
TYB Konya Şubesi çıtayı yükseltiyor Gazeteciler Türkiye’nin teminatı
TYB Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. 
Hayri Erten, “TYB, 
Konya’mıza, toplu-
mumuza ve gençle-
rimize sosyo-kültürel 
ve dini değerlerimizi, 
şahsiyetlerimizi, 
birikimimizi ve kaza-
nımlarımızı aktarmak 
adına verimli bir yılı 
geride bıraktık. Yeni 
dönemde çıtayı biraz 
daha yükselteceğiz” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE 

Selçuk Üniversi-
tesi Rektörlüğü 
tarafından 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler 
Günü vesilesiyle 
düzenlenen prog-
ramla gazeteciler 
tebrik edildi. SÜ 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet 
Okka yaptığı konuş-
mada, “Siz değerli 
gazeteciler büyük 
Türkiye rüyasının 
teminatısınız” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Balıkçılar dört gözle
 lodosu bekliyor

Beyşehir’de kartpostallık 
görüntüler oluştu

Konya’nın güneyinde yer alan Suğla Gölü’nde balık tutarak 
geçimini sağlayan balıkçılar, buz kalınlığının 10 santimetreye 
ulaşması nedeniyle ava çıkamıyor. Göldeki buzun erimesini 
bekleyen balıkçılar, lodos rüzgarını bekliyor. n SAYFA 6’DA

Kar yağışı sonrasında hava sıcaklığının eksi 14 derecelere düştüğü 
ve havadan görüntülenen Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki kıyı 

kesimlerde yüzey yer yer buz kütlesi ile kaplandı. Farklı doku ve 
alanlarla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. n SAYFA 10’DA

Geleceğe dönük planlama yapılıyor
Birleşmiş Kentler 

ve Yerel Yönetimler 
Orta Doğu ve 

Batı Asya Bölge 
Teşkilatı’nın uyguladığı 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri doğrultusunda 
Selçuklu Belediyesi’nin 

yaptığı çalışmalar 
ve geleceğe dönük 

yapılması gerekenler 
konuşulacak. 
n SAYFA 9’DA

04 ‘Asgari ücretlilere
ulaşım desteği verilsin’ 06 Bozkır’da kar mesaisi 

aralıksız sürüyor 09 Hırtlak turşu tesisi 
projesi kabul edildi

‘Konya, önemli 
mesafe katetti’

MEDAŞ başarılı 
bir yıl geçirdi

Makinist ve
makasçı sorumlu!

45 milyon kişi 
yolculuk yaptı

AK Parti Konya Milletvekili 
Orhan Erdem, Konya’nın 66 
milyar 122 milyon TL Gayrisafi 
Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile Türki-
ye’de 32. sırada yer aldığını, bu 
rakamların Konya’nın önemli 
bir mesafe kaydettiğini göster-
diğini söyledi.  n SAYFA 4’TE

MEDAŞ Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş, çağrı merkezi 
personeliyle bir araya geldi. 
2018 yılından çağrı merkezi-
nin yüksek performansından 
dolayı çalışanları tebrik eden 
Uçmazbaş, tüm MEDAŞ çağrı 
merkezi çalışanlarına teşekkür 
etti.  n SAYFA 4’TE

Ankara’da 9 kişinin yaşamı-
nı yitirdiği yüksek hızlı tren 
kazasına ilişkin soruşturma, 
kazadan 4 gün önce bölgedeki 
tren trafiğini değiştiren TCDD 
Bölge Müdürü Duran Yaman’ın, 
savcılık tarafından şüpheli ola-
rak alınan ifadesi ortaya çıktı. 
Yaman, kazadan tren teşkil 
memuru (makasçı) ve hızlı tren 
makinistinin sorumlu olduğunu 
ileri sürdü.  n SAYFA 11’DE

TCDD Taşımacılık AŞ’den 
alınan bilgiye göre, Türkiye’de 
2009’da Ankara-Eskişehir 
hattıyla yüksek hızlı tren işlet-
meciliğine geçilirken, 2011’de 
Ankara-Konya, 2013’te Eskişe-
hir-Konya, 2014’te Ankara-Eski-
şehir-İstanbul ve Konya-İstan-
bul seferleri başladı. 2018’de 
44,8 milyon kişi yolculuk yaptı.  
n SAYFA 11’DE
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Ankara tarımda 
sahaya inmeli

Konya Ovası’nda buğday ekim alanlarının azalmasının büyük bir sorun olduğunu 
vurgulayan ZMO Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, bu sorunu çözmek 
için Ankara’da yapılan planlamaların sahaya inilerek yapılması gerektiğini söyledi

EKONOMİMİZE 
KATKI SAĞLIYORUZ

Tarımsal Öğretimin 173. Yıldönümü 
nedeniyle açıklama yapan ZMO Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, 
ziraat mühendislerinin önemine vurgu 
yaptı. Soylu, ziraat mühendislerinin çift-
çiyi bilgiyle buluşturduğunu dile getirdi. 
Soylu, “173 yıllık köklü bir tarihsel geç-
mişe sahip bir meslek gurubu olarak 
ülkemizde sayıları yaklaşık 2 milyon 300 
bin dolayında olan çiftçimize ve ülke ta-
rımına ve ekonomisine hizmet etmenin, 
katkı vermenin haklı gururunu yaşıyoruz” 
dedi.

BÖLGESEL UZMANLAR
İLE İSTİŞARE ŞART

Başkan Soylu, Konya bölgesinde ya-
şanan buğday ekim alanlarının azalması 
sorunuyla ilgili de açıklama yaptı. Bu so-
runun aşılabilmesi için iyi bir planlama 
yapılması gerektiğini vurgulayan Soylu, 
“Masa başında yapılan planlamaların 
sahada karşılığı olmuyor. Bizim isteğimiz 
Ankara’da planlamalar yapılırken daha 
uzman bir danışman havuzu oluşturup, 
özellikle yöreyi çok iyi bilen Ziraat Mü-
hendisleri, veterinerlerden yardım alarak 
politikalar belirlenmeli” diye konuştu.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

BURNUNUZU 
HAFİFLETİN

Burnumuzun içindeki mukoza tabakasının ve tüylü 
hücrelerin işlevlerini yerine getirebilmesi için 

burun içinin sürekli nemli, temiz ve açık olması 
gerekiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı tahriş olan 
mukoza tabakası tahriş oluyor ve burun tıkanıyor. 

Peki bu duruma karşı nasıl önlem almalıyız? Neler 
yapmalıyız? n HABERİ SAYFA 2’DE

‘EN BÜYÜK BEŞERİ 
SERMAYEMİZ GENÇLİK’
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 

“Geleceğimiz bizim gençlerimizdir, en büyük beşeri 
sermayemiz de gençlerimizdir.Gençlerimizi doğru 

yönlendirebilirsek, yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. 
Gençlerimizi doğru yönlendirmemiz ve potansiyellerini 

ortaya çıkarmamız gerekiyor” dedi. n HABERİ SAYFA 13’TE

ÖĞRENCİLERE KALICI
BİLGİLER AKTARILACAK
Konya Teknik Üniversitesi, Konya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Konya Organize Sanayi Bölgesi, 
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret 

A.Ş. (STM), MEVKA arasında “Eğitimde Sosyal ve 
Bilimsel İşbirliği Uygulama Protokolü” imzalandı. 

n HABERİ SAYFA 12’DE

BÜYÜKŞEHİR BEZ 
TORBA DAĞITACAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, kaynakların verimli yönetimi ve 

plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin 
önlenmesi amacıyla plastik poşetlerin kullanımının 

azaltılmasına yönelik çalışmalara destek 
verdiklerini, 1 milyon adet bez torbayı vatandaşa 

dağıtacaklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Ahmet Pekyatırmacı

Prof Dr. Süleyman Soylu



Burnunuzu Hafifletin!
Burumuzdan rahatça soluk alıp vermek sağlıklı bir vücut ve genel solunum sistemi için büyük önem taşıyor. Bunun dışında 
hangi yaş grubu olursa olsun hayat kalitesini de yükseltiyor. Burnumuzun içindeki mukoza tabakasının ve tüylü hücrelerin 

işlevlerini yerine getirebilmesi için burun içinin sürekli nemli, temiz ve açık olması gerekiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı tahriş 
olan mukoza tabakası tahriş oluyor ve burun tıkanıyor. Peki bu duruma karşı nasıl önlem almalıyız? Neler yapmalıyız?

Burun Tıkanıklığınız veya 
Tahrişiniz Var İse;
 • Üst solunum yolları 
enfeksiyonlarının oluşma 
riski artar.
 • Günlük fiziksel aktivitelerde 
performans azalması görülür.
 • Geceleri horlamaya neden 
olarak uyku kalitesini düşmesine 
ve gün içinde yorgun hissetmeye 
neden olur.
 • Daha az koku almaya ve ses 
değişikliğine neden olur.

Burun Tıkanıklığına 
Nasıl Önlem Alabilirsiniz?
 • Alerjiniz varsa bunu kontrol edin. 
 • Burnunuz için nemlendirici kullanın. 
 • Yatağınızın baş tarafı daha yükseltilmiş bir şekilde 
uyuyun. 
 • Burnunuzu tahriş eden kirleticilerden, özellikle 
sigara dumanından uzak durun. 
 • Dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın. 
 • Enfeksiyonu olduğunu bildiğiniz insanlarla 
ilişkilerinizi sınırlamaya çalışın bu olmuyorsa 
bir takım önlemler alın. (el yıkamak, ortak 
havlu ve önlük kullanmamak).

 • Hastalıklar (grip, soğuk algınlığı, sinüzit vs)   • Kirli, soğuk veya kuru hava  • Çevresel tozlar, sigara ve egzos dumanı

REFERANSLAR:  Prof.Dr. Murat Toprak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD Toprak M. Rinosinüzitler.Solunum 2003; 5(2):81-4 ; http://www.kbb.org.tr/tr/article/desc/47675/sinuzit.html
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Burnunuzu Hafifletmeye ve Sağlığınıza Destek Ürünler 

Bir ortama girdiğinizde sizi etkileyen en önemli faktörler-
den biridir koku. Yemekleri taddan önce kokusu ile ayrımlar-
sınız. Koku alma duyusu en önemli duyularımızdan biridir ve 
beynimizin duygu, hafıza ve yaratıcılığı etkileyen kısmında 
yer alır. Koku alma duyusu 24 saat boyunca çalışır ve hiç-
bir zaman “kapatılamayan” tek duyudur. Vücudun ilk 
tanımlayıcı deneme mekanizmasıdır, bir ortamın iyi ya 
da kötü olduğu anında değerlendirir.İnsanda koku du-
yusunun, günlük duyguların yüzde 75’ini etkilediğini 
ve hafızada önemli bir rol oynağını belirtilmektedir.  
İnsan, 10.000’in üzerinde koku molekülünü birbirinden 
ayırt edebilir. Bu koku molekülleri, teneffüs yoluyla 
burnun içine girer ve koku reseptörleriyle etkileşime 
geçer. Koku reseptörleri, bu bilgiyi beynimizin limbik 
sisteminde bulunan koku alma merkezine iletir. Limbik 
sistem, zamanda hafıza ve duyguları kontrol etmesinin 
yanı sıra iştah, sinir sistemi, vücut sıcaklığı, stres seviyesi ve kon-
santrasyonu etkileyen hormonların salgılanmasını kontrol eden hi-
pofiz bezi ve hipotalamus alanı ile bağlantılıdır. Koku alma sistemi 
beyinde yer aldığından, koku alma duyusu hafıza, ruhsal durum, 
stres ve konsantrasyon ile yakından ilişkilidir. Güzel koku öğren-
meyi, yaratıcılığı ve konsantrasyonu artırır, mutlu olmayı sağlar, 
daha rahat uykuya dalabilmeye sebep olur ve baş ağrısı gibi vücut-
ta oluşan bazı ağrıları azaltır.

Her insanın belleğinde kalıcı bir yer edinen ve unutulmayan 
birçok hoş koku bulunmaktadır. Hatta bu kokulardan bazılarını bir 
anlığına düşünmek bile, insanların o kokuyla bağlantılı anılarını 
tazelemeye yardımcı olur. Koku algısı, insanda hoş duygular uyan-
dırmasının yanı sıra, bazen uyarıcı olarak da görev yapar. Koku al-
gılamada bir diğer nokta ise “koku hafızası” denilen bir kavramdır. 
Algılanan her türlü koku, özel bir kodlamayla beynimizdeki koku 
belleğinde arşivlenmektedir. Kokuya ait bilgilerin görsel ve işitsel 
hafızaya göre daha kalıcı olmasıdır. Bu nedenle, tek bir kokunun 
algılanmasının sonucunda da, zihnimizde birçok görüntünün can-

lanabilmektedir.
İnsan duyguları üzerine etkileri anlaşıldıkça koku bir 

tedavi metodu olarak tıbbi amaçlarla kullanılmaya başlan-
mıştır. Örneğin Mısır’da kullanılan “kyphi” hipnoz edi-

ci, uyku getirici, kaygı giderici ve astımı tedavi edici 
olarak kullanılmaktaydı.  Bu özelliklerinden ötürü 
kokular aynı zamanda dini ayinlerin de önemli bir 
parçasıydı. Tıbbi amaçla kullanılan bazı bitkiler ise 
içerdikleri bazı maddelerden dolayı insanlar üzerin-
de olumlu etkilere yol açabilmektedir. Koku terapi-
si olarak da bilinen aromaterapide birçok bitkinin 

insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri yapılan 
çalışmalarla kanıtlanmıştır. Yapılan bir çalışmada, 
farklı aromaterapik kokuların beynin elektriksel 
aktivitesini farklı şekilde etkilediği EEG sonuçları 
ile gösterilmiştir. Örneğin lavanta ve bergamot uçu-

cu yağlarının beyinde “mutluluk hormonu” olarak bilinen endorfin 
salgısını 8-12 kat artırıp, uygulamadan birkaç dakika sonra ruhsal 
ve fiziksel bir gevşeme sağladığı bildirilmiştir. Bir diğer çalışmada 
ise 2007 yılının ilk aylarında Science dergisinde yayınlanan Lübe-
ck Üniversitesi araştırmacısı BjörnRasch’ın çalışmasıdır. İnsanlar 
üzerinde gül kokusunun belleğe etkisi konusunda Rasch ve ekibi-
nin yaptığı çalışmada; gül kokusu yardımıyla beyindeki süreçler 
daha yakından incelenmiş ve hatırlamada etkisi gösterilmiş, man-
yetik rezonans görüntülerinde de gül kokulu odada uyuyan denek-
lerin hipokampüs bölgesinde daha yüksek etkinlik saptamıştır. 

Son yıllarda kokunun insanların duyguları ve satın alma sü-
reçleri üzerine olan etkileri yoğun bir şekilde incelenmeye başladı. 
Gerçekten de farklı kokular farklı etkilere sahip ve bunları bilerek 
çeşitli yönlendirmeler yapılabiliyor. Haydi şimdi derin bir nefes 
alalım… 

Kaynaklar:
1. Knasko, Susan C. “Ambientodor’seffect on creativity, mood, andperceivedhe-

alth.” ChemicalSenses 17.1 (1992): 27-35.
2. https://www.odh.ohio.gov/~/media/ODH/ASSETS/Files/eh/HAS/odors.pdf

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Değerli okuyucular,
Bu hafta size çocuklarda görülen 

burun tıkanıklığı ve alerjik rinitten 
bahsetmek istiyorum. Üst solunum 
yolu tıkanıklığı ve özellikle burun 
tıkanıklığı en sık karşılaşılan klinik 
problemlerden biridir. Burun tıkanıklı-
ğı; doğumsal veya edinilmiş anatomik 
bozukluklar, mukozal ödeme neden 
olan veya kitle etkisiyle burun pasajını 
tıkayan çeşitli hastalıklar nedeniyle 
meydana gelebilir. Fizyolojik değişik-
liklere bağlı olarak burun tıkanıklığı 
oluşabilmektedir veya enflamatuvar 
burun tıkanıklıklarında nazal muko-
zanın alerji ve enfeksiyöz ajanlar gibi 
sebeplere bağlı olarak enflamasyonu söz konusudur.1

Allerjik rinit en sık rastlanan allerjik hastalıktır. 
Hayatı tehdit eden bir hastalık olmamasına rağmen 
hayat kalitesini düşürmekte, insanların çocukları-
mızın okul başarılarını etkilemektedir. Rinit nazal 
mukozanın enflamasyonu olup burunda akıntı, 
tıkanıklık, kaşıntı ve/veya hapşırık gibi semptomlar-
dan bir veya daha fazlasının görüldüğü durumdur. 
“International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood” (ISAAC) raporlarında çocuk ve adöle-
sanlardaki allerjik rinit prevelansının dünya çapında 
farklılık gösterdiği, 6-7 yaş grubunun % 15’i etkile-
nirken, 13-14 yaş grubunun 1/3’ünün etkilendiğini 
belirtmektedir1. Allerjik rinit astıma sık eşlik etmesi 
ve zor kontrollü astıma yol açması nedeni ile ayrı 
bir önem arz etmektedir. Çocuklarımızda burun 
tıkanıklığı hissettiğimizde çözümü için aşağıdaki 
yönetmeleri uygulayabiliriz.

3 Kış aylarında kaloriferlerin yanmasıyla evle-

rimizdeki hava nemini kaybediyor ve 
kuruyor, bunu önlemek için evinizi 
gündüz mutlaka 15 dk havalandırın, 
gece ise çocuğunuzun odasında hava 
nemlendirici difüzör kullanabilir-
siniz, ya da odada ara ara elektrikli 
ısıtıcı ile su kaynatabilirsiniz. Suyun 
buharının oluşturduğu nem çocuğu-
nuzun burnunun kurumasına engel 
olacaktır. 

3 Şayet difüzör kullanacaksanız 
içine 1-2 damla okaliptüs veya nane 
yağı damlatabilirsiniz. 

3 Tıkalı olan burnun tuzlu su ile 
temizlenmesi; burun tıkanıklığının 
azalmasına ve mikropların temizlen-

mesine yardımcı olmaktadır.
3 Ayrıca alerjik rinit tedavisine destek olarak 

doktorunuza danışarak çörekotu yağını çocuklarını-
za destek olarak verebilirsiniz. 

3 Gün içerisinde burun tıkanıklığı devam 
ediyorsa doktorunuza danışarak burun açıcı sprey 
kullanabilirsiniz. 

Ben kızım doğduğundan beri burnuna hiç tuzlu 
su damlatamadım maalesef Ama kış başından beri 
kızımın odasında difüzör çalıştırıyorum, bazen 
sadece su ile bazen de içine 1 damla okaliptüs yağı 
damlatıyorum, bu şekilde burnunu açık tutmayı de-
niyorum kesinlikle tavsiye ediyorum, çünkü burun 
tıkanıklığı çocukta boğaz ve kulak enfeksiyonlarına 
zemin hazırlıyor..

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle.. 
1.. Çocuklarda Alerjik Rinit; Handan Duman, Emine Dibek 

Mısırlıoğlu, Tayfur Giniş, İlknur Bostancı; Çocuk Dergisi 10 (2): 
62-68, 2010

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Rahat nefes almak hayat kalitemizi yükseltir ve vücudumuzda olu-
şabilecek birçok olumsuz sonuçtan bizleri korur. Peki, rahat nefes 
almamız için hangi bitkiler bize destek sağlar? Gelin bu yazımda 
hep beraber buna göz atalım. 

İlk bitkimiz Nigella Sativa yani çörek otu;
Yapılan çalışmada Nigella 

Sativa’nın Alerjik rinit hastaların-
da semptomların ortadan kaldırılmasında, topikal kullanımının sistemik 
kullanımdan daha etkili olduğu gösteriliyor. Alerjik rinit ve solunum yolu 
rahatsızlıklarında tedaviye yardımcı olarak kullanılabiliyor.

Rinore, hapşırma, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı, uyku iyileştirme 
ve koku duyu gelişimi gibi konularda topikal yani harici kullanımı sonucu 
iyileştirme ve destek oranları da oldukça yüksek.

Okaliptus yağı,  dekonjestan özelliği ile rahatlatıyor ve ferahlık veriyor.
Nane Yağı ise enflamasyonu gidermeye yardımcı oluyor, nemlendiri-

yor ve rahatlatıcı etkiye katkı sağlıyor.
Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…

Referanslar: Ref.:1-Nigefix KT 2-MOHAMED ALSAMARAI, Abdulghani; ABDULSATAR, 
Mohamed; HAMED AHMED ALOBAIDI, Amina. Evaluation of topical black seed oil in the treatment of allergic rhinitis. Anti-Inflam-
matory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Inflammatory and Anti-Allergy 
Agents), 2014, 13.1: 75-82. 3- Uhari M, Kontiokari T, Niemela M. A novel use of xylitol sugar in preventing acute otitis media. 
Pediatrics 1998;102:879-84. 4- Tapiainen T, Kontiokari T, Sammalkivi L, et al. Effect of xylitol on growth of Streptococcus pneumoniae 
in the presence of fructose and sorbitol. Antimicrob Agents Chemother 2001;45:166-9.  . MOHAMED ALSAMARAI, Abdulghani; AB-
DULSATAR, Mohamed; HAMED AHMED ALOBAIDI, Amina. Evaluation of topical black seed oil in the treatment of allergic rhinitis. 
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Sağlıklı, temiz, dolu dolu her 
nefes sağlıklı yaşamın olmazsa 
olmazı. Aldığımız her nefes, 
burnumuzdan geçerken ideal haline 
getirilerek iletilir ciğerlerimize. Bu 
nedenle burumuzun sürekli açık ve 
mukoza dokusunun sağlıklı olması 
son derece önemlidir. Burun içindeki 
tüyler, havayı mikro organizmalardan arındır.  Böylece burunda 
nemlendirilmiş, ısıtılmış, temizlenmiş hava akciğerlerimize iletilir. 

Burunun tıkalı olması ağız solunumu yapılmasına neden olur, 
ki ağızdan aldığımız her nefes, hastalıklara davetiye çıkarır. En 
önemli sorun üst solunum yollarındaki nemli mukoza yapısının 
kurumasıdır. Bu durum farenjit, bademcik enfeksiyonu gibi daha ağır 

sorunlara neden olur. Burundan rahat nefes geçişinin olmaması, orta 
kulak problemlerine de yol açabilir. Burun tıkanıklığı zamanla tat 
ve koku alma yetisini bozar, uzun süreli olursa, yorgunluk ve uyku 
problemlerine de neden olabilir.

Geniz eti, kıkırdak eğriliği gibi yapısal problemlerin dışında 
en sık burun tıkanıklığı nedeni alerjik rinittir. Alerjik rinit, burun 
mukozasının dış etkenlere maruz kalması ile oluşan reaksiyonlardan 
dolayı meydana gelen kronik bir hastalıktır. Burun içinde biriken 
salgılardan ve mukoza ödeminden dolayı tıkanma oluşur. Sık sık 
hapşırma, göz yaşarması, geniz akıntısı da alerjiye bağlı olarak eşlik 
eden bulgulardır. 

Alerjik rinit ve burun tıkanıklığının zamanla diğer organ 
ve sistemlerin de zarar vereceği ve hayat kalitesini düşüreceği 
bilinmelidir. Bu nedenle burun hijyenine dikkat edilmeli, gerekli 
önlemler mutlaka alınmalı, şikayetler uzun süreli ise bir hekime 
başvurulmalıdır.

Alerjik rinit hastaları, tetikleyici alerjenlerin bulunduğu 
ortalardan, sigara içilen ortamlardan,  klimalı ortamlardan, tozlu 
ortamlardan, evcil hayvanların bulunduğu ortamlardan ve koku veren 
ürünlerden uzak durmalıdır. Bağışıklık sisteminin sağlıklı ve dengeli 
olması sağlanmalıdır.

Sağlıklı nefes, sağlıklı hayat demektir.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir?

İyileştirme Yüzdesi 
(Topikal Kullanım)

Rinore 100
Hapşırma 89,7
Burun Kaşıntısı 90
Burun tıkanıklığı 73,5
Uyku iyileştirme 73
Koku duyu gelişimi 39,7

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 
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‘Başarımızın arkasında basının katkısı vardır’
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş 

(MEDAŞ) Genel Müdür Yardımcı-
sı Eyüp Erduran ve MEDAŞ Çağrı 
Merkezi ve Müşteri İlişkiler Müdü-
rü Arif Cerav 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü dolayısı ile Yenigün 
Gazetesini ziyaret etti.

Ziyarette Yenigün Gazetesi 
Sahibi Mustafa Arslan ve Yenigün 
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Mü-
dürü Abdullah Akif Solak ilgilendi.  
Ziyarette konuşan Meram Elekt-
rik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) Genel 
Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran, 
“Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Bün-
yesine katmış olduğu deneyimli uz-
man kadrosu ile, sistemde yapmış 
olduğu köklü değişikliklerle çağı 
yakalamış ve müşterilerine yerinde 
hizmet götürmeyi hedef edinmiş, 
mobil teknolojileri etkin kullanan 
bir elektrik dağıtım şirketidir. ME-
DAŞ, arıza noktalarına en kısa 

yoldan ulaşımı sağlayan Coğrafi 
Bilgi Sistemi, elektrik arızalarının 
uzaktan izlenmesini ve yönetimini 
sağlayan SCADA sistemi, uzaktan 
sayaç okuma ve online fatura bil-
gileri güncelleme sistemleriyle Şe-
beke Yönetim Sistemi alt yapısını 

oluşturmuştur. Bu sistem sayesin-
de müşterilerimiz, bizlere her türlü 
talep ve şikayetini yerinden kalk-
madan, online sistemlerimizi kulla-
narak iletebilmeleri hedeflenmiştir.  
MEDAŞ başta Konya olmak üzere, 
hizmet verdiği bölgelerde göster-

miş olduğu başarısının arkasında 
basın mensuplarımızın çok ciddi 
katkısı ve emeği vardır. 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler günü sebebi ile 
sizlerin ve tüm basın mensupları-
nın gününü kutlar, çalışmalarında 
başarılar dileriz” ifadelerini kullan-

dı.Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan, “MEDAŞ her zaman ba-
sınla iç içe ve hizmet anlayışıyla 
yoluna devam ediyor. MEDAŞ  ba-
şarısı hem  Konya Basınını, hem de 

vatandaşlardan tarafından büyük 
takdir almaktadır. MEDAŞ yerel 
basının kalkınmasında da büyük 
destek vermektedir. Bundan dolayı 
teşekkür ediyor, MEDAŞ’a çalışma-
larında başarılar diliyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan başkanlığında yapılan AK Par-
ti Merkez Karar Yürütme Kurulu 
(MKYK) toplantısının ardından Tür-
kiye Genelinde İlçe Belediyelerinin 
adaylarını açıklayacak isimler belli 
oldu. Ak Parti’nin Konya’daki ilçe 
belediye başkan adayları 18 Ocak 
Cuma günü 14:30’da düzenlene-
cek program ile  açıklanacak. 

AK Parti Konya İl Teşkilatı Ba-
sın Bürosundan yapılan açıklama-
da, “AK Parti Konya İlçe Belediye 
Başkan adayları 18 Ocak’ta düzen-
lenecek program ile açıklanacak.31 
Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 
AK Parti’den aday gösterilecek İlçe 

Belediye Başkan adayları, AK Par-
ti Grup Başkan Vekili, Çanakkale 
Milletvekili Sayın Bülent Turan’ın 

katılımlarıyla 18 Ocak Cuma günü, 
Selçuklu Spor Salonu’nda saat 
14.30’da düzenlenecek program ile 

açıklanacaktır. Kamuoyuna saygı 
ile duyurulur” ifadelerine yer veril-
di.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dünyagöz’den 
Yenigün’e ziyaret

Dünya Göz Hastanesi İş Ge-
liştirme Uzmanı Gürcü Arıtürk ve 
Mustafa Bağrıaçık 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla Ye-
nigün Gazetesine ziyarette bulun-
du. Ziyarette konuşan Dünya Göz 
Hastanesi İş Geliştirme Uzmanı 
Gürcü Arıtürk, “ 1996 yılında hiz-
met vermeye başlayan Dünyagöz 
Hastaneler Grubu, gözün tüm 
branşlarında göz ve göz çevre-
si sağlığına dair sorunlar için göz 
sağlığı hizmeti veriyor. Ülkemizde 
branş hastaneciliği ile yeni bir dö-
nem başlatan Dünyagöz Hastane-
ler Grubu, günde 8000 poliklinik 
ve 1000 ameliyat kapasitesiyle 
yurt içi ve yurt dışında toplam 25 
ayrı noktada sağlık hizmeti veriyor. 
Türkiye çapında İstanbul, Ankara, 
Antalya, İzmit, Adana, Samsun, 
Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya 
ve Gaziantep’te olmak üzere 11 
ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında 
Almanya’nın Frankfurt ve Köln, 

Gürcistan’ın Tiflis, Azerbaycan’ın 
Bakü ve Hollanda’nın Amsterdam 
şehirlerinde olmak üzere 5 ayrı 
noktada hizmet vermektedir.  Ya-
tırımlarına aynı hızla devam ede-
cek olup 2018’de İzmir’deki yeni 
merkezi ile birlikte daha geniş bir 
coğrafyaya yayılmayı hedefleyen 
grup, Türkiye’de sağlık turizminin 
öncülüğünü üstlenerek dünyanın 
107 ayrı yabancı ülkesinden yılda 
yaklaşık 96 bin hastaya hizmet 
veriyoruz. Açıldığımız günden bu 
yana her zaman yanımızda olan 
Konya basınına teşekkür ediyo-
ruz. Ülkemiz ve Konyamızda görev 
yapan tüm Gazetecilerimizin 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
kutluyorum” dedi. Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getiren 
Yenigün Gazetesi Muhabiri Mu-
hammed Esad Çağla’da DünyaGöz 
yetkililerine teşekkür ederek çalış-
malarında başarılar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Öğrencileri okumaya 
teşvik ediyorlar

EKİP42 (Eğitimde Kaliteyi 
İyileştirme Projesi) kapsamında 
Meram Alparslan Ortaokulunda 
düzenlenen okuma etkinliği ve 
yazar buluşması, 10 Ocak 2019 
tarihinde okul kütüphanesinde 
gerçekleşti.  Öğrencilerle bir süre 
kitap okuyan İl Milli Eğitim Mü-
dürü Mukadder Gürsoy, onlarla 
kitap okumanın önemi üzerine 
sohbet ederek tavsiyelerde bu-
lundu. Kitap okuyarak yetişen 
öğrencilerin tüm derslerinde ve 
hayatın her alanında çok başarı-
lı olacağına dikkat çekti. Ayrıca 
programda Eğitimci Yazar Duran 

Çetin’in kitapları da okulun en çok 
okuyan öğrencilerine hediye edil-
di.  Birlikte kitap okuma etkinliği-
nin yapıldığı programa İl Milli Eği-
tim Müdürü Mukadder Gürsoy,  
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Servet Altuntaş, Meram İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Dursun Ali Ka-
ban, Eğitimci Yazar Duran Çetin, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.  
Öğrencilerle yapılan programın 
ardından İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy ve beraberin-
dekiler öğretmenler odasına geçe-
rek öğretmenler ile hasbihal etti. 
n HABER MERKEZİ 

Tarımsal Öğretimin 173. Yıldönümü nedeniyle açıklama yapan ZMO Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, 
ziraat mühendislerinin önemine vurgu yaptı. Soylu, ziraat mühendislerinin çiftçiyi bilgiyle buluşturduğunu söyledi

Çiftçiyi bilgiyle 
buluşturuyorlar

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 
Konya Şubesi tarafından, Tarımsal 
Öğretimin 173. Yıldönümü nede-
niyle bir basın toplantısı düzenlendi. 
Burada yaptığı açıklamada, Türki-
ye’deki zirai öğretimin gelişimiyle 
ilgili bilgi veren ZMO Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, 
Türkiye’nin dünyada 7. büyük tarım 
ekonomisine sahip olmasının teme-
lindeki başarılara dikkat çekti.  Gazi 
Mustafa Kemal’in “Milli ekonominin 
temeli ziraattır” sözünü hatırlatan 
Başkan Soylu,  ziraat alanındaki kal-
kınmanın dün olduğu gibi bugün 
de önem arz ettiğini kaydetti. Ülke-
mizde ilk tarımsal eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin, 10 ocak 1846 tari-
hinde İstanbul’da kurulan Mekteb-i 
Zirai Şahane ile başladığını hatırlatan 
Soylu, tarımsal öğretimin gelişim 
sürecini şöyle anlattı, “Daha sonra 
bugünkü anlamıyla yükseköğrenim 
sayılabilecek düzeyde olan 1891 tari-
hinde Bursa Ziraat Mektebi ile 1893 
tarihinde de İstanbul Halkalı Ziraat 
Mektebi açılmıştır. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarına kadar faaliyetine devam 
eden bu okullardan Halkalı Zira-
at Mektebinden çıkan birçok genç, 
1923 yılından itibaren yurt dışına 
özellikle de Almanya’ya öğretim ve 
modern araştırma yöntemlerini öğ-
renmek için gönderilmiştir. 1927 
yılında Almanya’ya eğitim öğretime 
giden gençle birlikte Almanya’dan 
gelen hocaların oluşturduğu bilim 
kurulu, ülkemizin tarımsal durumu-
nu incelemiş ve birçok önerinin ya-
nında modern bir ziraat yükseköğre-
timinin açılmasını da önermiştir. Bu 
öneri üzerine 1927 yılında bir yasa 
çıkartılarak, çağdaş anlamda tarımsal 
yükseköğretimin temelleri atılmıştır.  
Daha sonra Ankara’da Yüksek zira-
at Enstitüsü kurulmuş ve kurumun 
çok modern binaları ve laboratuar-
ları  kısa zamanda tamamlanmış ve 
çağdaş anlamda Türkiye’nin ilk yük-

seköğretim kurulu olarak 30 Ekim 
1933 yılında açılmıştır. Açılışı yapılan 
bu yüksekokulda ordinaryüs unvanlı 
23 Alman bilim adamı ile Cumhuri-
yet’in ilk yıllarında yurtdışına öğretim 
için gönderilen 40 Türk bilim adamı 
da görev yapmıştır.

1946 yılında çıkarılan Üniversi-
teler Yasası ve 1948 yılında çıkarılan 
Üniversiteler ek Yasası ile Yüksek 
Ziraat Enstitüsü, Ankara Üniversite-
si Ziraat Fakültesi haline gelmiştir. 
Daha sonra 1955 yılında Ege, 1957 
yılında Atatürk, 1967 yılında Çukuro-
va Ziraat Fakülteleri açılmış ve bun-
ları bugün sayıları 40’ı bulan değişik 
isimle de diğer ziraat fakültelerinin 
açılması izlemiştir. 173 yıl önce Hal-
kalı Ziraat Mektebinde başlayan ilk 
tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri 
bugün farklı illerimizdeki sayıları 40 
civarında olan ve ülkemizde tarım-
sal üretim düzeyindi ve verimliliğini 
önemli ölçüde artmasını sağlayan 
ziraat fakülteleri ile devam etmek-
tedir. Bu fakültelerde 150 dolayında 
bölümde her yıl 5000 dolayında öğ-
renci alımı yapılmaktadır. Bugüne 
kadar yaklaşık 110 bin civarında zi-
raat mühendisi yetişmiştir. Bu mü-
hendislerin yaklaşık 4 bini Konya’da 
bulunmaktadır ve tohumculuktan, 
bitki beslemeye ve hayvancılığa ka-
dar tarımla ilgili çok farklı alanlarda 

bölge tarımına hizmet etmektedir. 
Bugün odamıza kayıtlı 60 bin, şube-
mize ise kayıtlı 2 bin dolayında ziraat 
mühendisi vardır. 173 yıllık köklü 
bir tarihsel geçmişe sahip bir mes-
lek gurubu olarak ülkemizde sayıları 
yaklaşık 2 milyon 300 bin dolayında 
olan çiftçimize ve ülke tarımına ve 
ekonomisine hizmet etmenin, katkı 
vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.”

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN 
ÖNEMİ BÜYÜK 

Tarımın önemine vurgu yapan 
Başkan Soylu, sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Tarım, insanın beslenme 
ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı 
sıra, tarıma dayalı sanayimim ham-
maddesi olması ve dışa bağımlılığı 
önlenmesi gibi yüce bir hedefe hiz-
met edenlerin sektörüdür. Tüm dün-
yanın önemini daha iyi kavradığı bu-
günlerde tarımın değişen ekonomik 
koşullara uyum sağlayabilmesi için 
teknoloji ve eğitimle daha iç içe ol-
ması gerekmektedir. Çiftçiyi bilgi ile 
buluşturan, bir bakıma çiftçi ile bilgi 
ve teknik arasında köprü vazifesi gö-
ren ziraat mühendislerine günümüz-
de daha çok ihtiyaç duyulmakta ve 
ziraat mühendislerinin görev ve so-
rumlulukları ile ziraat mühendisliği-
nin önemi daha da artmaktadır. Çok 
geniş bir çalışma alanına sahip olan 
ziraat mühendisleri birçok mühen-

dislik disiplinini bünyesinde taşımak 
zorundadır. Ziraat mühendisinin 
çalışma alanı sadece bitkisel ve hay-
vansal gıda üretimi ile sınırlı değildir. 
Endüstriye hammadde temininden, 
biyodizel gibi tarımsal kaynaklı enerji 
üretimine, hatta küresel ısınmanın 
kontrol altına alınmasına kadar pek 
çok bakımdan Ziraat Mühendisliği 
önem taşımaktadır.”
PLANLAMA TABANA GÖRE YAPILMALI 

Başkan Soylu, açıklamasının ar-
dından gündeme dair soruları cevap-
landırdı. Konya bölgesinde buğday 
ekim alanlarının azalmasıyla ilgili 
bir soru üzerine değerlendirmelerde 
bulunan Başkan Soylu, şunları söy-
ledi, “Ülkemizin temel dinamiği olan 
bitki gurupları var. bunların başında 
buğday geliyor. Buğday ekim alanla-
rından kaçış olmasının temel sebebi 
karlılığının düşmesi, fiyat politikasın-
dan kaynaklanıyor. Bunların teme-
linde planlama yatıyor. Biz istiyoruz 
ki tarımsal alandaki planlamanın 
özelikle tabandaki teknik elemanla-
rın sesine kulak vererek bu konuda 
uzman kişilerin katkı sunacağı plat-
formlarda tartışılarak oluşturulma-
sı gerekiyor. Masa başında yapılan 
planlamalar sahaya indiğin zaman, 
karşılığı olmadığı zaman sıkıntılar 
doğuruyor. Sahada olmadan, sıkıntı-
ları bilmeden yapılan uygulamaların 
karşılığı alınamıyor. Bizim isteğimiz 
Ankara’da planlamalar yapılırken 
daha uzman bir danışman havu-
zu oluşturup, özellikle yöreyi çok iyi 
bilen Ziraat Mühendisleri, veteri-
nerlerden yardım alarak politikalar 
belirlemesi gerekiyor. Temel sıkıntı 
buradan kaynaklanıyor. Bu yıl da 
bitkisel üretimde yüzde 6’ya yakın 
bir düşüş söz konusu. Biz üretmez-
sek ilerde çok daha büyük sıkıntıya 
gireriz. Bu nedenle gerçek anlamda 
sorunları analiz ederek politikalar 
oluşturmamız gerekiyor.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya İlçe adayları 18 Ocak’ta açıklanacak

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, 
Tarımsal Öğretimin 173. Yıldönümü nedeniyle bir basın toplantısı düzenlendi.
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AGD Konya Şubesi’nden Yenigün’e teşekkür
Anadolu Gençlik Derneği 

(AGD) Konya Şube Başkanı Meh-
met Parlak, yönetim kurulu üye-
leriyle birlikte 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü münasebetiyle 
Konya Yenigün Gazetesi’ni ziya-
ret etti. Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Musta-
fa Arslan’la bir süre sohbet eden 
AGD Konya Şube Başkanı Meh-
met Parlak, tarafsız ve ilkeli yayın-
cılığından ötürü Yenigün Gazete-
si’ne teşekkür etti. 

Konya’daki gazetelerin yaşa-
nan ekonomik sorunlara rağmen 
yayınlığa devam ettiklerini ve 
bunun üstün bir gayretle yapıla-
bileceğini söyleyen AGD Konya 
Şube Başkanı Mehmet Parlak, 
“Konyamız’daki duyarlı gazetecilik 
anlayışıyla yayın yapan Konya Ye-
nigün Gazetesi’ne şükranlarımızı 

sunuyoruz. İnsanların haber alma 
ihtiyacını içinde bulunulan koşul-
larda tarafsız ve sağlam bir irade 
ile doğru bir şekilde giderebilmek 
hiç de kolay değil. Bunun farkında 
ve bilincindeyiz. Diğer yandan in-
ternet mecrasının yaygın bir şekil-

de kullanılıyor olması da gazeteleri 
olumsuz yönde etkilemektedir. 
Tüm bu zor şartlara rağmen ga-
zetecilik mesleğini hakkıyla yerine 
getiren Yenigün Gazetesi Sahibi 
Mustafa Arslan nezdinde, kuru-
mun tüm çalışanlarının gününü 

kutluyoruz” diye konuştu. 
Ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getiren Konya Yenigün 
Gazetesi Sahibi Mustafa Arslan da 
sektörde şartların her geçen gün 
ağırlaştığını ancak gazetelerin ya-
yıncılıktan vazgeçmemekte kararlı 
olduğunu belirterek, “Özellikle 
son yıllarda sektörümüzde taşlar 
yerinden oynadı. Gazetelerin ta-
mamen biteceğini sanmıyorum. 
İnternet mecrasıyla birlikte belki 
küçülmeler oldu, daha da küçülme 
olacaktır. Ama bu gazeteleri bitir-
meyecektir. Anlık gelişmeler hızlı 
bir şekilde internetten verilirken, 
olayın arka planı gazetelerde işle-
necektir” dedi. Arslan, AGD Kon-
ya Şube Başkanı Mehmet Parlak 
ve yönetim kurulu üyelerine ziya-
retlerinden dolayı teşekkür etti. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uz-
mazbaş, çağrı merkezinin 2018 yılı 
başarısını Karatay’da bulunan ye-
rinde çalışanlarıyla birlikte kutladı. 
MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uç-
mazbaş, çağrı merkezi personeliyle 
bir araya geldi. 2018 yılından çağrı 
merkezinin yüksek performansın-
dan dolayı çalışanları tebrik eden 
Erol Uçmazbaş, “Çağrı Merkezimizi 
önce Konya’ya taşıyarak, daha sonra 
da 41 olan çalışan sayımızı 150 ye 
çıkardık. Böylelikle Konya gençleri-
ne istihdam sağladık ve aynı zaman-
da 186’ya ulaşım sorununu giderdik 
ve müşteri memnuniyetini arttırdık. 
2018 yılında 2 milyonun üzerin-
de çağrı karşıladık. Bizi arayanların 
yüzde 96’sı 20 saniyenin altında bir 
sürede karşılarında bir arkadaşımız-
la buluştu. Aynı zamanda müşteri-
mizin talep ve şikayetlerine, doğru 
işlemin hızlıca yapılması ve müşte-

rimizin doğru bilgilendirilmesi de 
en önemli kriterlerimizdendir. Bu 
sebeple çağrı merkezi personelin ye-
terli bilgi ve deneyime sahip olması 
gerekiyor. 2018 yılında çağrı merke-

zi çalışanlarımıza 20 bin saatin üze-
rinde eğitim verdik. Gösterdiğimiz 
tüm çabaların karşılığı bize Müşteri 
Memnuniyeti olarak dönmektedir. 
Bize 2 yıldır bu gururu yaşatan ça-

lışanlarımızdır. Bu sebeple çağrı 
merkezinde çalışan arkadaşlarıma 
emeklerinden dolayı teşekkür ede-
rim” dedi.
n İHA

‘Asgari ücretlilere
ulaşım desteği verilsin’

PTT’nin sevimli karakteri
Pette Konya’ya geliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Esin Kara, bü-
yükşehirlerde asgari ücretlilere ula-
şım desteği verilmesini istedi. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Genel Kurulunda görüşülen 37 sıra 
sayılı kanun teklifinin birinci bölü-
mü üzerine partisi adına söz alarak 
konuşan MHP Konya Milletvekili 
Esin Kara, bordrolu çalışanların 
ücret gelirleri üzerinde ağır vergi 
yükü bulunduğunu söyledi. 

Asgari ücretlerinin sorunlarına 
değinen Kara, “Asgari ücretlinin 
bile, vergi tarifesinden dolayı ver-
gi oranları yükselmektedir. MHP 
olarak ücretin vergilendirilmesine 
yönelik hükümlerin gözden ge-
çirilmesini, asgari ücretten vergi 
alınmamasını ve çalışanların asgari 
ücret kadar gelirlerinin vergi dışı 
bırakılması görüşündeyiz. Ayrıca, 

asgari ücretlilere büyük şehirlerde 
ulaşım desteği verilmesini savunu-
yoruz” dedi. 

Milletvekili Esin Kara, Maliye 
ve Gelir İdaresi teşkilatında ku-
rum içi uzmanlık sınavları açılarak 
sınavların sürekli hale getirilme-
sini dile getirdi. Sivil savunma uz-
manlarının da emsali personelle 
aynı haklara sahip bulunmadığını 
vurgulayan Kara, “Mevzuatla denk 
tutuldukları şube müdürü kadro-
suna göre daha düşük ücret alan 
sivil savunma uzmanlarının özlük 
hakları, çalışma koşullarına uygun 
belirlenmemiştir. Ayrıca, aynı kad-
roda kurumlar arası ücret farklılık-
ları bulunmaktadır. Sivil savunma 
uzmanlarının statüleri düzeltilerek 
özlük hakları iyileştirilmelidir” şek-
linde konuştu.
n İHA

Konya PTT Başmüdürü Necati 
Yoldaş, “PTT’nin sevimli karakteri 
Pette ve arkadaşlarının renkli ma-
ceralarını anlatan “Pette Yollarda” 
adlı gösteri Konyalı küçük izleyici-
lerle 13-14 Ocak 2019 tarihlerin-
de Novaland AVM’de buluşacak. 
Güzel şehrimizin güzel çocukları, 
hepiniz “Pette Yollarda” gösterisine 
davetlisiniz” dedi.

Konya PTT Başmüdürü Necati 
Yoldaş “Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığımız desteğiyle Posta ve Telg-
raf Teşkilatı Anonim Şirketimizin 
tarafından hayata geçirilen Pette 
Çocuk Tiyatrosu, ülkemizin dört bir 
yanında küçük izleyicilerle buluşu-
yor. Şirketimizin sevimli karakteri 
Pette ve arkadaşlarının renkli ma-
ceralarını anlatan “Pette Yollarda” 
adlı gösteri, çocuklara eğlenceli an-
lar yaşatıyor.

Pette Çocuk Tiyatrosu, gele-
ceğimizin teminatı yeni nesillerin 
tiyatro ile buluşmasını sağlama ve 
kültürel gelişimlerine katkıda bu-
lunma amacıyla ülkemizi dolaşıyor. 
Şirketimizin kurumsal kimliğini 

yansıtan Pette karakteri ve arka-
daşları, TRT ekranlarından tanınan 
Kerem Eser ile birlikte “Pette Yol-
larda” adlı sahne gösterisini sunu-
yor. Çocukların gelişim düzeylerine 
uygun ve güzel sanatlara ilgi duy-
malarını sağlayacak bir içerikle ha-
zırlanan gösteri, küçük izleyicilere 
hoşça vakit geçirterek onları eğlen-
ceye doyuruyor.

Ülkemize sadece ekonomik 
değil, kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetleriyle de hizmet eden Şir-
ketimiz, Pette Çocuk Tiyatrosu ile 
çocuklara yönelik bir sosyal sorum-
luluk projesine imza atmaktan gu-
rur duyuyor.

Türkiye’nin dört bir yanına ula-
şan Pette Çocuk Tiyatrosu, 13-14 
Ocak 2019 tarihlerinde Konya’da 
küçük izleyicilerin karşısına çıkma-
ya hazırlanıyor. Pette ve arkadaş-
ları, NOVALAND AVM adresinde 
saat 15.00-17.35 ARASI güzel şeh-
rimizin güzel çocuklarını bekliyor. 
Güzel şehrimizin güzel çocukları, 
hepiniz “Pette Yollarda” gösterisine 
davetlisiniz” dedi.  n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya’nın 66 milyar 122 milyon TL 
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile Türkiye’de 32. sırada yer aldığını söyledi

Kayıplar yeniden
kazanca dönüştü

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından 2015 – 2017 yıl-
larına ilişkin açıklanan ‘İl Bazında 
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ rakamla-
rını değerlendiren AK Parti Konya 
Milletvekili Orhan Erdem, “2004 
yılında kişi başı Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılada 36. sırada yer alan Kon-
ya, 2010 yılında 41. sıraya kadar 
gerilemiş, fakat 2012’den itibaren 
yükselişe geçerek 2017 yılında 32. 
sırada yer alarak GSYH’de önemli 
mesafeler kat edilmiştir” dedi.

TÜİK verilerine göre Konya’nın 
2017 yılında 66 milyar TL GSYH 
değeri ile İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa, Kocaeli ve Antalya’nın ar-
dından yedinci sırada olduğunu 
belirten Erdem, “ Dünya ekonomi-
lerindeki daralma devam ederken, 
Türkiye ekonomisi mücadelesini 
kararlı bir şekilde sürdürmektedir. 
Konya’mız bu mücadelede Türki-
ye’nin başta tarımına, sanayi üre-
timine, ihracatına ve büyümesine 
güçlü destek veren illerin başında 
gelmektedir. Bunun için sektör-
lerimizin büyümesi ve gelişmesi 
memleketimiz ve ülkemiz adına 
çok kıymetlidir ”dedi.

TARIMDA BİRİNCİ HİZMET VE 
SANAYİ SEKTÖRÜNDE İLK 10’DAYIZ

Ülkemiz ve Konya’mız için ta-
rımın çok önemli olduğuna dikkat 
çeken Erdem, “ Tarım sektörün-
de yüzde 5,8 pay ile 2017 yılında 
en yüksek paya sahibiz. Aynı za-
manda toplam tarım alanlarımızın 
yüzde 8‘ini Konya elinde bulun-
duruyor. Bu durum da Konya’yı 
kaçınılmaz olarak ülkenin tahıl 
ambarı haline getiriyor. Hüküme-
timiz döneminde tarıma ve çiftçiye 
yapılan yardım ve desteklerin en 
güzel örneğini Konya’da görebi-
liriz. Bir diğer yandan baklagiller 

ve endüstriyel bitkiler grubundaki 
birçok stratejik üründe ve hayvan-
cılıkta da Konya yine ilk sıralarda. 
Buğday, arpa, şekerpancarı, kuru 
fasulye, yağlık ayçiçeği gibi birçok 
ürünün üretiminde ilk sırada; mı-
sır, patates gibi ürünlerde ise ikinci 
sırayı Konya’mız alıyor. Şekerpan-
carı üretiminin yüzde 30’unu tek 
başına gerçekleştiriyor. Bu denli 
geniş bir ürün deseni ile uyumlu 
olarak tarım alet ve makinelerinin 
de yüzde 6’sı Konya’da bulunuyor. 
Özellikle Türkiye’deki biçerdöver-
lerin yüzde 12’si burada. Tarım 

makinelerine yönelik ihtiyaç, bu 
alanda sanayinin gelişmesi için de 
önemli bir fırsat sunuyor. Bu ne-
denledir ki Türkiye’nin tarım ma-
kinaları imalatının yüzde 65’ini, 
ihracatının ise yüzde 45’ini yine 
tek başına Konya yapıyor. Sektör-
ler itibariyle bakıldığı zaman da 
Konya genelinde sanayi sektörün-
de yüzde 2 pay ile 10. sırayı alır-
ken, hizmet sektöründe yüzde 1,8 
ile 9. sırada yer almıştır.

2017’de elde edilen ve 2018’de 
de devam eden büyüme rakamla-
rı, hükümetimizin uygulamaya 

koyduğu teşvikler ve desteklerin 
sektörde karşılığını her zaman 
gösterdiğini belirten Erdem, Üre-
ten, yatırım yapan, dünya pazar-
larına açılan, istihdam sağlayan; 
ülkesinin büyümesinde katkısı 
olan tüm tüccar ve sanayicilerimizi 
tebrik ediyor, ekonomik gösterge-
leri etkileyen her türlü engelleme-
lere karşın Türkiye 2019 yılında 
da ekonomisi dünya ekonomisinin 
üzerinde büyümeye devam eden 
bir Türkiye olacağına inancımız 
tamdır” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘MEDAŞ başarılı bir yılı geride bıraktı’
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlenen programla gazeteciler tebrik edildi

Selçuk, gazetecileri unutmadı
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü 

tarafından “10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü” vesilesiyle Selçuk 
Üniversitesi Keykubad Köşkü’nde  
program düzenlendi.  Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Musta-
fa Şahin’in davetiyle gerçekleşen 
programa Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meh-
met Okka, Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, 
Genel Sekreter İbrahim Halıcı, 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Kalender, Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanlığı Konya 
İl Müdürü Abdurrahman Cüneyt  
Fidancı, Basın İlan Kurumu İl Mü-
dürü Özden Konur, öğretim üye-
leri ile ulusal ve yerel basın tem-
silcileri katıldı. Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in 
çok arzu etmesine rağmen Üni-
versiteler Arası Kurul Toplantısı 
nedeniyle programa katılamadığı-
nı ifade eden Selçuk Üniversitesi  
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Okka,  Rektör Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin’in selamlarını ileterek, 
hakkı hak bildiği için savunan, 
hukuku hakkın rızası için gözeten, 
mazlum coğrafyaların isyanını 
küresel gözlerin görmelerini sağ-
lamaya çalışan, kutsal bir mesle-
ğin icracıları olan gazetecilerin 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü 
kutladı. 

‘GAZETECİLER BÜYÜK TÜRKİYE 
RÜYASININ TEMİNATISINIZ’
Gazeteciliğin doğrunun sesi 

olan, mazlumun hakkı için ger-
çeği yüksek sesle söyleyebilen, 
bu uğurda canı pahasına müca-
dele eden bir meslek olduğunu 
dile getiren Prof. Dr. Okka, “Agah 
Efendiden, Abdürreşid İbrahim’e, 
Mehmed Akif’ten, Necip Fazıl’a, 
Abdürrahim Karakoç’tan yakın 
zamanda katledilen Cemal Kaşık-
çı’ya kadar birçok fikir insanının 
icra ettiği bu güzide mesleğin, bu-
günkü temsilcileri olan siz değerli 

gazeteciler büyük Türkiye rüya-
sının teminatısınız. Küresel dün-
yada, gelişmiş ve demokratik bir 
ülkenin vazgeçilmez unsurların-
dan biri, kuşkusuz bağımsız basın 
ve bağımsız gazetecidir. Tarafsız, 
özgür, ilkeli bir basın yapısı ve ga-
zeteci kadrosu; toplumsal kalkın-
manın ve gelişmenin motor gücü 
olarak çalışmaktadır. Gazeteci bu 
doğrultuda toplumunu bir adım 
daha öteye götürmenin müca-
delesini vermektedir” ifadelerini 
kullandı. Bir basın mensubunun 
toplumunu gelişmeye sevk eden, 
insanını hakkın emri olan aklet-
meye teşvik eden, toplumuna 
doğru bilgiyi taşımayı amaç edi-
nen, bu amaçta lokomotif görevi 
üstlenen çok yönlü bir misyonun 
temsilcisi olduğunu vurgulayan 
Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Meh-
met Okka, “Bu önemli misyonu 
yerine getirebilmek için her türlü 
koşullar altında, mesai saati ve 

çalışma mekanı gözetmeksizin 
verdiği mücadele övgüye layık-
tır. Türkiye’nin son yıllarda hem 
bölgesel hem de küresel düzeyde 
yapmış olduğu kalkınma hamlesi-

nin tanığı, ortağı ve topluma taşı-
yıcısıdır basın mensuplarımız. Bu 
kapsamda, ülkemizin ve şehrimi-
zin sorunlarını, üniversitemizin ve 
öğrencilerimizin ihtiyaçlarını, ta-

leplerini yetkililere ve kamuoyuna 
aktaran ve sorunların çözümünde 
önerileriyle toplum mekanizması-
nın daha sağlıklı bir şekilde çalış-
masına yardımcı olan çalışan ga-

zetecilerimiz, büyük Türkiye’nin 
inşasına da katkı sunmaktadır” 
diye konuştu. 

‘GAZETECİLİK KUTSAL BİR 
MESLEK’

10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü vesilesiyle bir arada olmak-
tan mutluluk duyduğunu ifade 
eden İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Kalender, gazete-
ciliğin kutsal bir meslek olduğunu 
vurgulayarak tüm basın mensup-
larına meslek hayatlarında başa-
rılar dileyerek  10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutladı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Konya İl Müdürü Ab-
durrahman Fidancı da , “Çalışan, 
çalışmayan tüm gazeteci meslek-
taşlarımızın 10 Ocak Gazeteci-
ler Gününü kutluyorum. Bizleri, 
unutmadığı için Selçuk Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin’e ve yönetimine çok teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’den tebrik

GUGİD Başkanı Ebubekir Ergin’den kutlama

Yeşilay Cemiyeti  Konya Şube 
Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhelva-
cıgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla bir mesaj yayım-
ladı. Yeşilay Konya Şubesi Başka-
nı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil10 
Ocak Çalışan Gazeteciler günü 
münasebeti ile ilgili olarak yaptı-
ğı açıklamada , ‘’iletişim dünya-
sının en güçlü organları arasında 
yer alan basın; halkın haber alma 
kaynağı, kamuoyunu bilinçlendir-
me, kamuoyu oluşturma ve ifade 
özgürlüğünün en büyük güven-
celerindendir’’ dedi. Toplumun 
gelişimi ve kalkınma süreci basın 
mensuplarının desteği ile daha 
hızlı olacaktır diyen Büyükhelva-
cıgil mesajını şu şekilde devam 
etti, “ Türkiye’nin gelişimi, halkın 
bilgilenip bilinçlenmesi ve kamu-
oyunda gerekli hassasiyetlerin 
oluşturulmasında basının etkinli-
ğinin oldukça büyük.  Ayrımcılık 
yapmadan, nefret dili kullanma-
dan, tarafsız bir şekilde yapılan bu 

güzide gazetecilik mesleğinin son 
derece saygın olması gerektiğine 
içtenlikle inandığımı belirtmek 
isterim. Bilgi ve iletişim teknoloji-
lerinin hızla yaygınlaşmasıyla bil-
giye ulaşmanın kolay olduğu kadar 
doğru enformasyona ulaşmanın 
da bir o kadar zor hale geldiğini 
kaydeden bu noktada basın men-
suplarına büyük rol düşmekte-
dir. Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ’Basın milletin müşte-

rek sesidir’ sözü gazetecilerimizin 
omuzlarındaki sorumluluğun öne-
mini göstermesi adına son derece 
anlamlıdır. Toplumun gelişimi ve 
kalkınma süreci basın mensupları-
nın desteği ile daha hızlı olacaktır. 
Ülkemizde ve Konya’mızda görev 
yapan tüm gazetecilerimizin 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü 
kutluyor, meslek hayatlarında ba-
şarılar diliyorum” ifadelerini kul-
landı.  n HABER MERKEZİ

Girişimci Genç Ufuklar Derneği 
(GİGUD) Başkanı Ebubekir Ergin 10 
Ocak  Gazeteciler günü nedeniyle 
bir mesaj yayınladı.  Başkan Ebube-
kir Ergin gazetecilerin 24 saat mesai 
mefhumu gözetmeksizin çalıştığına 
dikkat çekerek, “ Fedakârlık göste-
rerek 24 saat mesai mefhumu gö-
zetmeksizin çalışan basın mensup-
larımız, halkın doğru ve zamanında 
bilgi almasını sağlayarak kamu yara-
rı adına çok önemli bir görevi yeri-
ne getirmektedirler. Görevini en iyi 
şekilde yerine getiren basın men-
suplarının basın meslek ilkelerini 
gözetmesi ve kişilik haklarına saygı 
göstermesi son derece önemlidir. 
Çalışan gazetecilerimizin rahat çalış-
ma koşullarına sahip, emeğinin hak-
kını alabildiği, kendini geliştirebildiği 
bir basın ortamına kavuşmaları en 
büyük dileğimdir. Bu düşüncelerle, 
Konya’da görev yapan  medya men-
suplarımızın Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nü kutluyor, kendilerine başarılar 
diliyorum” dedi.  n HABER MERKEZİ
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Bozkır’da kar mesaisi aralıksız sürüyor
Bozkır’da 3 gündür devam 

eden kar yağışları neticesinde kar 
kalınlığı ilçe merkezinde 30 cm, 
bazı mahallelerde ise 1 metreye 
ulaştı. Yoğun kar yağışıyla birlikte 
Bozkır Belediyesine bağlı Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri 5. Bölge Şefli-
ği ekipleri tarafından gece gündüz 
devam eden çalışmalar neticesin-
de Bozkır’a bağlı 51 mahallenin 
ana yolları 24 saat geçmeden ta-
mamen ulaşıma açık duruma gel-
di.

Günlük hayatın olumsuz etki-
lenmemesi için yoğun kar yağışıy-
la kapanan yolları açma çalışmala-
rını ve kar temizleme çalışmalarını 
yoğun bir şekilde yürüttüklerini 
ifade eden Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, “Özellikle kurak ge-
çen geçtiğimiz yıllara nazaran bu 

yıl yağış miktarı yüzümüzü güldü-
recek seviyeye ulaştı. Bu yıl ger-
çekleşen kar yağışı küçükten bü-
yüğe herkesin yüzünü güldürmüş 
durumdadır. Tüm bu güzelliklere 
rağmen ilçemizdeki günlük haya-
tın olumsuz etkilenmemesi için 
yoğun çaba sarf ediyoruz. Kar ya-
ğışının başlamasıyla birlikte gece 

ve gündüz demeden devam eden 
çalışmalarımız neticesinde 24 saat 
içerisinde yolları açık olmayan tek 
bir mahallemiz kalmadı. Mahalle 
aralarındaki sokaklarımızın temiz-
liğine de ara vermeden devam 
ediyoruz. Özverili çalışmalarından 
dolayı Fen İşleri Müdürlüğümüz 
ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 

personellerine teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Yoğun kar yağışına ve olum-
suz hava koşullarına karşı da va-
tandaşlara uyarılarda bulunan 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, “özellikle kış aylarında üzü-
lerek duyduğumuz soba zehirlen-
mesi haberleri içimizi acıtıyor. Bu 
konuda vatandaşlarımızın daha 
dikkatli olmasını temenni ediyo-
rum. Olumsuz hava koşullarından 
kaynaklanan yangınlara karşı da 
tedbirli olunması, acil durumlar-
da belediyemize bilgi verilmesini 
rica ediyorum. Bunun yanında va-
tandaşlarımızın yolu açık olmayan 
arazi yollarına avlanma vb. sebep-
lerle gitmemesini, yabani hayvan 
tehlikelerine karşı daha dikkatli 
olunmasını umuyorum” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Konya’nın güneyinde yer alan Suğla Gölü’nde balık tutarak geçimini sağlayan balıkçılar, buz kalınlığının 10 santi-
metreye ulaşması nedeniyle ava çıkamıyor. Göldeki buzun erimesini bekleyen balıkçılar, lodos rüzgarını bekliyor

Konya’nın Yalıhüyük ilçesine 
kıyısı bulunan Suğla Gölü’nden 
geçimini sağlayan balıkçılar, ava 
çıkabilmek için göl yüzeyindeki 
10 santimetreyi bulan buzların 
erimesini bekliyor. Yurdun birçok 
yerinde kar yağışının ardından ge-
len soğuk hava, hayatı olumsuz 
etkiliyor. Yalıhüyük ilçesinde de 
etkili olan soğuk hava nedeniyle, 

ilçeye kıyısı bulunan Suğla Gölü 
dondu. Yüzeyindeki buz kalınlığı 
10 santimetreye ulaşan gölde, tek-
neler mahsur kaldığı için balıkçılar 
da ava çıkamıyor. Yalıhüyük’teki, 
Suğla Su Ürünleri Kooperatifine 
bağlı 15 balıkçı, tekrar avlanabil-
mek için buzların erimesini bekli-
yor. 

Balıkçılardan Selahattin Soylu, 

Suğla Gölü’nün ekmek kapıları ol-
duğunu söyledi. Gölün donmasıy-
la teknelerinin buz içinde mahsur 
kaldığını dile getiren Soylu, “Gö-
lün buz tutması elimizi kolumu-
zu bağladı. Bir an önce buzların 
erimesini ve gölün ava açılmasını 
bekliyoruz.” dedi. Balıkçılardan 
Nevzat Kıyak ise göldeki buz kalın-
lığının 10 santimetreyi bulduğunu 

belirtti.
Gölün buz tutması nedeniyle 

ava çıkamadıklarını vurgulayan 
Kıyak, “Dört gözle gölün buzları-
nın erimesini bekliyoruz. İnşallah 
bir lodos çıkar, buzlar erir de biz 
de rızkımızı gölde aramaya devam 
ederiz.” diye konuştu.
n AA

Buz tutan gölün ava 
açılması bekleniyor

Öğrenciler kuşlar için 
doğaya yem bıraktı

Dr. Ahmet Keleşoğlu 
mezarı başında anılacak

Karaman’da hava sıcaklıkları-
nın sıfırın altına düşmesi sonrası 
yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar 
için yurtta kalan öğrenciler doğa-
ya yem bıraktı. Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğüne bağlı Piri Reis Er-
kek Yurdunda kalan öğrenciler, 
eğitim sorumlusu Levent Ufuk 
Aydoğmuş eşliğinde kışın yiyecek 
bulmakta zorluk çeken kuşların 
hayatta kalması için önceden ha-
zırladıkları yemleri kuş yemleme 
istasyonlarına bırakarak, kuşların 
doğal yaşam koşullarının oluşma-
sına katkıda bulundu.

Öğrencilerin örnek bir davra-
nış sergilediklerini belirten Genç-
lik ve Spor İl Müdürü Ali Osman 

Bebek, doğada yaşayan hayvan-
ların kış mevsiminde yiyecek bul-
makta zorlandıklarının farkında 
olduklarını söyledi.

Piri Reis Yurdu öğrencileri-
nin ve çalışan personelin kuşla-
rın kötü hava şartlarında aç kal-
maması için duyarlı bir davranış 
sergileyerek farkındalık oluştur-
duklarını belirten Bebek, “Ben bu 
etkinlikte emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. İnşallah bu ve 
bunun gibi birçok etkinlikte öğ-
rencilerimiz daha çok hoşgörü ve 
sorumluluk bilinci kazanarak, ge-
lecek nesiller için güzel çalışmala-
ra imza atacaklardır.” dedi.
n AA

Eğitim gönüllüsü, Hayırsever 
Konyalı işadamı Merhum Dr. Ah-
met Keleşoğlu ebediyete intikal 
edişinin 4.yıl dönümünde musalla 
mezarlığında bulunan mezarı ba-
şında 13 Ocak 2019 Pazar günü 
saat: 14.00’de organize edilecek 
bir törenle anılacak. Selçuk Ecza 
Deposu, As Ecza Deposu, Ahmet 
ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Kuru-
cusu, Eğitim gönüllüsü ve Hayır-
sever işadamı Merhum Dr. Ahmet 
Keleşoğlu ebediyete intikal edişinin 
4. yıl dönümünde 13 Ocak 2019 
Pazar günü saat 14.00’de Musalla 
Mezarlığında bulunan mezarı ba-
şında organize edilen bir törenle 
anılacak. n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de belediye görevlileri 
kaldırımları buzlardan arındırma ça-
lışması başlattı. Ağır kış şartlarının 
hüküm sürdüğü Beyşehir ilçesinde, 
hava sıcaklıklarının gece saatlerinde 
eksi 14 dereceleri görmesi üzerine 
yol ve kaldırımlarda oluşan buz-
lanmaya karşı önlem alan Beyşehir 
Belediyesi ekipleri, tuzlama ve so-
lüsyonlu uygulama faaliyetlerine hız 
verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
yollarda yürütülen kar temizleme 
çalışmalarının ardından özellikle 

kent merkezinde eğimli yollar ve 
ana arterler başta olmak üzere ma-
halle aralarındaki cadde ve sokaklar-
da yaşanan buzlanmanın getireceği 
olumsuz şartların önüne geçmek 
için 24 saat esasına göre tuzlama ve 
solüsyon uygulama faaliyeti yürütü-
yor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü da 
ilçede yürütülen karla mücadele ça-
lışmalarına destek veriyor. İlçe mer-
kezinde oluşturulan timler, özellikle 
şehir merkezinde bulunan ve yaya-
lar için önem taşıyan kaldırımlarda 

oluşan buzları kırabilmek için yoğun 
bir mesai gerçekleştiriyor. Yürütü-
len faaliyetlerle kaldırımlar kaz ve 
buzlardan arındırılmaya çalışılıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, ilçede günlerdir etkili 
olan kar yağışı sonrasında hava sı-
caklıklarının eksi değerlere düşme-
si dolayısıyla yaşanan buzlanmaya 
oluşturdukları ekiplerin karşı yo-
ğun bir mesai yürüttüğünü söy-
ledi. Kaldırımların da aşırı soğuk 
hava nedeniyle buzla kaplandığını 

belirten Özaltun, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü bünyesinde oluşturduk-
ları timlerin özellikle şehrin en işlek 
caddelerinde bulunan ve yaya tra-
fiğinin yoğun olduğu kesimlerdeki 
kaldırımları buz ve karlardan arın-
dırabilmek için kazma ve küreklerle 
seferber olduğunu söyledi. Özaltun, 
görevlilerin yürütülen çalışmalarla 
kaldırımlarda yürümekte zorluk ya-
şayan vatandaşların kayıp düşme-
lerinin önüne geçilmeye çalışıldığını 
sözlerine ekledi.  n HABER MERKEZİ

Beyşehir’in buz kırma timleri görev başında
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Doğadaki kuşlar yemleniyor Hatalı defin mezar açtırdı

Arazinin beyaza büründüğü 
Karapınar ilçesinde kuşlar için 
yem bırakılıyor. Kar kalınlığının 15 
santimetreye ulaştığı ilçede Kara-
pınar Belediyesi tarafından, zorlu 
kış şartlarında doğal ortamlarında 
yiyecek bulmakta zorlanan kuş-
lar için doğaya yem bırakılmaya 

devam ediliyor. Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, ilçe genelinde arazile-
rin karla kaplı olduğuna dikkati çe-
kerek, “Kuşlar ve sokak hayvanları 
yiyecek bulamıyor. Kış şartlarında 
yiyecek bulmakta güçlük çeken 
kuşların aç kalmaması için Beledi-

ye olarak ilçemizin çeşitli noktala-
rına Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerimiz tarafından yem bırak-
maya devam ediyoruz. Yem bırak-
ma işlemleri hava şartlarına göre 
belli aralıklarla devam edecek. Bu 
konuda vatandaşlarımız da duyarlı 
olmalıdır.” diye konuştu. n AA

Sarayönü ilçesinde 25 Aralık 
2018 tarihinde vefat eden Hatice 
Ilgın’ın cenazesi otopsi için mezarın-
dan çıkarıldı. İlçede iki hafta önce 78 
yaşında hayatını haybeden Hatice 
Ilgın’ın yakınları, sağlık kuruluşu-
na ölümü bildirerek, ölüm belgesi 
almadan cenazeyi defnetti. Ilgın’ın 

ailesi nüfustan düşürme işlemi için 
Nüfus Müdürlüğü’ne gidince yapı-
lan hatalı işlem açığa çıktı. Sarayönü 
Cumhuriyet Savcılığı’na intikal eden 
konu kapsamında, defin işlemi, dok-
tor raporu olmadan gerçekleştiril-
diği için Hatice Ilgın’ın cesedinin 
otopsi için tekrar mezarından çıka-

rılmasına karar verildi. Mezarından 
çıkarılan Hatice Ilgın’ın cesedine 
otopsi, Sarayönü Devlet Hastane-
sinin morgunda yapıldı. Otopsinin 
ardından şüpheli bir durum görül-
memesi üzerine Hatice Ilgın’ın ce-
nazesi yeniden defnedilmek üzere 
ailesine teslim edildi.  n AA

Selçuklu Belediyesi sokak 
hayvanlarını unutmadı

Selçuklu Belediyesi, yoğun 
kar yağışının ardından havaların 
aşırı soğuması nedeniyle yiyecek 
sıkıntısı çeken sokak hayvanları-
nı adım adım takip ederek bu-
lundukları bölgede beslenmele-
rine yardımcı oluyor. 

Selçuklu Belediyesi ekiple-
ri ilçe genelinde bulunan kedi 
evleri ve köpek beslenme istas-
yonlarında bulunan hayvanların 
yanı sıra kuş ve sokak hayvanla-
rının da yiyecek ve su ihtiyacını 
karşılamaya devam ediyor. Kar 
yağışının tüm il genelinde etkili 
olması nedeniyle aşırı soğuktan 
dolayı zor durumda kalan so-
kak hayvanlarını bulundukları 
yerde besleme çalışması yapan 
ekipler, havaların aşırı soğuk 
gitmesinden dolayı besleme fa-
aliyetlerin daha geniş bölgede 
uyguluyorlar. Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri şehrin birçok 

yerinde yiyecek sıkıntısı çeken 
kuşlar ve sokak hayvanları için 
adeta zamanla yarışıyor. İlçe 
genelinde yapılan çalışmalarla 
kuş ve sokak hayvanlarının so-
ğuk kış günlerinde hayatta kal-
ma mücadelesine büyük ölçüde 
yardımcı oluyor. Şehri kaplayan 
kar yağışı ve soğuk hava nede-
niyle yiyecek bulmakta zorla-
nan kuşlarla sokak hayvanları 
için yiyecek bırakma işleminin 
devam edeceğini belirten yetki-
liler, vatandaşların evlerde biri-
ken küçük kırıntıları ve bir kap 
su ile birlikte müsait alanlara 
bırakmalarının uygun olacağını 
söylediler. Selçuklu Belediyesi, 
sokak hayvanlarına kolay ulaşa-
bilecekleri alanlarda oluşturdu-
ğu 87 adet büyük kedi evi, 18 
adet köpek beslenme istasyonu 
ile yardımcı oluyor.
n HABER MERKEZİ

TYB Konya Şubesi, Başkan Prof. Dr. Hayri Erten, “ TYB, Konya’mıza, toplumumuza ve gençlerimize sosyo-
kültürel ve dini değerlerimizi, şahsiyetlerimizi, birikimimizi ve kazanımlarımızı aktarmaya devam etmektedir” dedi

‘TYB Konya Şubesi
çıtasını yükseltiyor’

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
Konya Şubesi Başkan Prof. Dr. 
Hayri Erten ve yönetim kurulu 
üyelerinin katıldığı bir basın top-
lantısı ile 2018 yılı faaliyet raporu-
nu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye 
Yazarlar Birliği Konya  Şubesi ola-
rak bilim, sanat, ahlak, edebiyat, 
tarih, kültür ve dini alanda toplam-
da 37 adet etkinliği 2018 yılında 
gerçekleştirdiklerine dikkat çeken 
Prof. Dr.  Hayri Erten, “Türkiye Ya-
zarlar Birliği Konya Şubesi olarak 
bilim, sanat, ahlak, edebiyat, tarih, 
kültür ve dini alanda toplamda 37 
adet etkinliği 2018 yılında gerçek-
leşirdi. Allah’a çok şükür ki 2018 
yılının başlangıcında açıkladığımız 
etkinlik takvimini aksatmadan ta-
mamlamış durumdayız. Bu başarı-
mız TYB Konya Şubesinin yönetim 
kurulu ve üyelerinin, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanlığının, 
Selçuklu Belediyesinin, Konya Bü-
yükşehir Basın ve Halkla ilişkiler 
Dairesi Başkanlığının destekleriyle 
olmuştur. Şehrimizin bu bilim ve 
kültür destekçisi kuruluşlarına te-
şekkür ediyoruz” ifadesini kullandı. 

‘GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 
ETKİNLİKLERE KONYALILAR YOĞUN 

İLGİ GÖSTERDİ’
TYB Konya Şubemizin 2018 

etkinliklerine ilginin her kesimden 
yoğun olduğuna dikkat çeken Er-
ten, “ TYB Konya Şubesi 2018’de 
ülkemizin ve Konya’mızın önem-
li araştırmacı ve fikir insanlarıy-
la Konya insanını buluşturmuş, 
vizyonlarını ve bilgilerini geliştir-
melerine veya güçlendirmelerine 
katkı vermiştir.  Edebiyatımız pek 
çok yönleriyle ele alınmış ve de-
ğerlendirilmiştir.  Prof. Dr. Ahmet 
Sevgi edebiyatımızdaki zihniyet 
değişimini,  Prof. Dr. Ali  Temizel 
İran’daki Türk lehçelerini, Genç 
öğrenci arkadaşlarımızdan oluşan 
Anadolu Mektebi edebiyatımızda 
yerli ve Milli bir ses olarak Tarık 
Buğra’yı, Doç. Dr. Şerife Akpınar 
Naat ve Su Kasidesini, Mustafa 
Özçelik ve Yusuf Yıldırım Yunus 
Emre Divanını, Prof. Dr. Rama-

zan Korkmaz Cengiz Aytmatov’un 
eserlerinde ötekileştirme soru-
nunu, Osman Özbahçe ve Ahmet 
Murat Özel Şiir Şairin Neyi Olur? 
konusunu, Hüseyin Yorulmaz ve 
Osman Sarı bir neslin ağabeyi 
olarak Erdem Beyazıt’ı, Mehmet 
Nuri Yardım Edebiyatımızda Mi-
zahı, Dr. Öğretim Üyesi Ali Baykan 
Sabahattin Ali’nin Öykülerinde 
Konya’yı, Ayşe Ünüvar popüler 
Kültürün doğal yazmaya etkisini, 
Hidayet Duyar Amak-ı Hayal’in 
edebiyatımızdaki yerini, Pro f. Dr. 
Ahmet Kazım ürün Türk ve Arap 
edebiyatında ortak değerleri an-
latmış, açıklamış ve yorumlamış-
lardır.  Prof. Dr. Mim Kemal Öke 
aşkın hakikat bilgisine dönüşünü 
takipçilerimize değerlendirmişler-
dir.  Göksel Baktagir gibi büyük 
sanatçımız virtuözite ve müzikalite 
mevzusunu uygulama örnekleriyle 
icra etmiştir. İslami değerlerle iç 
içe geçmiş sanatımız üzerine Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı İslam Mimari-
sinde Anlamı, Dr. Öğretim üyesi 
Yaşar Erdemir Selçuklu’da Taç 
Kapıları, İbrahim Dıvarcı ve Fatih 
Sezgin Türklerin Mirası Belgeselini 
ve Doç. Dr. İbrahim Kunt Anado-
lu Selçuklu Dönemi Kaynaklarını 
ele almışlardır. Prof. Dr. Saim Sa-
kaoğlu Şiirimizde Konya’yı takdim 

etmişlerdir. Siyasal ve tarihsel 
açıdan da önemli ve güncel konu-
lar TYB Konya Şubesinde değer-
lendirilmeye çalışılmıştır. Prof. Dr. 
Hüseyin Muşmal Tarihi dizilerdeki 
gerçeklik algısını, Prof. Dr. Kudret 
Bülbül yeni sitemde nasıl bir bü-
rokrasiyi, Doç. Dr. Mehmet Birekul 
Marşlar ile toplumsal hareketlerin 
ilişkisini ve Hasan Bayraktar II. 
Klınçarslan ve Miryokefalon sa-
vaşını incelemişlerdir. TYB Konya 
Şubemiz iletişim ve basın konu-
suna da eğilmiştir. Mustafa Arslan 
yerel basının nasıl bir sürece doğ-
ru gittiğini, Dr. Öğretim üyesi Sa-
lih Gürbüz modern kentlerimizde 
insan ve iletişimdeki değişimi ve 
olumsuz etkilerini ortaya koymuş-
lardır.TYB Konya Şubesi bu kadar 
çok zengin etkinliklerin yanında 
her yıl gerçekleştirdiği geleneksel 
programları da devam ettirmiştir. 
Cahit Zarifoğlu çocuk şenliğinin 
14. sü, ülkemizin farklı şehirlerin-
den katkı veren şairlerimizin katıl-
dığı Mevlana Şiir Şölenin 8.sini ve 
Ahmet Kuş kardeşimiz tarafından 
hazırlanan Kaybolan coğrafyanın 
kaybolan değerlerinden Halep, Ku-
düs ve Kahire resim sergisini ger-
çekleştirmiştir. Yazılacak çok şe-
yimiz var programımızda 2018’de 
Yazarlarımız ile birlikte Yalvaç ve 

oradaki antik kente ziyaret gerçek-
leştirilmiş topraklarımızdaki tarihi 
değerler ve medeniyetler halkımı-
za tanıtılmaya çalışılmıştır” dedi.

‘TYB KONYA HER GEÇEN GÜN 
ÇITASINI YÜKSELTİYOR’

TYB Konya şubesi her geçen 
yıl çıtasını yükselterek Konya’mı-
za, toplumumuza ve gençlerimize 
sosyo-kültürel ve dini değerleri-
mizi, şahsiyetlerimizi, birikimimi-
zi ve kazanımlarımızı aktarmaya 
devam etmektedir diyen Ertem, “  
Belirtmek isterim ki 2018’de Tür-
kiye Yazarlar Birliği’nin kurucusu, 
onursal Başkanı ve en önemlisi 
Türkçemize çok zengin bir sözlük 
kazandıran Mehmet Doğan Hoca-
mızın Yazı hayatının  50. Yılı mü-
nasebetiyle alakalı olarak  Prof. Dr. 
Hicabı Kırlangıç, Ahmet Köseoğlu, 
Fahri Tuna ve Mehmet Şeker gibi 
onu yakından tanıyanların değer-
lendirmesini yaptığı bir panel de 
gerçekleştirilmiştir. TYB Konya 
Şubemiz geleceğin mimarı üniver-
site gençlerinin fakülteleri dışında 
kendilerini geliştirmelerine ve ila-
ve beceri ve yetkinlik kazanabilme-
lerine de yardımcı olmakta Selçuk-
lu Kültür ve Medeniyeti Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ile birlikte 
Farsça, Arapça ve Selçuklu Tarihi 
alanlarında dersler verdirmektedir. 
İlgili kardeşlerimizin istifade ede-
bileceği kütüphanemiz de hizmet-
tedir. TYB Konya şubesi her geçen 
yıl çıtasını yükselterek Konya’mı-
za, toplumumuza ve gençlerimize 
sosyo-kültürel ve dini değerlerimi-
zi, şahsiyetlerimizi, birikimimizi ve 
kazanımlarımızı aktarmaya devam 
etmektedir. Bütün bunları gerçek-
leştirmemizde siz basın mensup-
larının da katkısı ve fedakarlığı 
çoktur. Sizlerin bize olan ilgi ve 
desteklerinizi devam ettirmenizi 
temenni eder, toplumun sesi olan 
sizin Çalışan Gazeteciler gününüzü 
de tebrik ederim. Özgür ortamlar-
da ve tatminkar karşılıklarda hu-
zurlu bir çalışma yaşamı içinde ol-
manızı Cenab-ı Mevla’dan dilerim” 
ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Karapınar Kaymakamlığı ve 
Karapınar Ziraat Odası tarafından 
ortaklaşa hazırlayıp, Konya Ovası 
Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanlığı’na sunulan “Hırtlak 
Turşu Tesisi Projesi” KOP Bölge Kal-
kınma İdare Başkanlığı tarafından 
kabul edildi. 

Karapınar Kaymakamlığı tara-
fından konu ile ilgili yapılan açıkla-
mada “Özellikle İlçemizde Yeşilyurt, 
Akören, Kesmez, Oymalı, Zafer, 
Küçükaşlama, Sandıklı mahallele-
rinde çiftçilerimiz tarafından Hırtlak 
(Ham Kavun), Sarımsak, Siyah Ha-
vuç, Domates üretimi yoğun şekilde 
yapılmaktadır. Üretilen ürünler ilçe 
dışından gelen tüccarlara değerinin 
altında pazarlanıp, çiftçilerimiz iste-
diği gelir düzeyini elde edememekte 
ve mağdur olmaktadırlar.

KOP İdaresi desteği ile kuru-
lacak olan Turşu Üretim Tesisi ile 
bölge halkının gelir düzeyini ve ya-
şam kalitesini artırmak, bölgedeki 
kırsal kalkınmanın sağlanması ve 
ilçe ve ülke ekonomisinin büyüme-
sine katkıda bulunmak bölgede de-

zavantajlı gruplar içerisinde yer alan 
gelir düzeyi düşük olan ve sosyal 
yardımlaşma vakfından yardım alan 
kadınların istihdama katılmasını 
sağlamak, bölgede yetişen ürünle-
rin katma değere dönüşmesini sağ-
lamak, su sorunu olan bölgemizde 
az su ile üretimi gerçekleştirilen ve 
katma değeri yüksek ürünlerin ye-

tiştirilmesini teşvik etmek yöresel 
olarak bilinen turşunun coğrafi işa-
ret alabilmesi için altyapı çalışmaları 
yürütmek hedeflenmektedir. Tesis 
Karapınar Organize Sanayi Bölge-
si’nde kurulacaktır. Tesisin inşaatına 
ise mayıs veya haziran ayında başla-
nılacaktır” denildi.
n AA

Akkaya Akşehir’deki
gazeteleri ziyaret etti

‘Gazetecilerin özverili
çalışmasına şahidiz’

Konya’nın Akşehir İlçe Beledi-
ye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü müna-
sebetiyle ilçedeki yerel gazeteleri 
ziyaret ederek çalışanların gününü 
kutladı. Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya’ya, Akşehir Beledi-
yesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
İbrahim Öncel’de eşik etti. Gaze-
teciliğin fedakarlık isteyen zor bir 
iş olduğunu dile getiren Başkan 
Akkaya, “10 Ocak Çalışan Gaze-

teciler Gününüz kutlu olsun. Allah 
sağlıcakla daha nice güzel günler 
kutlamayı nasip etsin. Sizlere; sağ-
lık ve başarı dileklerimizi sunuyor, 
Akşehirimize güzel hizmetlerinizin 
devamını diliyoruz. Kar, kış deme-
den halkımızın gözü, kulağı ve sesi 
olma noktasında gösterdiğiniz gay-
retleriniz için sizleri tebrik ediyor 
tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
gününüzü kutluyorum” dedi.
n İHA

Aksaray Ziraat Odası Bakanı 
Emin Koçak, 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü nedeniyle gazete-
cilerle bir araya gelerek günlerini 
kutladı. Gazetecilerle yakından il-
gilenen Başkan Koçak Aksaray’da 
yerel ve ulusal medya temsilcileri-
nin gece gündüz demeden, mesai 
merhumu gözetmeden 24 saat 
çalıştıklarını belirterek, “Özveri 
ile görevlerini icra etmeye çalışan 
gazetecilerimizin 2019 yılında 

daha da güzel şartlarda çalışmala-
rını temenni ediyorum” ifadelerini 
kullandı. Ticaret Borsası Başkanı 
Hamit Özkök ise, “Basınımızın 
güçlenmesine katkı sağlamalı, ga-
zeteci arkadaşlarımızın daha iyi 
şartlar altında görevlerini yerine 
getirmelerini sağlamalıyız. Tüm 
gazeteci arkadaşlarımızın gününü 
kutlar, daha verimli ve kazançlı bir 
çalışma hayatı temennisinde bulu-
nuyorum” dedi.   n İHA

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın uyguladığı Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri doğrultusunda Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ve geleceğe dönük yapılması gerekenler konuşulacak

Selçuklu’nun geleceği
çalıştayda konuşulacak

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından 
uygulanan “Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedefleri Türkiye Haritalandır-
ması Pilot Projesi” Selçuklu Çalıştayı 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde başla-
dı. 

Selçuklu Belediyesinin de üye-
si bulunduğu UCLG-MEWA’nın 
önemli faaliyetleri arasında yer alan 
sürdürülebilir kalkınma çalıştayı ile 
küresel kalkınma hedeflerinin yerel 
yönetimlerde daha aktif olarak uy-
gulanması ve bu konuda yapılabile-
cek çalışmalar ele alınacak. Selçuklu 
Belediyesinin son beş yıllık dönem-
deki faaliyetlerinin de ayrıntılı olarak 
ele alınacağı çalıştay belediyenin 
gelecek hedeflerinin belirlenmesi 
ve hizmet haritasının şekillenmesi 
adına da büyük önem taşıyor. Ça-
lıştayın sonunda ortaya konulan 
değerlendirmeler ayrıntılı olarak 
raporlandırılacak. Sürdürülebilir 
Kalkınma Çalıştayın açılış oturumu 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’nın yanı sıra belediye 
başkan yardımcıları, birim müdürler 
ve müdürlük personelinin katılımıy-
la gerçekleştirildi. 

‘UYGULADIĞIMIZ PROJELERLE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA 

KATKI SAĞLIYORUZ’
UCLG-MEWA’nın önemli ve 

değerli çalışmalara imza attığını ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün bura-
da hem toplumsal, hem ekonomik 
hem de sosyo-kültürel kalkınma 
için değerli fikirler ve değerli proje-
ler mutlaka tartışılacak ve konuşu-
lacak. Organizasyonun bizim plan-
lamalarımıza da önderlik yapacağını 
düşünüyorum. Aslında bu zamana 
kadar pek çok proje ürettik. Bugün 
içerisinde bulunduğumuz Selçuk-

lu Kongre Merkezi bunlardan bir 
tanesi. Burada hem kültürel hem 
sosyal hem sanatsal pek çok faaliyet 
icra ediliyor. Bu toplumsal kalkınma 
için, turizm için, kültür için önemli 
bir kazanım şehrimize. Bununla bir-
likte SOBE dezavantajlı gruplar için 
çok önemli bir çalışma. Bu yine aynı 
şekilde sürdürülebilir kalkınma için 
yaptığımız büyük projelerden bir 
tanesi. Yine SEDEP projemiz eğitim 
alanında 7 yıldır devam eden bir ça-
lışmamız ve sürdürülebilir kalkınma 
için bu projemizin de çok önemli 

bir proje olduğunu düşünüyorum. 
Bunun da inşallah detaylı bir şekil-
de değerlendirmesi yapılır ve gele-
ceğe dönük vizyon bir proje olarak 
buradan çıkacak sonuç raporunda 
yer alır diye düşünüyorum. Bununla 
birlikte yaptığımız Kelebekler Vadisi 
Parkı turizm anlamında şehrimize 
değer katan bir proje. Yine Sille’de 
yaptığımız restorasyon çalışmaları 
kültür anlamında yaptığımız önemli 
bir proje. Bu projelerin burada de-
ğerlendirilmesi neticesinde Selçuklu 
Belediyesi olarak Konya’mızın ge-
lişimine, Türkiye’mizin ilerlemesi-
ne değerli katkılar sunan projelerin 
burada sonuç raporunda yer alma-
sını ümit ediyorum. Çalıştayımız 
bundan sonra yapacağımız projelere 
de inşallah ışık tutacak ve güzel de-
ğerlendirmeler ortaya çıkacak. Ben 
tekrar UCLG-MEWA’dan buraya 
gelen misafirlerimize hoşgeldiniz 
diyor, buradaki programın hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Bundan 
sonra da çok daha güzel çalışmaları 
yapmak için birlikte gayret edece-
ğiz” dedi. 

Başkan Pekyatırmacı’nın konuş-
masının ardından sürdürülebilir kal-
kınma hedeflerinin tanıtımına ilişkin 
slayt sunumu gerçekleştirildi ve pro-
je sunumlarına geçildi. n İHA

Karapınar’da üretimi yoğun olarak yapılan hırtlağın ilçe dışından gelen tüccarlara ham halde satılmasını 
önlemek ve katma değerli ürün üretimine katkıda bulunmak üzere Hırtlak Turşusu Tesisi kurulacak

Hırtlak turşu tesisi projesi kabul edildi
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Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda kartpostallık görüntüler
Türkiye’nin sınırları itibariyle en 

büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir 
Gölü Milli Parkı’ndaki günbatımı ve 
kış manzarası kartpostallık görüntü-
ler oluşturdu.  Kar yağışı sonrasında 
hava sıcaklığının eksi 14 derecelere 
düştüğü ve havadan görüntülenen 
Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki kıyı 

kesimlerde yüzey yer yer buz kütlesi 
ile kaplandı. Tarihi Taşköprü önünde 
oluşan buz tabakasının üzerine yağan 
kar, oluşturduğu farklı doku ve alanda 
mahsur kalan balıkçı tekneleri ile bir-
likte ortaya farklı görüntüler çıkardı. 
Aşırı soğuklar sebebiyle günlerdir 
avlanma faaliyetlerinin yapılamadığı 

Beyşehir Gölü’nde, kıyı kesimde buz-
ları kırarak tekneleriyle açıklara doğru 
ilerlemeyi başaran bazı balıkçılar ise, 
günler öncesinde serdikleri ağlardan 
topladıkları balıkları kıyıya getir-
di. Kasalara doldurulan Çin Sazanı 
balıklarının balık satış noktalarına 
teslim edileceği belirtildi. Bu arada, 

ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü 
ilçede açlık tehlikesiyle karşı karşıya 
kalan ve yiyecek arayışı içerisine gi-
ren su kuşları da sürüler halinde kıyı 
kesimlere akın etti. Zaman zaman buz 
kütlesine çıkarak yürüyen ve açık ke-
simlerde suya dalarak balık avlama-
ya çalışan martılar, bazı vatandaşlar 

tarafından atılan ekmek parçalarıyla 
da besleniyor. Beyşehir Gölü Milli 
Parkı’nda güneşin battığı grup vaktin-
de gökyüzünde oluşan kızıllık, göl yü-
zeyine de yansıyınca ortaya kartpos-
tallık manzaralar çıktı. Gökyüzünde 
kanat çırpan martılarla birlikte oluşan 
günbatımının fotoğrafını çekebilmek 

için kıyılara gelen fotoğraf tutkunları 
da kıyı kesimde dakikalarca mesai 
yaptı. Öte yandan, Beyşehir Beledi-
yesi ekipleri de ilçe merkezinde kaldı-
rımları buzlardan arındırma çalışması 
başlattı.
n İHA

Büyükşehir Konya’da 1 
milyon bez torba dağıtacak

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, plastik poşet kullanımının 
azaltılmasına yönelik uygula-
malarını desteklemek amacıyla 
şehir genelinde bez torba dağı-
tımı yapacak. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, kaynakların verimli yö-
netimi ve plastik poşetlerden 
kaynaklanan çevre kirliliğinin 
önlenmesi amacıyla plastik po-
şetlerin kullanımının azaltılma-
sına yönelik çalışmalara destek 
verdiklerini söyledi. Plastik po-
şetlerin doğaya zarar verdiğini 
ve gelecek için tüm dünyada 
plastik poşet kullanımına yöne-
lik sınırlamalar getirildiğini vur-
gulayan Altay, “Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığımızın bu konudaki 
çalışmalarına destek veriyoruz. 
Çocuklarımıza temiz ve güzel 
bir dünya bırakmak için plastik 
poşet kullanılmaması konusun-
da hassas davranmalıyız. Bu ko-
nuda herkese büyük sorumlu-
luk düşüyor. Vatandaşlarımızın 
da bu projeye destek vermeleri-
ni istiyoruz” dedi. Alışverişlerde 
plastik poşet yerine boz torba 
kullanımının yaygınlaştırılması 

amacıyla Büyükşehir Belediyesi 
olarak şehir genelinde 1 milyon 
adet alışveriş torbası dağıtımı 
yapacaklarını vurgulayan Baş-
kan Altay, poşetlerin KOMEK 
ve ASEM üretim atölyelerinde 
yapılacağını, böylece hem üreti-
me hem de çevreye katkı sağla-
yacaklarını dile getirdi. 
ÜRETİM ATÖLYELERİ İSTİHDAMA 

KATKI SAĞLIYOR 
Konya Büyükşehir Beledi-

yesi Meslek Edindirme Kurs-
ları (KOMEK) ile Aile Sanat ve 
Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) 
mezun olan kursiyerlerin ev 
ekonomilerine katkı sağlamak 
amacıyla çalıştığı atölyeler-
de kamu ve özel kurumlar için 
çevreye zarar vermeyen doğal 
malzemelerden çevre dostu 
bez torbaların seri üretimi ya-
pılıyor. Bunun yanında evde atıl 
durumda bulunan kumaşlar da 
çanta yapımında kullanılarak 
ekonomiye kazandırılıyor. Bü-
yükşehir Belediyesi’nin dağı-
tımını yapacağı bez torbaların 
bir kısmı da parça kumaşlardan 
imal edilecek.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nda, Konya Halkevi binası ve 1932-1951 yıllarındaki faaliyetleri hakkında 
konuşan Prof. Dr. Mustafa Özcan, “Halkevi, Konya halkına ücretsiz hizmet verdi” dedi

Konya Halkevi 
ücretsiz hizmet yaptı

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
Konya Halkevi’nin kuruluşu ve faali-
yetleri konuşuldu.

Konuşmasına Konya üzerine 
150’ye yakın yazı yazdığını belir-
terek başlayan Prof. Dr. Mustafa 
Özcan, Konya Halkevi’nin Konya 
kültüründe ayrı bir yeri olduğunu 
ifade ederek halkevi binasının “ko-
runması gerekli, hassas davranılma-
sı gerekli ve sahip çıkılması gerekli 
bir bina” olduğunu ifade etti. 19 
Şubat 1932’de kurulan halkevleri-
nin 1951’de kanunla kapatıldığını 
kaydeden Prof. Dr. Mustafa Özcan, 
Konya Halkevi başkanları arasında 
Muhlis Koner ve Halis Ulusoy’un 
isimleri ile geçici süreyle başkanlık 
yapan bazı isimleri saydıktan sonra 
uzun süre başkanlık yapan kişinin 
ise Ferit Uğur, en son başkanın da 
Suat Abanazır olduğunu söyledi.

Konya Lisesi karşısındaki eski 
Millet Bahçesi içerisine yapılan ve 
günümüzde Devlet Tiyatrosu olarak 
kullanılan Konya Halkevi binasının 

yapılış hikâyesi hakkında da bilgi 
veren Prof. Özcan, “İlk Halkevi bi-
nası uzun süre hizmet veren Alaed-
din Tepesi’ndeki bina idi. Burasının 
yetmediği ve yeni bir bina yapılma-
sına ihtiyaç duyulduğu bina ise; bir 
ara kütüphane olarak da kullanılan 
Anıt’taki Devlet Tiyatrosu binasıdır” 
dedi.

KONYA HALKEVİ’Nİ MÜTEAHHİD 
YAPICI YAPTI

Anıt civarında Cedidiye Mahal-
lesi’ndeki bazı evleri kamulaştırmak 
suretiyle 15.675 m2 arsa üzerine 
yapılan Konya Halkevi’nin mimarı-
nın İstanbullu Yüksek Mimar Şevki 
Balmumcu olduğunu, müteahhidi-
nin de Ahmet Yapıcı olduğunu belir-
ten Özcan, Yapıcı’nın o dönemdeki 
iş yeri adresinin de; belgelerde “At-
pazarı Caddesi 11 numaralı dükkân” 
olarak geçtiğini söyledi. “Dönemin 
CHP Genel Sekreterliği 4.4.1946 ta-
rih ve 14872 sayılı tek yazısıyla Kon-
ya İl İdare Kurulu’na başvurmuş, 
Konya ve Akşehir’de inşasına karar 
verilen halkevi binasının temel atma 

töreninin 20 Mayıs 1946 tarihinde 
yapılmasını kararlaştırmış ve bir 
resmi yazıyla buradakileri uyarmış” 
diyen Özcan, o yıllarda belediye 
bayındırlık müdürlüğünden alınan 
resmî işçi yevmiyeleri hakkında da 
şu bilgileri verdi: “Sıvacı- dülger 7 
lira, marangoz 9 lira, duvarcı ustası 
8 lira, duvarcı çırağı 4 lira, taşçı 7 
lira, amele 2,5-3 lira, erbap amele 
3,5-4 lira, lağımcı 5 lira, sıcak de-
mirci 6 lira. Nakil vasıtaları; manda 
ve öküz arabası 10 lira, tek atlı araba 
8 - çift atlı araba 10 lira. Juri tarafın-
dan bu binanın takribi bir hesabı ya-
pılarak jimnastik salonu hariç asgari 
1,5 milyona çıkacağı ileri sürülmüş. 
Oysa azami 750 bin liraya çıkacak 
bir planla gelinmesi istenmiştir.”

Dönemin Valisi İzzettin Çağpar 
(1945-46)’ın, basın toplantısında 
gazetecilere, halkevi binası hakkın-
da “Millet bahçesi yerine yapılacak 
olan yeni Halkevi’nin istimlâk mu-
amelesinin tamamlandığı” şeklinde 
açıklama yaptığını ifade eden Özcan, 
Konya Şehir İmar Planı’nın da bele-

diye meclisinde o yıl kabul edildiğini 
de hatırlattı.

HALKEVİ SAĞLIK VE EĞİTİM 
ALANINDA HİZMET YAPTI

İl Halk Kütüphanesi’nde gerçek-
leştirilen sohbette ikinci konuşmacı 
Dr. Öğretim Görevlisi Gülsüm Ko-
çak da, Halkevi’nin sosyal, kültürel, 
spor ve sağlık alanında yaptığı faa-
liyetler hakkında bilgiler verdi. Eği-
tim, kültür ve yardım kurumları olan 
halkevinin bütün gayret ve çabaları-
nın halka yönelik olduğunu belirten 
Gülsüm Koçak, Konya Halkevi’nin 
de Türkiye’de ilk kurulan 14 halke-
vinden biri olduğunu söyledi. Koçak, 
daha çok eğitim ve sağlıkta ücretsiz 
halka çalışmalarda bulunarak mad-
di yardımlarda bulunan halkevinin 
kurslar açarak konferanslar düzen-
lediğini, köylerde sağlık taramala-
rı gerçekleştirildiğini ve Mevlana, 
Konya ile Selçuklu tarihinin önem-
sendiğini dile getirerek “Halkevi ka-
pandığı güne kadar sosyal yardıma 
devam etmiştir” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Seçimler yaklaşırken birçok yeni 
problem  ve çözüm yolları vaatler şeklin-
de gündemimize geliyor.

Tıpkı geçmiş seçimlerde olduğu 
gibi.

Şimdi yavaş  yavaş seçim stratejileri 
ve sorunlara bakış açısı değişiyor.

Büyükşehir yasasının ikinci seçim sı-
navı olması ile bu değişimin önemi daha 
da artıyor.

İlkinde eski sisteme göre dü-
şündük, vaatler ona göre yapıldı, 
uygulama yeni sisteme göre oldu.  
Bu birçok aksaklıklara sebep olsa da 
sanırım bu seçimde sistem daha bir 
oturacak.

İnşallah bu seçimde mahalleleri 
üvey evlat konumuna getiren  mevcut 
aksaklıklar da giderilir.

Ancak hala olaylara yaklaşım  da 
uzun vadeli bütünsel planlar yerine kısa 
vadeli günlük çözümlerle iş kotarılma 
şeklinde oluyor.

Açıklanmaya başlanan projeler ümit 
vaat etse de hala eski alışkanlıkların de-

vam ettiğini görüyoruz.
Belki önümüzdeki günleri bu konu-

ların yoğunlukla tartışıldığı yıl olacak.
Konya belki de Anadolu’daki büyük 

şehirler içerisinde en hızlı organize olan 
ve çözüm üreten büyükşehir diyebilirim. 

Ona rağmen gidecek çok yol var.
Mersin gibi il merkezi  doğuda olan, 

batıya doğru ince uzun yerleşimlere 
sahip büyükşehirler  ya da doğal olarak 
dağınık büyükşehirler  kolay organize 
olamadılar. 

Bu coğrafi dezavantaj  da çözüm 
üretmede yavaş dönüşümde  etkili oldu.

En çok köy ve belde iken mahalle 
konumuna düşen bölgelerde sıkıntılar 
kendini artan oranda kendini hissettirdi.

Bunda  seçilen muhtarların da rolü 
var.

Eski alışkanlıklara göre seçilen 
muhtarların  ana belediyeler ve devletle 
düzenli ilişki geliştirememeleri sorunların  
önemli kaynağı.

Sorunları  doğru analiz edememe,  
çözümleri  ifade edememede  merkezin 

mahalleyi ve sorunlarını 
doğru algılayamasında 
etken oldu.

Doğru talep ve za-
manlama olamayınca 
bütçeden mahallelerin 
pay alması çok alt düzey-
de oldu.

Bazı ısrarlı ,uyanık 
muhtarlar hizmet almayı 
becerebilse bile yasanın 
ruhuna uygun katma de-
ğer üretilemedi.

Bunda  mahallerdeki seçimlerde 
akılcı tercihlerin yerini hala eski duygusal 
tercihlerin olması.

Kabilecilik, mahallecilik gibi grupsal  
bakış açıları kadar kin nefret  gibi duy-
gusal  tercihler memleketin geleceğinin 
düşünülmesinin önünde engel teşkil 
etmiştir.

Şimdi bütün bunlardan bir ders çı-
karıp, gerek halk gerekse seçilenler ola-

rak doğru analizler yapıp ve 
çözümler üretmeliyiz.

Bunun için ; 
Mahalleler;
Doğru sorunları tespit 

edebilecek,
Sorunların doğru ana-

lizini yapabilecek,
Büyükşehir ve ilçe 

bütçelerine uygun projeleri 
hazırlayabilecek,

İlçe , büyükşehir ve 
hükümet ile uygun sürekli bir iletişim 
kurabilecek,

Ve bunları  yapılabilirlik analizi yapıl-
mış şekilde düzenleyebilecek adaylarla,

Yönetimin karşısına çıkılmalı.
Büyükşehir ve İlçe belediyeleri de;
Bu talebi şehrin genel bütçesine uy-

gun ve uzun vadeli planları ile uyumlaştı-
rarak uygulamalı,

İlin yapısına uygun bölgesel organi-
zasyonlar kurarak bölge ile iletişimi güçlü 

hale getirmeli,
Muhtarlar bölge ile ilgili meclis gö-

rüşmelerinin doğal üyesi olmalı,
İl’de bulunan mahallerin  yapılarına 

göre gelişim yönü tespit edilip, uzun orta 
ve kısa vadeli programlar,  gerek yerel 
yönetici gerek halk ile paylaşılmalı.

Halk gelişmelerle ilgili daha detaylı 
bilgilendirilmeli,

İlçe ve büyükşehir belediyeleri hiçbir 
zaman, kendilerine iletilen  sorunu;  bizim 
alanımız değil diyerek sahipsiz bırakma-
malı. Sonuçta biz hem ilçenin hem ilin 
mahallesiyiz.

Biliyoruz ki,  mahallelerimizin;  hem 
ulusal hem de dünya çapında olabilecek,  
gerek tarımsal, gerek turizm,  gerekse 
sanayi alanında potansiyelleri var. Bunla-
rı hep beraber ortak akıl ile düzenleyerek 
2020 bütçesi ile beraber harekete geçire-
biliriz..

Eğer akılcı davranabilirsek bölgeleri-
mizin doğal yapıları bozulmadan potan-
siyelini harekete geçirebiliriz .

Özellikle eğitim, iş imkanları daha iyi 

bir gelecek için köyden kente doğru  göç 
de engellenmiş olacaktır.

Tarımımız için kriz çanları çaldığı 
zamanımızda  bu bakış açısı çok daha 
önem arz etmekte.

Elbette bu çalışmayı başlatmak uy-
gulamaya geçirtmek biz seçenlerin so-
rumluluğu.

Eğer bölgenin gelişmesini bir kenara 
bırakıp, liyakati, ehliyeti tecrübe ve bilgiyi 
göz ardı ederek, duygusal  tavırlarla ter-
cihlerimizi yaparsak, elbette bunun so-
nucuna da katlanan biz olacağız.

Mahallelerimizi sağlıklı bir şekilde 
geliştiremezsek şehirlerimiz de düzenli 
gelişemeyecektir.

Göç devam edecek.
Gelir, eğitim, gelişme ve yaşam ada-

letsizliği devam edecek, güzelim doğal 
alanlarımızın yok pahasına elden çıkması 
önlenemeyecektir.

Sorumluluk hepimizin,
Layık olduğumuzla yönetilecek isek, 

layık olduğumuzu seçmemiz lazım.

MAHALLELER;PROBLEMLER VE ÇÖZÜM  PROJELERİ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 
işletilen yüksek hızlı trenlerle (YHT) 
geçen yılın sonuna kadar 44,8 mil-
yon kişi yolculuk yaptı. TCDD Taşı-
macılık AŞ’den alınan bilgiye göre, 
Türkiye’de 2009’da Ankara-Eskişe-
hir hattıyla yüksek hızlı tren işletme-
ciliğine geçilirken, 2011’de Anka-
ra-Konya, 2013’te Eskişehir-Konya, 
2014’te Ankara-Eskişehir-İstanbul 

ve Konya-İstanbul seferleri başladı.
Böylece, birçok kente günübir-

lik seyahat mümkün hale gelirken, 
Ankara ve İstanbul’dan Kütahya, 
Tavşanlı, Afyonkarahisar, Deniz-
li, Karaman, Antalya ve Alanya’ya 
YHT ve otobüs ya da konvansiyonel 
tren bağlantılı kombine taşımacılık 
imkanı sağlandı.  Ankara-Eskişehir 
hattında geçen yıl 1,4 milyon, An-

kara-Konya hattında 2,2 milyon, 
Ankara-İstanbul (Pendik) hattında 
3,2 milyon, Konya-İstanbul (Pendik) 
hattında ise 1,2 milyon olmak üze-
re 8 milyon yolcu YHT ile seyahati 
tercih etti.

Ankara-Eskişehir hattında 16,6 
milyon, Ankara-Konya hattında 13,3 
milyon, Ankara-İstanbul (Pendik) 
hattında 11,4 milyon, Konya-İstan-

bul (Pendik) hattında da 3,5 milyon 
olmak üzere geçen yılın sonu itiba-
rıyla 44,8 milyon kişi yolculuk yap-
tı. Bugüne kadar bin 213 kilometre 
YHT hattı işletmeye alındı. Bin 870 
kilometre YHT ve bin 290 kilometre 
hızlı demir yolu hattının inşası sürü-
yor. Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas 
arasında YHT hattı yapım çalışmala-
rı da devam ediyor.  n AA

Aksaray’da drift yapan 
sürücülere ceza yağdı

Karaman’da jandarmadan 
tarihi eser operasyonu

Aksaray’da otomobil ile drift 
yapan iki sürücüyü sosyal medya 
üzerinden tespit eden polis, her 
2 araç sürücüsüne toplam 10 bin 
255 TL para cezası keserken, araç-
lar 60 gün trafikten men edilerek 
sürücülerin ehliyetleri de 60 gün 
alındı. 

Aksaray’da otomobil ile drift 
yapan 2 sürücü polis tarafından 
sosyal medya üzerinden tespit 
edildi. Bir petrol istasyonu içeri-
sinde drift yaparken kendisini ka-
meraya çektiren sürücü, çekilen 
drift görüntülerini sosyal medya 
üzerinden paylaştı. Bir diğer drift 

görüntüsü de sosyal medya üze-
rinden paylaşıldı. Hafif ticari araçla 
kar üzerinde drift yapan sürücü, 
araçları ve önündeki bir yayayı hiçe 
sayarak defalarca drift yaptı. Sosyal 
medya üzerinden araç plakalarını 
ve sürücülerini tespit eden Aksa-
ray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Tescil ve Denetleme Şubesi ekip-
leri, otomobile 5 bin 10 TL, hafif 
ticari araca ise 5 bin 245 TL ceza 
kesti. Diğer yandan araçlar 60 gün 
trafikten men edilirken, her 2 sü-
rücünün de ehliyetlerine 60 günlü-
ğüne el konuldu.
n İHA

9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili TCDD Genel Müdürü Duran 
Yaman savcılığa verdiği ifadede makasçıyla hızlı tren makinistini sorumlu tuttuğu ileri sürüldü

Makinist ve makasçı
sorumlu tutuldu!

Ankara’da 9 kişinin yaşamını 
yitirdiği yüksek hızlı tren kazasına 
ilişkin soruşturma, kazadan 4 gün 
önce bölgedeki tren trafiğini de-
ğiştiren TCDD Bölge Müdürü Du-
ran Yaman’ın, savcılık tarafından 
şüpheli olarak alınan ifadesi ortaya 
çıktı. Yaman, kazadan tren teşkil 
memuru (makasçı) ve hızlı tren ma-
kinistinin sorumlu olduğunu ileri 
sürdü.

Ankara-Konya seferini yapan 
yüksek hızlı tren ile raylarda kont-
rol için bulunun kılavuz trenin, 13 
Aralık 2018 tarihinde çarpışması 
sonucu meydana gelen kaza ile il-
gili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından başlatılan soruşturma 
sürüyor. Kazada sorumlulukları bu-
lunduğu gerekçesiyle tutuklanan 
makasçı Osman Y., hareket memu-
ru Sinan Y. ve kontrolör Emin E’nin 
dışında, şüpheli sıfatıyla TCDD Böl-
ge Müdürü Duran Yaman, YHT Gar 
Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz ve 
YHT Gar Bölge Müdürlüğü Trafik 
ve İstasyon Yönetimi Servis Müdü-
rü Ünal Sayıner’ın ifadelerinin alın-
dığı ortaya çıktı.

KILAVUZ TREN NORMAL 
GÖREVİNDEYDİ

İfadesi ortaya çıkan TCDD Böl-
ge Müdürü Duran Yaman, hızlı 
tren ve kılavuz trenlerin trafik dü-
zenleme yetkisinin Ankara YHT 
Gar Müdürlüğünün sorumluluğun-
da olduğunu belirterek, “Kılavuz 
tren normal görevindeydi. Bununla 
ilgili görevlendirme yazısı vardır, bu 
görevlendirmeyi TCDD Taşımacılık 
Anonim Şirketi yapar. Olay günü 
kılavuz tren yol kontrolü görevini 
ifa etmekteydi. Programda belirti-
len hat görevi dışına çıkmamıştır. 
Kılavuz trenin kaçta hareket ettiği-
ni hatırlamıyorum; ama kayıtlarda 
mevcuttur. Kılavuz trende bulunan 
makinistle, kumanda merkezi kura-
ma ait GSM-R hattında görüşürler 
ve bu kayıt altına alınır. Kumanda 

merkezi ile makinistin başka bir hat 
cep telefonu ya da uydu üzerinde 
görüşüp görüşmediğini bilmiyo-
rum” dedi.

TREN TEŞKİL MEMURU VE HIZLI 
TREN MAKİNİSTİNİ SUÇLADI
Kazadan sonra olay yerinde 

inceleme yaptığını belirten Duran 
Yaman, “İncelemede, kazanın tren 
teşkil memurunun (makasçı) 2’nci 
hattı 1’inci hatta bağlaması gereken 

makası bağlamadığını, bağlamama-
sına rağmen hareket memuruna te-
minat vermesi sonucunda meydana 
geldiğini tespit ettim. Bahse konu 
hızlı tren makinistinin, 1’inci hatta 
gitmesi gereken makasın bağlan-
maması sonucu 2’nci hatta gittiğini 
bariz şekilde bilmesi gerekir. Ve bu 
durumu kumanda merkezine acil 
bir şekilde bildirmesi gerekir. Ancak 
kayıtları henüz inceleyemediğim-

den dolayı bildirip bildirmediğini 
net olarak bilmiyorum. Bildirme-
diyse neden bildirmediğini bilmiyo-
rum. Kaza bu şekilde meydana gel-
miştir. Bu kazanın olmasında bölge 
müdürü olarak benim herhangi 
bir kabahatim ve kusurum yoktur. 
Bana bağlı 829 personel ve birçok 
müdürlük vardır. Ben denetimleri-
mi müdürler aracılığıyla gerçekleş-
tiririm” diye konuştu.  n DHA

Karaman’da jandarmanın bir 
evde yaptığı aramada, Bizans dö-
nemine ait olduğu değerlendirilen 
227 adet bronz sikke, 7 adet tarihi 
obje ile ruhsatsız tabanca ve tüfek 
ele geçirildi. 

Alınan bilgiye göre, Karaman 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 
bir duyum üzerine K.D. (54) isim-
li şahsın köyde bulunan evinde 
mahkeme kararıyla arama yaptı. 

Yapılan aramada Bizans dönemi-
ne ait olduğu değerlendirilen 227 
adet bronz sikke, 7 adet tarihi obje, 
ruhsatsız 2 adet tabanca ve 1 adet 
tüfek ile birlikte metal arama de-
tektörü ele geçirdi. Ele geçirilen 
malzemelere el konulurken, K.D. 
gözaltına alınarak hakkında yasal 
işlem yapılmak üzere İl Jandarma 
Komutanlığına götürüldü.
n İHA

YHT’lerde taşınan yolcu sayısı 45 milyona yaklaştı
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Müzeler eğitimde daha aktif kullanılacak Seydişehir’in tanıtımı için pul bastırıldı

AB Erasmus+ 201 Okul Eği-
timi Stratejik Ortaklar Projesi 
kapsamında Türkiye, Yunanistan, 
İspanya, İtalya, Slovenya ve Po-
lonya’dan ortakların olduğu “In-
tegration of Museumsinto School 
Education” (Okul Eğitimine Müze-
lerin Entegrasyonu Projesi)’nin 09, 
10 ve 11 Ocak 2019 tarihlerinde 
yapılacak açılış toplantısına ait ba-
sın açıklaması, 09 Ocak 2019 ta-
rihinde Konya Dedeman Hotel’de 
gerçekleşti.  Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün koordinesinde yü-
rütülecek projeye dair açıklama 

yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mu-
kadder Gürsoy, projenin amacını 
“okul eğitimine müzelerin enteg-
rasyonu ile öğrencilerin ders konu-
larını yaparak yaşayarak müzeleri 
daha faal kullanmaları ve coğrafya, 
tarih, sanat alanlarında eğitimcile-
re uygulayabilecekleri bir eğitim 
programı oluşturulması” olarak 
niteledi.  Projenin 2018 yılı baş-
vuru döneminde Türkiye Ulusal 
Ajansı tarafından kabul edildiğini 
ifade eden Gürsoy, koordinatör 
olarak projenin hedef ve amaçla-
rına ulaşması için kültürlerarası 

yenilikçi bir anlayış geliştirilme-
sini hedeflediklerini de sözlerine 
ekledi.  Tüm misafirleri, ülkemiz-
de ve Konya’da misafir etmekten 
duydukları memnuniyeti de dile 
getiren Gürsoy, burada temeli atı-
lacak dostlukların yeni projelere de 
kapı açması temennisinde bulun-
du. Proje ortağı ülkelerden gelen 
temsilciler de Konya’da ve Türki-
ye’de bulunmaktan çok mutlu ol-
duklarını ifade ederek bu projenin 
ortaklar için çok faydalı olacağına 
inandıklarını söylediler. 
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi ilçenin 
tanıtımına katkı sağlamak amacı 
ile pul bastırdı.

Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Seydişehir’in tanıtımı için 
farklı çalışmaları hayata geçirdik-
lerini kaydederek  kurumsal posta 
gönderilerinde kullanılmak üzere 
pul bastırdıklarını söyledi. Seydi-
şehir Belediyesi olarak kutlama ve 
tanıtım amaçlı çalışmalarda  gön-
derilen postaların üzerine yapıştı-
rılmak üzere  Seydişehir’e özel pul  
bastırıldı.  Tarihi, Seyidharun Ca-
mii ve Kuğulu Mesire alanının yer 
aldığı  posta pulu sayesinde Sey-
dişehir’in tanıtımı yapılacak.   Sey-
dişehir’in tanıtımı yapılması üzere 
basılan posta pulları Seydişehir 
PTT Müdürü Serap Güner tara-
fından Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal’a makamında takdim edildi. 

Seydişehir’in tanıtılması ama-
cı ile Seydişehir Belediyesi adına 

pul bastıklarını kaydeden Güner, 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a 
yaptığı çalışmadan dolayı teşekkür 
etti. 

Şehir dışı posta gönderilerinde 
kullanılmak üzere böyle bir çalış-
ma yapıldığını kaydeden Başkan 
Tutal; “ilçemizin tanıtımı nokta-
sında çalışmalarımız devam edi-
yor. Seydişehir’in simgesi haline 
gelen Seyidharun Camii ve Ku-

ğulu Mesire alanımızın tanıtımını 
bu şekilde her bölgede yer alsın 
istedik. Seydişehir PTT Müdürlü-
ğümüz bize bu konuda  yardımcı 
oldu. Ben kendilerine teşekkür 
ediyorum.Şehir dışı  posta gön-
derilerimizde Seydişehir’in tanıtı-
mında önem arz eden pullarımızı 
kullanarak tarihimizi ve doğal gü-
zelliğimizi tanıtmış olacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, kar yağışının 
etkisiyle yiyecek bulmakta zorluk 
çeken sokak hayvanları için düzenli 
olarak gerçekleştirdiği besleme ça-
lışmalarını arttırarak sürdürüyor. 

Karatay Belediyesi ilçenin çe-
şitli noktalarına yerleştirilen kedi 
ve köpek besleme istasyonu ile so-
kak hayvanlarını yaşama bağlıyor. 
Konuyla ilgili bilgi veren Karatay 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü yetkilileri; Karatay’ın muhtelif 
mahallelerinde 24 adet köpek, 12 

adet kedi besleme istasyonu ve 200 
adet kuş evi bulunduğunu ifade etti. 
Karatay’ın muhtelif mahallelerinde 
haftanın belirli günlerinde 1,5 ton 
köpek maması, 150 kilogram kedi 
maması dağıtıldığını aktaran yetki-
liler, karlı havalarda ise kuşlar için 
buğday dağıtılarak yaşam müca-
delelerine destek verdikleri söyle-
di. Yetkililer, “Hava sıcaklıklarının 
düşmesi en çok hayvanları etkiliyor. 
Yiyecek bulamayan hayvanlar don-
ma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. 

Biz sokak hayvanlarının bu duruma 
düşmemesi için yiyecek ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz” dedi.

 HEPİMİZ SOKAK HAYVANLARINA 
KARŞI DUYARLI OLMALIYIZ

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli; hava sıcak-
lıklarının dondurucu seviyelere 
kadar düştüğü bu günlerde so-
kak hayvanlarına karşı hepimizin 
duyarlı olması gerektiğini belirtti. 
Başkan Hançerli, Karatay Beledi-
yesi’nin kış şartlarının ağır geçtiği 

dönemlerde sokak hayvanları için 
bıraktığı yiyecek miktarını daha 
da arttırdığını söyleyerek; özellikle 
kış aylarında havaların soğuması 
ve olumsuz hava şartları karşısın-
da yaşam mücadelesi veren sokak 
hayvanlarının beslenmesine yö-
nelik bu tür çalışmalarına büyük 
önem verdiklerini ve her canlının 
yaşam hakkına saygı duymanın 
hepimizin önceliği olması gerekti-
ğini vurguladı.
n HABER MERKEZİ

‘Medyanın güçlü olması 
oldukça önemlidir’

Başkan Tutal hasta ve 
yaşlıları yalnız bırakmıyor

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, fırsat buldukça il-
çedeki yaşlı ve hasta vatandaşları 
her hafta ziyaret etmeyi ihmal et-
miyor. 

Başkan Tutal’ın Alaylar 2 Ma-
hallesinde ikamet eden Mevlüt 
–Saniye Benzeli ve İsmet-Dursun 
Çavdar ailesini ziyaretine eşi Me-
lek Tutal’da eşlik etti. Başkan Tu-
tal, bu hafta Ulukapı Mahallesinde 
yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşla-
rın evlerine giderek onlara moral 
verdi.  İlk olarak Mevlüt Benzeli 
(88),Saniye Benzeli (84) çiftini ev-
lerinde ziyaret eden Başkan Tutal, 
günün anısına çeşitli hediyeler 
verirken, ziyaretlerin de yaşlı ve 
hasta vatandaşlarla sohbet ederek 
hayır dualarını  aldı. Evlerinde zi-
yaret ettiği, ailelerin  ihtiyaçlarını, 
isteklerini, hal ve hatırlarını soran 
Belediye Başkanı Tutal, “Sizlerin 
hayat tecrübeleri de bizler için çok 
önemli. Hayatımızın her alanında 
sizlerin duasına, destek ve tec-
rübelerine ihtiyaç duymaktayız. 
Sizler bizim her zaman başımızın 
tacısınız. Bazen erkek kadına , ba-
zende hanımlar erkeklere bakıyor 
ama sizde durum farklı bu yolu 
beraber yürürken elimizden tu-
tacağız. Ne zaman bizlere ihtiyaç 
duyarsanız telefonumuz 24 saat 
açık, arayıp yardım isteyebilirsiniz, 
ben ve çalışma arkadaşlarımız her 
zaman size hizmet etmeye hazırız” 

dedi. Eşinin geçirdiği kalp rahatsız-
lığı ve diz ameliyatı sonrası onunla 
kendisinin ilgilendiğini kaydeden 
ve duygusal anlar yaşayan  Mev-
lüt  Benzeli; yaklaşık on yıldır eşi-
me ben bakıyorum. Elhamdülillah 
şikayetçi değilim. Sadece camiye 
namaz kılmak için gidiyorum. Son-
ra eve geliyor ve eşimle ilgileniyo-
rum. Çocuklarımız var. Ama hepsi 
dışarıda. Kısmet meselesi. Sağ 
olsunlar bir telefonumuzla yanı-
mızda oluyorlar. Allah onlardan da 
sizden de razı olsun” dedi. Başkan 
Tutal’ın Alaylar 2 Mahallesinde ise 
ikinci durağı İsmet –Dursun Çav-
dar çiftini ziyaret etti. Alzheimer 
hastası olan İsmet Çavdar’ı(88) 
ziyaret eden Başkan Tutal,geçmiş 
olsun dileklerini ileterek Çavdar’ın 
durumu hakkında eşinden ve ço-
cuklarından bilgi aldı. Sağlığın 
önemli olduğunu kaydeden Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal; Gücü-
müz yettiği son nefesimize kadar 
mücadeleye devam .Hastalıkta, 
sağlıkta bizim için. Allah yardım-
cınız olsun. Bizler her zaman sizin 
hizmetinizdeyiz” dedi. Kendilerine 
ziyaretinden memnun kalan hasta 
yakınları ise ; “Başkanım Allah siz-
den razı olsun. Bizi unutmadınız, 
gelip hastamızı ziyaret ederek gön-
lünü aldınız. Allah yar ve yardımcı-
nız olsun” diyerek Başkan Tutal’a 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

TES-İş Konya Şube Başkanı 
Behçet Şenbilir, “ Tüm basın çalı-
şanlarının 10 Ocak çalışan gazete-
ciler gününü kutluyor. Tüm basın 
çalışanlarına başarılar diliyorum “ 
dedi.

Türk-İş Konfederasyonu çatısı 
altında sendikal faaliyetini sürdü-
ren TES-İş Konya Şubesi Başkanı 
Behçet Şenbilir, 10 Ocak çalışan 
gazeteciler günü münasebetiyle 
yayın8ladığı kutlama mesajında şu 
sözlere yer verdi.” Basın, bilgi pay-
laşımının, halkı bilgilendirmenin 
ve demokrasinin en önemli vasıta-
larından biridir. Halkın gerçekleri 
öğrenmesinde ve düşüncelerini 
ifade etmesinde de etkili bir araç-
tır. Türk basını, özellikle de mahalli 
basın, milli mücadele yıllarında ve 
15 Temmuz’da, milli duygulara hi-
tap  ederek, milli birlik ve beraber-
liğin sağlanması yönünde  görevini 
en iyi şekilde yerine getirmiştir. 
Medyanın güçlü olması, gerek ifa-
de özgürlüğünün temini, gerekse 
kamuoyunun istek ve taleplerinin 

doğru yansıtılması anlamında  bü-
yük  önem taşımaktadır.  Bundan 
dolayı gazetecilik, günümüzün en 
önemli  ve popüler mesleklerinin 
başında gelmektedir. Üstlendikleri 
her görevi, her koşulda  sürdür-
meye çalışan basın çalışanlarının 
bu görevlerini  günümüze  kadar 
güvenilir, ilkeli ve tarafsız bir şe-
kilde  başarı  ile  yerine getirmiş 
olmaları takdire şayandır. İlimizin 
kalkınmasında, sosyal, kültürel ve 
ekonomik anlamda gelişmesinde 
önemli katkılar sağlayan yerel bası-
nımızın  büyük bir  özveri içerisin-
de yerine getirdikleri görevlerini, 
bundan sonra da aynı duyarlılıkla 
devam ettireceklerine inanıyorum. 
Zor şartlar altında bile görev bilin-
cini kaybetmeyen, üstün gayreti 
ile habercilik anlayışından ödün 
vermeksizin fedakarca çalışan ga-
zetecilerimizin bu anlamlı gününü 
kutlar, İlimize ve ülkemize verdik-
leri hizmetlerinden dolayı teşekkür 
eder, başarılı çalışmalarının deva-
mını dilerim. n HABER MERKEZİ 

Konya Teknik Üniversitesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Savunma Teknolojileri Mü-
hendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), MEVKA arasında “Eğitimde Sosyal ve Bilimsel İşbirliği Uygulama Protokolü” imzalandı

Eğitimde işbirliği
Konya Teknik Üniversitesi 

(KTÜN), Konya İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, Konya Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB),Savunma Teknolo-
jileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 
(STM), Mevlana Kalkınma Ajansı 
(MEVKA) arasında, sosyal ve bilim-
sel iş birliğini gerçekleştirmeye yö-
nelik “Eğitimde Sosyal ve Bilimsel 
İşbirliği Uygulama Protokolü” imza-
landı.

KTÜN Rektörlüğünde düzenle-
nen protokol imza törenine, KTÜN 
Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Sel-
çuk Halkacı, Konya Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, Konya 
Sanayi Odası (KSO) Yönetim Ku-
rulu Başkanı MemişKütükcü, STM 
İş Geliştirme Daire Başkanı Ahmet 
Salih Erdem, MEVKA Genel Sekre-
ter Vekili Savaş Ülger katıldı. Pro-
tokol kapsamında, Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin ihtiyaç duyabileceği hiz-
met içi eğitim, öğretim süreçlerinin 
değerlendirilmesi, öğretim prog-
ramının zenginleştirilmesi, semi-
ner ve projelerin nitelik yönünden 
geliştirilmesi veya eğitim öğretim 
desteği sağlanması konularında 
KTÜN ve STM tarafından uygun 
görülen şartlarda uzmanlık ve eği-
tim desteği sağlanacak. Bu çerçe-
vede, KTÜN öğretim üyelerince 
lisede taraflarca uygun görülecek 
koşullarda veri toplanabilecek ve 
araştırma yapılabilecek.

İki yıl sürecek protokolde, uz-
manlık desteğinin dışarıdan sağlan-
ması gerektiği durumlar ise MEVKA 
tarafından Teknik Destek Programı 
kapsamına alınacak. Protokol çer-
çevesinde ayrıca üniversite ve lise 
öğrencilerinin birlikte yapacakları 

organizasyonlarda OSB destek sağ-
layacak.

“PROJE VE DANIŞMANLIKLARIN 
ARTMASINI HEDEFLİYORUZ”
KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür 

Özçelik, törende yaptığı konuşma-
da, KTÜN’de STM projelerinde da-
nışmanlık yapan öğretim üyelerinin 
bulunduğunu belirtti.

Bu tür proje ve danışmanlıkla-
rın artmasını hedeflediklerini ifade 
eden Prof. Dr. Özçelik, “Bu konuda 
çalışmalarımız devam ediyor. Aynı 
şekilde KSO ve bağlı şirketleri ziya-
ret ediyoruz.

Bugün burada bir araya gelme-
mizin bir mevyesi olarak da daha 
önce ziyaret ettiğim Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile ortak iş birliği yapma çalış-
maları noktasında iş birliği protoko-
lünü imzalıyoruz.” dedi.

“PROJE, BİLGİNİN ÖĞRENCİLERE 
AKTARILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ”

STM İş Geliştirme Daire Başka-
nı Ahmet Salih Erdem, önemli bir 
protokolü imzaladıkları için duy-
duğu memnuniyeti ifade ederek, 
Savunma Sanayi Başkanlığının ön-
cülüğünde ilk olarak danışmanlık, 
platform ve entegrasyon projeleri, 
sonrasında ürünleşme yönünde 
gelişim gösteren bir kuruluş olduk-
larını aktardı. Erdem, “Gururla söy-
lüyorum ki savunma sanayisinde 
dünyada ilk 100’e girdik. Gemi ve 
büyük projelerle buna imza attık. 
İlk motivasyonumuz yerlilik ve eko-
sistemin entelektüellik seviyesinin 
yükselmesidir. Bugün imzaladığımız 
bu protokol, edindiğimiz bilgi ve bi-
rikimin öğrencilere kanalize edilme-
si açısından oldukça önemlidir.” diye 
konuştu.

“PROJE, ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ 
KATKILAR SAĞLAYACAK”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı 
MemişKütükcü, protokolün bir mo-
del oluşturmasını temenni ederek, 
projenin Türkiye’nin ihtiyacı olan 
mühendislik kapasitesinin oluştu-
rulması ve meslek liselerindeki öğ-
rencilere önemli katkılar sunacağını 
kaydetti. Konya Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, projeyle birlikte 
öğrencilerde yerli ve milli bilincin 
artacağına inandıklarını belirterek, 
protokolün hayırlı olmasını diledi.

MEVKA Genel Sekreter Vekili 
Savaş Ülger, öğrenciler için önemli 
kazanımları bulunan projenin pay-
daşı olmaktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Konuşmaların ar-
dından, taraflarca “Eğitimde Sosyal 
ve Bilimsel Uygulama Protokolü” 
imzalandı. n HABER MERKEZİ

Karatay’da sokak hayvanlarına yem bırakılıyor
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Yaban koyunları için yonca
kurtlar için sakatat bırakıldı

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu,
gazetecilerin gününü tebrik etti

Konya’da doğal alanda yaşam 
süren yaban hayvanlarına milli 
parklar görevlileri tarafından yem 
ve yiyecek bırakıldı. Alınan bilgiye 
göre, Doğa Koruma ve Milli Park-
lar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı 
Konya İl Şube Müdürlüğü ekiple-
ri, ağrı kış şartlarının devam ettiği 

Konya’da doğal alanda yaşam sür-
düren ancak açlık tehlikesiyle karşı 
karşıya olan yaban hayvanlarına 
sahip çıktı. Ekipler, yoğun kar ya-
ğışı münasebetiyle doğal ortamda-
ki yaban hayvanlarının aç kalma-
ması ve kış şartlarından olumsuz 
etkilenmemesi amacıyla çalışma 

başlattı. Çalışma çerçevesinde, 
Konya’da muhtelif doğal alanlara 
milli parklar görevlileri tarafından 
sakatat, yem ve yonca balyası bıra-
kıldı. Ekiplerin çalışmalarını bölge-
de olumsuz hava şartları sürdükçe 
devam ettireceği belirtildi.
n İHA

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu, 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü dolayısıyla mesaj 
yayımları. Prof. Dr. Cem Zorlu, 
“Basın, demokrasinin hakim ol-
duğu toplumların yaşamlarının 
sağlıklı bir şekilde sürdürülme-
sini sağlayan kurumların başın-
da gelmektedir. Kamuoyunun 
bağımsız temsilcileri olan ga-
zeteciler, halkın haber alma öz-
gürlüğünü sağlayarak demok-
ratik toplum düzenine hizmet 
ederler. Basın mensuplarının 
demokrasi, birlik ve beraberlik 
ruhu içerisinde hareket ederek 
üstlendikleri misyon toplumun 
refahı için oldukça önemlidir. 
Gazetecilik etik değerleri doğ-
rultusunda her türlü zor şart-
larda dahi, görevlerinin vermiş 

olduğu bu sorumluluk bilinciyle 
doğru ve tarafsız haber yapan 
gazeteci arkadaşlarımızın Ça-
lışan Gazeteciler Gününü kut-

luyor, tüm basın mensuplarına 
sevgi ve saygılarımı sunuyo-
rum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Kırşehir’in Boztepe ilçesin-
de sokak köpeklerinin saldırısı 
sonucu ağır yaralanan Sebahat 
Karaman (56), Kırşehir Ahi Evran 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ndeki tedavisinin ardın-
dan Konya’ya sevk edildi.

Olay, önceki gün Bozte-
pe’ye bağlı Çevirme Mahallesi’nde 
meydana geldi. Liseye giden kızını 

servise bindiren Sebahat Karaman, 
iddiaya göre, evine dönüş yolun-
da sokak köpeklerinin saldırısına 
uğradı. Çevredekilerin köpeklere 
müdahalesi sonucu kurtarılan Ka-
raman, başından, kollarından ve 
vücudunun çeşitli yerlerinden ya-
ralandı. Sebahat Karaman, çağrı-
lan ambulansla Kırşehir Ahi Evran 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki 
tedavisi tamamlanan Karaman, ile-
ri tetkik ve tedavi için Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne sevk 
edildi.

Sebahat Karaman’ı köpekle-
rin saldırısından kurtaran Yunus 
Gökbulut, sabah namazına kalkan 
annesinin kadının çığlıklarını duya-
rak kendisini uyandırdığını söyledi. 

Gökbulut, “Ayakkabılarımı giyip 
koşmaya başladım. Gittiğimde kö-
peklerin hepsi üzerindeydi. Bayağı 
kalabalık bir köpek grubuydu. Üs-
tünü falan parçalamışlardı. Eve gi-
dip battaniye getirdim. Ambulansa 
ve muhtara haber verdim. Sonra 
da Sebahat teyzeyi hastaneye kal-
dırdık” dedi.
n DHA

Ereğli Belediyesi’nin 
kar mesaisi sürüyor

Kar temizliği yapan
personele salep ikramı

Ereğli Belediyesi, yoğun kar 
yağışının ardından soğuk havala-
rında etkili olduğu ilçede merkez 
ve merkeze uzak mahallelerde 
buzlanmaya karşı çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Yoğun kar yağışının ardından 
sıcaklığın eksilerin çok altına düş-
mesiyle belediye ekipleri tarafın-
dan buzlanmayı en aza indirmek 
ve trafik akışını sağlamak için çalış-
malar yürütülüyor. Ayrıca ekipler, 
sokak hayvanlarını da unutmaya-
rak muhtelif yerlere yem bırakıyor. 

Çalışmalar hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan Ereğli Beledi-
ye Başkanı Özkan Özgüven, “Kar 
ve buzlanmayla mücadele nok-
tasında merkez ve merkeze uzak 
mahallelerimizde çalışmalarımıza 
aralıksız devam ediyoruz. Dondu-

rucu soğuğa rağmen gece gündüz 
demeden hummalı bir çalışma yü-
rüten personellerimize teşekkür 
ediyorum. Tüm çalışmalarımızın 
yanında sokak hayvanlarını da 
unutmuyoruz. Ekiplerimiz tarafın-
dan muhtelif yerlere bıraktığımız 
yemlerle onların da mağduriyeti-
ni ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 
Ereğlimizin beyaza büründüğü, 
kar yağışının yoğunluğu ve gece 
sıcaklıkların eksiklerin çok altında 
olduğu bu günlerde vatandaşla-
rımızın da tedbirli olmalarını ve 
sokak hayvanlarına karşı duyarlı 
olmalarını rica ediyoruz. Duyarlılık 
gösteren ve çalışmalarımızda biz-
lere destek veren tüm hemşehrile-
rimize teşekkür ediyorum” ifadele-
rini kullandı.
n İHA

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından MÜSİAD brifing salonunda düzenlenen programa MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka konuk oldu. Başkan Okka, MÜSİAD kültürü ve MÜSİAD’ın gençliğe katkılarını anlattı

Okka: Değerlerinizden
taviz vermeyin!

Çok sayıda Genç MÜSİAD 
üyesini katıldığı konferansta konu-
şan MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “2000 yılında 
temeli Konya’da atılan Genç MÜSİ-
AD, bugün önemli bir noktaya gel-
miştir. Türkiye’nin ve dünyanın en 
büyük ve en yaygın Genç işadam-
ları yapılanmasına dönüşen Genç 
MÜSİAD’ın bugünlere gelmesin-
de emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. MÜSİAD’ın en büyük 
değerlerinden biri olan Genç MÜSİ-
AD, bizim adeta göz bebeğimizdir. 

Geleceğimiz bizim gençlerimiz-
dir, en büyük beşeri sermayemiz 
de gençlerimizdir. Genç nüfusun 
potansiyeli ve enerjisi yüksektir. 
Gençlerimizi doğru yönlendirebi-
lirsek, yapamayacağımız hiçbir şey 
yoktur. Gençlerimizi doğru yönlen-
dirmemiz ve potansiyellerini ortaya 
çıkarmamız gerekiyor. Bunu da ger-
çekleştirebileceğimiz yerler oldukça 
azdır. 

Bildiğiniz gibi, millet olarak ya-
kın geçmişte bir 15 Temmuz trav-
ması yaşadık. Bu süreçte, bağımsız 
olmayan zihinlerin, yönlendirmeye 
açık iradelerin, sorgulamadan tabi 
olan robotlaşmış insanların toplum-
lar için ne büyük bir tehlike olduğu-
nu hep birlikte gördük. 15 Temmuz 
girişimini başarısız kılan en kritik 
etken ise, hiç kuşkusuz, o gece ba-
ğımsızlığına ve değerlerine yöne-
len saldırıyı fark ettiği anda, hiçbir 
yerden talimat beklemeden hür 
iradesiyle ve imanıyla, korkusuzca 
meydanlara dökülen Müstakil ruhlu 
insanların varlığıydı.

MÜSİAD, gençlerimiz için bir 
okuldur. Gençlerimizi iyi yetişti-

rebilmek için Genç MÜSİAD’a eli-
mizden gelen desteği sağlamaya 
devam edeceğiz. MÜSİAD da ge-
çirdiğiniz her bir dakika sizler için 
birer kazançtır. Burada geçirdiğiniz 
her bir dakikanın boşa geçmediği-
ni edindiğiniz tecrübeler ile ileride 
fark edeceksiniz. Önünüzde çok 
ciddi bir fırsat var. Özellikle kendi-

nizi geliştirme ve önünüze koydu-
ğunuz hedeflere ulaşma noktasında 
zamanınızı iyi bir şekilde değerlen-
dirmelisiniz. MÜSİAD’ın bütün im-
kânlarından da sonuna kadar fayda-
lanmalısınız. 

Dünyada teknoloji her an de-
ğişmektedir. Bu değişime çok hızlı 
ayak uydurmalı ve değişimi yaka-

lamalısınız. Ekonomimizi güçlen-
dirmek için ileri teknoloji ve katma 
değeri yüksek olan üretime geçil-
melidir. Bunları gerçekleştirebilmek 
için de donanımlı gençlerimizin bil-
gisine ihtiyacımız vardır.  Sizler her 
ne olursa olsun, hayatınız boyunca 
inandığınız değerlerden taviz ver-
memelisiniz. Doğru seçeceğiniz 
arkadaşlarınızla birlikte hareket 
etmelisiniz. Hayatınızda karşılaştı-
ğınız zorlukları birlikte üstesinden 
gelin. Ailenizle ve arkadaşlarınızla 
istişarelerde bulunun. Bunu sürekli 
hale getirmelisiniz. İstişareler hayr 
vardır. İstişaresiz karar almamaya 
çalışın. Unutmayın ki, inanırsanız, 
çalışırsanız ve azmederseniz mutla-
ka başarırsınız. Birlik ve beraberliği-
nizi bozmadan araştırmaya, geliştir-
meye, üretmeye devam edin” dedi. 

Programın sonunda MÜSİAD 
Konya Şubesi Gençlik Kurulu Baş-
kanı Safa Botsalı, MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka’ya 
hediye takdim etti. n HABER MERKEZİ

Konya’nın Akşehir İlçe Bele-
diye Başkanı Salih Akkaya, yoğun 
kar yağışının ardından ilçede te-
mizlik çalışması yürüten personele 
salep ikramında bulundu. 

Akşehir’de hafta başından 
beri etkili olan yoğun kar yağışı 
nedeniyle çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Akşehir Belediyesi kar 
temizliği ekipleri, karla mücade-
le çalışmaları kapsamında kaldı-
rımlardaki, cadde ve sokaklardaki 
karları temizleme çalışmalarına 
devam ediyor. Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, kar yağışın-
dan bu yana çalışmalarını şehrin 
çeşitli bölgelerinde aralıksız sürdü-
ren ekiplere teşekkür ederek kendi 
elleriyle sıcak salep ikramı yaptı. 

Başkan Akkaya, kar temizliği 
işinde çalışan tüm personele bu 
üstün performansları için teşekkür 
ederek, “Belediyemiz bünyesinde 
kaldırım temizliği yapan arkadaş-
larımızla beraberiz. Bu soğuk kış 
günlerinde sağ olsunlar arkadaş-

larımızda kaldırımları temizleyerek 
vatandaşlarımızın rahatça yolları 
kullanmalarına imkan vermek-
tedirler. Biz de bu soğukta onları 
yalnız bırakmayalım diye salep ik-
ram ederek içlerini ısıtalım istedik. 
Kendilerine daha güzel ve sağlıklı 
çalışmaları için kolaylıklar diledik. 
Allah razı olsun bütün ekiplerimiz 
gerçekten gayretli bir şekilde çalı-
şıyorlar. Bu soğuk günlerde sabah 
5 ile 6 gibi kaldırım temizliği, kar 
kürüme çalışmaları, yol tuzlama 
çalışmalarına başlayarak Akşehi-
rimizde ulaşımı rahatlamak nok-
tasında gayret ediyorlar. Bugüne 
kadar Elhamdülillah her hangi bir 
sıkıntı yaşanmadan bu işi devam 
ettiriyoruz. Akşehirimizde kar 
bereketli. Çok şükür ismiyle mü-
semma olarak ve Akşehir’imiz Ak 
Akşehir oldu. Bu beyaz bereket 
için de yüce yaratanımıza şükredi-
yoruz. İnşallah afetsiz, bol bereketli 
bir yıl diliyoruz” dedi.
n İHA

Köpeklerin saldırdığı kadın Konya’ya sevk edildi
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Göztepe’de ‘kanat’ 
rekabeti artıyor

Son olarak Huesca’da forma giyen Serdar Gürler’i ki-
ralayan Göztepe’de bu bölgede forma giyen oyuncuları li-
gin ikinci yarısında büyük bir forma savaşı bekliyor. Devre 
arası transfer sezonunu Huesca’dan Serdar Gürler’i alarak 
açan Göztepe’de kanatlarda oynayan oyuncular için for-
mayı kapmak bir hayli zorlaştı. Ligin ilk devresinde Halil 
Akbunar ile Yasin Öztekin’in forma giydiği sağ ve sol kanat 
için Serdar Gürler de forma almak için mücadele edecek. 
Teknik Direktör Kemal Özdeş’in performansından mem-
nun olduğu Gouffran da tıpkı diğer futbolcular gibi bu mev-
kide oynamaya başka aday olarak görünüyor. Bu isimlerin 
yanı sıra ilk yarıda gösterdiği performansla beklentileri 
karşılayamayan Tayfur Bingöl ile genç oyuncular Yalçın ile 
Samed de bu bölgeler için Teknik Direktör Kemal Özdeş’in 
alternatifleri arasında bulunuyor. n İHA

Antalyaspor’da iki 
futbolcu ile yollar ayrıldı

Antalyaspor’da Maicon Marques’in sözleşmesi kar-
şılıklı fesih edildi, William Vainqueur ise Fransa’nın AC 
Monaco takımına kiralandı. Antalyaspor, Maicon Marqu-
es’in sözleşmesinin karşılıklı fesih edildiğini, William Va-
inqueur ise kiralandığını açıkladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten 
yapılan yazılı açıklamada, “Sözleşmeli futbolcularımızdan 
William Vainqueur ve Maicon Marques ile ilgili transfer 
gelişmeleri yaşandı. 1.5 yıldır formamızı başarıyla giyen 
Maicon Marques ile karşılıklı olarak görüşülerek sözleş-
mesinin feshi yoluna gidildi. Çok ciddi sayılabilecek bir 
alacağından vazgeçen Maicon Marques’e verdiği hizmet-
ler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında 
başarılar dileriz. Diğer futbolcumuz William Vainqueur ise 
sezon sonuna kadar Fransa’nın AC Monaco takımına bir 
bedel karşılığında kiralandı. Kulübümüzle 2020 yılı Mayıs 
ayına kadar sözleşmesi bulunan Vainqueur’e de ligin ikin-
ci yarısında yeni takımında başarılar dileriz” ifadelerine 
yer verildi. n İHA

Galatasaray’da 
kalmak istiyorum

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano Filho, sa-
rı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu, kulübün sözleşmesini 
uzatmak istemesine olumlu yanıt vereceğini söyledi. Ma-
riano, Galatasaray’ın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü 
Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde yaptığı açıklama-
da, “Flamengo’nun bana ilgisi olduğunu duydum ama 
Galatasaray ile 1,5 yıl daha kontratım var ve ben burada 
kalmak istiyorum. Galatasaray’da mutluyum ve buradaki 
kontratımı tamamlamak istiyorum.” dedi. Ailesi ile İstan-
bul’da çok mutlu olduğunun ve Galatasaray’da uzun yıllar 
kalmak istediğinin altını çizen Mariano, “Kulüp sözleşme-
mi uzatmak isterse ben de uzatmak isterim. Tabii bu sa-
dece benim elimde değil. Kulübün düşüncesi çok önemli. 
Futboldan sonra ne yapacağımı ise düşünmedim çünkü 
önümde çok zamanım olduğunu düşünüyorum.” ifadele-
rini kullandı. n İHA

Keleş: Zidane gelirse yardımcısı olmayı kabul ederim!
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktö-

rü Hakan Keleş İHA’ya samimi açıklama-
larda bulundu. Roberto Carlos, Robinho, 
Cicinho ve Zidane’ın yer aldığı bir fotoğraf 
hatırlatılan Keleş, “Bu fotoğraftaki 3 kişi 
Sivas’ta yaşadı. Eğer Zinedine Zidane da 
Sivas’a gelirse, seve seve yardımcılığını 
yaparım” dedi.  Spor Toto Süper Lig’in 2. 
yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren 
Demir Grup Sivasspor’da Teknik Direktör 
Hakan Keleş, İhlas Haber Ajansı’na özel 
açıklamalarda bulundu. Belek’te havanın 
kendileri gibi iyi başladığını belirten Keleş, 
“Fakat şimdi biraz sıkıntı yaptı havalar. 
Ama biz Sivas’tan alışkınız bir sıkıntımız 
yok. İklim iyi diye geldik. İnşallah düzelir. 
Elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle ge-
çen sene başarımız vardı onun üstüne iyi 
transferler yaptık. Tamer hocayla uyum 
yakalayamadık. Görevi bana verdiler. 
İyi bir çıkış yakaladık, oyuncularla uyum 
sağladık. İkinci yarı hazırlıkları başladı. Ek-
siklerimiz var. 5 oyuncuyla yolları ayırdık. 
Takıma yeni oyuncular da gelecek. Onlar 
da uyum sürecini atlatacaktır. Önümüzde-
ki ikinci yarı iyi bir Sivasspor izletmek için 

çalışıyoruz. Giden oyuncuların yerine aynı 
bölgelere oyuncu alacağız” diye konuştu. 

“HEDEFİMİZ İLK 10 
İÇERİSİNDE KALABİLMEK” 

11 maçta 11 puan aldıktan sonraki 
süreçte iyi bir seri yakaladıklarını anlatan 
Hakan Keleş, “Bizi bu seri 24 puana ge-
tirdi. Hedefimiz olan 24 puanda tamam-
ladık. Önümüzde deplasman serilerimiz 
var. Onlardan iyi çıkıp bitirmek istiyoruz. 
Seriyi yakaladığımız sürece üstlere doğ-
ru çıkarız. Hedefimiz ilk 10 içerisinde 
kalabilmek” dedi. Avrupa hedefleri olup 
olmadığı sorulan Hakan Keleş “İlk 10 içe-
risinde her sayı var” ifadelerini kullandı. 
“ZİDANE’IN YARDIMCILIĞINI YAPARIM!” 

Real Madrid’de yaşanan bir gol se-
vincinin fotoğrafında yer alan Robinho, 
Roberto Carlos, Cicinho ve Zidane dört-
lüsünden 3’ünün Sivas’ta yaşadığının ha-
tırlatılması üzerine de konuşan Sivasspor 
Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Bir tek 
Zidane gelmedi. Ama o gelirse birlikte ça-
lışırız. Seve seve yardımcılığını yaparım, 
benim için hiç sorun değil” diye konuştu. 
n İHA

Hayali Türkiye’ydi!
Başakşehir’in yeni transferi Serdar Taşçı, ilk röportajını verdi. 31 yaşındaki 

futbolcu, kariyerinden Türkiye’den gelen tekliflere, Başakşehir’i seçmesinden 
futboldaki unutamadığı anlara kadar samimi açıklamalarda bulundu

Robinho transferinin ardından bir bomba daha patlatarak Almanya 
Milli Takımı’nda kaptanlık yapan Serdar Taşçı’yı kadrosuna katan Başak-
şehir’de, 31 yaşındaki savunmacı Antalya kampına katıldıktan sonra ilk 
röportajını İhlas Haber Ajansı’na verdi. Kariyerine Stuttgart’ta başlayan, bu 
takımda forma giydiği ilk sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşayan ve 
ardından Almanya Milli Takımı’nda forma giyip kaptanlık bandını da takan 
Serdar Taşçı, Türkiye’den birçok takımdan teklif almıştı. Türkiye’ye transferi 
bir türlü gerçekleşmeyen ve sonrasında Spartak Moskova’nın yolunu tutan 
başarılı savunmacı, Rusya’da oynadığı dönemde 6 aylığına Bayern Münih’e 
de kiralık olarak gitti. Rus ekibiyle sezon başında sözleşmesini fesheden ve 
6 aydır boşta olan Taşçı, Başakşehir’e transfer olmadan önce bireysel çalış-
malarla hazırlığını yapmış. Turuncu-lacivertlilerin Antalya kampına katılan 
ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelen yıldız oyuncu, hakkında bilinmeyen-
leri açıkladı. 

“YAZIN GELMEK NASİP OLMAMIŞTI, ŞİMDİ BURADAYIM” 
Başakşehir’e transferinin gerçekleşme hikayesiyle ilgili konuşarak söz-

lerine başlayan Serdar Taşçı, “Yazın Başakşehir’le görüşmemiz olmuştu. İlk 
kontak o zaman kurulmuştu. Yöneticiler, başkan ve hocayla görüşmüştük. O 
zaman nasip olmamıştı ama şimdi nasip oldu. 4-5 gündür buradayım, bundan 
2-3 gün önce görüşmeler başlamıştı, anlaştık, imzayı attım ve kampa geldim. 
Takımdaki ortam çok iyi. Burada aile ortamı var deniliyordu ve böyle olduğu-
nu gördüm. Başarı elde etmek istiyorsanız bu ortamı yakalamanız gerekiyor. 
Buna da burada şahit oldum. Herkes çok iyi karşıladı beni. Mutluyum burada 
olmaktan” ifadelerini kullandı. 

“HAYALİMDE HER 
ZAMAN TÜRKİYE VARDI” 

Uzun yıllar Stuttgart’ta forma giydiğini hatırlatan Serdar Taşçı, “Uzun 
süre Stuttgart’ta forma giydim. Sonra Spartak Moskova’da oynadım. Arada 
Bayern Münih’e gittim. Takım ismi vermeyeyim ama Türkiye’den çok tek-
lifler geldi. O dönemde şartlar uymadı. Hayalimde her zaman Türkiye’de 
oynamak vardı. Ya kulüple anlaşamadılar ya da benimle anlaşamadılar. 
Onun için nasip olmadı. Bu sefer transfer olduğum için memnunum” dedi. 

“DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMLARINDAN 
BİRİNDE OLMAK GURUR VERİCİYDİ” 

Kısa bir süre de olsa 6 aylığına Bayern Münih forması giyen Serdar 
Taşçı, bu dönemle ilgili de konuştu. Bu transferin iyi bir tecrübe olduğunu 
söyleyen Taşçı, “Bayern Münih macerası da iyi bir tecrübeydi. Burada çok 
maça çıkamadım. Rusya’da kışın büyük bir ara oluyor. Aralık ayından mart 
ayına kadar maç oynanmıyor. Ben de tam tatilden dönerken transfer ger-
çekleşmişti ve tam anlamıyla fit gitmemiştim Bayern Münih’e. Ama yine 
de dünyanın 3-4 kulübünden birisinde olmak tabii ki gurur vericiydi” açıkla-
masında bulundu. 

“KİTAP OKURUM, 
HER TÜRLÜ MÜZİĞİ DİNLERİM” 

Başamşehir’de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunun altını çizen Ser-
dar Taşçı, takımıyla birlikte önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi’nde boy gös-
termek istediğini belirterek “Şampiyonlar Ligi’nde oynamak her futbolcu 
için çok önemli. Ben 3-4 sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadım. Çok güzel 
bir duygu. İnşallah seneye bu ligde boy gösteririz amacımız bu. Bundan 
sonra ne olur, bunu tabii ki şimdiden söylemek zor” dedi. Boş zamanlarında 
kitap okuduğunu söyleyen Taşçı, dinlediği müzikle ilgili ise “Her türlü müzik 
dinlerim. Bu soru Almanya’da da çok sorulurdu. Türkçe de dinlerim, karışık 
müzik dinlerim. Ama sabit bir sanatçı ismi veremem” açıklamasını yaptı.
n İHA

Süper Lig’de üç haftalık 
program açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de ikinci devrenin üç maçlık 
programı açıklandı. Buna göre Atiker Konyaspor’un 
18.haftadaki  deplasmanda Erzurumspor karşılaşması 
20 Ocak Pazar günü saat 13.30 oynanacak. 19.haftadaki 
Antalyaspor maçı ise 27 Ocak Pazar günü saat 16.00’da 
olacak. Açıklanan programda 20.hafta deplasmanda oy-
nanacak olan Bursaspor maçının tarihi ise 4 Şubat Pazar-
tesi günü olarak belirlendi. n SPOR SERVİSİ 

Anadolu Kartalı hazırlık maçında kayıp
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor Antalya’da devam 

eden ikinci yarı hazırlıkları kapsamından dün Altınordu ile bir hazırlık maçı 
gerçekleştirdi. Yağmur altında oynanan karşılaşmayı Anadolu Kartalı 1-0 
kaybetti.

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor ikinci yarı hazırlık-
larını sürdürüyor. Antalya’da devam eden hazırlıklar kapsamında dün TFF 
1. Lig takımlarından Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen yeşil 
beyazlılar, karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Maçtaki tek golü Sefa Yılmaz kaydetti. 

Atiker Konyaspor karşılaşmaya kalede Ertuğrul ile başladı. Ferhat Öz-
türun, Fallou Diagne, Petar Filipovic, Opanasenko savunma dörtlüsü ile 
mücadele eden Anadolu Kartalı’nın orta sahasında ikinci yarı performansı 
merakla beklenen Hurtado da forma giydi. Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, 
Milosevic, Traore arta alanının öndü ise Adis Jahovic gol aradı. İlk yarıyı 
1-0 geride tamamlayan Konyasor 2. yarıya oyuncu değişiklikleriyle başla-
dı. Opanasenko, Jahovic, Filipovic, Traore, Hurtodo’nun yerine Amir, Ali 
Turan, Skubic, Ömer Ali, Yatabare oyuna dahil oldu. 71. Dakikada Volkan, 
Ferhat ve Milosevic’in yerine Zuta, Mücahit, Fofana oyuna girerken yeni 
transfer Zuta da görücüye çıktı. 

Karşılaşma 1-0’lık Altınordu üstünlüğü ile tamamlandı.  
n İHA



Metin: Bizim gibi kulüpler
artarsa Konya futbolu kalkınır

Konya Süper Amatör Küme ekip-
lerinden Meram Kara Kartallar Kulüp 
Başkanı Mustafa Metin açıklamalar-
da bulundu. Metin ‘Bizim gibi Kon-
ya’da 4 kulüp daha olsa Konya futbo-
lu Türkiye’de bir numara olur’ dedi.

YAPILANDIRMA KARARI YANLIŞ
Meram Kara Kartallar kulüp 

Başkanı Metin ve Teknik Direktör 
Faysal Bayramoğlu katıldıkları bir 
spor programında açıklamalarda 
bulundu. Meram Kara Kartallar ku-
lüp Başkanı Mustafa Metin, büyük 
kulüplerin içinde bulunduğu borç 
batağı ve Konya futbolunun geliş-
mesi adına atılacak adımlarla ilgili 
düşüncelerini paylaştı. Bankaların 
kulüplerin borçlarını ödeyecek olma-

sının hatırlatılması üzerine Metin, 
“Ben burada Konyaspor taraftarının 
düşündüğü gibi yapılanın yanlış ol-
duğunu düşünüyorum. Konyaspor 
zor günler geçirdi ve genç oyuncuları 
ile tekrar ayağa kalkarak bu günlere 
geldi. Şimdi İstanbul takımlarının 
bu şekilde borçlarının ödenmesi ve 
borçlarının yapılandırılması kararı 
yanlıştır. Onlar da altyapılarından 
genç oyuncuları çıkararak bu borç 
batağından kurtulsunlar. Sürekli dı-
şarıdan oyuncu alarak bir yere vara-
mazlar kendi altyapılarını güçlendir-
sinler” şeklinde konuştu.

BİZİM GİBİ TAKIMLAR 
OLSA 1 NUMARA OLURUZ

Mustafa Metin, Konya futbolu-

nun gelişmesi adına ise “Biz altyapı 
takımıyız. Şu an bizim gibi altyapıyla 
başlayarak ilerleyen yıllarda elindeki 
oyuncu profilinin uymasının ardın-
dan A Takım seviyesine çıkmak is-
teyen takımlar var. Amatörün geliş-
mesinin püf noktası da budur. Eğer 
kendi elinizdeki oyuncuları geliştirir 
ve A takım seviyesine çıkarırsanız 
daha iyi bir yere gelebilirsiniz. 

Şimdi bizi örnek alan takımlar 
var. Eğer Konya’da bizim gibi 4 takım 
daha olsun Konya futbolu Türkiye’nin 
bir numarası olur. Bu takımların çı-
karacağı oyuncularla Konya futbolu 
kalkınır, hem Konyaspor hem de 
Türk futbolu kazanır.” ifadelerini kul-
landı.

TRANSFERLERİMİZİ 
ALTYAPIDAN OLACAK

Süper Amatör Küme’nin ikinci 
yarısı hakkında da konuşan Mustafa 
Metin şöyle devam etti; “Biz sezon 
başında ikisi genç olmak üzere üç 
oyuncu transferi yapmıştık.

Kaleci Furkan, Tugay ve Gök-
han’ı almıştık. Ligin ikinci yarısı 
için Tugay için Ilgın Belediyespor’la 
Gökhan için de Kadınhanı Beledi-
yespor’la anlaştık. Şimdi ikisinin ye-
rine transfer düşünmüyoruz. Mevcut 
oyuncu kadromuza 4 tane de U17 
grubundan oyuncu takviye edeceğiz 
bu kadar. Bizim için transfer altyapı-
mızdan olacak.”
n SPOR SERVİSİ

Ömer Ersöz, gençlerin 
çalışmalarını takip etti

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Sel-
çuklu Gençlik Merkezi’nde şube müdürleri, gençlik lider-
leri ve personellerle biraraya gelerek kurumun yeni ya-
pılanması ile ilgili bilgiler vererek daha çok çalışıp daha 
geniş kitlelere ulaşılmasını temenni etti. Gençlik Merkezi 
Güzel Sanatlar Atölyesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri 
tarafından hazırlanan ülkemizin ve Konya’nın tarihi ve 
sanatsal fotoğraflarından oluşan dönem sonu sergisini 
ziyaret eden İl Müdürü Ömer Ersöz, Kod Adı 2023 projesi 
kapsamında gençlerin yapmış olduğu ürünleri inceleye-
rek faaliyetler halkında bilgi aldı. n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik Spor’da 
değerlendirme toplantısı
Konya Gençlik ve Spor il Müdürü Ömer Ersöz, antre-

nörlerle “2018 Yılı Değerlendirme, 2019 Yılı Planlama 
Toplantısı” yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev 
yapan antrenörlere yönelik düzenlenen Antrenör Değer-
lendirme ve Planlama Toplantısında antrenörlere branş-
larla ilgili çalışma programları ile İl Müdürlüğü bünyesin-
de gerçekleştirilen sportif faaliyetler, sosyal sorumluluk 
projeleri, ulusal ve uluslararası dereceler, gösterilen ge-
nel durum ve başarı değerlendirmesi ile ilgili konuların 
üzerinde duruldu. Antrenörlerin sorunlarını da dinleyen 
Ersöz, Konya sporunu her branşta zirveye taşımak için 
yapılacak gerekli çalışma, program ve ihtiyaçların belir-
lenmesi, sporu tabana yayacak uzun vadeli plân ve özel 
programlar ile sporun geliştirilerek yaygınlaştırılması ve 
sporun aktif bir yaşam tarzı haline getirilmesi gibi konu-
larda antrenörlerimiz ile karşılıklı görüş alışverişinde bu-
lundu. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basket’te 
ayrılıklar sürüyor

Maddi olarak zor süreçten geçen Türkiye Basketbol 
Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol’da oyuncular takım-
dan ayrılmaya devam ediyor. Mavi beyazlı takımda Bora 
Hun Paçun’un ardından Ahmet Ali Erdoğan ile de yollar 
ayrıldı. Selçuklu Basketbol Takımı’ndan yapılan açık-
lamada, “Teşekkürler Ahmet Ali Erdoğan. Oyuncumuz 
Ahmet Ali Erdoğan ile yaptığımız görüşmeler sonucu kar-
şılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Oyuncuya 
bugüne kadar takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı te-
şekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz” ifadelerine 
yer verildi. n SPOR SERVİSİ

Sarayönü Belediyespor, hücum hattını güçlendiriyor
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta mücadele eden Kon-

ya ekiplerinden Sarayönü Belediyespor’da devre arası 
transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil siyahlı takım ligin ikin-
ci yarısına daha güçlü bir kadro ile girebilmek için önem-
li transferlere imza attı. Kanat oyuncusu Kwah William 
Owusu ile forvet Bennet Ofori Ansu ile anlaşma sağlayan 
Sarayönü Belediyespor, Ganalı oyunculara imza attırdı. 
Bununla da yetinmeyen Konya ekibi, orta saha oyuncusu 
Ömer Kızıldağ’ı da renklerine bağladı. 1995 oyuncu alt 
liglerde tecrübesi ile dikkat çekiyor. Konya ekibinin diğer 
transferlerinden Kwah William Owusu ise daha önce İs-
rail 2. Lig takımlarından Leumit’te forma giyiyordu.

İLK YARIDA İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Sarayönü Belediyespor, üst sıraları hedeflediği ligde 

bu sezon istediği performansı gösteremedi. Yeşil be-
yazlılar, oynanan 12 karşılaşma sonunda 3 galibiyet, 5 
beraberlik ile 14 puan topladı ve 8.sırada yer aldı. Konya 
takımları arasında ikinci sırada yer alan Sarayönü Bele-
diyespor, ligin ikinci yarısına güçlü bir kadro ile başlaya-
rak üst sıralar hedefine ulaşmak istiyor. Yeşil siyahlılar, 
ikinci yarının ilk haftasını BAY geçecek ve 15.hafta ma-
çında Karaman Belediyespor’u konuk ederek devrenin 
startını verecek. n SPOR SERVİSİ
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Selçuklu’dan milli 
takıma 3 sporcu!

Selçuklu Belediyespor Kulübü masa tenisi branşında Konya tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Temsilcimiz 
Masa Tenisi Milli Takım aday kadrosuna 3 isim birden göndererek önemli bir başarıya imza attı  

Selçuklu Belediyespor Kulübü, 12-13 
Ocak tarihlerinde Ankara Mamak Spor 
Salonu’nda düzenlenecek olan U11 Mi-
nikler ve U13 Küçükler Milli Takım aday 
kadrosuna 3 sporcusu birden katılacak. 
Geçtiğimiz yıl ekim ayında düzenlenen ve 
445 sporcunun katıldığı Minikler-Küçük-
ler Milli Takım seçmelerinde, ilk 16’ya 
girme başarısı gösteren Efe Alaybeyoğlu, 
Alp Çelik ve Zafer Mertay Soydan önemli 
bir başarı elde ederek Konya tarihinde bir 
ilki geçekleştirmişti. Başarılarına bir yeni-
sini daha eklemek isteyen küçük sporcular 
12-13 Ocak tarihleri arasında 16 sporcuyla 
birlikte Milli Takım formasını giyebilmek 
için mücadele edecek. 16 kişiden oluşan 
aday kadroya 3 sporcusunu birden gönde-
ren Selçuklu Belediyespor kulüpler arasın-
da en fazla sporcu gönderen kulüp oldu. 
Temsilcimiz Konya tarihinde de bir ilki ger-

çekleştirerek Mili Takım aday kadrosuna 3 
isim birden göndermeyi başardı.  

SELÇUKLU BELEDİYESİ SPOR 
OKULLARINDAN YETİŞTİLER

Masa Tenisi branşında tarihi bir başarı 
elde ederek en iyi 16 sporcu arasına gir-
meyi başaran küçük sporcular, Selçuklu 
Belediyesi’nin Spor Okullarından yetişti. 
6-15 yaş arasında çocukların kayıt yaptı-
rabildiği ve binlerce çocuğu küçük yaşta 
sporla buluşturan Selçuklu Belediyesi 
Spor Okulları, altyapı faaliyetlerine büyük 
katkı sağlıyor. Küçük yaşta Selçuklu Be-
lediyesi Spor Okullarında masa tenisiyle 
tanışan Efe Alaybeyoğlu, Alp Çelik ve Zafer 
Mertay gelecekte daha önemli başarılara 
imza atacaklarının sinyalini veriyor.

FATİH ERDEN: GURURLUYUZ
Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa 

Tenisi Başantrenörü Fatih Erden, Küçük 

sporcuların elde ettikleri başarıdan dolayı 
gururlu olduklarını ifade etti. Erden yaptığı 
açıklamada, “Konya tarihinde bir ilki ger-
çekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Spor-
cularımızla birlikte haftanın yedi günü dört 
saat süren antrenmanlar yapıyoruz. 445 
sporcunun katıldığı Milli Takım seçmele-
rine Selçuklu Belediyespor Kulübü olarak 
9 sporcuyla katılmıştık ve 3 sporcumuzu 
aday kadro içerisine sokmayı başardık. 
Bazı çocuklarımız ilk kez katıldıkları için 
seçmelerde biraz heyecan yaşadılar. Biraz 
daha şanslı olsaydık birkaç sporcumuzu 
daha aday kadroya sokabilirdik ancak on-
lar içinde bu seçmeler tecrübe oldu diyebi-
liriz. Sadece 3 sporcumuz değil altyapıdaki 
tüm sporcularımızın şu anki gayretlerinden 
ve performanslarından memnunuz. Hepsi 
Selçuklu Belediyesi Spor Okullarından 
yetişen ve yaklaşık 2-3 yıl beraber olduğu-

muz çocuklar. Hepsi masa tenisi branşını 
çok seviyor ve özverili bir şekilde çalış-
malarını sürdürüyor. Bunların karşılığını 
da fazlasıyla alacaklarını düşünüyorum. 
Milli takım Aday kadrosuna çağrılan spor-
cularımız kategorilerinde Türkiye’nin en 
iyi 16 sporcusu arasına girmeyi başar-
dı. Şimdi bu çocuklarımıza milli formayı 
giydirebilmek için mücadele edeceğiz. 
İnşallah 12-13 ocak tarihlerinde düzenle-
necek olan maçlardan en iyi derecelerle 
ayrılarak sporcularımıza ve kulübümüze 
milli takım heyecanını yaşatmak istiyoruz. 
Hedeflerimiz daha yeni başlıyor. Bundan 
sonraki süreçte Milli takıma sürekli sporcu 
gönderecek bir alt yapıyı oluşturmayı he-
defliyoruz. Bu süreçte bizlere her zaman 
destek olan Selçuklu Belediye Başkanımı-
za, Kulüp Başkanımıza ve yöneticilerimize 
teşekkür ediyorum” dedi.  n SPOR SERVİSİ



Konyaspor’un Bosnalıları: Konya evimiz gibi
Atiker Konyaspor’un Boşnak oyuncuları 

Amir Hadziahmetovic ve Deni Milosevic, yap-
tıkları açıklamalarda Konya’da olmaktan çok 
mutlu olduklarını ifade etti. 

İki oyuncu takımda Balkanlardan gelen 
arkadaşlarının çok olmasının kendileri için çok 
olumlu olduğunu belirtti. Konyasporlu futbolcu-
lar Amir ve Milosevic’in Goal Türkiye’ye verdiği 
röportaj şu şekilde…

KONYASPOR’DA OYNAMANIZDAN 
SONRA NASIL BİR DEĞİŞİM YAŞADINIZ?
Milosevic: Hocamızın ve yardımcı hocala-

rımızın sayesinde hepimiz gelişim gösterdik. 
Burada kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Ola-
naklarımız iyi. Amir Hadziahmetovic ilk geldi-
ğinde genç bir oyuncuydu. Onu sahada gerçek 
bir oyuncu ve gerçek bir adam olarak görüyo-
rum. Sahada aldığı süre ile beraber kendisini 
geliştirdi. 

Bu gelişimde Aykut hocanın da payı var. 
Geçen sene bir sakatlık dönemi geçirdi ve bu 
dönemi güçlü karakteriyle aşmayı başardı.

AYKUT KOCAMAN’IN TAKTİĞİ 
SİZİN İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Milosevic: Aykut Kocaman çok iyi bir taktis-
yen ve çok iyi bir karaktere sahip. Oyuncularla 
çok iyi diyaloğa sahip. Aykut hoca oyuncular-
dan her daim maksimumu vermelerini istiyor. 
Ve biz de Aykut Hoca’nın bu istekleri için eli-
mizden geleni yapıyoruz

Hadziahmetovic: Birçok kaliteli hoca var ve 
Aykut Kocaman bunlardan bir tanesi. Çok de-
ğerli bir insan. Bizi maçlara çok iyi hazırlıyor. 
Tabii ki onun beklentilerini karşılaşmak da çok 
kolay olmuyor. Takım oyunu oynuyoruz ve za-
manı geldiğinde atağa hep birlikte çıkmamız, 
defansa da hep birlikte dönmemiz gerekiyor. 
Bunu elimizden geldiğinde yapmaya çalışıyo-
ruz. Bu kenetlenmenin de bize başarıyı getire-
bileceğini düşünüyorum.
SKUBİC HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Hazdiahmetovic: Bu koşuları yapan bir 
defans oyuncusu görmek gerçekten bizim için 
önemli. Çok değerli bir oyuncu

Milosevic: Skubic adeta ‘hayvan’ gibi ko-
şuyor. Yorulmuyor. Bu koşularını maç boyunca 
sürekli yapıyor. Ona sahip olduğumuz için çok 
şanslıyız. Sayesinde birçok gol atıyoruz. Po-
zisyon buluyoruz. Umarım bu şekilde devam 
eder.

KONYA SİZE NELER HİSSETTİRİYOR?
Milosevic: Konya’da mutluyum. Evimizde 

gibiyiz. Bajic gittikten sonra da Amir ile olan 
sıkı dostluğumuz da devam etti. Konya’da ol-
maktan çok mutluyuz.

KONYASPOR’DA BİR 
BALKAN KÜLTÜRÜ OLUŞTU…

Hadziahmetovic: Kendi dilimizden birçok 
oyuncunun olması bir avantaj. Burada 7 Balkan 
oyuncusu var ve bu sayede kendimizi evimizde 
hissediyoruz.

Milosevic: Amir’e katılıyorum. Aynı dili ko-
nuşmak bizim için büyük bir avantaj. Kendimizi 
bir ailenin parçası ve kardeş gibi görüyoruz. 
Bu durumun da Konyaspor’a bir avantaj olarak 
döndüğünü düşünüyorum. n SPOR SERVİSİ

RPS
‘2. bitirme şansımız var’
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman iddialı açıklamalarını sürdürüyor. Ligde puanların birbirine 

çok yakın olduğunu belirten Aykut Kocaman, “Konyaspor olarak sezonu ikinci sırada bitirme şansımız 
görünüyor. Olumlu tarafı bu ama puanlar çok yakın. Yani kötüye de dönebilir” ifadelerini kullandı

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da Antalya kampı sürüyor. Büyük umut 
beslenen ikinci yarı öncesi takımın son durumu-
nu değerlendiren Aykut Kocaman ligde puanların 
birbirine çok yakın olduğunu söyledi. İstanbul 
basınına açıklamalarda bulunan Kocaman, “Kon-
yaspor’un ligi ikinci bitirme şansı var” dedi.
‘DÖNÜŞÜMÜZÜ SAĞLAYAN UĞURLAMA OLDU’

“Bu seviyeye gelebileceğini belki Konyaspor 
da ben de hesaplamıyordum. Bu kadar güçlü bir 
bağ açıkçası ne Konyalılar da ne bende vardı. 
Profesyonel olarak çalışacağımız bir yer olarak 
görünüyordu. Ancak geçen dönemin kendi içinde-
ki sıkıntılarının coşkuyla sonlanması bunda etkili 
oldu. Kulüpçüyüz biz. Kulüplerin sağlam temeli 
olursa biz daha iyi koşulda çalışırız. Konyalılar 
da bunu anladı. Bizi anlayan bir yere bağlılığımız 
da arttı. Bu sevgiyi büyüteceğiz. Uğurlama zaten 
sıradışıydı. Ayrılıkları doğru yapamıyoruz, temel 
bir problem bu ama dönüşümüzü kolaylaştıran en 
önemli faktör uğurlamaydı. Duygusal olarak bizi 
bizden aldı bu. Konya eski bir şehir, büyük bir baş-
kent. Futbolda başarılı olmayı istiyor. Başarılı olup 
oralarda kalmayı istiyor. Biz de tüm tecrübemizle 
buna katkı vermeye çalışacağız. Umarım bizi bu 
kadar değerli kılan insanlara mahcup olmayız.” 

 ‘ALTYAPI İSRAF DEĞİL TASARRUF’
“Hem altyapıdan oyuncu yetişsin, hem pilot 

takım olsun, hem yıldızlar gelsin hem başarı gel-
sin. Var mı böyle bir dünya... Mesela geçmişe 
bakıldığında Ömer Ali, Selim Ay, Abdülkerim... 
Transfer yasağı olan dönemlerde şans buldular 
ve geldiler. Bunu politika haline getirirseniz ta-
kımda 10 tane en azından olacak demek ki... Real 
Madrid, Barcelona yapıyor bunu. Takımlarında 
10’ar tane altyapı oyuncusu var. Daha ötesi var 
mı! Buralara yapılan yatırımın israf değil tasarruf 
olduğunu görünce kurtuluruz.”

‘EŞİK ATLAMAK YIKIMA DÖNMEMELİ’
“Avrupa’ya gitmek şehir takımları için eşik at-

lamak sanılıyor. Ancak atlanıldığı sanılan bu eşik 
varolandan da kötüye götürebiliyor sizi, bu hiç 
hesaplanmıyor. Eşik atlama hali biriktirmekten 
geçer. Heves olarak kalırsa yıkıma döner. Şampi-
yonlukta da aynısı. Hazır olmadan, kaos içinden 
gelen şampiyonluk hocaya ve birkaç oyuncuya 
yarar. Şehir ve kulüp için ise yıkıma doğru gider. 
Bu yüzden Konyaspor olarak amacımız ikisini bir 
anda götürme geleneğine sahip olabilen bir takım 
oluşturabilmek.”
‘YABANCI KURALI SADECE TRANSFERİ ARTIRDI’

“14 yabancı kuralı gelirken düşünülen şeyle-
rin hiçbiri olmadı. Süslenmiş bir şey vardı ortada. 
Ancak konulan kriterler yerine getirilmedi. Hatta 
hemen kaldırıldı. Kulüpler kazan kaldırdı hemen. 
4. senesi bu yabancı kuralının. Defalarca bunu 
sordum; TFF bu konuda çalışma yaptı mı? 1 ya-
bancıdan 14’e kadar geldik. Ne gibi sonuçlar aldık. 
Bunun çalışması yapıldı mı? Biz konuşuyoruz ama 
bunun araştırmalarla kesinleştirilmesi gerekiyor. 
Ne biriktirdik! Karnımdan konuşuyorum, çünkü 
elimizde bir şey yok. Transfer yapma olağanımızı 
artırmaktan başka bir şeye yaramadı bu kural.”  

‘ŞAMPİYONLUK FIRSATI DOĞDU’
“1959’dan bu yana oynanan Süper Lig’de yeni 

bir şampiyonun çıkma ihtimalinin en güçlü olduğu 
dönemi yaşıyoruz. İki nedeni var bunun. Büyük ta-
kımların içinde bulunduğu mali kriz etkili. Bununla 
beraber 14 yabancı sayısını doğru kullanabilenler 
daha dengeli takımlar ortaya çıkardı ve iddialı 
hale geldiler. 6. şampiyonun çıkmasına en yakın 

dönem. Bu sene de Başakşehir özelinde çok ola-
sı bu. Mali problemler kolay çözülmüyor. Ayrıca 
borçları yaratan zihniyetin de ne kadar değişeceği 
merak konusu. Dolayısıyla bu süreç Konyaspor 
için de bir fırsat sunuyor. Biz bunu ne kadar değer-
lendireceğiz bakacağız.”

 ‘İKİNCİ OLMA ŞANSIMIZ VAR’
“Bu sene ilk 2 takımdan bir tanesi yüzde 90’ın 

üzerinde Başakşehir olacak. Ki bu şampiyonluk da 
olabilir, çok yakınlar bu kez. Büyük takımlardan 
bir tanesi çok ciddi bir çıkış yakalar ve Başakşehir 
kırılma yaşarsa elbet değişebilir de ama şu anlık 
durum bu. Şampiyonun altındaki 2. takım, 8. de 
olabilir. 8. takım 2. de olabilir. Yani bizim de Kon-
yaspor olarak sezonu ikinci sırada bitirme şansı-
mız görünüyor. Olumlu tarafı bu ama puanlar çok 
yakın. Yani kötüye de dönebilir. Biz tüm bunları 
göze alarak buralarda Avrupa’yı aramak istiyoruz. 
Takım için, şehir için bu eşik gerekiyor. Olursa 
direkt gruplara gitmek harika. İki kez Konyaspor 
bunun avantajını kullandı. Takım hırpalanmadan 
başlıyor. İki senelik bir birikim var. Oyuncu grubu 
biraz daha hedefi yükseltebilir ve grup aşamasın-
dan çıkmayı düşünebileceğimiz bir ortam oluştu-
rabiliriz.” 

‘YEMİNLİ KARŞI TARAFI 
ALLAH’A HAVALE ETTİM!’

“Orkun Yazgan’ın iletişim konusunda deste-
ğini alıyorum. Yapısal olarak bazı şeylerden uzak 
kalıyorum. İletişimin geldiği noktada bu mesleği 
yapıp bundan ayrı kalmak aşırı meydan okuma 
olur. Sosyal medyam yok, acaba ne yapabilirim 
diye düşünmeye başlamadım değil. Ancak şunu 
söyleyeyim. Beni anlamayanlara lafım olmaz, 
kendime suç bulurum. Anlaması gerekip de anla-
mak istemeyenler vahim. Yeminli karşı taraf denir 
buna. Medyanın içindeki insanlar da var bunun 
içinde. Artık Allah’a havale ettim onları. Bu haller 
beni üzüyor. Bu mesleğin bir mensubu olarak bu 
beni üzüyor. Bu biraz patolojik bir hal. Bu insanlar 
ülke sporunu aşağı çekiyorlar.” 

‘KENDİNİ AĞA SANANLAR 
UMRUMDA BİLE DEĞİL’

“Biz çok büyük paralar kazanıyoruz. İnsanlar 
sözlerimize değer veriyorlar. Böyle bir lütuf var. 
Para ve şöhret var. Sorgulanacağız tabii ki. On-
ların sorduklarını anlatmaya çalışacağız. Ancak 
boyut değişince umrumda değil kimse. Ben her 
basın toplantısında muhabirleri dikkatle dinledim 
ve cevap verdim. Öbür tarafta medyada kendini 
ağa gibi görenler umrumda bile değil. Boşa kürek 
çekerler. Önce insanız.” 

HOCA AYKUT KOCAMAN’IN 
BİR GÜNÜ NASIL GEÇİYOR?

“Teknik adam olarak günün birinci bölümünü 
kendime ayırıyorum. Yani öğlene kadarki kısmı 
bu. Kitap okuma, yürüyüş, spor... Sonrasında 
antrenmanlara dönüyoruz. Düzenlenen antren-
manlarla geçiyor. Sonrasında takım nereye gi-
diyor sorusunun cevabını aradığımız antrenman 
hazırlığı oluyor. Akabinde bu antrenmanlarda 
neler oldu, sağlık raporları neler gibi benzerlerini 
konuşuyoruz. Akşamları ise bizim için en değerli 
yer başlıyor. 

Oynanan maçın ayrıntılı analizi. Bu çok uzun 
sürüyor. Ailem dışındaki tüm sürecim yüzde 90 
futbolun etrafında dönüyor. Bu benim severek 
yaptığım bir iş. Dünyada neler oluyor? Buna da 
vakit ayırıyorum elbette. İzleyebildiğim kadar maç 
izliyorum.” 
n SPOR SERVİSİ
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