
Basın toplumun sesi oluyor

Gece, TIR’lara izin verilmedi

Basının sorunları çözülmeli
10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü 
nedeniyle yayımlanan 
mesajlarda, basının 
toplumun iyiliğini 
göz önünde bulun-
durarak halkın doğru 
haber alma özgürlüğü 
yolunda hizmet etmek 
gibi büyük bir görevi 
üstlendiği belirtildi. 
Bu nedenle basının 
toplumun sesi, gözü ve 
kulağı olduğuna vurgu 
yapıldı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Emniyet Müdür-
lüğü tarafından alınan 
karar doğrultusunda 
Konya’yı Ankara, Ak-
saray, Afyonkarahisar, 
Karaman, Adana, Antal-
ya, Isparta’ya bağlayan 
karayolları meydana 
gelebilecek muhtemel 
kazaların önüne geçmek 
amacıyla TIR, kamyon ve 
büyük araçlara kapatıldı. 
Yollar, sabah saatlerinde 
trafiğe yeniden açıldı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü nedeniyle gazetecilik 
mesleğine büyük emekler 
veren ve deneyimleriyle 
genç kuşaklara önemli bir 
örnek olan Konya Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir, Gazeteci Ali Sait 
Öge ve Gazeteci Mustafa 
Güden gazetecilik üzerine 
önemli açıklamalarda 
bulundular. Deneyimli 
gazeteciler mesleğin sorun-
larının çözülmesi gerektiği-
ne vurgu yaptı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

03 Yağış, Bozkır’ı 
sevince boğdu 07 Dolandırıcılara

karşı önemli uyarı 12 MHP’li gencin ismi
parkta yaşatılacak

900 PERSONEL, 400 
ARAÇ YOLLARDA

YOLCU OTOBÜSLERİNE
KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

ABDÜRREŞİD İBRAHİM 
İSLÂM MÜCAHİDİ’YDİ

Koordineli çalışıyorlar

Amaç, kaza oranını azaltmak

HİSDER’de Böğrüdelik anlatıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, kar temizleme çalışmalarının koordine edil-
diği Büyükşehir Belediyesi Yol İzleme ve Kontrol 
Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Altay, Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak bin 900 personel ve 
400 araçla tüm ilçelerde 24 saat boyunca çalıştık-
larını kaydetti.

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek 
için trafik uygulamaları yapan Konya Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya Otogar çı-
kışındaki kontrol noktasında otobüsleri durdurarak 
lastik dişlerinin ölçümünü yaptı.

Hikmet İlim ve Sanat Derneği’nin bu haftaki Pazar-
tesi Sohbetleri’nde, Seyyah ve âlim Abdürreşid İb-
rahim’i anlatan Dr. Mustafa Güçlü, “Abdürreşid İb-
rahim, Türk-İslâm dünyasının büyük mücahidiydi. 
Japonya’da İslam’ın tohumlarını o attı” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

Gazeteciler hak 
ettiğini alamıyor

Hançerli acılı
aileyi ziyaret etti

Sokak hayvanları
yalnız bırakılmıyor

Trafikte makasa
7 bin lira ceza

Eğitim Bir-Sen (EBS) Konya 
Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü dolayısı ile Bera 
Otel’de bir program düzenledi. 
Başkan Nazif Karlıer, gazete-
cilerin gelir pastasından hak 
ettiklerini muhakkak almaları 
gerektiğini belirtti. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Karatay Aziziye Mahallesinde 
çıkan yangında yaşları 4 ila 11 
arasında değişen dört çocu-
ğunu kaybeden baba Hüseyin 
El Abdullah ve anne Fatima El 
Abdullah’ı ziyaret eden Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli ailenin acısına ortak 
oldu.  n HABERİ SAYFA 13’TE

Meram Belediyesi, kar yağı-
şının iyiden iyiye artması ve 
havaların soğuması ile birlikte 
yiyecek bulmakta zorlanan 
sokak hayvanları için adeta 
seferber oldu. Belediye ekipleri 
Meram’ın dört bir köşesine 
yiyecekler bırakıyor.  
n HABERİ SAYFA 13’TE

Akan trafikte peş peşe seyir ha-
lindeyken sık sık şerit değiştire-
rek makas attığı Kent Güvenlik 
Yönetim Sisteminin (KGYS) 
kameralarla tespit edilen 3 
sürücüye toplam 7 bin 42 liralık 
cezai işlem uygulandı.  
n HABERİ SAYFA 6’DA
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Köprü korkutuyor!
Konya’nın ilk altgeçidi olarak 

bilinen ve 50 yılı aşkın 
bir süredir hizmet veren 

Meram Yeniyol girişindeki 
altgeçitte tehlike çanları 

çalıyor. Sıvaların döküldüğü 
ve çatlakların oluştuğu 

altgeçitte acil bakım şart

YENİLENME ÇALIŞMASI
TAKDİRLE KARŞILANDI

Büyükşehir Belediyesi şehirdeki eski 
yaya üstgeçitlerini yenilemek amacıyla 
çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Be-
lediyesi’nin yapmış olduğu bu yenileme 
çalışması, olası bir faciasının önüne geçil-
mesi adına olumlu karşılanırken, şehirde 
bulunan zamanını doldurmuş diğer üst 
ve altgeçitlerin de yenilenmesinin gün-
deme alınması bekleniyor.

MERAM YENİYOLDA 
AYNI MANZARA VAR!

Eskiyen ve zamanını dolduran altgeçitler-
den biri de Meram Yeniyol’da bulunuyor.  
Yapımı 1950 yıllarına dayanan Meram 
Yeniyol girişindeki altgeçit, büyük oranda 
tahrip olmuş durumda. Betonları dökülen, 
demirlerin görünmeye başladığı, yer yer 
çatlakların da oluştuğu altgeçit, tehlike 
sinyalleri veriyor. Korkutan altgeçidin ye-
nilenmesi isteniyor.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Etin fiyatı eleverir
Gıda terörü dur durak bilmeden devam ediyor. Son 
günlerde gündeme oturan konu ise et oldu. Sosyal 

medyada gündeme gelen sahte et olayıyla ilgili 
Bakanlık inceleme başlattı. Konunun doğruluğu henüz 

belli olmasa da, uzmanlar et konusunda uyarıyor.
Gıda Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı 

Hulusi Ada, “Et alınırken fiyata da bakılmalı. 
Etin bir maliyeti var. Maliyetinin altında da et 

alınmamalı” dedi. Konya Kasaplar Odası 
Başkanı Davut Balbaloğlu da, güvenilir 

kasapları önerdi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Sefa Özdemir Ali Sait Öge Mustafa Güden
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Konya’nın ilk altgeçidi olarak bilinen ve 50 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Meram Yeniyol girişindeki 
altgeçitte tehlike çanları çalıyor. Sıvaların döküldüğü ve çatlakların oluştuğu altgeçitte acil bakım şart

Köprünün altından
geçen korkuyor!

Geçtiğimiz günlerde Çevre Yolu 
Caddesi üzerinde bulunan bir yaya 
üstgeçidinin eskiyerek yıkılması, 
şehirdeki zamanını doldurmuş alt 
ve üstgeçitleri gündeme getirdi. 
Büyükşehir Belediyesi yaya üstge-
çidinin yıkılmasına refleks göstere-
rek, şehirde aynı tarihlerde yapılan 
diğer eski yaya üstgeçitlerini de 
yenilemek amacıyla bir bir yıkımını 
yapıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 
yapmış olduğu bu yenileme çalış-
ması, olası bir faciasının önüne ge-
çilmesi adına olumlu karşılanırken, 
şehirde bulunan zamanını doldur-
muş diğer üst ve altgeçitlerin de 
yenilenmesinin gündeme alınması 
bekleniyor. 

MERAM YENİYOLDA 
AYNI MANZARA VAR!

Eskiyen ve zamanını dolduran 

altgeçitlerden biri de Meram Ye-
niyol’da bulunuyor.  Yapımı 1950 
yıllarına dayanan ve Konya’nın 
“Battı-çıktı” adıyla andığı ilk altge-
çidi olan Meram Yeniyol girişindeki 

altgeçit, büyük oranda tahrip olmuş 
durumda. Betonları dökülen ve de-
mirlerin görünmeye başladığı, yer 
yer çatlakların da oluştuğu altgeçit, 
tehlike sinyalleri veriyor. Yaya ve 

araç trafiğinin oldukça yoğun oldu-
ğu bir cadde üzerinde bulunan alt-
geçidin bu durumu da düşünülürse, 
eskiyen altgeçit olası bir faciaya ne-
den olabilir. 

ÜSTÜNDEN TREN GEÇİYOR!
50 yıldan fazladır hizmet veren 

altgeçit, her gün binlerce tonluk yük 
taşımak zorunda kalıyor. Üzerinde 
tren yolu bulunan altgeçitten her 
gün onlarca tren geçiyor. Trenin 
geçme esnasında altgeçidin hem 
yükü artıyor hem de titreşime ma-
ruz kalıyor. Bu durum altgeçitte her-
hangi bir olumsuzluğun oluşabilme 
ihtimalini de artırıyor. Bu durum da 
göz önüne alınırsa, ömrünü tamam-
layan ve yıpranan bu altgeçidin bi-
ran önce bakıma alınması veya ta-
mamen yenilenmesi bekleniyor. 
n METE ALİ MAVİŞ

- 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü be-
nim için çok bir şey 
ifade etmiyor. Çünkü 
bu tür günlere inanan-
lardan ve bugün kendi-
ni özel hissedenlerden 
değilim. Eğer yaptığı-
nız işi, hakkını vererek 
yapıyorsanız, sizin için 
yılın 365 günü Gazete-
ciler Günü olur. 

Gazeteciliği birkaç cümleyle ta-
nımlamak gerekirse; 

-Gazetecilik, karakter işidir. 
-Kamu yararını, milli ve manevi 

değerleri düşünmeyen bir gazeteci-
likten söz edilemez. 

-Gazeteci eleştiri yapmalı, ama 
bunu yaparken kamu yararı gözet-
melidir.

-Gazetecilik dışarıdan çok çekici, 
karizmatik bir meslek olarak görülse 
de, çok büyük sıkıntılarının da oldu-
ğunu bilmek gerekir. 

-Özellikle gazetelerin kazançları 
oldukça kısıtlıdır.

-Haber alma yayma konusunda 
mücadele eden gazeteciler, bunun 
karşılığını alamamaktadır.

-Gazeteciler ücret konusunda 
büyük sorun yaşamaktadır.  Bugün 
asgari ücretin 2 bin TL’ye geldiği gü-
nümüzde, asgari ücretin altında ça-
lışan gazetecinin olduğunu biliyoruz. 

-Yaşanan genel bir ekonomik 
sıkıntının etkilendiği ilk mesleklerden 
biri  yine gazetecilerdir. Reklamla 
ayakta duran gazeteler, özel ve kamu 
reklamları ekonomik sorunlardan 
dolayı azalınca, ekonomik sorunlar 
yaşamaktadır. Bu da bu mesleğin 
ekonomik bir kazanç getiren meslek 
olarak görülmemesi gerektiğini orta-
ya koymaktadır. 

-Ekonomik şartlara bağlı olarak, 
bir gazetecinin çalışırken işini kolay-
laştıracak malzeme ve haktan ge-
nelde yoksundur. Bir gazeteci haber 
bölgesine genelde kendi imkanlarıyla 
ulaşır. Her kurum bu konuda elema-
nına çeşitli imkanlar sunmadığı için, 
zorlu şartlara rağmen bir gazeteci 
habere ulaşmak için mücadele et-
mek zorunda kalıyor.  

-Ekonomik sorunların yanında 
gazetecilik mesleğinin en büyük so-
runlarından biri de “Zaman”dır. Za-
man gazetecinin en büyük rakibidir. 
Bir gazeteci zamanla yarışır. Gazeteci 
için gece, gündüz mefhumu yoktur. 
Bu nedenle, gazeteci için tatil, bay-
ram, haftasonu yoktur. Her an bir 
haber için hazır bulunmalıdır. Bu du-
rum aile yaşantısını etkileyen önemli 
bir konudur. 

-Öncelikle gazetecinin kendileri 
gibi bir kamu görevi üstlendiğinin 
farkında olmalılar. Buna göre hareket 
edip, bir gazetecinin ulaşması gere-
ken bilgide yardımcı ellerinden gelen 
yardımı göstermeliler. 

-Kamu kurum ve kuruluşlarının 
kesinlikle bir basın birimi olması ge-
rekiyor. Çünkü basın mensupları ile 

kurum arasında köprü 
görevi görecek kişiler 
basın birimi çalışanları-
dır. Bu yolla bilgi akışını 
daha hızlı ve sağlıklı şe-
kilde sağlayabiliriz. 

DÜNDEN BUGÜNE 
TÜRKİYE BASINI
-Zamana direne-

meyen her olgu gibi, 
‘basın’ da sürekli deği-
şim içindedir. 

-Bu değişim; siyasi, ekonomik, 
toplumsal değişimlere göre şekillen-
mektedir.

-Yapısal olarak Türkiye’yi elinde 
bulundurmak ve yönetmek isteyen 
erkler, bu konuda ‘medya’ alanını 
her zaman kullanmıştır.

-Demokrasinin vazgeçilmezi, 
toplumun sesi olarak klişe tanım-
lamalarla süslenen basın, aslında 
güce hizmet eden araçlar olarak kul-
lanılmıştır. 

-Bir yandan demokrasinin gere-
ği olarak görülen basın, Türkiye’nin 
yakın tarihine bakılınca, darbelere 
zemin hazırlayan en önemli araç ola-
rak kullanıldığının görülmesiyle bile 
kendisiyle çelişir haldeydi. 

-Halkın belirlediği iktidar; belirli 
güçlerin istediğini yaparsa alkışla-
nırken, istenmeyen uygulamalar 
karşısında iktidara karşı basın sila-
hının devreye sokulduğu günlerin 
yaşandığı Türkiye’de basın, aslında 
demokrasinin gereği olmamıştı. 

-Zamanla değişen güç dengele-
ri, basının farklı bir yere doğru evril-
mesini sağladı.

-Basın dün, halkın seçtiği hükü-
meti yıkarak, yenisini getirmek için 
gücünü kullanırken, bugün halkın 
getirdiği iktidarın başkalarının eliyle 
yıkılmasına karşı direnmeye başladı.

-Ülkemizin yaşadığı darbelerde 
basın darbeye karşı tavır alamazken, 
hain 15 Temmuz sürecinde basın 
Türk milletinden yana tavır alarak, 
demokrasinin gereğini ortaya koy-
muştur. 

MİLLİ, MANEVİ DEĞERLER
-Basın, eğer milletin sesi, gözü, 

kulağı ise; bu milletin dinamiklerine 
göre hareket etmelidir.

- Bu nedenle basının “kırmızı 
çizgisi” Türk milletinin değerleri ol-
malıdır. 

-Milletin yönlendirilmesinde de 
etkili olan basının, bu yolla Müslü-
man-Türk milletini doğru yola sev-
kedecek şekilde tavır göstermesi 
elzemdir.

-Dünden bugüne Türk basınında 
yaşanan ve az evvel bahsettiğim ev-
rilmenin bir örneği de, Türk basınının 
bu konudaki tutumunun doğru yön-
de şekillenmesidir. 

-Bu iyi gelişmelere rağmen, Türk 
basının, olması gereken yola girmesi 
için daha çok yol alması gerekiyor. 

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm 
meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. 
Sevgi, saygı ve dua ile... 

BASININ KIRMIZI ÇİZGİSİ

Et hilesine karşı önemli uyarılar!

Gıda terörü dur durak bilme-
den devam ediyor. Sebze, meyve, 
peynir ve beyaz ette yapılan gıda 
skandallarına bir yenisi daha ek-
lendi. Bir vatandaş büyük bir mar-
ket zincirinden aldığını iddia ettiği 
kıymayı test etti ve görüntüleri 
sosyal medya hesabından paylaş-
tı. Sosyal medyada hızla yayılan 
kıyma testi videosu, gıdalar üze-
rinde yapılan hileleri bir kez daha 
gözler önüne serdi. Bir vatandaş 
popüler bir market zincirinden al-
dığını iddia ettiği kıymayı suyun 
içine koydu. Kıymanın su içerisin-
de rengi dağıldı ve ortada sadece 

beyaz tortular kaldı. Sosyal medya 
kullanıcısı, “Ucuz kıyma aldım diye 
sevinirken bir bakmışsınız hayatı-
nızın baharında kanser olup göçüp 
gitmişsiniz” diye söz konusu mar-
kayı eleştiri yağmuruna tuttu.  Et 
ve Et ürünlerini alınırken dikkat 
edilmesi gerekenler ve iddialarla il-
gili Gıda Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Hulusi Ada ve Konya 
Kasaplar Odası Başkanı Davut Bal-
baloğlu Yenigün Gazetesine açıkla-
malarda bulundu 

‘İTHAL ETİN RENGİ FARKLI’
Gıda Mühendisleri Odası Konya 

Şube Başkanı Hulusi Ada Ambalajlı 

ürünlerde son zamanlarda yaşanan 
olaylar gibi durumlar aslında söz 
konusu olmadığına dikkat çekerek, 
“  Paketlenmiş ve ambalajlanmış 
kıymalarda son günlerde bir vatan-
daş tarafından ette gıda boyası gibi 
bir paylaşım gördük. Bu olaylar ile 
ilgili asparagas haberlerde olabi-
liyor. Ambalajlı ürünler Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından gıda 
numunesi alınarak denetleniyor.  
Etin içerisine gıda boyası katmak 
üretici için oldukça risk. Tüm la-
boratuarda ülkemizde gıda analizi 
gerçekleşiyor. Kayıt dışı çalışan 
firmalarda ete boya katılması gibi, 

tavuk etinin gıda boyası ile kırmı-
zı et gibi satılması sahada mevcut.  
Ama ambalajlı ürünlerde böyle bir 
risk şuanda görülmeyecek kadar 
az.  Sosyal Medyada dolaşan video-
yu şahsen kendim de izledim.  O vi-
deoda görünen üründe gıda boyası 
söz konusu değil bana göre. Amba-
lajlı ürün ve markalı bir paketi var. 
Büyük zincirlerde satılan o etler it-
hal etler ile yapılıyor. Yurtdışından 
gelen etler bizim etlerimize göre 
renkleri farklı. Yurtdışından gelen 
etlerin kokusu ve şekli de fark-
lı.  Büyük zincirler mağazalarında 
gıda boyalı et satamazlar. Çünkü 

Tarım ve Orman Bakanlığı bu ko-
nuda denetimlerini sık ve düzenli 
olarak gerçekleştiriyor. Bizler va-
tandaşlarımız et alırken bilindik ve 
güvendik kasaplardan et almalarını 
tavsiye ediyoruz. Ambalajlı kıyma 
alacak vatandaşlarımız üzerinde 
Tarım ve Orman Bakanlığının işlet-
me onaylı numaralı ürünleri alma-
larını tavsiye ediyoruz. Et alınırken 
fiyata da bakılmalı. Etin bir maliyeti 
var. Maliyetinin altında da et alın-
mamalı” ifadelerini kullandı.

‘ET BİLİNDİK 
KASAPLARDAN ALINMALI’

Konya Kasaplar Odası Başkanı 

Davut Balbaloğlu vatandaşların et 
ürünleri alırken bildikleri ve güve-
nilir kasaplardan almaları gerek-
tiğini ifade ederek, “ Bizler vatan-
daşlarımızın sağlıklı ve kaliteli et 
tüketebilmeleri amacıyla et alırken 
bilindik kasaplardan almalarını tav-
siye ediyoruz. Bunun yanında etin 
fiyatı da oldukça önemli. Maliyeti 
altında satılan etler insan sağlığına 
zararlar verebilir. Yine vatandaş-
larımız kıyma alırken parça etten 
gözlerin önünde çektirmelerini ve 
paket ürünleri almamalarını tavsi-
ye ediyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hulusi Ada Davut Balbaloğlu

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK

50 yıldan fazladır hizmet veren Meram Yeniyol girişindeki altgeçidin sıvaları dökülmüş durumda. Yer yer çatlakların da oluştuğu altgeçit korkutuyor.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   -6 °C   3 °C

Karaman             -9 °C 3 °C 

Aksaray               -9 °C  4 °C

Ankara                 -7 °C 3 °C
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Bozkırlı gençler Sarıkamış için yürüdü
Bozkır’da, Sarıkamış harekatı-

nın 104. Yıl dönümünde, Sarıkamış 
şehitlerini anmak için, Bozkır Kay-
makamı Oltan Bayraktar ve Bozkır 
Belediye Başkanı İbrahim Gün’ün 
öncülüğünde yürüyüş gerçekleşti-
rildi. İlçe merkezinde bulunan anıt 
meydanından gençlik merkezine 
kadar devam eden yürüyüşe çok 
sayıda kurum müdürleri ve sivil 
toplum kuruluşları temsilcilerinin 
yanı sıra, öğrenciler ve ilçe sakinleri 
katıldı.

Sarıkamış harekatının 104. Yıl 
dönümünde Bozkır’da gerçekleşti-
rilen yürüyüşün akabinde gençlik 
merkezinin spor salonunda düzen-
lenen anma etkinliğinde, Bozkır 
İmam Hatip öğrencileri tarafından 
Kur’an-ı Kerim okundu, dualar 
edildi. Akabinde etkinlik Bozkır 
İmam Hatip Orta Okulu öğretmen-

lerinden Mustafa Ak’ın Sarıkamış 
harekatı konusunda yapmış olduğu 
sunumuyla devam etti.

Sunumdan sonra konuşan Boz-
kır Kaymakamı Oltan Bayraktar, 
Sarıkamış harekatının, milletimi-
zin, ecdadımızın maneviyatının en 
yükseklere ulaştığı harekatlardan 

biri olduğunu vurguladı. Geçmişi-
mizden ders alıp, o maneviyatı an-
layıp, o vatanseverliğe ulaşmanın 
ülkemizin geleceğini şekillendirme-
de büyük öneme sahip olduğunu 
sözlerine ekleyen Kaymakam Bay-
raktar, etkinliğin düzenlenmesinde 
emeği geçen Gençlik ve Spor İlçe 

Müdürü Erdal Erdoğan’a ve katı-
lımcılara teşekkür etti. 2018 yılında 
açılışı gerçekleştirilen Gençlik mer-
kezine müdür atamasının yapıldığı-
nı, yakın zamanda çok kapsamlı bir 
şekilde hizmete başlayacağını da 
sözlerine ekleyen Kaymakam Bay-
raktar, “Gençlik merkezinin daha 

etkin ve donanımlı kullanılması için 
planlamamızı yürütüyoruz. Tüm 
öğrencilerimizi burada ağırlamak, 
bu yapının tüm öğrencilere hizmet 
vermesini sağlamak için Belediye 
Başkanımız İbrahim Gün ve Milli 
Eğitim Müdürlüğümüzle kapsamlı 
bir planlama yapıyoruz. Bu vesi-

leyle bu hizmetin buraya kazandı-
rılmasında da emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sarıkamış ruhuyla, Çanakka-
le’de vermiş olduğumuz mücadele 
ruhunun birbirine benzediğini söy-
leyen Bozkır Belediye Başkanı İbra-
him Gün, konuşmalarında şu ifade-
lere yer verdi, “Bugün şehitlerimizi 
anmak, Sarıkamış harekatının ne 
anlama geldiğini anlamak ama-
cıyla burada bulunuyoruz. Çünkü 
Sarıkamış harekatı, tarihimizde çok 
önemli bir yere sahiptir. Çanakka-
le’de vermiş olduğumuz mücadele 
ruhu, Sarıkamış ruhuyla aynıdır. 
Çanakkale ne kadar önemliyse, Sa-
rıkamış da aynı şekilde önemlidir. 
Bu anlamda bu etkinliğin düzen-
lenmesinde emeği geçenlere te-
şekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bozkır Belediye Başkanı İbra-
him Gün, yaklaşık 1,5 aydır Bozkır 
genelinde devam eden yağmur ve 
kar yağışlarının, Bozkır’da sevinçle 
karşılandığını söyledi.

Başkan Gün, gelen yağışlar ne-
ticesinde ilçe merkezinden geçen ve 
Apa Barajına dökülen Çarşamba ça-
yının daha dolu akmaya başladığını, 
Çağlayan göletinin doluluk oranının 
istenilen seviyeye ulaştığını ve Sa-
rıot gölünün doluluğunun bir hayli 
arttığını ifade etti.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemin-

de gerçekleşen metre kare başına 
düşen yağış miktarı ile bu yılın ya-
ğış oranının karşılaştırmasının ya-
pıldığında, bu yıl gerçekleşen yağış 
miktarının şimdiden en az 10 kat 
artış gösterdiğini söyleyen Bozkır 
Belediye Başkanı İbrahim Gün, “Bu 
yıl gerçekleşen yağmur ve kar ya-
ğışları Bozkır’da sevinçle karşılandı. 
Şu an itibariyle ilçe merkezinde 30 
cm civarı kalınlıkta bulunan kar, il-
çemizin yüksek kesimlerinde ise 1 
metreyi geçmiş durumdadır. Boz-
kır ve çevresinde gerçekleşen yağış 

miktarının Bozkır’da ekilebilir du-
rumda olan arazilerimizin verimlili-
ğine önemli ölçüde katkı sağlayacak. 
Aynı zamanda Konya ovasının su-
lanması ve yer altı sularının dolması 
bakımından bölgemize düşen yağış 
miktarı büyük öneme sahiptir” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda kurak geçen 
bir dönemin ardından bu yıl yağan 
yağışlarla çiftçilerin yüzünün bir 
hayli güldüğünü sözlerine ekleyen 
Başkan Gün, “ilçemizde üretim 
yapan çiftçilerimizin yüzleri gülü-
yor. Özellikle mahallelerimizde ve 

bölgemizde bulanan çiftçilerimize 
bu yağışlar çok iyi gelecek. Çün-
kü geçtiğimiz yıllarda kurak bir 
dönem geçirmiştik. Allah’a şükür 
geçtiğimiz döneme göre bu yıl ger-
çekleşen yağışlar arasındaki fark 
şimdiden 10 katına çıkmış durum-
da. Yağışların hayvansal üretimi de 
teşvik edeceğini ümit ediyorum. 
Bunun için Allah’a şükrediyor, çift-
çilerimize bu yıl bol, bereketli ve 
kazançlı bir üretim yılı diliyorum” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Ana isale hattındaki 
büyük arıza giderildi

Önceki gün akşam saatlerin-
de Selçuklu’daki birçok mahallede 
ani bir su kesintisi yaşanmış, su 
kesintisinin ardından KOSKİ tara-
fından abonelere gönderilen bil-
gilendirme mesajında çelik boru 
hattındaki arıza nedeniyle kesinti-
nin meydana geldiği belirtilmişti. 
Gece saatlerinde suyun verileceği 
söylense de gün ortasına kadar su 
verilememişti.

Selçuklu ilçesi Lale Caddesi’n-
deki Su Şebeke Ana İsale Hattı’nda 
oluşan büyük bir arıza dolayısıyla 
bazı mahallelerde su hizmetinin 
aksaması üzerine KOSKİ Genel 
Müdürlüğü tarafından açıklama 
yapıldı.

KOSKİ Genel Müdürlüğü, Sel-
çuklu ilçesinde meydana gelen 
su arızası ile ilgili bilgilendirme 
yaptı. Yapılan açıklamada şu ifa-
delere yer verildi: “Selçuklu ilçesi 
Lale Caddesi üzerinde bulunan 

Su Şebekesi Ana İsale Hattı’nda 
1200’lük çelik borunun kaynak 
yerinin kırılması nedeniyle büyük 
bir arıza meydana gelmiştir. Hava 
şartlarının olumsuzluğu, arızanın 
ana isale hattı üzerinde ve büyük 
çaplı olması sebebiyle su tahliye ve 
arıza giderim işlemi uzun sürmüş, 
bu sebepten 7 mahallemizin gün 
içerisinde su hizmetinde aksama-
lar yaşanmıştır. 

Söz konusu arızanın gideril-
mesi amacıyla anında olay yerine 
intikal eden KOSKİ ekiplerimiz, 
Mavi Tünel kapsamında gelen ve 
Selçuklu ilçesini besleyen Aydınlık 
T1 Ana Pompa istasyonu çalışma-
sını durdurmuşlar, Ana İsale Hattı 
içerisindeki su ve havayı tahliye et-
mişler ve kaynak işlemini gerçek-
leştirmiştir. KOSKİ ekipleri arızayı 
gidermiş, suyu tekrar şebekeye 
vermiştir.”
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kar temizleme çalışmalarının koordine 
edildiği Büyükşehir Belediyesi Yol İzleme ve Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Mücadele ekipleri 24 
saat görev başında

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, şehrin çe-
şitli yerlerinde yapılan kar temizle-
me çalışmalarının koordine edildiği 
Büyükşehir Belediyesi Yol İzleme ve 
Koordinasyon Merkezi’nde incele-
melerde bulundu. Yapılan çalışma-
lar hakkında bilgi alarak sahada kar 
temizleme çalışması yapan ekiplerle 
telsiz görüşmesi yapan Başkan Al-
tay, yoğun gayretlerinden dolayı bü-
tün personele teşekkür etti. 

MERKEZ VE 28 İLÇEMİZDE YOĞUN 
BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ 

Başkan Altay, “Şehrimize çok 
güzel kar yağışı oldu. Bunun getir-
diği zorluklar da var. Çok yoğun bir 
şekilde kar temizleme çalışmaları 
yürütüyoruz. Merkezde ve 28 ilçe-
mizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 
Merkezde 25 noktada Acil Müdahale 
Ekiplerimizle birlikte kar temizleme 
çalışması yürütülüyor. Özellikle ana 

arterler, şehirlerarası bağlantı yolla-
rı, hastaneler ve okullar gibi öncelikli 
yerlerimizi açık tutmaya çalışıyoruz. 
Merkezin dışındaki 28 ilçemizdeki 7 
bölgede de arkadaşlarımız yoğun bir 
şekilde çalışıyor” diye konuştu. 

TÜM EKİPLERİMİZLE 
TEYAKKUZ HALİNDEYİZ 

Konya Büyükşehir Belediye-

si olarak bin 900 personel ve 400 
araçla tüm ilçelerde 24 saat bo-
yunca çalıştıklarını kaydeden Altay, 
“Herhangi bir olumsuzluk olma-
ması için de arkadaşlarımız yoğun 
bir çaba sarf ediyorlar. Personelimiz 
şehir meydanı ve vatandaşlarımızın 
yoğun olduğu kaldırımların temiz-
liği konusunda da yoğun bir çalış-

ma gerçekleştiriyorlar. Tüm ekip-
lerimizle teyakkuz halindeyiz. Kar 
lastiği olmadan vatandaşlarımızın 
trafiğe çıkmamaları, özellikle şe-
hirlerarası ve ilçeler arası yolculuk 
yapacaklarsa çekme halatı ve takoz 
bulundurmaları önem taşıyor. Es-
naflarımızdan da kaldırım temizliği 
konusunda biraz daha hassasiyet 
bekliyoruz. Böylece şehrimizi çok 
daha kolay temizleyebiliriz” dedi. 
Sokak hayvanları için Büyükşehir 
ve ilçe belediyeleri olarak yiyecek 
konusunda ciddi çalımalar yaptık-
larını kaydeden Başkan Altay, va-
tandaşlardan sokak hayvanlarına 
yiyecek bırakmaları konusunda da 
destek istedi. Başkan Altay, “Kar 
berekettir, güzelliktir. Hem çiftçi-
lerimiz hem de halkımız için sevin-
dirici bir durum” diyerek sözleriyle 
tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Yağış, Bozkır halkını sevince boğdu
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımlanan mesajlarda, basının toplumun iyiliğini göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma 
özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlendiği belirtildi. Bu nedenle basının toplumun sesi, gözü ve kulağı olduğuna vurgu yapıldı

Basın: toplumun sesi, gözü, kulağı!
Gazetecilik mesleğini icra eden-

leri onurlandırmak için 1961’den 
beri 10 Ocak günü kutlanan “Ça-
lışan Gazeteciler Günü”, gazeteci-
lerin önemli bir günü olarak dikkat 
çekiyor. Gazetecilerin bu gününü 
unutmayan Konya yerel yöneticileri, 
siyasiler, sivil toplum kuruluşu baş-
kanları, kutlama mesajı yayımladılar. 
Basın mensuplarının önemli bir gö-
rev üstlendiğinin ve basının demok-
rasinin olmazsa olmazı olduğunun 
vurgulandığı mesajlarda, basının 
toplumun ortak sesi olduğu belirtildi. 

DEMOKRASİYE 
BÜYÜK KATKILARI VAR

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ın 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü kutlama 
mesajı ise şöyle: “Gazetecilik, top-
lumun gelişmesinde çok önemli ve 
büyük sorumluluklar taşıyan özel 
bir meslek. Basınımız da geçmişten 
günümüze kadar önemli bir gelişme 
göstererek, yazılı ve görsel boyutu-
nun yanı sıra, internet ortamında da 
etkinliğini her geçen gün artırmak-
ta, demokrasimizin güçlenmesine 
önemli katkılar sağlamaktadır. Bu 
gelişmede şüphesiz en büyük pay, 
görevini fedakârca yapan basın ça-
lışanlarına aittir. Konya basınımızın 
son yıllarda gazetecilik, dergi yayın-
cılığı, televizyonculuk, radyo yayın-
cılığı, internet haberciliği gibi alan-
larda önemli gelişmeler göstererek 
ülkemizde saygın bir yere gelmesi 
de bizleri ayrıca memnun etmekte-
dir. Milletimizin haber alma hakkı 
adına cefakârlıkla, fedakârlıkla ge-
cesini gündüzüne katıp, devletinin 
ve bayrağının yanında saf tutarak 
mesleğini icra eden basın mensupla-
rımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında 
başarılar dilerim.”

‘BASININ ÖZVERİLİ ÇALIŞMASINI 
TAKDİRLE KARŞILIYORUZ’ 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama 
yapan Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Gerek yerel, 
gerek ulusal basında görev yapan 
basın çalışanları ile basın kuruluşla-
rımızın  ortaya koydukları gayret ve 
özverili çalışmaları takdirle karşılı-
yorum” dedi. “Etik kurallara uygun 
yayınlarıyla, örnek olan Konya bası-
nı, hayatımızın ayrılmaz bir parçası 
oldu” diyen Başkan Pekyatırmacı, 
“Kamuoyunun haber alma hakkı gibi 
önemli bir görevi yerine getiren ba-
sın aynı zamanda belediye hizmet-
lerinin kamuoyu ile paylaşılmasında 
önemli bir işlev görüyor. Biz basını 
“ortak akıl” ile yönetim tarzımızın bir 
parçası olarak görüyoruz. Bu konuda 
yapıcı eleştirileri dikkate alıyoruz. Bu 
vesile ile tarafsız ve ilkeli gazeteci-
lik görevini yürüten başta yerelde 
çalışan gazeteler olmak üzere tüm  
gazetecilerimizin gününü en içten 
dileklerimle kutluyor, görevlerinde 
kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kul-
landı. 

BASINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ 
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü ile ilgili bir kutlama 
mesajı yayınladı.  Başkan Hançerli, 
gazetecilerin toplumsal yaşamda-
ki rolünün önemine dikkat çektiği 
açıklamasında, basının gündem be-
lirleme ve kamusal alan oluşturma 
gücüne değindi. Doğru, tarafsız ve 
objektif yayınlarıyla halkın haber 
alma hakkını kullanmasına hizmet 
eden basın camiasının, gayretli ve 
özverili çalışmalarını takdirle karşı-
ladığını söyleyen Başkan Hançerli, 
şunları kaydetti: ‘Toplumun iyiliğini 
göz önünde bulundurarak halkın 
doğru haber alma özgürlüğü yolun-
da hizmet etmek gibi büyük bir gö-
revi üstlenen, tarafsız ve ilkeli yayın-
larıyla vatandaşlarımızın gözü kulağı 
olmaya özen gösteren gazeteci arka-
daşlarımızın bu özel gününü kutlu-
yorum. Yaşadığı kentlerin sorunları-
nı kamuoyuna aktaran, etkin çözüm 
önerileriyle toplum mekanizmasının 
daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına 
yardımcı olan gazetecilerimizin yo-
rum ve görüşleri ülkemizin gelişmesi 
açısından son derece önemlidir”dedi.
TÜRKİYE BASINI DAHA ÖZGÜR OLDU

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla kutlama mesajı 
yayımladı. Başkan Toru, mesajında 
basın çalışanlarının gece gündüz de-
meden, zor şartlarda canla başla ça-
lışarak toplumu doğru bilgilendirme 

görevini yerine getirdiklerini söyledi. 
Toru, “Türkiye geçmişte, vesayet 
odaklarının elinde tuttuğu medya 
aracılığıyla demokrasiyi, hukuku, se-
çilmiş hükümetleri baskı altına alma 
çabalarına defaten şahit olmuştur. 
Ancak o günler geride kalmıştır. Tür-
kiye artık, basın özgürlüğü, en yeni 
iletişim teknolojileri, sosyal medya, 
internet gazeteciliği konularında 
dünyanın önde gelen ülkeleri arasın-
da yer almaktadır. Medya organları 
asli fonksiyonlarına dönmüş, artık 
sadece demokrasi standartlarımızın 
artmasına, ülkemizin kalkınmasına 
ve güçlenmesine katkı sağlayan bir 
hal almış, sessiz yığınların sesi olma-
ya, vicdanların dili olmaya başlamış-
tır.  Son 16 yılda ülkemiz genelinde 
hayata geçirilen reformlar, Türk ba-
sınının daha demokratik ve özgür-
lükçü bir yapıya kavuşmasına vesile 
olmuştur.”  

BAŞKAN ANGI’DAN 
GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü dolayı ile mesaj yayımladı. 
Başkan Angı mesajında, “Kamuoyu-
nu bilgilendirmek adına doğru ha-
ber verme, tarafsızlık, objektiflik, 
özel hayata ve kişilik haklarına saygı 
gibi değerleri içerisinde bulunduran 
önemli bir mesleği icra eden gazete-
ci arkadaşlarımız, vatandaşın en do-
ğal hakkı olan zamanında doğru ve 
eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak 
milletin vicdanına ses olmaktadırlar” 
dedi. 

 ‘GAZETECİLER, KUTSAL 
BİR GÖREVİ İCRA EDİYORLAR’
Yunak Belediye Başkanı Abdul-

lah Emre Demirhan, 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü nedeniyle 
yayımladığı kutlama mesajında, ga-
zetecilerin bu anlamlı günlerini kut-
layarak, gazetecilerin kamuoyunun, 
doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgilen-
dirmesi adına büyür bir fedakârlık 
örneği sergileyerek kutsal bir görevi 
icra ettiklerini söyledi. 
‘BASIN, DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞI’ 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü dolayısıyla bir kutla-
ma mesajı yayımladı. Başkan Tutal, 
Demokrasinin temel taşlarından 
olan basının , düşünce, anlatım ve 
haber alma özgürlüğünün en et-
kili aracı olduğunu kaydetti. Tutal; 
“Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle 
basın, sivil toplumun dinamizmini 
beslemekte, demokrasinin sağlıklı 
şekilde işlemesinde ve güçlenmesin-
de önemli rol üstlenmektedir” dedi.

‘BASIN 15 TEMMUZ’DA 
DEMOKRASİDEN YANA OLDU’ 
AK Parti Konya Milletvekili Ha-

lil Etyemez, gazetecilerin her şartta 
milletin haber almasını ve bilgi edin-
mesini sağladığını, görevlerini başa-
rılı bir şekilde yaptıklarını söyledi. 

15 Temmuz’da yaşanan hain 
darbe ve işgal girişiminde vatanına, 
bayrağına, milletine sevdalı gazeteci-
lerin ve basın kuruluşlarının demok-
rasiden yana olduğunun altını çizen 
Etyemez, “Darbe ve işgal girişiminin 
ilk anından itibaren başta Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere devlet yetkililerimizin 
yaptığı darbe karşıtı açıklamaları ka-
muoyuna aktaran gazetecilerimiz ve 
basın kuruluşlarımız, demokrasiden 
yana olarak büyük takdir topladı” 
diye konuştu.

GAZETECİLER HER ALANDA 
25. ve 26. Dönem AK Parti Ka-

raman Milletvekili ve PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk,  bir 
mesaj yayınlayarak, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Gününü kutladı. Demok-
rasimizin, siyasetimizin, devlet yöne-
timimizin, sanayimizin, ekonomimi-
zin, tarımın, gıdanın, sanat, edebiyat, 
sinema gibi bütün alanların gazeteci-
ler olmadan sağlıklı işlemeyeceğine 
dikkat çeken Konuk, “Çünkü yöne-
tenler ile yönetilenler, birey ile top-
lum, dün ile bugün, bugün ile gele-
cek arasındaki tüm yolların kavşak 
noktasında gazeteciler var” dedi. 

GAZETECİLİK FEDAKARLIK İSTER 
İç Anadolu Gazeteciler Federas-

yonu Genel Başkanı Adem Alemdar, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla mesaj yayımladı.  Alem-
dar mesajında, gazetecilerin toplu-
mu bilgilendirme ve aydınlatma gibi 
önemli bir görevi büyük fedakarlıklar 
içerisinde yerine getirmeye çalıştı-
ğını belirtti.  Gazetecilerin çalışma 
koşullarını iyileştirmek amacıyla ha-
zırlanan 212 sayılı yasanın yürürlüğe 
girmesiyle 10 Ocak  Çalışan Gazete-
ciler Günü’nün kutlandığını anımsa-
tan Alemdar, şunları kaydetti: “Ga-
zetecilik fedakarlık isteyen, şartları 
ağır olan önemli bir meslektir. Ka-
muoyunu her zaman doğru ve hızlı 
bir şekilde bilgilendirme görevini ye-
rine getirmeye çalışan meslektaşları-
mız, içinde bulunduğu şartların tüm 
ağırlığına rağmen görevlerini büyük 
özveriyle yerine getirmektedir. Bu 
vesile ile mesleğimize gönül vermiş 
ve gece gündüz demeden toplumu 
bilgilendirme görevini yürüten tüm 
gazeteci meslektaşlarımızın 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutla-
rım.”

Karabacak Çalışan Gazeteciler 
Gününü Kutladı

‘BASIN, ZOR ŞARTLARDA 
GÖREV YAPIYOR’ 

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
ları Birliği (KONESOB) Başkanı Mu-
harrem Karabacak, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutlayarak tüm 
basın çalışanlarına başarılar diledi.

Karabacak, “Esnaf Teşkilatı adı-
na kamuoyunun sesi basın ve medya 
kuruluşlarında çalışan basın emek-
çilerine gösterdikleri gayretli çalış-
malardan ötürü müteşekkiriz. Zor 
şartlarda görev yapan basın çalışan-
larımız bizlerin, esnaf ve sanatkârla-
rımızın her daim sesimizi duyurma 
gayreti içerisinde olmuşlardır” dedi.
‘BASIN, TOPLUMUN ORTAK SESİDİR’ 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı İl Müdürü Abdurrahman 
Fidancı, yaptığı açıklamada, basının 
milletimizin müşterek sesi, gözü ve 
kulağı olduğunu söyledi. Haber alma 
özgürlüğünün demokrasinin olmaz-
sa olmazı olduğuna dikkat çeken Fi-
dancı, “Fedakar basın çalışanlarımız, 
halkımızın haber alma hakkını sağla-
yarak, toplumun genel talep ve gö-
rüşlerini kamuoyuna aktarmak adına 
önemli bir görevi üstlenmektedir” 
ifadelerini kullandı. 

‘BASININ ÇALIŞMA 
ŞARTLARI OLDUKÇA AĞIR’ 

İyi Parti İl Başkanı Gökhan To-
zoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü nedeniyle yaptığı açıklama-
da, gazetecilerin mesai mefhumu 
gözetmeksizin halkın doğru bilgiye 
ulaşması için çalıştıklarını söyledi. 
“Ülkemizde gazetecilerimizin çalış-
ma şartlarının ağır olduğu, ekonomik 
olarak hak ettiklerini elde edeme-
dikleri bir vakıadır” diyen Tozoğlu, 
“Gazetecilerimiz şartlar ne kadar zor 

olursa olsun mesleklerini onurlu bir 
biçimde yerine getirmektedir” dedi.

‘SORUNLAR ÇÖZÜME 
KAVUŞTURULMALI’

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş da yaptığı açıklamada, gaze-
tecilerin sorunlarına değindi. Gaze-
tecilerin başta ekonomi olmak üzere 
her türlü sorunları çözülerek, anaya-
sal haklarının korunması gerektiğini 
belirten Bektaş, sözlerine şöyle de-
vam etti, “Toplumun aydınlatılma-
sı, bilinçlendirilmesi, halkın talep ve 
beklentilerinin kamuoyuna iletilme-
si, ülkemizin ve şehrimizin birçok 
sorunlarının dile getirilmesi gibi 
pek çok konuda en önemli görevler 
Çalışan Gazetecilere düşmektedir. 
Bu önemli görevi üstlenen şehri-
mizdeki ve Anadolu’daki basınımız, 
son yıllarda başta ekonomik olmak 
üzere zor günler geçiriyor. Oysa de-
mokrasi ve hukuk kuralları çerçeve-
sinde basın ve basın çalışanları hür 
olarak görevini yerine getirmelidir. 
Sessizlerin sesi, kulağı ve gözü olan 
basınımız rahat bir ortamda görevi-
ni yerine getirebilsin ki demokrasi-
miz gelişsin. Kamuoyunun beklenti-
lerini duyurabilsin” dedi.
ÇİPAN’DAN GAZETECİLERE KUTLAMA 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
ile ilgili yaptığı açıklamada gazete-
cilerin gününü tebrik ederek şunları 
söyledi, “Milletimizin haber kay-
nağı, vicdanının sesi, düşünen ve 
yazan kalem sahiplerinin; Kalemini 
Milletimizin, Devletimizin aleyhine 
kullanmayan, gazetecilik adı altında 
teröristlik ve terör örgütü propagan-
dası yapmayan, vicdanını cüzdanıy-
la değiştirmeyen, şahsi menfaat ve 
ikballeri uğruna gözünü, kulağını, 
kapatmayan; hakikati kendi doğru-
larından üstün tutan,

Her türlü maddi veya manevi 
baskı ve şiddete maruz kalan, buna 
rağmen meslek etiğinden taviz 
vermeyen tüm gazeteci kardeşle-
rimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler 
Gününü tebrik ediyorum.”

‘BASIN, İLİMİZİN GELİŞMESİNE 
KATKI SAĞLIYOR’

Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şube Başkanı Aziz 
Hakan Altun, Gazetecilik mesleği-
nin fedakârlık ve sorumluluk iste-
yen, zor şartlarda yapılan önemli ve 
kutsal bir meslek olduğuna dikkat 
çekti. “Gücünü halktan alan ba-
sın mensuplarının, mesleklerini ifa 
etmek için zor şartlarda büyük bir 
fedakârlık gösterdikleri aşikârdır” 
diyen Başkan Altun, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Kamu yararına hizmet 
yapmakta olan gazetecilerimiz; ül-
kemizin olduğu gibi ilimizin de sos-
yal, kültürel ve ekonomik gelişmesi-
ne önemli katkılar sağlamaktadırlar.  

Halkın tarafsız, eksiksiz ve doğ-
ru haber akışıyla bilgilendirilmesi, 
demokratik ve şeffaf toplum olma-
nın öncelikli şartlarından birisidir.”

‘ÇALIŞAN GAZETECİLERİMİZİN 
GÜNÜNÜ KUTLARIZ’

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Ulaş Yiğit, yaptığı açıklama-
da, zor koşullarda altında kamuoyu-
nu aydınlatan basın emekçilerinin 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nü kutladıklarını söyledi. Basının 
baskı altında kalmadan görevini ye-
rine getirmesi gerektiğini belirten 
Yiğit, “Her ne kadar Türk basınının 
özgürlüğü, kanunlarla garanti altına 
alınmış gibi görünse de, çeşitli yol-
larla haber ve ifade özgürlüğü baskı 
altına alınmaya, egemen anlayışın 
çıkarlarına hizmet eder hale geti-
rilmeye çalışılmaktadır. Bütün bu 
sorunlardan basınımız kurtarılarak 
özgür bir ortamda görevini yerine 
getirilmesi sağlanmalıdır” dedi.

KÜÇÜKTOKA, ÇALIŞAN 
GAZETECİLER GÜNÜ”NÜ KUTLADI

Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Küçüktoka, 
10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü” 
nedeniyle yayınladığı kutlama me-
sajında, “Kamuoyunun doğru ve 
güvenilir bilgiye ulaşması için özve-
riyle çalışan tüm basın camiasının 
“Çalışan Gazeteciler Günü” kutlu 
olsun” dedi.  Mehmet Küçüktoka, 
“Tarafsız ve ilkeli gazetecilik göre-
vini yürüten başta yerelde çalışan 
gazeteler olmak üzere tüm  gazete-
cilerimizin gününü en içten dilekle-
rimle kutluyor, görevlerinde kolay-
lıklar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Nazif Karlıer: Gazeteciler hakettiğini alamıyor
Eğitim Bir-Sen (EBS) Konya 

Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü dolayısı ile Bera 
Otel’de bir program düzenledi. 
Programa Eğitim Bir-Sen Konya 
Şube Başkanı Nazif Karlıer’in 
yanı sıra; başkan vekili Harun 
Koçaker, başkan yardımcıla-
rı; Mehmet Aziz Anik, Ömerül 
Faruk Balki, Vedat Ay, Ömer 
Özdemir, ilçe şube başkanları 
ile çok sayıda davetli gazeteci 
katıldı. EBS Konya Şube Baş-
kanı Nazif Karlıer, Gazetecilik 
mesleğinin çalışma şartlarının 
günümüz şartlarına göre yeni-
den düzenlenmesi gerektiğine 
dikkat çekti.
MEDYA HAYATIN VAZGEÇİLMEZİ 

OLMUŞTUR
“Yaşadığımız bilgi çağında, 

bilgiyi aktarmak, haber üret-
mek ve haberdar etmek çok 
daha değerli bir hale gelmiştir” 
diyen Karlıer, insanların bilgi-
lenmesine kaynaklık etmesi, 
toplumların demokratik geliş-
mesine katkıda bulunması bakı-
mından medyanın artık hayatın 
vazgeçilmez bir unsuru haline 
geldiğine de vurgu yaptı. 

Zamanla çeşitlenen, im-
kânlarını ve kanallarını artıran, 
neredeyse hayatın her alanına 
ve anına nüfuz eden medyanın 

zengin içeriğinin şeffaf ve de-
netlenebilir olmayı da zorun-
lu kıldığını ifade eden Karlıer, 
“Medyanın artan imkân ve et-
kisini de gazetecilerin haber 
yaparken titiz davranması ve 
insanların hak ve hürriyetlerini 
gasp etmeyecek şekilde çalış-
ması gerekir” şeklinde tkonuş-
tu.

GAZETECİLERİN SAYGINLIĞI 
AZALMAMALIDIR

Gazetecilik mesleğinin bazı 
güçler tarafından istismar edi-
lerek zaman zaman baskı ve 
şantaj aracına haline dönüş-

türüldüğünü de konuşmasına 
ekleyen Karlıer, basının bir bas-
kı ve zihin yönlendirme aracı 
olarak bütünüyle siyasi, eko-
nomik amaçlar için kullanıldı-
ğını bildiklerini ve gördüklerini 
aktardı. Bugün bütün dünyada 
basının kendisinden umulan 
yarar dışında, adeta bir silah ve 
tehdit aracı gibi kullanılmasına 
esefle şahit olduklarını söyleyen 
Başkan Karlıer, şunları kaydetti: 
“Yalan yanlış haberlerle gerçeği 
çarptırmak, doğru bilgiye ulaş-
mayı engellemek bakımından 
esasen bir insan hakkı gasbıdır. 

Hak ve hukuku en çok gözet-
mesi gereken gazeteciler, ma-
alesef kimi yanlış ilişkiler ağı 
içinde böyle bir çelişki içinde 
olabilmektedir. Bunların top-
lum ve hukuk nezdinde gördük-
leri karşılık mesleğini hakkıyla 
yapan gazetecilerin saygınlığını 
azaltmaz.”

GAZETECİLER HAK ETTİĞİNİ 
ALMALIDIR

Başta terör faaliyetleri olmak 
üzere, her türlü suçla gazetecili-
ğin yan yana anıldığı durumdan 
en fazla gazetecilerin rahatsız 
olduğunu ve olması gerektiğini 

de kaydeden Karlıer, özellikle 
kitle hareketleri, terör olayları, 
felaket bölgelerinde veya savaş 
alanlarında haber kovalayan ga-
zetecilerin, çoğu kez olaylardan 
doğrudan ve olumsuz etkilene-
bildiğini ve bir çoğunun yara-
landığını hatta hayatını kaybet-
tiğini üzülerek dile getirdi. 

Gazetecilerin sorunlarına 
değinen ve çalışan gazetecilerin 
hak ettikleri ücreti alamadıkları-
nı bildiklerini yineleyen Karlıer, 
gazetecilerin gelir pastasından 
hak ettiklerini muhakkak alma-
ları gerektiğini belirtti. Karlıer, 

şu cümleler ile konuşmasını 
noktaladı: “İşverenlerimizin 
konuyu iyi değerlendirmesini 
ve gazetecilere hak ettikleri üc-
reti vermesini talep ediyoruz. 
İnsanca yaşama ve hak edileni 
alma hakkı, çalışan gazeteci-
lerimizin de en doğal hakkıdır. 
Hakça kazanıp adil paylaşıl-
malıdır. Basınımıza ve değerli 
çalışanlarına teşekkür ediyor; 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nün, sosyal ve ekonomik 
hakların teslim edildiği bir gün 
olmasını temenni ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ

‘Günümüz, bayram
niteliği taşımıyor’

Sektörün özellikle son yıl-
larda ekonomik olarak büyük 
bir darboğazın içinde olduğu-
nu ve bu nedenle daha çok kan 
kaybettiğini dile getiren Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Sefa Özdemir, “Her yıl Ocak 
ayının 10’u geldiğinde, farklı 
kurum ve kuruluşlar tarafından 
düzenlenen organizasyonlarla 
anılıyor; mesaj ve telefon yoluy-
la gelen tebrikleri kabul ediyo-
ruz. Her ne kadar yılda bir defa 
da olsa anılmak ve hatırlanmak 
güzel olsa da bunların hepsinin 
yüzeysel, anlık ve saman alevi 
gibi gelip geçici olduğunu bili-
yoruz. Sektörümüzün ve daha 
doğrusu mesleğimizin sorun-
ları her geçen gün büyüyerek 
devam ediyor. Özellikle son dö-
nemde mesleki sorunlarımızın 
en büyüğü ekonomik anlamda 
yaşanan sorunlar olarak görü-
nüyor” diye konuştu. 

‘GAZETELER OLMAZSA 
GAZETECİLER DE OLMAZ’
Gazetecilerin toplumun so-

runlarını dile getirmek adına 
kendini feda etmiş insanlar, ga-
zetelerin ise kamu ve sivil de-
netimi kendine görev edinmiş 
mecralar olduğunu işaret eden 
Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir, “Bugün 
meslekte yaşadığımız sorunla-
rın özünde ekonomik çıkmaz 
yer alıyor. Konya’mızdan pay 
biçecek olursak her ne kadar 
medya sahipleri ve sektör tem-
silcileri direnmeye, ayakta dur-
maya çalışsa da artık ne yazık 
ki karanlık bir sona doğru daha 
hızlı bir şekilde gidiliyor. Medya 
kuruluşlarının sahipleri kurum-
larını ayakta tutarak, bu mesle-
ği icra edenlerin evlerine hela-

linden ekmek götürebilmeleri 
için adeta direniyor. Gazeteci 
meslektaşlarımız da tüm zor-
luklarına, yaşadıkları gelecek 
kaygısına rağmen bugünün işi-
ni en iyi şekilde yapmaya gayret 
ediyor. Biz gazeteciler, şunun 
bilincindeyiz ki, gazetelerimiz, 
televizyonlarımız, radyolarımız 
ve diğer mesleki mecralarımız 
olmasa bizim varlığımızın da 
bir anlamı olmaz. Kalem gaze-
teciyse, kağıt gazetedir. Kağıt 
olmazsa kalemin de bir anlamı 
olmaz” dedi. 

ÖNEMLİ OLAN AYAKTA 
TUTABİLMEK

Ülke olarak sıkıntılı günler 
geçirildiğini ve bunun da bilin-
cinde olduklarını dile getiren 
Özdemir, “Belki de ekonomik, 
siyasal yahut sosyal krizlerde 
en büyük sıkıntıyı biz gazete-
ciler çekmekteyiz. Yazdıkları-
mız kadar, yazmadıklarımızla 
da sorumlu olduğumuz için 
sürekli kendimizi denetlemek-
te, yazmaktan maksadın iyiye 
ve doğruya yöneltmek olduğu 
gerçeğini asla gözardı etme-
mekteyiz. Ancak yukarıda da 
belirttiğim gibi gazetelerin var 
olması, gazetecilerin var olması 
demektir. Önemli olan tutuna-
bilmek ve ayakta kalabilmektir. 
Bunun için de mücadelenin tek 
taraflı olması yeterli değildir. 
Alınacak olan radikal kararlar-
la medya sektörünün yıllardır 
süregelen ve artık çıkmaza sü-
rüklenen sorunlarını tamamen 
bertaraf edecek bir düzenleme 
el birliğiyle yapılmalıdır. Ancak 
o zaman 10 Ocak tarihi çalışan 
gazetecilerin bayramı olacaktır” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Gazetecilikle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan deneyimli gazeteciler, gazete ve gazetecilerin yaşadıkları sorunları dile getirirken, 
mesleğin icrası için uygun çalışma zeminin hazırlanmasına ve bu mesleğin aşkla yapılmasının zorunluluğuna dikkat çekildi

Gazetecilik aşkla 
yapılması gereken iş

10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü nedeniyle gazetecilik mes-
leğine büyük emekler veren ve 
deneyimleriyle genç kuşaklara 
önemli bir örnek olan Konya Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir, Gazeteci Ali Sait Öge 
ve Gazeteci Mustafa Güden ga-
zetecilik üzerine önemli açıkla-
malarda bulundular. Günümüz 
şartlarının gazetecilik mesleği-
nin sıkıntı yaşadığını ifade eden 
deneyimli gazeteciler,  yaşanan 
sorunların biran önce çözülmesi 
gerektiğine dikkat çektiler.

‘GAZETE VE GAZETECİLERİN 
SORUNLARI ÇÖZÜLMESİ 

GEREKİYOR’
Çalışan gazetecinin olması 

için çalışılacak gazetelerin ol-
ması gerektiğine dikkat çeken 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Sefa Özdemir, “ Çalışan ga-
zetecinin olması için çalışılacak 
gazetelerin olması gerekiyor. 
Dolayısıyla geldiğimiz  noktada 
ekonomik krizin hat savaya ulaş-
tırdığı bir dönem.  Anadolu bası-
nı zor günler geçiyor. Hükümeti-
miz şuana kadar Anadolu Basını 
rahatlatacak hiçbir adım atmadı. 
O nedenle gazetelerimizin hepsi 
sıkıntı içerisinde.  Birçok meslek-
taşımız yaşanan kriz nedeni ile 
işsiz kalmış durumda. 

Biz gelecek nesillere gazete-
cilik mesleğinin ne kadar onurlu 
ve şahsiyetli bir meslek olduğu-
nu anlatırken, insanların bura-
dan geçinebileceği ve karnını do-
ğurabileceği anlatmamız lazım.  

Çünkü bir kişi bir mesleği 
yaparken inanarak ve severek 
yapacak. Ama o meslekten de 

kendisinin ve ailesinin karnını 
doğuracak. Meslektaşlarımız iş-
siz kalma ile karşı karşıya. Ma-
aşları gününde alamam sıkıntısı 
ile karşı karşıyalar.  Bizlerin mes-
lektaşlarımıza iyi bir şeyler söy-
leyebilmemiz için, zor şartların 
iyileştirilmesi lazım. 

Bunun için mücadelemiz sü-
rüyor. Bizler bu konular ile ilgili 
hem hükümet nezdinde, hem de 
ilgili kurullar nezdinde.  İnşallah 
2019 yılı içerisinde ekonomik 
anlamada sıkıntılar ve sorunla-
rımızın çözümü sağlanır ise yeni 
yetişecek olan arkadaşlarımız ile 
ilgili onlarla neler yapabileceği-
mizi ortaya koyabiliriz. Ekono-
mik sıkıntılar bizlerin yarınlara 
bakmamız konusunda sıkıntılı 
bir hale getirdi. 

Meslektaşlarımızın çalışma 
şartları düzeltilmesi lazım. Biz-
lerde sıkıntılarımızı yetkili isim-
lere iletiyoruz. İlgililerden de bu 
konuda çözüm bekliyoruz.  Bizler 
gazetecilik mesleğine ömrümü-
zü verdik. Sıkıntıların aşılması 
için gayret göstereceğiz. 

Sıkıntıları aştığımız zaman-
da arkadaşlarımızın yetişmesi içi 
uygun ortamlar oluşturacağız. 
Genç Gazetecilerimiz gazetecilik 
yaparken görevlerini bir kamu 
görevlisi olarak kabul ederek, 
o doğrultuda çalışmalarını ger-
çekleştirmeleri gerekiyor. Çünkü 
bizler bir nevi kamu işi gerçek-
leştiriyoruz. 

Gazeteciler olarak bizlerin 
toplumu doğru bilgilendirme ve 
toplumda yaşanan eksiklikleri 
hatırlatmanın yanında vatanda-
şın beklentilere cevap verecek 

konuları gündeme getirmekle 
görevliyiz. Dolayısıyla çok önem-
li bir görev üstleniyoruz. Bu il-
kelerden hiç taviz vermeden 
kalemlerimizi toplum yararına 
kullanmalıyız.  Genç Gazeteciler 
büyüklerin gösterdiği yolda ça-
lışmalarını sürdürmeliler” dedi.

‘GAZETECİLİK MESLEĞİ AŞKLA, 
ŞEVKLE, HEYECANLA YAPILMASI 

GEREKEN BİR MESLEK’
Gazetecilik mesleğinin aşkla, 

şevkle ve heyecan ile yapılması 
gerektiğine dikkat çeken Gaze-
teci Ali Sait Öge de “Bugün ne 
yazık ki ne ulusal basında. Nede 
yerel basında çok çalışanımız 
kaldı. Bunun sebebi gazete-
ler ekonomik sıkıntı içerisinde. 
Özellikle yerel gazeteler çok sı-
kıntılı bir dönem geçiriyor. Çalı-
şan sayımız gün geçtikçe azalı-
yor. Çalışanımız yok ki günümüz 
olsun. Günümüz sadece isim 
olarak duruyor. Yaşanan ekono-
mik sıkıntılara karşı gazetelerin 
desteklenmesi lazım. Elinde akıl-
lı telefonu olan herkes gazeteci 
potansiyelinde. İnternet medya-
sının hızla gelişmesi ve haberle-
re anında ulaşma durumu mat-
baa kokulu gazeteleri bitirme 
noktasına getirildi.  

Gazeteciliğin devam etmesi 
için öncelikle ve hızla yerel ba-
sının kalkınması lazım. Bugün 
Konya’da yaşanan bir olayı yerel 
muhabir duyurmaz ise kimsenin 
haberi olmaz. Yerel gazetede yok 
ise ulusal basın yok demektir. 
Bizler bir türlü bunun bilincine 
varamadık. Gazetecilik mesleği 
aşkla, şevkle, heyecanla yapıl-
ması gereken bir meslek” ifade-

lerini kullandı.  Genç gazetecile-
re tavsiyelerde de bulunan Öge, 
“ Genç gazeteci arkadaşlarıma 
tavsiyem meslek heyecanlarını 
asla yitirmesinler. Gazetecilik 
heyecanını yitirildiği an hiçbir 
şey yapılamaz. Genç meslektaş-
larım hiçbir haberi hafife asla al-
mayacaklar. Çünkü haberdeki en 
detay ayrıntı detayda gizli” diye 
konuştu.

‘TOPLUMLA BÜTÜNLEŞEN 
GAZETECİLERE İHTİYACIMIZ VAR’

Gazetecilerin yaşam stan-
dartları iyileştirilmesine dikkat 
çeken Gazeteci Mustafa Güden 
ise, “Gazetecilik sadece toplum-
ların değil, dünyanın olmazsa 
olmaz mesleklerindendir. Fa-
kat ülkemizde değil, dünyada 
gazetecilik mesleğinin dedi-
kodu mesleğine dönüştüğünü 
görmekteyiz. Sosyal Platform 
üzerinden dedikodu mesleğine 
dönüştürülmeye ve gerçek ga-
zetecilik bu yolla gölgelenmeye, 
perdelenmeye başladı. Ağıta ba-
sılı gazeteciliğin önemini yitirdi-
ği gibi algı oluşturmaya çalışıla-
rak, sosyal platform gazeteciliğin 
önü açılıyor.  

Gazete ve dergilerin ayakta 
alması dünyanın en önemli ihti-
yaçlarındandır. Gazetecili mes-
leği özverili kişiler tarafından 
icra edilmesi gerekir. Genç ga-
zeteciler mesleğine ilgi duyarak 
gazetecilik mesleğini icra etmeli. 
Gazetecilerin yaşam standartları 
iyileştirilmeli. Toplumla bütünle-
şen gazetecilere ihtiyacımız var. 
Genç arkadaşlarımız sokaktaki 
vatandaşın zihnini görsün” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sefa Özdemir Ali Sait Öge Mustafa Güden
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Trafikte makas atan 3 sürücüye 7 bin lira ceza 
Beyşehir’de akan trafikte peş 

peşe seyir halindeyken sık sık 
şerit değiştirerek makas attığı 
kameralarla tespit edilen 3 sürü-
cüye toplam 7 bin 42 liralık cezai 
işlem uygulandı. 

Edinilen bilgiye göre, Bey-
şehir’de Kent Güvenlik Yöne-
tim Sisteminin (KGYS) faaliyete 
geçmesinin ardından artık tra-
fikte drift ve makas atarak trafik 
güvenliğini tehlikeye düşüren 
sürücüler, kameralardan tespit 
edilerek cezai işlem uygulanıyor. 
Beyşehir kent merkezinde şehrin 
en işlek caddesi olan Ali Akkanat 
Bulvarı’nda 3 aracın peş peşe se-
yir halinde iken akan trafikte sık 
sık şerit değiştirerek makas atıp 
trafik güvenliğini tehlikeye dü-
şürdüğü kameralarla tespit edildi. 

Otomobilin sürücülerini tespit 

edebilmek için harekete geçen 
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlü-
ğüne bağlı şehir içi trafik ekip-
leri çalışma başlattı. Plakaları 
belirlenen 3 otomobilin makas 
atarak trafikte gittiklerinin telsiz 
anonslarıyla bildirilmesi üzerine 
araç plakaları adrese yönlendiri-
len trafik ekiplerince takip altına 

alındı. Her 3 otomobilin sürücüsü 
Öğretmenevi Kavşağı’nda tra-
fik ekiplerince yakalandı. Trafik 
ekipleri 3 otomobilin sürücüleri 
olan Fatih D., Gökhan K. ile Mu-
ammer B.’ye ‘makas atarak trafik 
güvenliğini tehlikeye düşürmek-
ten’ önce bin 2 liralık cezai işlem 
uyguladı. Ekipler, Gökhan K.’nin 

sürücü belgesi olmadığını da tes-
pit edince bu maddeden de 2 bin 
18 TL cezai işlem uyguladı. Ayrı-
ca Gökhan K.’nin kullandığı ara-
cın ruhsat sahibine de 2 bin 18 
lira ceza kesildi. Her üç sürücüye 
toplamda 7 bin 42 liralık trafik ce-
zası kesildi. 

Gökhan K. isimli şahsın hak-
kında iki ay önce yine Sanayi Site-
sinde drift attığı gerekçesiyle tra-
fik ekiplerince 5 bin 10 lira, ‘dur’ 
ikazına uymamaktan ise 235 lira 
olmak üzere toplamda 5 bin 245 
liralık cezai işlem uygulanarak 
sürücü belgesine iki ay süreyle el 
konulduğu ortaya çıktı. Hakkında 
cezai işlem uygulanan sürücünün 
yaptığı drift bir iş yeri güvenlik 
kamerasına da yansımış, o tarih-
lerde bu görüntülerle basında da 
haber konusu olmuştu.  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

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
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Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Konya’da aşırı soğuktan dolayı gece oluşan buzlanma sebebiyle TIR ve büyük araçların geçi-
şine kapatılan tüm şehirlerarası karayolları büyük araçlara açıldı, bekleyen araçlar yola koyuldu

Konya’da yoğun kar yağışının 
ardından etkisini arttıran soğuk 
hava yollarda buzlanma ve tipiye 
neden oldu. Meteorolojiden alınan 
bilgilere göre, gece ilerleyen saat-
lerde hava sıcaklığının -12 dere-
celere düşeceği tahmin edilirken, 
özellikle TIR, kamyon ve büyük 
araçlarla ilgili tedbir alındı. Konya 
Emniyet Müdürlüğü tarafından alı-
nan karar doğrultusunda Konya’yı 
Ankara, Aksaray, Afyonkarahisar, 
Karaman, Adana, Antalya, Ispar-
ta’ya bağlayan karayolları meydana 
gelebilecek muhtemel kazaların 
önüne geçmek amacıyla TIR, kam-
yon ve büyük araçlara kapatıldı. Bu 
doğrultuda polis ekipleri İstanbul 
Çevre Yolu ve Ankara Çevre Yolu 
başta olmak üzere Konya’nın tüm 
çevre yollarında uygulama yaparak 
büyük araçların karayollarına çıkı-
şına izin verilmedi. Yol kenarında 
beklemeyen TIR sürücüleri ise şe-
hir merkezindeki uygun alanlara 
yönlendirildi. Bazı TIR sürücüleri 
ise yolun açılacağı saate kadar yol 
kenarlarına araçlarını park etti. 

TIR sürücülerinden Ferhat 
Koç, uygulamanın can güvenlikleri 
açısından iyi olduğunu belirterek, 
kızının da Selçuk Üniversitesinde 
okuduğunu ve yolun kapalı olması 
dolayısıyla kızıyla bolca vakit geçi-
rebileceğini söyledi. Bazı TIR sürü-
cüleri ise kapanan yolun açılacağı 
saate kadar şehir merkezine geçe-
ceklerini belirtti.
KAPATILAN YOLLAR YENİDEN AÇILDI

Konya’da aşırı soğuktan dolayı 
gece oluşan buzlanma sebebiy-
le TIR, kamyon ve büyük araçlara 
kapatılan şehirlerarası karayolları 
tüm araçlara açıldı. Bekleyen tırla-
rın çevre yollarından gidişi havadan 
görüntülendi. 

Konya’da yoğun kar yağışının 
ardından etkisini arttıran soğuk 

hava yollarda buzlanma ve tipiye 
neden oldu. Gece ilerleyen saat-
lerde hava sıcaklığı eksi 12 dere-
celere düşerken, özellikle TIR ve 
büyük araçlarla ilgili tedbir alındı. 
Konya Emniyet Müdürlüğünce alı-
nan karar doğrultusunda Konya’yı 

Ankara, Aksaray, Afyonkarahisar, 
Karaman, Adana, Antalya, Ispar-
ta’ya bağlayan karayolları, meyda-
na gelebilecek muhtemel kazaların 
önüne geçmek amacıyla TIR, kam-
yon ve büyük araçlara kapatıldı. Bu 
doğrultuda polis ekipleri İstanbul 

Çevre Yolu ve Ankara Çevre Yolu 
başta olmak üzere Konya’nın tüm 
çevre yollarında uygulama yaparak 
büyük araçların karayollarına çıkışı-
na izin vermedi. 

Dün saat 19.00’da başlayan 
uygulamada gece ilerleyen saat-
lerde kamyonların geçişine izin ve-
rildi. TIR ve büyük araçlar ise saat 
09.30’a kadar bekledi. Yollarda ya-
pılan çalışmaların ardından tüm ka-
rayolları saat 09.30 itibariyle TIR ve 
büyük araç trafiğine yeniden açıldı. 
Yaklaşık 13 saattir beklediklerini 
belirten sürücüler, bu tür durum-
larda kendilerine kumanya yardı-
mıyla destek verilmesini istedi. 

TIR’ların beklediği uzun kuyruk 
ise havadan görüntülendi. Hava-
dan çekilen görüntülerde Konya 
Afyonkarahisar karayoluna çıkmak 
için kuyrukta bekleyen TIR’lar, yo-
lun açılmasıyla hareket ederek yola 
koyuldu.
n İHA

Şehirlerarası yollar
trafiğe yeniden açıldı

Yol kapanınca paletli 
ambulansta doğum yaptı

Aksaray’da yolları kar sebe-
biyle kapalı köyde doğum sancısı 
başlayan hamile kadının imdadı-
na kar paletli ambulans ve UMKE 
ekipleri yetişirken, yolda gerçekle-
şen doğumda bir kız bebek dün-
yaya geldi. 

Olay, Aksaray’ın Ortaköy il-
çesine bağlı Cumali köyünde ya-
şandı. Edinilen bilgiye göre, köyde 
yaşayan ve hamile olan Gülhan 
K’nin 36) gece yarısı doğum san-
cısı tuttu. Bunun üzerine hamile 
kadının yakınları yolları kapalı 
olan köyde durumu sağlık ekiple-
rine bildirdi. Köy yollarının kapalı 
olması nedeniyle 112 Acil Yardım 
Çağrı Merkezi olay yerine Ulusal 

Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi 
ve biri kar paletli olmak üzere 2 
ayrı ambulans ekibi sevk etti. Kısa 
sürede köydeki eve ulaşan ekip-
ler doğum sancısı tutan kadını 
kar paletli ambulansa alarak Ak-
saray’a yola çıktı. Yolda gelirken 
müdahale edilen kadın ambulans 
içerisinde bir kız bebek dünyaya 
getirdi. Müdahaleleri ve doğumu 
sağlık ekiplerince başarıyla ger-
çekleştirilen kadın 1 saat süren 
yolculuk sonrası Aksaray Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine geti-
rildi. Burada tedavi altına alınan 
anne ve bebeğin durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.
n İHA
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Karaman’da ayak ve kuyruğu 
kesilerek köprü altına atılan birkaç 
günlük olduğu tahmin edilen yavru 
köpeği, doğa yürüyüşüne çıkan bir 
vatandaş buldu. Karaman’da sanayi-
de esnaf olan Mustafa Uflaz, ayak ve 
kuyruğu kesilerek köprü altına atılan 
birkaç günlük olduğu tahmin edilen 
yavru köpeği veterinerde tedavisini 
yaptırdı. Tedavisini ardından köpeği 
sahiplenen Uflaz, iş yerinde ona kar-
ton kutudan yuva yaptıktan sonra bi-
beronla beslemeye başladı. 

Geçtiğimiz Pazar günü arkadaşla-
rıyla birlikte Karadağ bölgesine doğa 
yürüyüşüne giden sanayide esnaf 
olan Mustafa Uflaz, su içmek için bir 
çeşmenin yanında durduğunu, çeş-
meden su içtiği sırada yakındaki köp-
rünün altından çocuk ağlama sesine 
benzer sesler duyduğunu söyledi. 

Arkadaşlarıyla merak ederek se-
sin geldiği tarafa gittiklerini anlatan 
Uflaz, “Köpek yavrusu bulduk. İlk 
başta dikkat etmedik, ayağının bu 
şekilde kesik olduğuna. Sonradan 
elimize aldık bunun annesi nerede 
diye bakındık, annesi yok. Elimize 
aldığımızda ayağının, kuyruğunun 
kesik olduğunu gördük. Gezintiyi 
bıraktık, hemen veteriner hekime 
geldik. Veteriner arkadaşlar ilgilendi, 
ayaklarının, kuyruğunun pansuma-
nını yaptılar. Dükkanıma getirdim, 
dükkanımda bakıyorum, üç gündür 
bende. Biberon aldık, sütle beraber. 
Biberonuyla birer saat arayla karnı 
doyana kadar veriyoruz. Karnı doy-

du mu uyumaya geçiyor. İş yerimde 
yuvasını yaptım. Sürekli sıcak tutu-
yorum, bakıyorum” dedi. Öte yandan 

esnaf Uflaz, bunu köpeğe yapan şa-
hıslara da tepki gösterdi.
n İHA

Başkanın adını kullanarak 
bağış topluyorlar!

Çatılardaki buz
sarkıtları korkutuyor

Selçuklu Belediyesi, do-
landırıcılara karşı uyardı. Be-
lediye yöneticilerinin adının 
kullanılarak bazı işadamla-
rından bağış toplandığı şi-
kayetlerinin gelmesi üzerine 
açıklama yapan Selçuklu 
Belediyesi, belediye olarak 
bu tür yardım kampanyaları 
içinde olmadıklarını söyledi. 
Konuyla ilgili Selçuklu Bele-
diyesi’nce yapılan yazılı açık-
lamada, vatandaşlar kötü niyetli 
kişilere karşı uyarıldı. Son günlerde 
kendilerine yapılan şikayetlerde, 
Konya’da işadamlarının arandığı 
Selçuklu Belediye Başkanı, Başkan 
Yardımcıları ve idarecilerin isimle-
ri kullanılarak Suriye başta olmak 
üzere kimsesiz çocuklar ve farklı 
yardım kuruluşlarına bağış toplan-
dığı ile ilgili bilgiler geldiğinin belir-
tildiği açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi, “Kötü niyetli ve dolandırıcı-
lık hissi ile banka hesap numaraları 
ve IBAN numaraları verilmekte bu 
hesaplara nakdi yardım talep edil-
mektedir. Belediye yöneticilerimizin 
selamları ile aranan işadamı ve

hemşehrilerimizden elde edi-

len bilgiler doğrultusunda bu konu 
ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. 
Selçuklu Belediyemiz, kanunların 
elverdiği sınırlar içinde Kurumsal

Kimliği dışında hiçbir ferdi yar-
dım kampanyasının içinde yer al-
mamaktadır. Hemşehrilerimizin  bu 
konuda duyarlı olmalarını  ve kötü 
niyetli bu kişi veya kişileri emniyet 
görevlilerimize bildirmeleri husu-
sunda gerekli hassasiyeti göster-
melerini diliyoruz. Belediye yöneti-
cilerimizin adını kullanarak yardım 
talep edenlerle ilgili yasal sürecin 
başladığını, yardımsever hemşeh-
rilerimizin iyi niyetlerini suistimal 
edenlerin kanunlar karşısında he-
sap vereceğini kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.”  n METE ALİ MAVİŞ

Trafik kazalarını en aza indirgemek için denetimlerini aralıksız sürdüren Konya Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri, Konya Otogarı’nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin lastiklerini denetledi

Yolcu otobüslerine
kış lastiği denetimi

Konya’da trafik polisleri oto-
gar çıkışında otobüslerde kış 
lastiği kontrolü yaptı. Ulaşımın 
kesintisiz, sorunsuz ve güvenli 
bir şekilde yapılabilmesi ile kaza 
sonucu ölümlerin ve ağır yara-
lanmaların önlenmesi için sürekli 
olarak trafik uygulamaları yapan 
Konya Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına 
devam ediyor. Bu kapsamda polis 
ekipleri Konya Otogar çıkışında-
ki kontrol noktasında otobüsleri 
durdurarak lastik dişlerinin ölçü-
münü yaptı. Denetimlerde, las-
tikleri yasal standartlara göre 4 
milimetre diş derinliğinden az ol-
maması gereken ve standartlara 
uygun olan otobüsler yolculukla-
rına devam etti. Bir firmada oto-
büs şoförü olan ve Konya-İzmir 
seferine çıkan Bahadır Çimen, 
uygulamadan memnun olduğunu 
belirterek, “Doğru uygulama. İn-
sanlarımızın can güvenliği açısın-
dan, memleketimizin hava şartla-
rı açısından, kış lastiği uygulaması 

iyi bir şey. Kış lastiklerimiz 11. ay 
gelmeden takılır. Bu yönden uy-
gulamadan memnunuz. Emniye-
timizden, İçişleri Bakanlığımızdan 
bu yöndeki uygulamalarından do-
layı memnunuz. Teşekkür ediyo-
ruz” dedi. 

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYAN 
SÜRÜCÜLERE 625 LİRA CEZA 
Uygulama ile ilgili bilgi veren 

Konya Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü Ekipler Amiri Komi-
ser Ömer Yanık ise, “2018-2019 
yılında Konya Valiliğimizin aldığı 

karar doğrultusunda 1 Aralık-1 
Nisan tarihleri arasında kış las-
tiği uygulamamızı ticari amaçlı 
yük ve yolcu taşımacılığı yapan 
araçlar üzerinde, Emniyet Genel 
Müdürlüğümüzden gelen talimat 
doğrultusunda da otogar çıkış 
noktasında şehirler arası otobüs-
ler üzerinde bu kontrollerimizi 
yapıyoruz. Şehirler arası otobüs-
lerde kış lastiği uygulamasının 
yanı sıra takograflarda vatandaş-
larımızın daha güvenli bir seyahat 
yapması için bu kontrollerimizi 
sürdüreceğiz. Ayrıca havanın ya-
ğışlı olması ve gece saatlerinde 
buzlanma dolayısıyla şehirler ara-
sı yolları kullanan şoför arkadaş-
lar mutlaka kış lastiği kullanalım. 
Kış lastiği takmayan sürücülere 
de 625 lira para cezası idari işlem 
uygulanmaktadır. Burada amaç 
vatandaşlarımıza cezai işlem uy-
gulamaktan ziyade daha güvenli 
ve daha konforlu bir seyahat açı-
sından tavsiye ediyoruz” şeklinde 
konuştu.  n İHA

Seydişehir’de etkili olan so-
ğuk hava, binaların saçaklarında 
buz sarkıtlarına neden oldu. İlçe 
sakinleri oluşan sarkıtların, hem 
insanlar hem de araçlar için teh-
like oluşturması nedeniyle kendi 
imkanları ile kırmaya çalışıyor. Öte 
yandan oluşan bazı sarkıtların bir 

metre uzunluğuna olması soğuk 
havanının şiddetini ortaya koyu-
yor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
verilerine göre, Seydişehir’in Gök-
çehüyük Mahallesi’nde hava sıcak-
lığı -23 derece olarak ölçülürken, 
Konya’nın en soğuk bölgesi oldu.
n AA

Ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde buldu



8 10 OCAK 2019HABER 

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76
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Altınekin İlçesi Ziraat Odası Başkanlığının Genel Kurulunu çoğunluk sağlandığı takdirde Altınekin 
Düğün Salonunda 01.02.2019 Cuma günü saat 10.00’da yapılması, çoğunluğun sağlanmaması 
halinde çoğunluk aranmamaksızın 02.02.2019 Cumartesi günü 10.00’da yapılmasına karar 
verilmiştir. Yapılacak olan genel kurulumuzda gündem maddeleri aşağıdaki belirtilmiştir. İlan olunur.

GÜNDEM :
1. AÇILIŞ
2. SAYGI DURUŞU- İSTİKLAL MARŞI
3. DİVANIN TEŞEKKÜL ETTİRİLMESİ
4. YOKLAMA
5. ODA MECLİS VE YÖNETİM KURULUNUN İBRA EDİLİP EDİLMEMEMSİNİN KARARA 

BAĞLANMASI
6. KESİN HESAPLARIN OYLAMAYA SUNULMASI
7. YÖNETİM KURULU VE ODA MECLİSİNİN TEKLİF EDECEĞİ BÜTÇE İLE ÇALIŞMA 

PROĞRAMININ AYNEN KABUL EDİLMESİ. ( 2019-2023 Yıllarına Ait Tahmini Bütçe Ve Çalışma 
Programı)

8. DİLEK VE TEMENNİLER
9. ODA MECLİSİNİ TEŞKİL EDECEK ASIL VE YEDEK ÜYELERİN SEÇİLMESİ,
10. KAPANIŞ…

ALTINEKİN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN
GENEL KURUL İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                       Basın: 926874

Sarayönü ilçesinde dondu-
rucu soğukların gelmesiyle arı-
zalanan araçlar, sanayi esnafının 
iş yoğunluğunu oldukça arttırdı. 
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 
seyrettiği ilçede, aracı çalışmayan 
veya arızalanan vatandaşlar sa-
nayinin yolunu tuttu. Oto elekt-
rik ustası Sedir Yalçın, Anadolu 
Ajansı muhabirine yaptığı açıkla-
mada, ağır kış şartları nedeniyle 
fazla mesai yaparak arızalanan 
araçları tamir ettiklerini söyledi. 
Havaların suyun donma seviye-
sinin altına inmesi nedeniyle ba-
kımı iyi yapılmayan araçların arı-
zalandığını ifade eden Yalçın, “İş 
yoğunluğumuz son günlerde bir 
hayli arttı. Hava sıcaklıkları eksi-
lerde olduğu sürece bu yoğunluk 
devam eder. Gelen müşterilerin 
büyük bölümü araçlarının ça-
lışmamasından şikayetçi, bazen 
akşamları da mesai yapmak zo-
runda kalıyoruz.” dedi.
n AA

Sarayönü sanayisinde
kış yoğunluğu yaşanıyor
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Kulu’da bin 750 öğrenciye
trafik eğitimi verildi

Uygulama yapan kolluk
kuvvetlerini ziyaret ettiler

Kulu İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü tarafından ilçedeki bin 750 
öğrenciye Trafik Dedektiflik Pro-
jesi kapsamında eğitim verildi. 
Kulu ilçesinde Trafik Dedektifleri 
Projesi kapsamında Atatürk İl-
kokulunda öğrencilere ve öğret-
menlere yönelik eğitim verildi. 
Trafik polis memuru Şahin Alp 
tarafından verilen seminerde, 
hedef kitle esas alınarak trafik ku-
ral ve ihlalleri ile trafik kazalarını 
önleme konuları hakkında bilgiler 
paylaşıldı. Proje kapsamında bin 
750 öğrencinin bilgilendirildiği 
projenin, ilçedeki tüm okullarda 
2018-2019 eğitim-öğretim yılı 
içeresinde de devam edileceği be-
lirtildi. Trafik polis memuru Şahin 
Alp, bugün itibariyle Atatürk İlko-

kulunda projelerine okul müdürü 
Murat Dağ ve İlçe Emniyet Mü-
dür Vekili Komiser Ahmet Enes 
Geyik ile okul öğretmenlerinin 
de katılımıyla devam ettiklerini 

söyledi. Şahin Alp, belirtilen gün 
ve saatlerde de diğer okullarda 
da etkinliğin süreceğini sözlerine 
ekledi.
n İHA

Ilgın İlçe Kaymakamı Yunus 
Fatih Kadiroğlu ve Belediye Baş-
kanı Mehmet Karahan, Jandar-
ma ekiplerini görevleri başında 
ziyaret etti. Kaymakam Kadiroğ-
lu ve Başkan Karahan yağışlı ve 
soğuk havada görevlerini aksat-
mayan Jandarma ekiplerine çay 
ikramında bulunarak bir süre 
sohbet etti. Başkan Karahan 
vatandaşın huzuru için görevi 
başındaki tüm güvenlik güçle-
rine kolaylıklar diledi.  Karahan 
açıklamasında şunları kaydetti: 
“Kara yolu üzerindeki güven-
lik noktasında görevi başındaki 
Jandarmamızı nöbet yerlerinde 
ziyaret ederek çay ikramında bu-
lunduk. Havanın soğuk oluşuna 
rağmen sıcak sohbetleriyle içi-

mizi ısıtan jandarmamıza teşek-
kür ediyorum. Bu soğukta görevi 
başında nöbet tutan tüm asker, 

polis ve güvenlik güçlerimize 
Rabbim kolaylık versin.”
n AA

Edirne’de telefon dolandırıcısı 
mağduru bir kişinin yatırdığı 18 bin 
lirayı, Konya’nın Akşehir ilçesinde 
çekmeye çalışan 2 kişi gözaltına 
alındı. Şüphelilerden Y.Y. (19), ifa-
desinde 3 kişinin kendilerine, he-
saba yatan parayı çekip vermeleri 
halinde 500 lira para teklif ettiğini 
öne sürdü. Polis bu kişilerin yaka-
lanması için çalışma başlattı.

Edirne’de oturan ve ismi açık-
lanmayan bir kişi, dün polisi ara-
yıp, kendisini savcı olarak tanıtan 
telefon dolandırıcılarının verdiği 
hesaba 18 bin lira yatırdığını belirt-
ti. Bunun üzerine harekete geçen 

polis, hesabın Konya’nın Akşehir 
ilçesinde Y.Y.’ye ait olduğunu belir-
leyip, bankadan bloke konmasını is-

tedi. Banka görevlileri Y.Y.’nin blo-
ke edilen hesaptan para çekmeye 
çalışması üzerine polise haber ver-

di. Polis, Y.Y ve yanındaki arkadaşı 
İ.Ş.’yi (19) gözaltına aldı.

Y.Y. ifadesinde, Doğanhisar 
ilçesinde üniversite öğrencisi ol-
duğunu ve ilçede oturan S.K. (26), 
M.Ç. (21) ve A.Ç.’nin (21), “Sizin 
hesap numaranıza para yollayacak-
lar. Bu parayı siz bize çekip teslim 
edin, biz de size 500 TL verelim” 
teklifinde bulunduğunu, kendisi-
nin de kabul ettiğini ileri sürdü. İki 
genç, ifadelerinin ardından serbest 
bırakıldı. Polis, gençlerin ifadesi 
doğrultusunda 3 kişinin yakalan-
ması için çalışma başlattı.
n DHA

Aksaray’da un yüklü 
TIR devrildi: 1 yaralı

Aksaraylı kaçak avcılara 
20 bin lira para cezası

çAksaray’da un yüklü tırın dev-
rilmesi sonucu meydana gelen tra-
fik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 
saat 10.30 sıralarında Aksaray’ın 
merkezi bağlı Akin köy yolu Gülte-
pe köyü yakınlarında meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ş. 
(32) idaresindeki 06 TKL 03 plakalı 
un yüklü tır, kar yağışı nedeniyle 

kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp 
şarampole devrildi. Kazada sürücü 
Mustafa Ş. yaralanırken, yaralı sü-
rücü ambulansla Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Devrilen tır ise 
yolu bir kısmını kapattı. Tedavi altı-
na alınan yaralının sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi.  n İHA

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Gülfem Yıldırım, akciğerlerin savunma mekanizması öksürüğün süresi 
uzadıkça yaşam kalitesini azalttığını belirterek, basit şikayete yöneliklerin ilaçlarla tedavi edilebildiğini söyledi

Akciğerlerin savunma
mekanizması öksürük

Medicana Konya Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor 
Gülfem Yıldırım, öksürüğün aşı-
rı miktarda yapılan sekresyonun 
atılmasını sağlayan ve akciğerleri 
koruyan bir refleks olduğunu ifade 
ederek, “Solunum sisteminin bir sa-
vunma mekanizması olan öksürük 
sağlıklı kişilerde nadiren görülür. 
Öksürük sadece akciğerlerden değil 
kulak zarı, burun, sinüsler akciğer 
zarı, mide ve diafragmadan da baş-
layabilmektedir. Çoğunlukla akciğer 
hastalıklarında görülmekle beraber 
kalp hastalıklarında da öksürük gö-
rülebilir. Öksürük şikayeti ile gelen 
bir hasta değerlendirilirken öncelikle 
öksürüğün süresi ve birlikte balgam 
olup olmadığı sorgulanmalıdır. Böy-
lece öksürüğün akut ya da kronik ol-
duğuna ve kuru ya da yaş olduğuna 
karar verilir. Kuru öksürük, balga-
mın eşlik etmediği öksürük tipidir. 
Klinikte en sık karşılaşılan ve sebe-
binin tespit edilmesinde zorlanılan 
öksürük tipi kronik kuru öksürükler-
dir” dedi. 

En sık öksürük nedenlerinin vi-
ral üst solunum yolu enfeksiyonları, 
sinüzit, farenjit, bronşit, allerjik rinit, 
astım atakları şeklinde sıralanabile-
ceğini vurgulayan Doktor Yıldırım, 
“Eğer öksürük süresi 8 haftayı geç-
mişse kronik öksürük olarak de-

ğerlendirilir. Sigara kullananlarda 
öksürük ise çok tipiktir. Kuru öksü-
rük şeklinde başlayan yıllar içinde 
sigaranın bronşlarda yaptığı hasara 
bağlı olarak bol sekresyonlu, dolu ta-
bir ettiğimiz şekle dönüşen öksürük 
mevcuttur. Öksürük sonrası sekres-

yon dışarı atılınca kişinin nefesinde 
rahatlama meydana gelir. Yine de 
sigara içenlerde gelişen öksürük 
mutlaka araştırılmalıdır. Şiddetli 
öksürük sonrası görülebilen kompli-
kasyonlar; halsizlik, bulantı, kusma, 
öğürme, baş ağrısı, senkop ve in-
kontinanstır” diye konuştu. 

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dok-
tor Gülfem Yıldırım, öksürüğün te-
davisi hakkında da bilgi vererek şöy-
le konuştu; “Öksürük akciğerlerin 
savunma mekanizması iken süresi 
uzadıkça yaşam kalitesini azaltabil-
mektedir. Bu nedenle büyük kısmı 
basit şikayete yönelik ilaçlarla tedavi 
edilebilir. Daha az bir kısmında ise 
antibiyotik tedavisi gerekir. Astıma 
bağlı öksürükte inhalerler ve alerji 
ilaçları kullanılır. Alerjili insanların 
dörtte birinde reflü vardır. Reflü 
tespit edilip tedaviye rağmen gece 
öksürükleri olan kişiler akşam ye-
meklerini az ve erken yemelidirler. 
Bu kişiler mutlaka yüksek yastıkla 
yatmalıdırlar.”
n İHA

Aksaray’da, avlanması yasak 
angut kuşlarını telef eden avcıla-
ra 20 bin lira para cezası kesildi. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 
8’inci Bölge Müdürlüğü Aksaray 
Şube Müdürlüğü ekipleri, son 
bir hafta içerisinde il genelindeki 
koruma kontrol faaliyetleri sıra-
sında yasa dışı avlandıkları tespit 
edilen 14 kişiye idari işlem yap-
tı. Yapılan kontrollerde özellikle 
Tuz Gölü ve civarındaki sulak 

alanlarda yaşayan ve avlanması 
yasak olan angut kuşlarının da 
toplu olarak avlanıp telef edildiği 
görüldü. Yapılan işlemlerde av-
cılara toplamda 20 bin lira para 
cezası kesildiği öğrenildi. Ayrıca 
3 adet av tüfeğine, 14 adet ölü 
yaban ördeği ve angut kuşuna, 
5 adet ölü tahtalı güvercine, 14 
adet ise canlı yaban ördeği ve an-
gut kuşuna el konuldu.
n İHA

Telefon dolandırıcısı kuryeleri yakalandı

Karapınar da bir kuyumcu-
ya gece giren hırsızlar, dükkanda 
bulunan altın yüzükleri çalarak 
kayıplara karıştı. Ekrem Y adlı ki-
şinin İnönü Caddesi’nde bulunan 
kuyumcu dükkanının kepengini 
kıran hırsız veya hırsızlar, camı da 
kırdıktan sonra tezgahta bulunan 

çok sayıda altın yüzüğü çalarak kaç-
tı. Sabah işyerine gelen Ekrem Y, 
dükkanın soyulduğunu gördü. Olay 
yerine gelen Karapınar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri mekanda par-
mak iz çalışması yaptı, olayla ilgili 
başlatılan soruşturma sürüyor.
n AA

Hırsızlar Karapınar’da
kuyumcu dükkanı soydu

Karaman’da bekçilik yaptığı 
şantiyedeki 60 kilo bakır kablo ve 
ranzayı çalan Salih I. ile kardeşi Hü-
seyin I. ve arkadaşı Bilal U. gözaltı-
na alındı. Karaman İl Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri sabaha karşı saat 
03.30 sıralarında Kılbasan köyü 
çıkışında şüphe üzerinde minibüsü 
durdurmak istedi. Minibüs sürücü-
sü durmayarak kaçmaya başladı. 
Kısa süren kovalamaca sonucu mi-
nibüs durduruldu. Araç içerisinde-
ki Hüseyin I. ile Bilal U. yakalandı. 
Minibüste yapılan aramada 2 katlı 

ranza ile piyasa değeri bin 200 lira 
olan 60 kilo bakır kablo ele geçiril-
di. Bunun üzerine iki kişi gözaltına 
alındı. Hüseyin I., yapılan sorgula-
masında, minibüste bulunan kablo 
ve ranzayı Çağla köyünde çevre 
yolu inşaatı şantiyesinden çaldık-
larını ve orada bekçi olarak çalışan 
ağabeyi Salih I.’nın da kendilerine 
yardımcı olduğunu ileri sürdü. Bu-
nun üzerine Salih I. da gözaltına 
alındı. 3 kişi yapılan sorgulamanın 
ardından adliyeye sevk edildi.
n DHA

Bekçilik yaptığı şantiyeyi
soyan şahıs yakalandı
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Bugün 10  Ocak, çalışan gazete-
cilerin günü. 24 saat haberden habere 
koşan, ekranlara ve gazetelerimize yan-
sıyan hüzünlü, sevinçli, şaşılan, hayrete 
düşüren, bu kadar da olmaz denen ha-
berlerin ve fotoğrafların isimsiz kahra-
manlarıyız bizler… 

Gazetecilik denen çileli, yorucu, 
takdiri ve teşekkürü neredeyse hiç ol-
mayan, kıymeti nice sonra anlaşılan, 
hakkı ancak öldükten sonra teslim edi-
len bir mesleğin cefakâr, vefakâr men-
supları onlar.

365 günlük takvimin yıllık plan 
çizelgesine baktığımız zaman, çeşitli 
meslek dallarına ithaf edilmiş günlerin 
olduğunu görebiliyoruz. Öğretmenler 
Günü, Hemşireler Günü, Tıp Bayra-
mı, Avukatlar Günü, İtfaiyeciler Günü 
gibi… Ancak bu meslek dallarına ithaf 
edilmiş olan günlerden hiçbirinde ‘çalı-

şan’ ibaresi geçmez. Gazeteciler Günü 
hariç… 

Gazetecilerinki ‘Çalışan Gazeteciler 
Günü…’ Peki neden Gazeteciler Günü 
değil de  Çalışan Gazeteciler günü?

1961 yılında gazetecilerin çalış-
ma haklarında önemli iyileştirmeler 
getiren 212 sayılı Yasa’nın yürürlüğe 
girmesi üzerine, 9 gazete sahibi, yasa-
yı protesto etmek için 3 gün boyunca 
gazeteleri yayımlamama kararı aldılar. 
Bu gelişme karşısında, gazeteciler 10 
Ocak 1961 günü haklarına ve basın öz-
gürlüğüne sahip çıkmak amacıyla Sen-
dika binası önünde toplanarak Vilayete 
kadar bir yürüyüş yaptılar. Gazeteciler, 
patronların boykot kararı karşısında ise 
Sendika’nın öncülüğünde, BASIN adıy-
la kendi gazetelerini 11–12–13 Ocak 
1961 tarihlerinde yayımladılar.

O tarihten sonra 10 Ocak, “Çalışan 

Gazeteciler Bayramı” 
olarak kutlandı. 1971 
yılındaki 12 Mart müda-
halesinden sonra ise ça-
lışanların hakları ve basın 
özgürlüğüne getirilen 
kısıtlamalara tepki olarak 
10 Ocak, “Bayram” ol-
maktan çıkarıldı ve “Ça-
lışan Gazeteciler Günü” 
olarak anılmaya başladı.

Basın deyince, gazeteler, televiz-
yonlar, radyolar, dergiler ve yazılı ha-
ber bültenleri aklımıza gelir değil mi? 
organları olmasaydı Edirne’deki (bilgi 
yelpazesi.net) veya Kars’taki bir olay-
dan nasıl haberimiz olabilirdi? Hatta 

“Dünya Kupası” maçlarını 
anında izleyebilir miydik? 
Peki, ülkemizden binler-
ce kilometre uzakta olan 
Avustralya’daki veya Al-
manya’daki bir olaydan 
hiç haberdar olabilir miy-
dik?

Gazetecilik bir aşktır.
 Gazetecilik bir sev-

dadır. 
Gazetecilik zorluklara ve sıkıntılara 

karşı dimdik ayakta durabilmektir.
Gazetecilik kalemini satmamakta-

dır.
Gazetecilik en zor da Anadolu’da 

yapılıyor. Diğer meslektaşlarımıza göre 

Anadolu basında çalışan gazetecilerin 
yaşam şartları oldukça zordur. Ama 
Anadolu’da Gazetecilik yapan gazete-
ciler en iyi haberleri yapmak ve oku-
yuculara ulaşma için büyük emekler 
harcar.

Son zamanlarda yaşanan ekonomi 
sıkıntıdan dolayı Anadolu Basını zor za-
manlar geçiriyor.  Anadolu basını yeteri 
kadar son zamanlarda destek alamıyor. 
Eğer Anadolu basınına destekler veril-
mez ise yakında ne çalışılacak gazete 
ne de Çalışan Gazeteciler Gününü kut-
layan gazeteciler kalacak. 

Hükümetimizden yöneten isimler-
den Anadolu basınına sahip çıkmaya 
davet ediyorum. Türkiye’deki işsizlik 
ordusuna yeni isimler eklenememesi 
için.

Özellikle Yerel Medya’da çalışan bir 
isim olarak Konyalı hemşerilerimizin 

gazetelerine sahip çıkmalarını davet 
ediyorum. Evlerine ve işyerlerine birer 
gazete almaları konusunda hassasi-
yet bekliyorum. Gazetecilik mesleğini 
yapmamda en büyü desteği veren 
Annem Hatice Çağla’ya, Babam Hasan 
Çağla’ya ve kardeşim Taha Süleyman 
Çağla’ya, her zaman desteklerini esir-
gemeyen aile büyüklerime, bana değer 
veren herkese teşekkür ederim. 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nümüz kutlu olsun. Rabbim gazete-
cili mesleğimizde nice sağlıklı günleri 
kutlamayı nasip etsin.  Bu vesile ile 
Konya basınına emeği geçen ve Hakkın 
rahmetine kavuşan bütün gazeteci bü-
yüklerimin ve mekânları cennet olsun.

Bir deyim vardır, “ Kalem Kılıçtan 
keskin”  diye. Kalemimiz her zaman 
haktan ve hakikatten yana olacaktır. 

Selametle…

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN 

Akşehir’de kar temizleme
çalışmaları sürdürülüyor

MHP'li gencin ismi 
parkta yaşatılacak

Akşehir Belediyesi, iki gün-
dür devam eden kar yağışının 
ardından Konya Büyükşehir Be-
lediyesi ekipleri ile birlikte kar 
temizliği çalışmalarına devam 
ediyor. Kar temizleme çalışma-
ları kapsamında ilçe merkezin-
deki cadde ve sokakları iş ma-
kineleri yardımıyla temizlerken, 
tuzlama ve kumlama çalışma-
ları da yapıyor. Ayrıca Akşehir 
Belediyesi ekiplerince yayaların 
kullandığı kaldırımlarda da kü-
reklerle temizlik çalışmaları da 
aralıksız devam ediyor. 

Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya “ekiplerimiz dün 
gece boyu ve sabah greyder, 
kepçe, kar kürüyücü gibi araç-
larla karla mücadele çalışmasını 
yaparak ara arterler de dahil ol-
mak üzere ilçe genelindeki tüm 
yollar açmıştır. Ekiplerimiz tüm 
olası olumsuz hava şartlarına 
karşı hazır bir şekilde çalışmala-
rını sürdürmektedir. Yoğun me-
sai içerisinde olan tüm çalışma 
arkadaşlarıma kolaylıklar diler-
ken kendilerine teşekkür ediyo-
rum” dedi.  n İHA

Beyşehir Belediyesi, ilçe mer-
kezindeki bir parka 4 yıl önce ka-
tıldığı MHP İl kongresi dönüşünde 
geçirdiği trafik kazasında yaşamını 
yitiren Serhat Turak'ın isminin ve-
rilmesini kararlaştırdı. 

Beyşehir Belediyesi Meclisi, 
2019 yılının ilk toplantısını yap-
tı. Belediye Başkanı Murat Özal-
tun'un başkanlığında yapılan ocak 
ayı olağan toplantısında, Beyşehir 
Belediyesi tarafından hayata geçi-
rilen çeşitli yatırımlara bazı kişile-
rin isimlerinin verilmesi konusu da 
gündeme geldi. Toplantıda, Beyşe-
hir Belediye Meclisi tarafından 18 
Ocak 2015 tarihinde katıldığı MHP 
il kongresi dönüşünde Konya-Bey-
şehir kara yolunda meydana gelen 
trafik kazasında yaşamını yitiren, 
Serhat Turak'ın isminin İçerişehir 
Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü 
hizmet binası yanındaki parka ve-
rilmesi kararlaştırıldı. 

Belediye Başkanı Murat Özal-

tun konuya ilişkin, "Yaşanan ka-
zanın ardından Serhat Turak 
kardeşimizin isminin yaşatılması 
için harekete geçmiştik. Beyşehir 
Belediyesi olarak Eşrefoğlu Cami-
mizin bulunduğu tarihi misyonu 
olan İçerişehir Mahallemize bir 
park yapmış ve bu parkın isminin 
Serhat Turak'a verilmesi için MHP 
ilçe teşkilatımıza bir öneride bu-
lunmuştuk.

Onlar da memnuniyetle kar-
şılayınca isminin yaşatılması adı-
na bu adımı atmıştık. Keşke kar-
deşimizi geriye getirebilsek ama 
bu maalesef mümkün değil. Bu 
anlamda artık bu saatten sonra 
önemli olan onun ismini, anısını 
yaşatabilmekti. Belediye meclisi-
miz de bu son toplantısında par-
kın isminin Meclis toplantısında 
resmileşmesi için gerekli adımları 
atarak söz konusu bu kararı aldı." 
dedi.
n AA

HİSDER’de Böğrüdelik köyü ile seyyah ve âlim Abdürreşid İbrahim’i anlatan Dr. Mustafa Güçlü, 
“Abdürreşid İbrahim, Türk-İslâm dünyasının büyük mücahidiydi. Japony’da İslam’ın tohumlarını o attı” dedi

Abdürreşid İbrahim 
İslâm Mücahidi’ydi
Hikmet İlim ve Sanat Derne-

ği’nin bu haftaki Pazartesi Sohbetle-
ri’nde, Türkiye’de Özbek Tatarların 
yaşadığı tek köy olan “Böğrüdelik 
Tarihi ve Seyyah Abdürreşid İbra-
him”in hayatı gündeme geldi.

Hayreddin Biçer’in Kur’an-ı Ke-
rim tilavetiyle başlayan programda 
Konya Aydınlar Ocağı Genel Başka-
nı Dr. Mustafa Güçlü, Sibirya boz-
kırlarından Türkiye’ye göç ederek 
1907’de Konya’nın Cihanbeyli İl-
çesi Reşadiye (Böğrüdelik) Köyü’ne 
yerleşen Özbek Türklerinin tarihi ve 
kültürü ile Buharalı Özbeklerin göç-
lerine yardımcı olan ünlü seyyah ve 
âlim Abdürreşid İbrahim’in hayatı 
ile mücadelesini anlattı.

Türk milletinin tarih sahnesine 
Hz. Yafes’in torunları olarak çıktık-
larını ifade ederek Türk tarihinden 
sohbetine bir girizgâh yapan Dr. 
Mustafa Güçlü, Turani bir millet 
olan Türklerin boylara ayrıldığını 
ve Türkistan coğrafyasında büyük 
devletler kurduklarını belirterek 
“Balıkçı” anlamına gelen Rus ve 
Hazar Hakanlığının yıkılmasından 
sonra 1022’de kurulan Rus devleti 
ile 1040’da kurulan ilk Türk devle-
ti hakkında da bilgi verdi. Rusların 
1552’de Kazan Hanlığını, 1783’te 
Kırım Hanlığını ele geçirmesiyle 
birlikte Kırım’dan Romanya üzerin-
den Osmanlı’ya göçlerin başladığını 
belirten Güçlü, Rusların Kafkas-
lar’dan sonra Sabarların ülkesi an-
lamına gelen Sibirya, Kazak, Kırgız 
ve Özbek topraklarını da bir bir ele 
geçirmeye başladığı ifade ettikten 
sonra Abdürreşid İbrahim’in, 23 
Nisan 1857’de Rusya’nın Batı Si-
birya bölgesinde, Tobolsk ili Tara 
kasabasında doğduğunu söyledi. 
Güçlü, 1879’da İstanbul’a gelerek 
Hacca giden ve tahsiline Medine’de 
devam ederek beş yılda fıkıh, tefsir, 
hadis, kıraat gibi dini derslerinin ya-
nında

Arapça ve Farsça okuyarak hem 
Medine’de ve hem de İstanbul’da 
önemli şahsiyetlerle tanışıp, görüş-
tükten sonra 1884 sonlarına doğru 
Tara’ya dönen Abdürreşid İbra-
him’in mücadelesiyle ilgili şu bilgi-
leri verdi:

JAPONYA’DA İLK İSLAM 
TOHUMLARINI ATTI

“Eğitimde yenilikçi hareketle-
riyle tanınan Abdürreşid İbrahim’in 
İstanbul’da bastırarak Rusya’da da-
ğıttığı “Livaü’l-hamd” adlı risalesi 
Müslüman kitleler üzerinde etkili 
olmuştur. Sibirya’dan Anadolu’ya 
göç etmek üzere insanları hareket-
lendiren bu eserinden sonra, za-
manla yetmiş bin Türk, Türkiye’ye 
hicret etmiştir. Ardından, Rus Çar-
lığı’nın Türklere yaptığı baskı ve 
haksızlıkları ortaya koyan Çoban 
Yıldızı adlı eserini yayınlayıp gizlice 
Rusya’ya gönderir. 1997’de İstan-
bul’dan başladığı üç yıl süren seya-
hatine çıkar. Bu uzun seyahatte, Mı-
sır, Hicaz, Filistin, İtalya, Avusturya, 
Fransa, Sırbistan, Bulgaristan, Batı 
Rusya, Kafkasya, Batı ve Doğu 
Türkistan, Yedisu Vilayeti ve Sibir-
ya bölgelerinde dolaşıp çeşitli te-
maslarda bulunarak Tara’ya geldi. 
Böylece acınacak durumdaki Müs-
lümanların durumunu yakından 

inceleme fırsatını bulur. 1900’lerin 
başlarında Japonya’ya giderek ilk 
İslam tohumlarını atan Abdürrreşid 
İbrahim’in, Rusya’da 1905’te çıkar-
dığı Ülfet dergisi Rusya ve Türkis-
tan’da büyük bir ilgiyle karşılanır. 
Doğu Türkistan seyahatinden sonra 
Japonya’ya tekrar gelir ve “Asya Gi 
Kay” adlı derneği kurarak 1909’da 
Tokyo Camii’nin yapılmasını sağlar. 
Sonra Kore ve oradan Çin’e geçer. 
Singapur’da kendisini büyük bir 
coşku ile karşılayan Müslüman hal-
ka, ittihad-ı İslâm, yâni İslâm birli-
ğinden bahseden vaaz ve sohbetler 
yapar. 1910’da İstanbul’a tekrar dö-
ner ve Sırat-ı Müstakim dergisinin 

düzenlediği Sultanahmet, Ayasof-
ya, Şehzadebaşı Camilerinde vaaz 
tarzında yapılan konferanslara katı-
lır. İtalyanların işgal ettiği Trablus-
garb cephelerinde fiilen çarpıştıktan 
beş ay sonra İstanbul’a döner ve 
Eşref Edib’in gayretiyle Âlem-i İs-
lâm adlı hatıratı, İstanbul’da basılır 
(1912) ve adeta kapışılır. Avrupa’da 
katıldığı konferans ve toplantılarda, 
her fırsatta Rusya Müslümanlarının 
sesi olur.
O BÜYÜK BİR İSLAM MÜCAHİDİ İDİ

Abdürreşid İbrahim, İstanbul’da 
kalarak Rusya aleyhinde faaliyetler-
de bulunması uygun bulunmaması 
üzerine 1908’de Sibirya’dan hicret-

leri için çalıştığı, Konya’nın Cihan-
beyli ilçesinin Böğrüdelik köyüne 
yerleşir. 1925 -1933 yılları arasında 
köyde boş durmaz. Öğrenciler ye-
tiştirir, hayvancılıkla uğraşır. Kon-
ya Valiliği’nin, 24 Aralık 1828’de 
Cihanbeyli Müftüsü olarak tayin 
edilmesini teklif ettiği Abdürreşid 
Efendi, düşünce ve bilim alanında 
çalışmalarına ara vermez. Fırsat 
buldukça da İslam dünyasının prob-
lemlerini dile getiren eserler kaleme 
alır. 12 Ekim 1933 tarihinde Japon-
ya’ya tekrar döner. Büyük bir camii 
açılmasına vesile olduğu Tokyo’da-
ki caminin 1937’de fahri imamlığını 
yapar. İslâm dininin Japon yönetimi 
tarafından resmen tanınmasını sağ-
lar. Tokyo’daki Tatar ve diğer Müs-
lümanların çocuklarına din ve tarih 
dersleri verir. Kazan Tatarlarının, 
Türkiye’de Harf İnkılâbı yapıldığı 
için boşa çıkan bir matbaanın harf-
lerini satın alarak Japonya’da kur-
dukları basım faaliyetlerine destek 
verir. Birçok Japon’un İslâm dinini 
seçmesine vesile olur. İslâm’ın daha 
iyi tanınması için Japonya’da çıkar-
mayı düşündüğü İngilizce-Arapça 
dergiyi planlarken ömrü yetmez. 
17 Ağustos 1944’te Tokyo’da ve-
fat eder. Vefatı İslâm dünyasında 
büyük yankı yapar. Kızının bulun-
duğu Mısır ve Konya Böğrüdelik 
başta olmak üzere vefatı üzüntü 
ile karşılanır, ardından adına anma 
toplantıları yapılır. Âlem-i İslâm, 
Asya Tehlikede, Tarihin Unutulmuş 
Sahifeleri adlı eserleri vardır. Büyük 
bir seyyah ve âlim olan Abdürreşid 
İbrahim Efendi’yi rahmetle anıyor 
ve ruhuna el-Fatiha gönderilmesini 
diliyorum.”
TEŞEKKÜR PLAKETLERİ SUNULDU

Sohbetten sonra HİSDER adına 
Böğrüdelik Köyü’nün ileri gelenleri 
ile Abdürreşid İbrahim’in hayatta-
ki yakınları ile Naci İdil’e teşekkür 
plaketleri takdim edildi. Naci İdil de 
Dr. Mustafa Güçlü, HİSDER Sek-
reteri Muzaffer Tulukcu ve Araş-
tırmacı-Yazar Mustafa Balkan’a te-
şekkür plaketi takdim etti. Meram 
Uluslararası Gençlik Akademisi’nde 
gerçekleştirilen sohbette, Konya’da 
yaşayan Buharalı Özbek Türkleri 
kadınlı erkekli büyük teveccüh gös-
terdi.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Yöntem Eğitim Kurumlarından bursluluk sınavı Hançerli, Abdullah ailesinin acısına ortak oldu

Yöntem Eğitim Kurumları, 
2019 - 2020 Eğitim Öğretim sezo-
nunda açacağı 2. şubesi olan Sel-
çuklu Yerleşkesi için 12 - 13 Ocak 
tarihlerinde Konya’nın en yoğun 
katılımlı bursluluk sınavını yapı-
yor. Bursluluk sınavı hakkında bil-
gi veren Yöntem Eğitim Kurumları 
Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Pa-
zarcı,“Yöntem Eğitim Kurumları 

olarak 12-13 Ocak tarihleri arasın-
da yapacağımız bursluluk sınavı-
mız, 4 farklı okulda, birçok seans-
ta yapılacak olup, yaklaşık 10 bin 
öğrenci sınav için kayıt yaptırdı.  2. 
sınıftan 11. sınıflara kadar yapılan 
başvuruda Konya’da ilk defa veli 
ve öğrenciler hangi okulda, han-
gi tarihte ve hangi seansta sına-
va gireceğine kendisi karar verdi. 

Online olarak yapılan başvuruda 
sınavdan üç gün önce veliye sınav 
yeri ve saatiyle ilgili bilgilendirme 
mesajı da gönderceğiz. Bursluluk 
sınavı yapılacak okullar şunlardır. 
Meram Anadolu Lisesi, Selçuklu 
Anadolu Lisesi, Konya Anadolu 
Lisesi ve Yöntem Eğitim Kurum-
larıdır” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Karatay Aziziye Mahallesin-
de çıkan yangında yaşları 4 ila 
11 arasında değişen dört çocu-
ğunu kaybeden baba Hüseyin 
El Abdullah ve anne Fatima El 
Abdullah’ı ziyaret eden Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli ailenin acısına ortak oldu. 
Başkan Hançerli savaş koşulla-
rından kaçarak ülkemize sığınan 
Suriyeli ailenin yaşadığı büyük 
felaketten dolayı çocuklarını 
kaybetmelerinden derin üzüntü 
yaşadığını ifade etti. 

Acılı aile için Allah’tan sabır 
dileyen Başkan Hançerli, insan-
ların iyi günde de zor günde de 
Belediyeyi yanlarında görmek 
istediklerini belirtti. Başkan 
Hançerli, evlat kaybının telafi-
si olmayacak bir acı olduğunu 
fakat Karatay Belediyesi olarak 
aileye imkanlar dahilinde maddi 
manevi her türlü desteği sağ-

layacaklarını söyledi. Başkan 
Hançerli’nin gerçekleştirdiği zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren acılı aile ise Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’ne, Karatay 
Belediyesi’ne ve Türk Halkına 
teşekkürlerini sundu.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi kar temiz-
leme çalışmaları kapsamında ilçe 
merkezindeki meydana gelebilecek 
buzlanmalara karşı ana arterlerde 
bulunan cadde ve sokak ve kavşak-
larda iş makineleri yardımıyla kar 
temizliği yaparken, solüsyonlama, 
tuzlama ve kumlama çalışmalarına 
devam ediyor. Fen İşleri ve Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekip-
ler ayrıca yayaların kullandığı kaldı-
rımlarda da temizlik çalışmalarını 
sürdürüyor.  Geçtiğimiz Pazar günü 
başlayan kar yağışı sonrası Beledi-
ye ekiplerinin  çalışmalarına  hızla 
devam ettiğini kaydeden Başkan 
Tutal; “Ekiplerimiz yağan kar nede-

ni ile yolların kapanmaması için bir 
taraftan kar temizleme faaliyetini 
yürütürken, diğer taraftan da solüs-
yon çalışması gerçekleştiriyor. Yol 
ve kaldırımlardaki buzun etkisini 
kısa sürede yok etmek için solüsyon 
uygulaması yapıyoruz. Biz öncelikli 
olarak vatandaşımızın huzurunu ve 
rahatını düşünüyoruz, gündelik işle-
rinde herhangi bir aksama olmama-
sı için ekiplerimiz büyük bir özveri 
ile çalışıyor. Greyderlerimiz, kar bı-
çaklı kamyonlarımız, solüsyonlama  
araçlarımız, kamyonlarımız hepsi 
karla mücadelede hazır” şeklinde 
konuştu. Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, karla mücadele için yoğun iş 

programı uyguladıklarını belirterek, 
 ́Belediye olarak kış şartlarına karşı 

hazırlıklarımızı tamamlamıştık. İlçe 
merkezinde 80 santimetreyi bulan  
kar yağışıyla  tüm iş makinelerimi-
zi ve ekiplerimizi karla mücadeleye 
sevk ederek, adeta seferberlik baş-
lattık. Tüm birimlerimizi koordineli 
çalışma programı içine aldık. Olum-
suz hava şartlarına karşın ekipleri-
miz dönüşümlü olarak gece-gündüz 
mesai gözetmeksizin çalışıyorlar. 
Gerek kar kürüme gerekse tuzlama 
çalışmaları ile yollarımız trafiğe açık 
tutuldu. Kaldırımlarda da temizleme 
çalışmaları yapılarak  gece boyu ve 
Belediyemize ait iş makinalarımız ve 

personelimiz greyder, kepçe, kar kü-
rüyücü gibi araçlarla karla mücadele 
çalışmasını yaparak ara arterler de 
dâhil olmak üzere ilçe genelindeki 
tüm yollar açmıştır.Ekiplerimiz 7/24 
olası olumsuz hava şartlarına karşı 
hazır bir şekilde çalışmalarını sür-
dürmektedir. Yoğun mesai içerisin-
de olan tüm çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum” dedi. Başkan 
Tutal, kar yağışının büyük bir bere-
ket olduğunu vurgulayarak, Seydi-
şehir’in su ihtiyacının karşılanması 
ve barajların  doluluk seviyesinin 
yükselmesi içinde kar yağışının bü-
yük önem taşıdığını söyledi.
n HABER MERKEZİ

Ribat mazlumların yanında
olmaya devam ediyor

Merkezi Konya’da bulunan 
Ribat Eğitim Vakfı, yurt içindeki 
sürdürdüğü yardım faaliyetlerinin 
yanında İslam coğrafyasındaki ih-
tiyaç sahiplerine de Türkiye’den 
yardım ulaştırıyorlar. Ribat Eğitim 
Vakfı olarak Müslüman coğrafyada 
birçok mazlumun yanında olduk-
larını söyleyen Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Abdullah Çay, 
kış aylarında Konya ve Türkiye 
genelinde birçok bölgede yaptığı 
yardımların yanında yurtdışındaki 
çalışmalarını da anlattı.  

10 BİN KİŞİYE YARDIM YAPILDI
Abdullah Çay, Sudan’daki yar-

dım yaptıkları sırada karşılaştıkları 
manzaralar karşısında sık sık duy-
gulu anlar yaşadıklarını da söyledi. 
İnsanların barakalarda yaşadığını 
aynı zamanda birçok hastalıkla 
boğuştuklarını söyleyen Çay, “Su-
dan’da iş savaştan sonra halk ta-
mamen perişan olmuş durumda. 
Yer altı kaynaklarını sömürge ülke-
ler, ülkenin yönetenleriyle birlikte 
çıkartıyorlar. Bu yeraltı kaynakları 
gelirinden halk hiç faydalanmıyor. 
Halkın neredeyse yarıdan fazlası 
yardıma muhtaç ve birçoğu hasta-
lıkla boğuşuyor. Yardım yapmaya 
başladığımızda bizlerin Müslüman 
ve aynı zamanda Türk olduğumuz 
anlayınca çok sevindiler. Orada 10 
bin kişiye yardım yaptık. Türki-
ye’yi ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorlar. 
Bizlerin Türk olduğunu anlayınca 
bizlere sarılmadan gitmiyorlar ve 
bizi bir kurtarıcı olarak görüyorlar” 
şeklinde konuştu.

8 FIRIN VE CAMİ YAPILACAK
Ribat Eğitim Vakfı Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Abdul-
lah Çay, Vakıf olarak Sudan’a yar-
dımların tüm hızıyla devam edece-
ğini söyledi. Burada yapılan insanı 
yardımların yanında Sudan’da bir-
çok su kuyusu açtıklarını söyleyen 
Çay, Şubat ayında da 6 faklı nok-
tada su kuyusunun açılacağını dile 
getirdi.

Çay, zaman zaman ekmek sı-

kıntısının yaşandığı ülkede 20 bin 
Sudanlıya ekmek çıkaracak 8 fırı-
nın Türkiye’den yola çıktığını söz-
lerine ekledi. Son olarak yaklaşık 
bin kişilik caminin yapımı için ge-
niş çalışmalar yapıldığını söyleyen 
Çay, “2019 Haziran ayı içinde ça-
mimizin inşaatı başlayacak. Bunun 
için şimdiden yardımseverlerden 
yardımlar kabul ediyoruz. Bizim 
sudan’da olmamız Türkiye’nin 
mazlumların yanında her zaman 
olduğunun bir göstergesidir” dedi. 
Çay Sudan ile ilgili son olarak, 
2009’da Niyala kentinde aşevi hiz-
metiyle Sudan’daki çalışmalarına 
başladıklarını, 2011’den bu yana 
da başkent Hartum’da yardımların 
yanı sıra hafız yetiştirme gibi eği-
tim faaliyetlerini de yürüttüklerini 
söyledi.

HER ZAMAN 
MAZLUMLARIN YANINDAYIZ
Ribat Başkan Yardımcısı Ab-

dullah Çay, yurtdışındaki faaliyet-
lerini tüm hızıyla sürdürdüklerini 
de anlattı. Bu kapsamda, son ola-
rak; Yemen, Moro, Doğu Türkis-
tan ve Arakan’da yardım projele-
rini hayata geçirdiklerini söyleyen 
Çay, “Ribat olarak her zaman 
mazlumların yanında olmaya ça-
lışıyoruz. Son olarak Sudan yar-
dımımızın yanında bu ay içinde 
Yemen’e 10 kişilik ekiple yardım 
götürmeye çalışıyoruz. Vize iş-
lerimizi tamamlandıktan sonra 
Yemen’de birçok aileye yardım 
götüreceğiz. Bunun için yardım-
severlerimizden Yemen’e gıda 
kolisi hazırlatıyoruz. Şu an için 
orada en önemli olan yiyecek. Bir 
çok insan açlıktan ve susuzluktan 
ölmek üzere. Bunların yanında 
cep telefonu oparatörlerinden de 
‘Bağış’ yazıp 2602’ye SMS atarak 
5 liralık yardımda bulunabiliyor-
lar” diye konuştu. Çay son olarak, 
mazlumlara gıda ve nakit yardımı 
bulunmaya devam edeceklerini 
söyleyerek yardımseverlerden bu 
konuda destek olmasını istedi. 
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi, kar yağışının iyiden iyiye artması ve havaların soğuması ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan 
sokak hayvanları için adeta seferber oldu. Belediye ekipleri Meram’ın dört bir köşesine yiyecekler bırakıyor

Yalnız değiller!
Meram Belediyesi, kar yağışı-

nın tüm şehri etkisi altına alması 
ve genel itibariyle eksi derecelerde 
ki hava sıcaklıklarında yiyecek bul-
makta zorlanan sokak hayvanları 
için yürüttüğü çalışmaları iyiden 
iyiye artırdı. Kış mevsiminin başla-
masıyla birlikte özellikle ‘Beslenme 
Noktaları’ ile başlayan bu yöndeki 
çalışmalar ilçenin dört bir yanına ya-
yılmış durumda. Meram Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, soğuk kış gün-
lerinde hayvanların aç kalmaması 
için yoğun çaba sarfedildiği bildiril-
di. Yapılan açıklamada çalışmalar 
kapsamında ayrıca Sahipsiz Hayvan 
Barınağında toplanan hayvanların 
beslenmelerinin yanı sıra tedavile-
rinin ve bakımlarının da yapıldığının 
altı çizildi. 

MERAM BELEDİYESİ EKİPLERİ, 
SOKAK HAYVANLARI AÇ 

KALMASINLAR DİYE TEYAKKUZDA
5199 Sayılı Hayvanları Koruma 

Kanunu gereği çerçevesinde çalış-
maların yürütüldüğünün belirtildiği 
açıklamada “Havaların soğuması 

ve kar yağışının artması nedeniyle 
bu hayvanların aç kalmaması için 
odaklara su ve yem bırakılması hiz-
meti daha da artırılmıştır. Köpekler 
için çeşitli bölgelerde 20 adet bes-
lenme odağı bulunuyor. Beslenme 
odaklarına sürekli yem ve su bıra-

kılarak hayvanların beslenmesine 
yardımcı olunmaktadır. Bu çalış-
manın yanında hayvanların yoğun 
olduğu bölgelere de ayrıca yem 
bırakılmaktadır. 2018 yılı içinde 
köpekler için yaklaşık 100 ton yem 
dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kedi-

ler için yapılan 24 adet beslenme 
odağı ve 5 parkımızda bulunan kedi 
evine ise kedi mamaları bırakılmak-
tadır. 2018 yılı içinde kediler için 
ise yaklaşık 8 ton kedi maması bu 
bölgelere bırakılmıştır. Öte yandan 
sahipsiz köpeklerle ilgili rehabilitas-
yon çalışmalarımız artırılarak de-
vam etmektedir. Bu kapsamda, sa-
hipsiz köpekler bulunduğu yerden 
alınarak barınağa teslim edilmekte, 
tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve kü-
peleme işlemlerinin ardından alın-
dığı ortama bırakılmaktadır. Daha 
yaşanabilir bir Meram için vatan-
daşlarımızın sağlıklı bir ortamda 
hayatlarını idame ettirebilmeleri 
ve sahipsiz hayvanların özellikle 
soğuk kış günlerinde yem ve su ih-
tiyaçlarını karşılayabilmek adına 
çalışmalarımız aynı hız ve gayrette 
sürdürülecektir” denildi.  Açıklama-
da ayrıca, vatandaşlardan evlerinin 
önüne yada uygun yerlere sokak 
hayvanları ve kuşlar için yiyecek bı-
rakılarak hayvanların beslenmesine 
yardımcı olmaları istendi.  
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi kar mesaisinde
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Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanı 
ve Konya Büyükşehir 

Belediyespor Kulübü Başkanı

Cevdet İşbitirici’nin
 babası

Hasan İşbitirici’nin

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

Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başka-
nı ve Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı 
Cevdet İşbitirici’nin babası Hasan İşbitirici vefat etti. 
Merhum İşbitiriciri’nin cenazesi Hacıveyis Camii’nde 
öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından sevenlerinin omuzlarında taşınarak dualar 
eşliğinde Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cena-
zeye İşbitirici ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. 
Cenaze töreninin ardından Cevdet İşbitirici, taziyeleri 
kabul ederek acı günlerinde yanlarında olan herkese 
teşekkürlerini sundu. Yenigün Gazetesi olarak mer-
hum Hasan İşbitirici’ye Allah’tan rahmet, kederli ai-
lesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz. 
n MEVLÜT EGİN

TIR’ların çarpıştığı
kazada 1 kişi yaralandı

Ereğli’de kontrolden çıkan TIR, 
başka bir TIR’a çarptı. Kazada ka-
binde sıkışan sürücü yaralandı. 
Kaza, Adana-Aksaray E-90 ka-
rayolu üzeri Zengen mevkisinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ş.C. yönetimindeki 34 GA 
2735 plakalı TIR, sürücüsünün 
direksiyon kontrolünü kaybetmesi 
sonucu H.Ö. idaresindeki 63 EC 
319 plakalı TIR’la çarpıştı. Kazada 

kabinde sıkışan TIR sürücüsü Ş.C. 
ağır yaralandı. Yoldan geçenlerin 
ihbarı üzerine olay yerine gelen 
itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 
sıkıştığı yerden kurtarılan TIR sü-
rücüsü ambulansla Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. Diğer tır sürücüsü H.Ö. 
ise kazayı yara almadan atlattı. Ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Beyşehir’de yaklaşık 25 yıl önce düğün salonu yapılması planlanarak temeli atılan ancak 
bitirilemeyerek yarım kalan yapıya Beyşehir Belediyesi el atarak çok amaçlı bir salon haline dönüştürdü

25 yıldır atıldı çok 
amaçlı salon oldu

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Üçpınar Mahal-
lesi’ne içerisinde düğün, nişan 
merasimlerinin de yapılabileceği 
çok amaçlı bir toplantı salonu ka-
zandırdıklarını söyledi. 

Yerleşim merkezi köy statü-
sünde iken muhtarlık tarafından 
düğün salonu yapılmak üzere 
temelleri atılan binanın tamam-
lanamadığı için yıllardır atıl va-
ziyette beklediğinin belirtilmesi 
üzerine kurum olarak harekete 
geçtiklerini belirten Özaltun, 
“Üçpınar Mahallesi Muhtarlığı 
ile mahalle sakinlerinden ge-
len talepler üzerine 25 yıldır 
atıl vaziyette bekleyen binaye 
el atarak, yapıyı düğün ve nişan 
merasimlerinin yanısıra toplantı 
amaçlı olarak da kullanılabilecek 
çok amaçlı bir salon haline dö-
nüştürdük. Mahallemize hayırlı 

olsun” dedi.
Üçpınar Mahallesi Muhtarı 

Zekeriya İnan da, Üçpınar Köy 
Konağı’nın hemen yanında yer-
leşim merkezi köy statüsünde 
iken temelleri atılan ancak yapım 
çalışmaları yarım kalan salonun 
dış duvarları ile çatısını mahalle 
muhtarlığı döneminde inşa et-
tiklerini kalan kısmının yapımına 
ise talepleri üzerine Beyşehir Be-
lediyesi’nin el attığını belirterek, 
“Beyşehir Belediyemiz düğün 
salonu olarak yapılması planla-
nan bu yapıyı çok amaçlı bir sa-
lon olarak dizayn ederek mahalle 
sakinlerimizin hizmetine sunup 
yöremize kazandırdı. 

Belediye Başkanımız Murat 
Özaltun Bey’e bu anlamda ma-
hallem adına teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı ve Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Başkanı Cevdet İşbitirici’nin babası Hasan İşbitirici hayatını kaybetti

İşbitirci ailesinin acı günü



Nazmiye Tınkır son yolculuğuna uğurlandı
Atiker Konyaspor Kulübü Baş-

kan Yardımcısı ve Konya Anadolu 
Selçukspor Kulübü 2. Başkanı Okay 
Tınkır’ın halası Nazmiye Tınkır, 83 
yaşında hayata gözlerini yumdu. 
Tınkır, dün öğle namazına müteakip 
Hacıveyis Cami’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Üçler Mezarlı-
ğı’na defnedildi. Cenazeye Konyaspor 
ve Konya Anadolu Selçukspor kulüp-
leri yöneticilerinin yanı sıra spor ve iş 
camiasından da birçok isim katıldı. 
Nazmiye Tınkır, dualarla toprağa veri-
lirken, Okay Tınkır ve ailesi taziyeleri 
kabul etti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLANDI
Okay Tınkır’ın halası Nazmiye Tın-

kır’ın vefatının ardından Atiker Kon-
yaspor ve Konya Anadolu Selçukspor 
kulüpleri resmi sitelerinden yaptıkları 
açıklama ile başsağlığı mesajı ya-

yınladı. Konyaspor’dan yapılan açık-
lamada, “Başkan Yardımcımız Okay 
Tınkır’ın muhterem halası Nazmiye 
Tınkır’ın vefatını büyük bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume 
Nazmiye Tınkır’a Allah’tan rahmet 
Başkan Yardımcımız Okay Tınkır ve 
ailesine başsağlığı ve sabır dileriz” 
denildi. Konya Anadolu Selçukspor 
ise açıklamasında, “2. Başkanımız 
Okay Tınkır’ın halası Nazmiye Tın-
kır’ın vefatını büyük bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume 
Nazmiye Tınkır’a Allah’tan rahmet 2. 
Başkanımız Okay Tınkır’a ve ailesine 
başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri-
ne yer verdi. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Nazmiye Tınkır’a Allah’tan rah-
met, başta Okay Tınkır olmak üzere 
Tınkır ailesine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED SAYDAM

Konyaspor taraftarından 
bir örnek davranış daha
Konyaspor taraftarı, Kasımpaşa ile oynanan iç saha 

maçı öncesi Tek Sevdam Konyaspor Grubu önderliğin-
de bir proje başlatarak Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 
bulunan bir okul için kitap temin etti. Okul için kitaplık, 
sandalye, masa gibi gerekli malzemeleri de temin eden 
Konyasporlular, Siverek Orta Okulu’na tam 4922 kitap 
gönderdi. Kasımpaşa maçına kitapları ile gelen yeşil 
beyazlı taraftarlar, stadyum önünde toplanan kitapları 
okula ulaştırdı. Kampanya sonunda okula iki okuma sa-
lonu açıldı ve bu salonlara şehitlerimizin isimleri verildi. 
Yapılan güzel davranış, takdirle karşılandı. 
n SPOR SERVİSİ

Muhammet Esad Altay 
Konyaspor’da eğitim alıyor

Çeşitli branşlar açarak spor kulübü olma yolunda iler-
leyen Atiker Konyaspor’da basketbol branşı da uzun süre-
dir hizmet vermeye devam ediyor. Konyaspor Basketbol 
Okullarında eğitim gören isimlerden bir tanesi de Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın oğlu 
Muhammed Esad Altay. Başkan Altay, geçtiğimiz günler-
de Konyaspor Basketbol Okullarını ziyaret ederek, 2007 
doğumlu oğlu ve okullar hakkında bilgi aldı. Kulüp ant-
renörleri İbrahim Öz ve Mehmet Okur yapılan çalışmalar 
hakkında Başkan Uğur İbrahim Altay’ı bilgilendirdi.
n SPOR SERVİSİ 

Bahri Karapınar 
güven tazeledi

Konya’da kurulan ve yaptığı faaliyetlerle Konya’yı 
Türkiye’de ve uluslararası faaliyetlerde başarı ile temsil 
eden Masterler Spor Kulübü, genel kurulunu yaptı. Yapı-
lan seçim sonrası Bahri Karapınar yeniden başkan seçil-
di. Karapınar, Masterler Spor Kulübü’nün sadece sportif 
alanda değil şehir ve ülke tanıtımına katkı sağlamak 
amacıyla kültürel, sosyal ve turizm amaçlı kalıcı çalışma-
lara da imza attığını belirterek, “Kurumsallık adına bun-
dan sonra da çalışmalarımızı daha kalıcı olup şehrimizi 
ve ülkemizi gururla temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Pekyatırmacı: Genç kardeşlerimize destek olmaktan mutluyuz
Türkiye Tekvando Federasyonu Baş-

kanı Metin Şahin, Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında 
ziyaret etti. Gençlik Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz’ün de hazır bulunduğu ziyarette, 
Konya’da düzenlenecek olan Gençler ve 
Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyona-
sı’nda yapılacak olan çalışmalar görüşül-
dü. 15-25 Ocak tarihleri arasında Selçuklu 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uluslarara-
sı Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan 
Türkiye Şampiyonasına yaklaşık 3000 
sporcu katılacak.
‘BAŞKAN PEKYATIRMACI’YA TEŞEKKÜR’

Ziyarette konuşan Türkiye Tekvan-
do Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı’ya destekleri için teşekkür etti. 
Şahin, “15-25 Ocak tarihleri arasında Sel-
çuklu Belediyemizin ev sahipliğinde yak-
laşık 3000 sporcumuz Konya’da madalya 
mücadelesi verecek. Bu organizasyonda 
bizlere büyük destek verecek olan Selçuk-

lu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatır-
macı’ya bir kez daha teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘GENÇ SPORCULARIMIZA DESTEK 
OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ’

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, “Bu tür organizasyon-
larda genç sporcu kardeşlerimize destek 
olmaktan dolayı çok mutluyuz. Selçuklu 
Belediyesi olarak Türkiye’nin en büyük 
amatör spor kulüplerinden birisine sahip 
olmanın gururunu her zaman yaşıyoruz. 
1200 lisanslı sporcuya sahip olduğumuz 
Tekvando branşı, Selçuklu Belediyespor 
Kulübümüzün en çok başarı elde ettiği 
branşlar arasında yer alıyor. Bu nedenle 
Konya’da düzenlenecek olan şampiyo-
nada sporcularımızdan beklentilerimiz 
yüksek. Öncelikle kulübümüz sporcuları 
olmak üzere şampiyonaya katılacak olan 
tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” 
dedi. n SPOR SERVİSİ
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Kocaman tepki!
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı açıklamalarda verdiği 

röportajlarda Fenerbahçe’nin ön plana çıkarılmasından rahatsız olduğunu ifade etti. Transfer 
hakkında da konuşan Kocaman, Leonard Zuta ile devre arası transferini kapattıklarını belirtti

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Ay-
kut Kocaman, son dönemde verdiği röpor-
tajlarda sürekli olarak Fenerbahçe’nin ön 
plana çıkarılmasından rahatsız olduğunu 
dile getirdi. Röportajlarda Konyaspor’dan 
bahsettiğini ancak Fenerbahçe’den konu-
şulmuş gibi ön plana çıkarıldığını ifade 
eden Kocaman, Bein Sports’a yaptığı açık-
lamada, “Bir iki gazeteye röportaj verdim 
son dönemde. Konu ister istemez buraya 
geliyor. Ben uzun yıllar Fenerbahçe’de 
hem oynadım hem teknik adam olarak 
çalıştım ve konu sürekli Fenerbahçe’nin 
içinde olduğu duruma geliyor. Bunu anlı-
yorum ama 1 saatlik konuşuyorsam bunun 
55 dakikasında Konyaspor’dan bahsediyo-
rum, kendi plan-projelerimden, gelecekle 
ilgili fikirlerimden bahsediyorum ama 
sadece nezaketen Fenerbahçe hakkında 
söylediğim birkaç cümle öne çıkarılıyor. 
Sanki tüm röportaj boyunca Fenerbah-
çe’den bahsetmişim algısı yapılıyor.

Bunun Fenerbahçe’nin büyüklüğün-
den olduğunu biliyorum ama artık geri 
adım atacağım. Bu bulunduğum kuruma 
da saygısızlık. Bugünden sonra kendini bu 

konuların dışında tutacağım. Fenerbah-
çe’yle ilgili soruları cevaplamayacağım” 
dedi.

TRANSFER TAMAMLANDI
Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör 

Aykut Kocaman, sol bek oyuncusu Leo-
nard Zuta’yı alarak transferi tamamladık-
larını belirtti. Habertürk Gazetesi’ne ko-
nuşan tecrübeli teknik adam, “Sadece bir 
transfer yapacağız. Sol bek bölgesine onu 
da aldık. Rijeka’nın oyuncusu Zuta... Ma-
kedon oyuncu. Tanıdığımız bir oyuncu. Ek-
sikleri tespit edip böyle bir hamle yaptık. 
Şimdi kadroda doğru yapıyı oluşturacağız. 
1 tane sol ayaklı stoperimiz var, 5 tane sağ 
ayaklı stoperimiz var. Orta alanda aynı 
bölgeye yığılmış oyuncular var. Beklerde 
alternatif yoktu. Bunları çözmeye çalışıyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

EKİBİ HER GELİŞMEYİ TAKİP EDİYOR
Bilimin futboldaki etkisinin artacağı-

nı da sözlerine ekleyen Aykut Kocaman, 
teknik ekininin dünyada bütün gelişmeleri 
takip ettiğini belirterek, “Şimdi buralarda 
insanı biraz daha tanıyan bilimin etkisi 
daha da artacak. Bugünden itibaren insanı 

daha çok tanındıkça ve bu tanımaların so-
nunda bir takım meşru yüklemeler -bunlar 
antrenmanlar olur, ilaçlar olur- insanlara 
yapıldıkça bilimin etkisi daha da artacak. 
Ama bugün için bunu yüzdesel olarak 
söylemeyiz. En azından o bilimsel bakış 
açısına yakışmaz diye düşünüyorum kendi 
açıma. Bu konuda şunu da söylemek isti-
yorum. Ben bu konuda alaylıyım. Futbolun 
içinden gelmiş biriyim ancak beraber ça-
lıştığım ekip bu işteki ne oluyoru, bilimsel 
şekilde anlayıp bize anlatan, her gelişme-
yi takip edip bizim de yakalamamızı sağla-
yan bir ekibim var” dedi.

DAHA HIZLI KOŞAN 
OYUNCULAR OLACAK

Futbolda bundan sonraki süreçte çok 
büyük değişikliklerin olmayacağını ve sa-
dece futbolcuların daha iyi olacağını dile 
getiren Aykut Kocaman, “Bir kere hayatın 
kendisi gibi futbolda hızlanıyor. Oyunun 
hızlanmasında ana faktörler ne? Sahalar 
artık çok düzgün, topun hızlı akışı var. Hızlı 
akan topu daha kolay kontrol eden, kontrol 
ettiği topu daha kolay aktaran teknik oyun-
cular daha fazla ortaya çıkmaya başladı. 

Bu arada şunu söylemek isterim. Her ne-
silde olduğu gibi bir nostalji yapılır. Her 
nesil bir önceki nesilden daha iyi. Bugün-
kü oyuncular çok daha öndeler. Çok kolay 
hareket ediyorlar. Daha güçlüler, daha 
dayanıklılar, daha teknikler, daha odaklı-
lar... Bunlar oyunun daha da hızlanmasını 
getiriyor. Yarın 100 metreyi daha hızlı ko-
şan oyuncular olmaya başlayacak. Sahayı 
genişletmediğiniz sürece. Saha ebatla-
rıyla oynamadığınız sürece futbol buraya 
gidecek. Ancak bu tarz saha ölçütleri gibi 
değişiklikler yaparsanız köklü değişikler 
başlayabilir oyunda. Onun dışında taktik 
varyasyonların hepsi yapıldı. Dizilişlerin 
hepsi yapıldı. Forvetler evrildi. Yeri geldi 
irileşti, yeri geldi küçüldü, yeri geldi hız-
landı. Kenar oyuncuları önce uzatıldı, son-
ra kısaltıldı sonra daha hızlı yapıldı. Her 
şey hemen hemen yapıldı. Değişecek tek 
şey oyunun hızını daha da attıracak fizik-
sel ve teknik kaliteye ulaşmış futbolcular. 
Bunları daha hızlı yakalayanlar, daha or-
ganize edenler hep rol alacaklar” şeklinde 
konuştu 
n SPOR SERVİSİ



Anadolu Kartalı’nın 
rakibi Altınordu

Süper Lig’de ikinci yarı öncesi hazırlıklarını Antal-
ya/Belek’te sürdüren yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor, ikinci hazırlık maçında bugün Spor Toto 1. 
Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak. Kamp ya-
pılan otelin sahasında oynanacak olan mücadele saat 
16.00’da başlayacak. Anadolu Kartalı, Antalya’da oyna-
dığı ilk hazırlık maçında 1. Lig takımlarından Hatayspor’u 
3-1 mağlup etmişti. Teknik Direktör Aykut Kocaman, ilk 
maçta daha az süre olan oyunculara şans tanıması bek-
leniyor. n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da 
hazırlıklar sürüyor
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, devre arası 

kamp hazırlıklarında yedinci güne dün sabah Teknik Di-
rektör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetimin-
de yapılan antrenmanla başladı. Takımdan ayrı çalışan 
ve tedavilerine devam edilen Selim Ay, Uğur Demirok, 
Jens Jonsson, Moryke Fofana ve Fallou Diagne’nin ka-
tılmadığı antrenmanda yeni transfer Leonard Zuta ilk kez 
takımla çalıştı. Salonda iki grup halinde yapılan CORE 
ısınma ve ağırlık çalışması ile başlayan antrenman saha-
da koşu ve çabukluk koordinasyon hareketleri ile devam 
etti. Oyuncular 5’e 3 ve 2’ye 1 3’e 2 savunma-hücum or-
ganizasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da kombine biletler yeniden satışa çıkıyor

Atiker Konyaspor’un Konya Bü-
yükşehir Belediye Stadyumu’nda 
sezonun ikinci yarısında oynayacağı 
iç saha maçlarında geçerli olacak 
kombine kart satışları bugün saat 
10.30’da başlayacak. Yönetim Kuru-
lu’nun daha önce aldığı enflasyonla 
topyekûn mücadele programına 
destek olma kararı gereği kombine 

kart satışlarında %10 indirim uygu-
lanacak. Kombine kart satışları Kon-
ya Büyükşehir Belediye Stadyumu 
gişelerinde ve www.passo.com.tr 
adresinden yapılacak. Atiker Kon-
yaspor’un sezon başında satışa 
sunduğu kombine biletler fiyatların 
yüksek olduğu gerekçesi ile eleştiri 
konusu olmuştu. Takımın başında 

Aykut Kocaman’ın gelmesi ile yeni bir 
ivme yakalayan yeşil beyazlı takım-
da, taraftarların ligin ikinci yarısında 
iç sahadaki maçlara daha fazla ilgi 
göstermesi bekleniyor.

Buna göre sezonun ikinci yarısı 
için geçerli olacak kombine fiyatları 
şöyle: 
n SPOR SERVİSİ

Arouna Kone: Takım abisi olarak takıma sahip çıkacağım
Demir Grup Sivasspor’un deneyimli fut-

bolcusu Arouna Kone, Başakşehir’e transfer 
olan Robinho’nun gitmesinden dolayı üzgün 
olduğunu belirterek, “Robinho’nun gitmesin-
den sonra üzerime düşen vazifeyi yapacağım, 
takımın abisi olarak bu ekibe sahip çıkacağım. 
Önemli olan buradaki aile, kulübün menfaatle-
ri ve Sivasspor” dedi.

Demir Grup Sivasspor, sezonun ikinci ya-
rısını Antalya Belek’te yaptığı kampla sürdürü-
yor. Kırmızı-beyazlıların deneyimli ismi Arouna 
Kone, kampta açıklamalarda bulundu. Ligin ilk 
devresine zor bir başlangıç yaptıklarını belirten 
Kone, “Kaybettiğimiz puanları teker teker ka-
zandık. İlk yarıyı iyi yerde bitirdik. Önemli olan 
şu an ligin ikinci devresi. İkinci devreye iyi bir 
başlangıç yapıp, ilk devreden daha iyi perfor-
mans sergileyerek hak ettiğimiz yeri hedefliyo-
ruz” diye konuştu. 

Gelecek sezon Avrupa kupalarını görebi-
leceklerini vurgulayan 35 yaşındaki futbolcu, 
“Geçen seneden daha iyi yerden bitirebiliriz. 

Sadece iyi çalışıp, iyi konsantre olup maçları-
mızı teker teker kazanmalıyız” şeklinde konuş-
tu. 
“HAKAN HOCAMIZ BİZDEN YARDIM İSTEDİ” 

Hakan Keleş’in teknik direktörlük koltuğuna 
geçmesiyle neler değiştiğinin sorulması üzeri-
ne Fildişi Sahilli futbolcu, “Hakan hocamızla 
yeni bir hava yakaladık. Eksik olan da buydu. 
Takımdaki tecrübeli olan oyuncular olan biz-
lerle de konuştu. Bizden yardım istedi. Biz de 
doğal olarak Hakan hocamıza destek vermek 
istedik. Benim gibi oyuncular, genç oyuncular-
la konuşup onlara yeni bir motivasyon vermek 
istedik. Bu da etkili oldu. Maçlarımızı kazandık. 
Büyük maçlar kazandık. Umarım bu atmosferi 
aynı şekilde yakalayıp, devam edeceğiz” diye 
cevap verdi. 

“ROBİNHO’NUN 
GİTMESİNDEN DOLAYI ÜZGÜNÜM” 

M. Başakşehir’e transfer olan yıldız futbol-
cu Robinho hakkında konuşan Kone, “Robinho 
ile iyi anlaşıyordum. O da takımın abisiydi. 

Tecrübeli bir oyuncu. İkimiz de genç oyuncula-
rı yönlendiriyorduk. İyi bir sinerjimiz de vardı. 
Robinho’nun gitmesinden dolayı üzgünüm. 
Ona bol şanslar diliyorum” dedi. 

“TAKIM ABİSİ OLARAK 
TAKIMA SAHİP ÇIKACAĞIM” 

Robinho’nun takımdan gitmesinden sonra 
takım içindeki görevinin arttığını vurgulayan 
başarılı futbolcu, “Bu futbol; bir gün parlar-
sınız, bir gün farklı yerlerde olursunuz. Zaten 
bu sezonun ilk devresini iyi açamadım. Özel 
hayatımda bir şok yaşadım. Ondan dolayı kon-
santrasyon eksikliğinden kaynaklı olarak katkı 
sağlayamadım. Ama şu an bu takımdayız. 
Robinho da gitti. Üzerime düşen vazifeyi yapa-
cağım, takım abisi olarak takıma sahip çıkaca-
ğım. Gençlerimizi yönlendireceğim, hocamıza 
destek olacağım. Umarım ikinci devrede farklı 
bir Kone ortaya çıkacak. Önemli olan buradaki 
aile, kulübün menfaatleri ve Sivasspor” değer-
lendirmesinde bulundu.
n İHA

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

RPS
Leonard: Kaliteli 
bir lige geldim!

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un devre arasındaki ilk ve tek transferi Leonard Zuta, 
resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamalarda, Konyaspor’a faydalı olmak 

için elinden geleni yapacağını ve oldukça kaliteli bir lige transfer olduğunu ifade etti

Atiker Konyaspor’un devre arası 
transfer döneminde görüşmelerde bu-
lunduğu ve anlaşma sağlayarak Antal-
ya’ya davet ettiği  Hırvatistan’ın HNK 
Rijeka takımından 26 yaşındaki Make-
don oyuncu Leonard Zuta ile 2,5 yıllık 
sözleşme imzalandı. Devre arası kamp 
çalışmaları için bulunduğu otelde ger-
çekleşen imza töreninde Kulüp Menajeri 
Seçkin Özdil hazır bulundu. 26 yaşında-
ki yeni transfer Leonard Zuta kendisini 
2020-2021 sezonunun sonuna kadar 
Atiker Konyaspor’a bağlayan 2,5 yıllık 
resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra 

Kulüp Menajeri Seçkin Özdil ile birlikte 
forma giyerek poz verdi.

ADİS JAHOVİC’İN TANIYORUM
İmza töreni sonrasında açıklamalarda 

bulunan yeni transfer Leonard Zuta, “Her 
şey güzel geçti. Görüşmelere başladıktan 
sonra 2-3 gün içerisinde bütün konularda 
anlaşmaya vardık. Burada olmaktan dolayı 
mutluyum. Ümit ediyorum ki adaptasyon 
sürecini çok kısa sürede tamamlayacağım. 
Zaten burada daha önceden tanıdığım Adis 
Jahovic var. Onun burada olması adaptas-
yon sürecimin daha hızlı geçmesini sağla-
yacak” diye konuştu.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Leonard Zuta hedefi konusunda ise, 

“Takım adına faydalı olmak için elimden 
geleni yapacağım. Kendi açımdan da oyna-
yabildiğim kadar çok oynamak, fazla süre 
almak ve takımıma elimden geldiği kadar 
katkı sağlamak istiyorum” şeklinde görüş 
belirtti.

MÜCADELE DOLU BİR LİGE GELDİM
Süper Lig’in Avrupa’nın en iyi 5 ligin-

den biri olduğuna işaret eden Zuta, “Müca-
dele dolu ve oldukça kaliteli bir lige geldim. 
Zaten iki sene önce Avrupa Ligi maçında 
M.Başakşehir’e karşı oynamıştım. Orada 

da bunu görmüştüm. Çok kaliteli stadyum-
lara ve taraftarlara sahip bir lig. Bu yüzden 
burada oynamayı tercih ettim” ifadelerini 
kullandı. Atiker Konyaspor’un devre arası 
ilk transferi olan 26 yaşındaki Leonard Zuta 
23 numaralı formayı giyecek.

TAKIMLA BERABER ÇALIŞTI
Atiker Konyaspor’da yeni transfer Leo-

nard Zuta, resmi sözleşmeye imza atma-
sının ardından yeni takımı ile ilk idmanına 
çıktı. Dün sabah yapılan antrenmana katı-
lan Makedonyalı oyuncu takım arkadaşları 
ile tanışmasının ardından çalışmalara katıl-
dı.  n SPOR SERVİSİ

TRİBÜN BLOK FİYAT %10 İNDİRİM
BATI ALT D 900,00 810,00
BATI ALT C-E 675,00 607,50
BATI ALT B-F 625,00 562,50
BATI ALT A-G 575,00 517,50 
BATI ÜST B-C 450,00 405,00
BATI ÜST A-D 375,00 337,50 
DOĞU ALT D 450,00 405,00
DOĞU ALT C-E 375,00 337,50
DOĞU ALT B-F 300,00 270,00
DOĞU ALT A-G 180,00 162,00 
DOĞU ÜST D 375,00 337,50
DOĞU ÜST C-E 300,00 270,00
DOĞU ÜST B-F 250,00 225,00
DOĞU ÜST A-G 180,00 162,00 
KALE ARKALARI TÜM 75,00 67,50
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