
yeni göreve başlayan Konya PTT 
Başmüdürü Necati Yoldaş’a ma-

kamında hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular.

Ziyarette POSTDER Konya 
Şube Başkanı Başkanı Doğan Arı-
soy, derneği çalışmaları hakkın-
da bilgi verirken, aynı zamanda 
hayırlı olsun dileklerini sundu. 
Başkan Arısoy ve yanındaki heyet 
daha sonra PTT Başmüdür Yar-
dımcıları Mustafa Çalışkan, Fatih 
Kaynar ve Alper Ateşoğlu’nu zi-
yaret edip, çalışmalar hakkında 
görüş alış verişinde bulundular.

Konya PTT Başmüdürü Necati 
Yoldaş ise, POSTDER’in ziyare-
tinden dolayı memnuniyetini dile 
getirdi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesine bağlı dış mahallelerde, traktörlere takılarak kullanılan kar küreme ataşmanlarının, 
kış döneminde karla mücadele çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştırdığı bildirildi

Karla mücadelede
yükü onlar alıyor

Beyşehir Belediyesi tarafın-
dan köyden mahalleye dönüşen 
yerleşim birimlerinde mahal-
le muhtarlıklarına tahsis edilen 
traktörlerin arka bölümüne takı-
larak kullanılan kar küreme ataş-
manları kış mevsiminde karla 
mücadele çalışmalarına önemli 
katkılar sağlıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, ilçe genelinde 
köyden mahalleye dönüşen yer-
leşim merkezlerindeki mahalle 
muhtarlıklarına geçtiğimiz yıl-
larda teslim edilen kar küreme 
ataşmanlarının karla mücadele 
çalışmalarında büyük kolaylık 
sağladığını belirtti.

Yeni Büyükşehir Belediyesi 
Yasası ile köyden mahalleye dö-
nüşen yerleşim merkezlerindeki 
mahalle muhtarlıklarına kış dö-
neminde karla ilk mücadelede 
kullanılması için dağıtılan kar kü-
reme ataşmanlarının 3 yıl önce 
sahada görev yapmaya başladı-
ğını vurgulayan Özaltun, şöyle 
konuştu: “Yeni Büyükşehir Be-
lediyesi Yasası ile birlikte 12’den 
67’ye yükselen mahalle sayımızla 
beraber Beyşehir Belediyesi ola-
rak sorumluluk alanımız da bü-
yüdü. Şehir merkezimize 50-60 
kilometre mesafede değişik nok-
talarda birçok köyden mahalleye 
dönüşen yerleşim birimimiz bu-
lunuyor. En ücra köşedeki bu dış 
mahallelerimize de üç yıl önce 
karla mücadelede kullanılmak 
üzere traktörle kullanılabilen kar 
küreme ataşmanları göndermiş-

tik. Traktörün arkasına basitçe 
takılmak suretiyle tıpkı bir kürek 
gibi karla mücadelede kullanılan 
bu ataşmanlar, karla mücadele 
kapsamındaki çalışmalarda ilk 
müdahale bakımından işimizi 
özellikle çok kolaylaştırdı. Fen İş-

leri Müdürlüğü bünyesinde karla 
mücadele çalışmalarını yürüten 
ekiplerimiz uzak mesafedeki bu 
dış mahallelerimize ulaşmadan 
önce muhtarlıklarımız traktörlere 
taktığı bu ataşmanlarla ilk müda-
haleyi gerçekleştirerek, sahada 

kullanımlarına başladı.”
Akçabelen Mahallesi Muh-

tarı Selman Şanal da Beyşehir 
Belediyesi tarafından dağıtılan 
ekipmanların karla mücadelede 
işlerini oldukça kolaylaştırdığını 
söyledi. n HABER MERKEZİ

Karaman Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Şube Müdürlüğü 
ekipleri, 2018 yılında kaçak av ya-
parken yakaladığı 156 kişiye 189 
bin 966 lira para cezası kesti. Ka-
raman’da Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şube Müdürlüğü başta 
olmak üzere il ve ilçe jandarma 
komutanlıkları, belgeli avcılar, avcı 
dernekleri ve köy muhtarlıklarının 
da desteği alınarak av koruma ve 
kontrol çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu kapsamda Karaman Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar Şube Müdür-
lüğünden alınan bilgiye göre, 2018 
yılında yapılan av koruma ve kont-
rol çalışmaları neticesinde, il sınır-
ları içerisinde 156 kişi hakkında 

“Av Kabahati Suç Tutanağı” dü-
zenlenerek idari yaptırım kararları 
ve tazminat cezası uygulandı. Av 
kabahati suçundan dolayı toplam 
189 bin 966 TL para cezası kesil-
di. Merkez Av Komisyonu kararına 
göre de avda kullanılması yasakla-
nan araç ve gereçler arasında yer 
alan 32 adet tüfek ile mülkiyeti 
kamuya geçirilmek üzere 4 adet 
otomobil, 1 adet kamyonet ve 1 
adet traktörde el konuldu. Yetkili-
ler, Karaman Şube Müdürlüğü av 
koruma ekibinin 2019 yılında da 
kaçak avcılıkla mücadeleyi etkin ve 
hassasiyetle yürüterek denetimle-
re aralıksız olarak devam edeceğini 
bildirdi.  n İHA

Ereğli Belediyesi 2018’de bin 119 nikah kıydı

Vali Yakup Canbolat’ın acı günü

Konya’nın bir dönem önceki valisi 
Yakup Canbolat’ın annesi Neza-
ket Canbolat, bir süredir tedavi 
gördüğü hastane hayatını kaybetti. 
Merhume Nezaket Canbolat, mem-
leketi Çorum’da son yolculuğuna 
uğurlandı. 

Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın 
annesi Nezaket Canbolat (70), bir 
süredir tedavi gördüğü Bursa Yük-

sek İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde dün akşam hayatını 
kaybetmişti. 

Canbolat için bugün Alaca il-
çesinde cenaze töreni düzenlendi. 
Törene İçişleri Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ersoy, AK Parti Bursa mil-
letvekili ve TBMM İnsan Hakları ko-
misyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, 
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa İl Jandarma Komuta-
nı Tuğgeneral Hakan Saraç, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Çorum Belediye Baş-
kanı Zeki Gül, İl Jandarma Komuta-
nı Jandarma Kıdemli Abdurrahman 
Başbuğ, eski AK Parti Çorum mil-
letvekilleri Salim Uslu ve Agah Kaf-
kas, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, 

Trabzon, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, 
Karaman ve Balıkesir valileri, üst 
düzey askeri ve polis yetkilileri ve 
vatandaşlar katıldı. 

Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın 
annesi Nezaket Canbolat’ın cena-
zesi, Ömer Paşa Camii’nde öğle 
namazını müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından ilçe mezarlığı-
na defnedildi.  n İHA
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Asamoah Gyan 
kampta yok

Süper Lig’in ikinci yarısı için dün Antalya’da ilk id-
manını yapan Kayserispor’da Asamoah Gyan ile birlikte 
9 futbolcu kampa katılmadı. 13 Ocak 2019 Pazar’a kadar 
Antalya Belek’te kamp çalışmalarını sürdürecek Kayse-
rispor, bugün ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Hikmet 
Karaman nezrinde ilk çalışmasını gerçekleştiren Sarı 
Kırmızılı takımda 2’si sakat 9 futbolcu kampa katılmadı.

Oğuzhan Berber ile Sakıb Aytaç sakatlıklarından ötü-
rü kamp kadrosunda yeralmazken, 7 yabancı futbolcu ise 
henüz kampa katılmadı. Bugün izinli görülen Jean Armel 
Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Tiago Lopes, Bernard 
Mensah, Silvestre Varela, ve Artem Kravets akşam sa-
atlerinde Antalya’ya giderek sarı kırmızılı takımın kamp 
yaptığı otele geçecek. Ganalı futbolcu Asamoah Gyan’ın 
ise yarın kampa dahil olacağı öğrenildi.  n İHA

Bursaspor Antalya’da 
hazırlıklarını sürdürüyor

Bursaspor devre arası çalışmalarına Antalya’da 
başladı. Spor Toto Süper Lig’in devre arasında Antalya 
Belek’te kamp yapan Bursaspor hazırlıklarına başladı. 
Dün akşam saat 20.00’de Teknik Direktör Samet Aybaba 
yönetiminde başlayan antrenman düz koşuyla başladı. 
Daha sonra set çalışmalarına geçen yeşil-beyazlı fut-
bolcular antrenmanın basına açık olan ilk 20 dakikalık 
bölümünde böyle çalıştı. Bursaspor’da Sakho ve Lima 
izinli olduğu için katılamazken Shehu, Chedjou, Latovle-
vici ve Badji takımdan ayrı çalıştı. Timsahlarda kadroya 
genç futbolcular Eren, Abdülkadir, Tuğbey, Deniz, Ahmet 
ve Furkan dahil edildi. Öte yandan Bursaspor, 6 Ocak’ta 
Hollanda ekibi Maastricht ve 8 Ocak’ta Kastamonuspor 
ile hazırlık maçı oynayacak.  n İHA

Galatasaray, ikinci yarı 
hazırlıklarına başladı
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlık-

larına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdi-
ği antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılar, yeni yılın ilk 
çalışmasında anatomik adaptasyon antrenmanı yaptı. 
Antrenmanda her bir oyuncu kendi nabız aralığına göre 
aerob koşu gerçekleştirdi. İdman, soğuma hareketlerinin 
ardından tamamlandı. Galatasaray, 2018-2019 sezonu 
ikinci yarı hazırlıklarını bugün tesislerde yapacağı çift 
antrenmanla sürdürecek.  n İHA

Mahmutyazıcıoğlu: Burak Yılmaz gündemimizde
Beşiktaş Kulübü yöneticisi Şafak 

Mahmutyazıcıoğlu katıldığı bir TV prog-
ramında Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın 
gündemlerinde olduğunu belirterek, “Ho-
camızın da olumlu rapor verdiği bir isim. 
Şu ana kadar bir anlaşma yok” dedi. 

Beşiktaş kulübü yöneticilerinden Şa-
fak Mahmutyazıcıoğlu, TRT Spor’da katıl-
dığı bir programda adı Beşiktaş ile anılan 
ve sosyal medyada taraftarın büyük tepki 
gösterdiği Burak Yılmaz hakkında açıkla-
malarda bulundu. Burak’ın gündemlerin-
de olduğunu belirten Mahmutyazıcıoğlu, 
“Sosyal medyada 12 yaşından 70 yaşına 
kadar insanlar var. Biz oradaki tepkilere 
göre takımı yönetemeyiz. Hocamız bizden 
santrfor istedi. Seçeneklerimiz de bel-
li. Şenol hoca isim değil, mevki söyler. 
Bizler isim buluruz hoca da değerlendirir. 
Burak Yılmaz’ı da tabii ki sorduk. Trab-
zonspor bizim kardeş camiamız. Trab-
zonspor ile el sıkışmadan Burak Yılmaz 
ile konuşmayız. Bazı haberler var bu türde 

medyada. Biz Burak operasyonu yaparsak 
önce Trabzonspor ile helalleşiriz. Günde-
mimizde olan ve hocamızın olumlu rapor 
verdiği bir isim Burak. Şu ana kadar bir 
anlaşma yok” diye konuştu. 
“4 OYUNCUYA KULÜP BULUN DEDİK” 

Antalya kampına götürülmeyen 
oyuncularla ilgili de konuşan Mahmut-
yazıcıoğlu, “Hocamız takıma olumlu 
katkı sağlayacak oyuncularla çalışmak 
istiyor. Yönetim de aynı fikirde olduğu 
için Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Love 
ve Gökhan Töre kadroya alınmadı. Kadro 
dışı bırakılan 4 futbolcuya kulüp bulma-
larını söyledik. Eğer kulüp bulamazlarsa 
ve transferleri gerçekleşmezse bizim de 
ihtiyacımız varsa parasını ödüyoruz tabii 
ki kullanacağız. Gökhan Töre’nin bize kat-
kı sağlayacağını düşünmüyoruz. Şu anda 
bizde Gökhan Töre o etkiyi sağlayamıyor. 
Amiral gemisinin başında teknik heyet 
var. Onu da görmezden gelemeyiz” yoru-
munda bulundu.  n İHA

Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut transfer istedi
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Di-

rektörü Erol Bulut, transferle ilgili yap-
tığı açıklamada, “Mutlaka giden futbol-
cuların yerinin dolması ve zamanında 
gelmesi gerekiyor.

 İnşallah yönetimimiz ve transfer 
komitesi bu futbolcuları en kısa zaman-
da takıma kazandırır” dedi. 

E.Yeni Malatyaspor’da ikinci yarı 
hazırlıkları Antalya’da Belek’te devam 
ediyor. Sarı-kırmızılılar 10 gün sürecek 
kampta güç depolayacak.

Kampın ilk gününde açıklamalar-
da bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, 
Antalya’da verimli bir kamp dönemi 
geçirmek istediklerini ifade ederek, “10 
günlük bir kamp çalışmamız olacak. 
12’sinde Malatya’ya dönüp, çalışmala-
rımıza devam edeceğiz. Çünkü 16 ya da 
17 Ocak’ta kupa maçımız olacak. Hafta 
sonu da lige başlayacağız” dedi. 

“DAHA TEMPOLU VE HÜCUMCU BİR 
MALATYA İZLETTİRECEĞİZ” 

Bulut, devre arası kamp çalışmala-
rında eksikleri tamamlayacaklarını be-
lirterek, “Hücum ve defans anlamında 
yaptığımız ufak tefek hataları giderece-
ğiz. İnşallah ikinci yarı daha az hatayla, 
daha tempolu ve hücumcu bir Malatya 
izlettireceğiz. Kampa Guilherme katıl-
madı, hafif sakatlığı var tedavisi devam 
ediyor. İki gün sonra kampa katılacak. 
Aynı şekilde Mina da iki gün sonra katı-
lacak” diye konuştu. 

“SADIK VE BOUTAİB BÜYÜK KATKI 
VEREN FUTBOLCULARIMIZ” 

Bulut, transferdeki son durumla 
ilgili yaptığı açıklamada ise “Bütün 
transferlerin Malatyaspor’un menfaati 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi ge-
rekiyor. Sadık ve Boutaib, burada çok 
büyük katkı veren futbolcularımız. Hep 

üzerine koyarak gittiler. Boutaib, 32 ya-
şında ama takıma katkı vermeye devam 
ediyor. Transferde anlaşıldı gibi, öyle 
bir şey olursa da kariyerinde başarılar 
dileriz ama onun mevki de dolacaktır. 
Analiz ettiğimiz futbolcular var. 4-5 
futbolcu arasından hücum bölgesine 
bir oyuncuyu takıma getireceğiz. Sadık 
Çiftpınar, daha 25 yaşında genç bir ar-
kadaşımız. Stoperde oynayan, işini yüz-
de yüz yapmaya çalışıyor. Her zamanda 
üzerine koyuyor. Büyük bir mesafe kat 
etti. Sadık bizden ayrıldığında elbette 
üzüleceğiz ama takımımız bundan karlı 
çıkacaksa her futbolcunun transferine 
izin verilir. Ama mutlaka futbolcuların 
yerinin dolması ve zamanında gelme-
si gerekiyor. İnşallah yönetimimiz ve 
transfer komitesi bu futbolcuları en kısa 
zamanda takıma kazandırır” diye ko-
nuştu. n İHA

Volkan özür diledi!
Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, kadro dışı kaldığı dönemde 

yaşananlardan dolayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy’dan özür 
diledi. Volkan, “Kırmış olduğum insanlardan özür diliyorum. Ben Fenerbahçe için varım” dedi

Fenerbahçe’de yaklaşık 3 aydır kadro dışı olan Volkan 
Demirel, Dereağzı Lefter küçükandonyadis Tesisleri’nde ba-
sın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öncelikli olarak 
sarı-lacivertlilerin içinde bulunduğu duruma değinen Demi-
rel, “Bu konuyla alakalı bu kadar gündemi meşgul ettiğim 
için özür dilerim. Camia olarak içinde bulunduğumuz durum 
hiçbir gönülden, ruhen ve akıllıca düşünen bir taraftar için 
kabullenebilecek bir durum değil. Hep beraber bu ruhu taşı-
yanlar olarak Fenerbahçe’yi hep birlikte yukarılara taşımamız 
gerektiğinin bilincindeyim. Ben de bundan sonra her şeyi 
yapmak için belki bulunduğum yerde belki bulunmadığım 
yerde elimden gelen desteği vermek için yapacağım” ifade-
lerini kullandı. 

“KIRMIŞ OLDUĞUM İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİM” 
Kadro dışı kaldığı dönemde yaşananlar ve konuşulan-

lardan dolayı üzgün olduğunu belirten başarılı file bekçisi, 
“Geçtiğimiz süreçte yaşananlar var, olanlar var, konuşulan-
lar var. Bunlar geride kaldı, çok fazla konuşmaya gerek yok. 
Önümüze bakıp Fenerbahçe’nin bulunduğu ortamdan Fener-
bahçe’mizi çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yaşa-
nan zamanda da kendi adıma yaptığım yanlışlar, kırgınlıklar, 
üzdüğüm insanlar varsa tüm camiam adına onlardan özür 
diliyorum. Başkanımızın da belirttiği gibi çok önemli bir insan 
benim için. Kendisinin beni sevdiğini biliyorum, ben de onu 
çok seviyorum. Başta başkanım olmak üzere asbaşkanımdan 
da özür diliyorum. Ben şu anda duygularıyla konuşan bir insa-
nım. Sadece duygularımla hareket ederim. Bu yüzden kırmış 
olduğum insanlar olabilir. Kırmış olduğum insanlardan özür 
diliyorum. Ben Fenerbahçe için varım, var oldum, bundan 
sonra da Fenerbahçe için var olacağım” şeklinde konuştu. 

Volkan Demirel’in toplantının sonunda gözlerinin doldu-
ğu ve konuşmakta zorlandığı dikkatlerden kaçmadı. 

ERSUN YANAL: HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya 

hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, “Hep 
birlikte başaracağız” dedi. Bu sezon lige kötü bir başlangıç 
yapan ve düşme hattında bulunan Fenerbahçe’de ilk yarının 
bitimine iki hafta kala takımın başına getirilen Teknik Direktör 
Ersun Yanal, sosyal medya hesabından taraftarlara umut da-
ğıttı. Yanal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Unut-
mayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep 
birlikte başaracağız! #İnanFenerbahçe” 

OZAN TUFAN DEREAĞZI’NDA ÇALIŞIYOR
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve henüz af yolu gö-

rünmeyen Ozan Tufan, idmanlarını Uygar Mert Zeybek ile bir-
likte Dereağzı Tesisleri’nde sürdürüyor. Fenerbahçe’de kadro 
dışı bırakılan oyuncular arasında yer alan Ozan Tufan, sezo-
nun ikinci yarı hazırlıklarına Dereağzı Lefter Küçükandonyadis 
Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde 
kadro dışı kalan oyunculardan Aatif, Dirar ve Volkan Demi-
rel’e, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın göreve gelmesiyle af ka-
rarı çıkmıştı. Takımda affedilmeyen tek isim olan Ozan Tufan 
ise genç oyuncu Uygar Mert Zeybek ile birlikte Dereağzı’nda 
idmanlarını yapıyor. 
n İHA



Selçuklu Basketbol, İstanbul deplasmanında
Türkiye Basketbol Ligi’nde 13.hafta bugün başlıyor. 1. 

Lig’de mücadele eden temsilcimiz Selçuklu Basketbol Ta-
kımı, haftanın açılış maçında Sigortam.Net İTÜ BB ile dep-
lasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün 14.00’te 
Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi’nde oynanacak. Ligde 
oynadığı son iki karşılaşmada galibiyet ile ayrılan mavi be-
yazlı takım, deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak seriyi 
devam ettirmek istiyor. 12.hafta sonunda Selçuklu Basket-
bol Takımı, 7 galibiyet ile 8.sırada yer alırken, İstanbul ekibi 
Sigortam.Net İTÜ BB yine 7 galibiyet ile 7.sırada bulunuyor.

SELÇUKLU’DA MORALLER YERİNDE
Bugün deplasmanda Sigortam.Net İTÜ BB ile karşılaşa-

cak olan Selçuklu Basketbol, ligde son iki maçtan da galibi-
yet ile ayrıldı. Özellikle son maçında lig lideri olan ve bu haf-
taya kadar mağlubiyet almayan Karesi Spor’u yenen mavi 
beyazlı takımda moraller yerinde. Selçuklu Basketbol’da 
son oynanan Karesi maçından sonra primlerin de yatması 
ekstra moral kaynağı oldu. Selçuklu son 4 hafta oynanan 
zorlu maçlarda ikisini kazanarak önemli bir mücadele örne-
ği de göstermiş oldu.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 KARESİ SPOR 12 11 1 1235 1041 0 0 23
2 ORMANSPOR 12 10 2 963 858 2 11 22
3 BURSASPOR 12 10 2 990 887 1 -11 22
4 DÜZCE BELEDİYE 12 9 3 948 891 0 0 21
5 MANİSA B.Ş.B. 12 7 5 934 885 4 3 19
6 AKHİSAR BELEDİYE 12 7 5 957 907 4 -3 19
7 SİGORTAM.NET İTÜ 12 7 5 1003 999 2 9 19
8 SELÇUKLU BASKETBOL 12 7 5 930 934 2 -43 19
9 PETKİM SPOR 12 6 6 964 941 0 0 18
10 ARTVİN BELEDİYE 12 5 7 990 1043 2 11 17
11 YENİ MAMAK SPOR 12 5 7 935 920 1 -11 17
12 FİNAL SPOR 12 3 9 945 1007 2 19 15
13 ANKARA DSİ 12 3 9 861 966 1 -19 15
14 EDİRNE SPOR 12 2 10 924 1082 2 9 14
15 YALOVA BELEDİYE 12 2 10 958 1054 2 7 14
16 BANDIRMA KIRMIZI 12 2 10 922 1044 2 -16 14

Yavru Kartal’da 
hazırlıklar sürüyor

2018-2019 futbol sezonu ikinci yarısı için hazırlıklarını 
Antalya da sürdüren Konya Anadolu Selçukspor, günün ilk 
çalışmasını öğleden önce gerçekleştirdi. IC Green Pala-
ce Otel’de salon çalışması ile başlayan antrenman saha 
içinde koordinasyon çalışmaları ile sürdü. Kalecilerin ta-
kımdan ayrı olarak kaleci antrenörü Alpaslan Uysal göze-
timinde çalışırken, antrenman geniş alanda yapılan taktik 
çalışma ile son buldu. Konya Anadolu Selçukspor’un An-
talya kampına Konyaspor U21 takımından Hazar Güntekin 
ve Enes Akgün de dahil oldu.  n SPOR SERVİSİ

Ereğlispor, gözünü 
şampiyonluğa dikti

Konya Süper Amatör Küme’de mücadele Ereğlispor, 
ilk devrenin bitmesi ile transfer çalışmalarına başladı. Li-
gin ilk bölümünde puan kayıpları yaşayan ve devreye ikin-
ci sırada giren yeşil beyazlılar, üç oyuncu ile kadrosunu 
güçlendirdi. Kaleci Hüseyin Günnü ile anlaşan Ereğlispor, 
bunun dışında orta saha Emre Öztürk ve Burak Kirtiş’i de 
kadrosuna dahil etti. Ligin ikinci yarısında daha güçlü 
girmek isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Ereğlispor’da 
önümüzdeki günlerde transferler sürecek ve eksik bölge-
lere takviye yapılacak.  n SPOR SERVİSİ

Gülkız Tulay: Satranç ülkesi Türkiye
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı 

Gülkız Tulay, dokunduğu hayatları değişti-
ren bir spor olarak tanımladığı  satrançla 
daha fazla insanı tanıştırmak için azimle 
çalıştıklarını söyledi.

Yaptığı açıklamada, 2018 yılında sat-
rancın güzelliklerini Türkiye’nin her yanı-
na dağıttıklarını, bayram havasında geçen 
turnuvalar ve şampiyonalar düzenledikle-
rini ifade eden Gülkız Tulay, “Spora yatı-
rım insana yatırımdır. Azmettik, yorulma-
dık ve başarıya inandık. Dünyada ‘satranç 
ülkesi’ şeklinde anılıyor olmanın mutlulu-
ğu içerisindeyiz.” dedi.

Federasyon bünyesinde 2005 yılında 
30 bin lisanslı sporcu varken, bu sayının 
875 bin 685’e ulaştığına vurgu yapan Tu-
lay, “Madalya sayımız 2005’ten bugüne 
11’den 432’ye ulaştı. Hedeflerimiz daima 
ileriye dönük. Ülkemize yüzlerce madalya 
kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” 
diye konuştu.

Türkiye’de, uluslararası satranç oto-
ritelerinin övgüyle bahsettiği başarılı 
organizasyonlar düzenlediklerini aktaran 
Gülkız Tulay, şöyle devam etti:

“Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiya-
tı, Dünya Gençler ve Genç Kızlar Satranç 
Şampiyonası gibi büyük uluslararası or-
ganizasyonları ülkemizde gerçekleştirdik. 
Türk satrancı olarak bu güzel deneyimi, 
2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası ve 
2020 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası 
ile devam ettireceğiz.”

“2019 YILI İÇİN DE 
HEDEFLERİMİZ BÜYÜK”

İnsanlara daha sıkı sarılarak, bir-
lik olarak, daha çok üreterek, daha çok 
inanarak ve daha çok çalışarak devam 
edeceklerini vurgulayan Tulay, “2019 yılı 
için de hedeflerimiz büyük.” ifadesini kul-
landı. Türkiye’ye gurur tabloları yaşatmak 
ve yeni zaferlere imza atmak için çok çalı-
şacaklarını kaydeden Tulay, “Yeni ümitler 
ile girdiğimiz 2019 yılında öncelikli dile-
ğimiz, tüm dünyada barışın ve sevginin 
egemen olması, sporun birleştirici gücü 
ile tüm engelleri aşmamız. Satranç cami-
ası, kocaman bir aile. Başarılarımıza ba-
şarı katarak ilerlemeye devam edeceğiz. 
2019, başarı dolu bir yıl olsun.” dileğiyle 
sözlerini tamamladı.  n AA

Altyapıdan takviye!
Ligde ikinci yarı hazırlıklarına başlayan TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da 

takviyeler de sürüyor. Yeşil beyazlılar, Konyaspor U21 takımında iki oyuncuyu Antalya kampına 
dahil etti. Başka Renklibay konuyla ilgili, “Geleceğin futbolcularını yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi

Pilot takım Konya Anadolu Selçukspor, ligde ikin-
ci yarının hazırlıklarına Antalya’da devam ediyor. İlk 
etap çalışmalarını Konya’da yapan yeşil beyazlı ta-
kım, transfer planlamasını da sürdürüyor. Bu kapsam-
da Yavru Kartal, Konyaspor U21 takımı oyuncuların-
dan Hazar Güntekin ve Enes Akgün’ü Antalya kampına 
davet etti. Kulüp Başkanı Zahir Renklibay, A takıma 
alınan oyuncular ile ilgili açıklama yaparak bilgi verdi.

CİDDİ PLANLAMALAR YAPIYORUZ
Atiker Konyaspor’a ve ülke futboluna oyuncu ha-

zırlamak gibi çok önemli bir göreve talip olduklarını 
ve bunu gerçekleştirmek için yönetim kurulu üyesi ar-
kadaşları ile ciddi planlamalar yaptıklarını kaydeden 
Konya Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı Zahir Renk-
libay, “Futbolda artık sürekli dış transferlerle ekono-
minin yürütülmesi mümkün görünmüyor. Bunun için 
tüm kulüpler bizim daha önce başlattığımız pilot takım 
uygulaması için çalışma yapıyor. Biz Anadolu Sel-
çukspor Yönetimi olarak ciddi planlamalar yaparak 
geleceğin futbolcularını yetiştirmek için çalışıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

İKİ OYUNCU KADROYA DAHİL EDİLDİ
Konyaspor U21 takımından alınan oyuncular hak-

kında bilgi veren Başkan Rebklibay, “Konyaspor Fut-
bol Akademisi ve Anadolu Selçukspor’umuzun alt yapı 
takımları arasında kurduğumuz iletişim ve birlikte ça-
lışma projesi meyvelerini veriyor. Bu anlamda 2018-
2019 futbol sezonunun ikinci yarısı için hazırlıklarına 
Antalya da devam eden Anadolu Selçukspor’umuzun 
kampına Konyaspor Futbol Akademisinden iki genç 
kardeşimizi dâhil ettik. Konyaspor futbol akademisi 
U21 takımı futbolcusu olan 1999 doğumlu sağ açık 
ve sol açık mevkiinde görev alan Hazar Güntekin ile 
2000 doğumlu Kaleci Enes Akgün takımımızın Antalya 
da devamı eden devre arası kamp kadrosunda dahil 
edildi” dedi.

HEDEFİMİZ KONYASPOR’A OYUNCU VERMEK
Hedeflerinin sezon sonunda Atiker Konyaspor’a 

oyuncu kazandırmak olduğunu da sözlerine ekleyen 
Zahir Renklibay, “Umut ediyorum ki burada yapacak-
ları gayretli çalışmalar ile teknik kadromuzun güvenini 
kazanacaklar. Sonrasında arkalarından gelecek genç 
kardeşlerimiz için bir örnek teşkil edeceklerdir. Bu 
kardeşlerimizi yetiştiren antrenör ve tüm çalışma ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hedefimiz sezon so-
nunda genç kadromuz içinden birkaç oyuncuyu Atiker 
Konyaspor takımı kadrosuna gönderebilmek. Bunun 
yanı sıra ligde de güçlü ekipler arasından sıyrılarak 
üst sıralarda yer alabilmek. Bunun için çalışmalarımız 
devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı. 
n SPOR SERVİSİ

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

2018-2019
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İstanbul takımları Robinho’nun peşinde

Galatasaray 2 oyuncusu ile yollarını ayırdı

DEMİR Grup Sivasspor’un 
transferi konusunda Medipol Ba-
şakşehir ile prensip anlaşmasına 
vardığı Brezilyalı yıldız Robihno için 
Fenerbahçe ve Galatasaray kulüp-
lerinin de devreye girdiği öğrenildi. 
Başakşehir ile henüz anlaşamayan 
Robihno’nun vereceği karar etkili 
olacak.

Demir Grup Sivasspor’da başa-
rılı bir sezon geçiren ve ilk yarının 
bitimiyle birlikte Medipol Başakşe-
hir’e satışı konusunda prensip an-
laşması sağlanan Robson De Sou-
za (Robihno) tranfserinde kriz çıktı. 
İki kulübün bonservis konusunda 
anlaşma sağlamasına karşın, Ro-
bihno’nun Başakşehir ile henüz 
anlaşamadığı öğrenildi. Sivasspor 
taraftarının yoğun tepki gösterdiği 
transfer gelişmesinin ardından Fe-
nerbahçe ve Galatasaray kulüple-
rinin de menajerler vasıtası ile Robinho’ya 
teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Başakşehir 
ile bonservis konusunda anlaşan Demir 
Grup Sivasspor’un ise duruşunun net oldu-
ğu, oyuncunun Başakşehir ile anlaşmasını 

beklediği öğrenildi. Robinho’nun Başakşe-
hir yerine Fenerbahçe veya Galatasaray’ı 
tercih etmesi durumunda da Demir Grup 
Sivasspor’un Başakşehir ile anlaştığı bon-
servis bedelini isteyeceği öğrenildi.
n DHA

Galatasaray Teknik Direk-
törü Fatih Terim, Serdar Aziz ve 
Eren Derdiyok ile yollarını ayıra-
caklarını açıkladı. 

Galatasaray’da Serdar Aziz 
ve Eren Derdiyok’un takımdaki 
durumlarına son noktayı sa-
rı-kırmızılı takımın Teknik Direk-
törü Fatih Terim koydu. Resmi 
sosyal medya hesabından bir 
video paylaşan tecrübeli teknik 
adam, iki oyuncunun da sezon 
sonuna kadar kadro planla-
malarında yerleri olmadığının 
söyledi. 

Terim, Serdar Aziz ve Eren 
Derdiyok ile ilgili açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi: 

“Serdar’ı da Eren’i de çok 
seviyorum. Her iki oyucuyu da 
çok seviyorum. Onlara kariyerlerine, yete-
neklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte 
çalışma kültürlerimiz farklı. Bu karar son 
maçlık bir karar da değil. Bu nedenle teknik 
olarak sezon sonuna kadar kadro planlama-
mızda yoklar. Yolları açık olsun. Çok başarılı 
olsunlar isterim. Bugüne kadar emekleri ve 

katkıları için de hem kendi hem de teknik 
heyetim adına teşekkür ediyorum.” 

Öte yandan Galatasaray’da Teknik Di-
rektör Fatih Terim, Ozan Kabak’ın devre 
arasında takımdan ayrılma iddialarına açık-
lık getirerek, genç oyuncunun kalacağını 
belirtti.
n İHA

Heyecan yeniden!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Dün Antalya’ya giden 

Anadolu Kartalı, büyük umut beslediği ikinci yarı için kampa girdi. Yeşil beyazlıların zorlu ikinci yarı 
öncesi taktikseli ve fiziksel anlamda seviye atlamak için sıkı bir çalışma dönemi geçirecek

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter 
Küçükandonyadis Sezonu’nun ilk yarısını 
25 puanla 8.sırada tamamlayan Atiker 
Konyaspor’da, Akhisarspor ile dep-
lasmanda oynadıkları maçın ardından 
oyunculara verilen izin tamamlandı ve 
ikinci yarı hazırlıkları start aldı. Anadolu 
Kartalı Cornella Diamond Hotel’de yapa-
cağı devre arası kamp çalışmalarına dün 
18:00’de gerçekleştirdiği  antrenmanla 
başladı. Devre arası kamp süresi sezo-
nun 18. haftasında deplasmanda oyna-
nacak B.B.Erzurumspor maçının tarihinin 
açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.

İKİNCİ YARI UMUDU
Aykut Kocaman’ın takımın başına gel-

mesinin ardından eski havasını yeniden 
yakalayan Atiker Konyaspor ilk yarıyı 25 
puanla tamamlamıştı. İkinci yarıyı büyük 
umutla bekleyen Anadolu Kartalı devre 
arası kampını büyük bir fırsat olarak görü-
yor. Yeşil beyazlılar Antalya kampında iyi 
bir hazırlık dönemi geçirerek ligin ikinci 
yarısına damga vurmak istiyor.

FİZİKSEL VE TAKTİKSEL 
SEVİYE ATLAYACAK

Atiker Konyaspor’da ikinci yarı hazır-
lıklarının en önemli maddeleri fiziksel ve 
taktiksel durum olacak. Sezonun ilk yarı-
sında her iki anlamda da sıkıntılı dönem-
ler yaşayan Anadolu Kartalı, hem Aykut 
Kocaman’ın futbol felsefesini sindirecek, 
hem de fizik kalitesini artırarak kuvvetli 
bir takım haline gelecek. 

YÖNETİM DE BOŞ DURMAYACAK
Saha içinde ikinci yarı hazırlıklarına 

başlayan Atiker Konyaspor’da yönetim 
de kendi alanı ile ilgili startı yeniden 

verecek. Takım içinde sözleşme uzatma 
görüşmelerine hız verecek olan yönetim, 
teknik heyetin vereceği rapor doğrultu-
sunda yapılacak olası takviyeler için de 
kolları sıvayacak. 

İŞTE KAMP KADROSU
15 gün sürmesi planlanan Kon-

yaspor’un kamp kadrosunda şu isimler 
bulunuyor;

Ahmet Çolak, Ertuğrul Taşkıran, Mü-
cahit Atalay, Serkan Kırıntılı, Ali Turan, 
Fallou Diagne, Ferhat Öztorun, Petar Fi-
lipovic, Yevhen Opanasenko, Selim Ay, 
Nejc Skubic, Uğur Demirok, Amir Hadzi-

ahmetovic, Deni Milosevic, Moryke Fofa-
na, Paolo Hurtado, Jens Jonsson, Marco 
Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Abdou Ra-
zack Traore, Veda Bora, Volkan Fındıklı, 
Adis Jahovic, Mücahit Can Akçay, Mus-
tapha Yatabare, Erdon Daci 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 17 10 5 2 22 8 14 35
2.TRABZONSPOR 17 8 5 4 32 22 10 29
3.EY MALATYASPOR 17 8 5 4 26 16 10 29
4.KASIMPAŞA 17 9 2 6 37 28 9 29
5.GALATASARAY 17 8 5 4 30 21 9 29
6.ANTALYASPOR 17 8 3 6 19 21 -2 27
7.BEŞİKTAŞ 17 7 5 5 28 23 5 26
8.ATİKER KONYASPOR 17 6 7 4 23 20 3 25
9.DG SİVASSPOR 17 6 6 5 24 23 1 24
10.GÖZTEPE 17 7 1 9 18 19 -1 22
11.BURSASPOR 17 4 9 4 17 17 0 21
12.ANKARAGÜCÜ 17 6 2 9 17 26 -9 20
13.KAYSERİSPOR 17 5 4 8 15 25 -10 19
14.A. ALANYASPOR 17 5 3 9 13 22 -9 18
15.AKHİSARSPOR 17 4 5 8 19 26 -7 17
16.ERZURUMSPOR 17 3 7 7 16 22 -6 16
17.FENERBAHÇE 17 3 7 7 16 24 -8 16
18.Ç. RİZESPOR 17 1 9 7 19 28 -9 12

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU
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