
‘Konya basınının seviyesi çok yüksek’ Desteklerle üreticiye nefes aldırdılar
10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü’nü unutmayan 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, gazetecileri akşam 
yemeğinde ağırladı. Başkan 
Altay yaptığı konuşmada, 
“Hem yayıncılık hem de 
içerik bakımından Konya ba-
sının seviyesi çok yüksektir 
kalitelidir” dedi. Programda 
Konya basınının temsilcileri 
Başkan Altay’a, tüm medya 
temsilcilerini biraraya getir-
diği için teşekkür etti. 
n HABERİ SAYFA 2’DE 

ZMO Konya Şubesi 
Başkanı Prof. Dr. 
Süleyman Soylu 
ve Altınekin Ziraat 
Odası Başkanı Bekir 
Kağnıcıoğlu,  Tarım 
ve Orman Bakanlığı 
tarafından Konya’ya 
yapılan 6,4 milyar lira 
destek ile Konya Şe-
ker tarafından çiftçiye 
yapılan 2 Milyar 262 
milyon lira kaynak ak-
tarımının çiftçiye nefes 
aldırdığını belirttiler. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Mustafa Ekmekçioğlu’nun acı günü 
Konya Gazeteciler Cemiye-
ti Başkavekili ve Ana-
dolu’da Bugün Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni 
Mustafa Ekmekçioğlu’nun 
annesi Remziye Ekmekçi-
oğlu 91 yaşında vefat etti. 
Merhume Remziye Ekmek-
çioğlu’nun cenazesi dün 
ikindi namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının 
ardından Üçler Mezarlığına 
defnedildi. n SAYFA 9’DA

03 Televizyonda taksit 
sınırı 9 aya çıkartıldı 05 Tedem’in bursluluk 

sınavına yoğun ilgi 06 Konya merkezli 
FETÖ operasyonu

BOSNA HERSEK’E
BİN YATAKLI YURT

SAĞLIK KURUMLARINI
VERİMLİ ÇALIŞTIRMALIYIZ

BEDEN SAĞLIĞI KADAR
RUH SAĞLIĞI DA ÖNEMLİ

Pekyatırmacı vatandaşla buluştu 

Prof. Dr. Mehmet Koç: 

REFORMERA’dan, beslenme uyarısı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Cuma Buluşmaları kapsamında Bosna Hersek Ma-
hallesi İbrahim Hakkı Konyalı Caminde vatandaş-
larla bir araya geldi. Bölgeye yapılan projeye deği-
nen Pekyatırmacı, “250 oda ve bin yatak kapasiteli 
öğrenci yurdu bölgede barınma ihtiyacına önemli 
bir eksiği kapatmış olacak” dedi.

Çumra’da sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Devletimiz, 
bizlere her türlü fedakârlığı yaparak çok güzel bir 
bina teslim etmiş durumdadır. Bizlerin üzerine dü-
şen de sorumluluk sahibi insanlar olarak burayı en 
verimli şekilde çalıştırmaktır” dedi.

“Beslenme sadece beden sağlığı için değil, ruh 
sağlığı için de önemli bir konudur” diyen REFOR-
MERA Kurucu Müdürü  Hasan Tahsin Bayram, bu 
doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

İHH’dan Yemen’e
acil yardım

Kumarbazların
oyunu bozuldu!

Kaymakam 
yem bıraktı

‘5 yılda tarihi 
hizmetler yaptık’

İHH İnsani Yardım Vakfı, 
hayırseverlerin destekleriyle 
21 milyon insanın gıda sıkıntısı 
çektiği, 10 milyon insanın da 
acil yardıma ihtiyaç duyduğu 
Yemen’de 2018 yılı içerisinde 
yaklaşık 345 bin muhtaca acil 
yardım ulaştırdı. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Selçuklu ve Ereğli’deki iki ayrı 
iş yerine yapılan polis operas-
yonunda kumar oynattığı öne 
sürülen 2 kişi gözaltına alındı. 
Operasyonda 53 kişi hakkında 
işlem yapıldı. İş yerlerinden 
birinin dışına polis baskınlarını 
önceden görebilmek için gü-
venlik kameraları yerleştirildiği 
ortaya çıktı. n HABERİ SAYFA 6’DA

Kar yağışının ardından hava sı-
caklığının sıfırın altına düşmesi 
yaban hayatını da olumsuz et-
kiliyor. Ilgın Kaymakamı Yunus 
Fatih Kadiroğlu, Çavuşçugöl 
Dağı eteklerine yaban hayvan-
ları için yem bıraktı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Beyşehir Belediye Başkanı 
Özaltun, Beyşehir Belediye 
Meclisi’nin Ocak ayı olağan 
toplantısında konuştu. Başkan 
Özaltun, son 5 yıllık belediye 
başkanlığı döneminde ilçede 
tarihe geçecek birçoğu ilk 
olan hizmetlere imza attıklarını 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA
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Destek umutlandırdı
KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk, “KOBİ Değer 
Kredisi kapsamında 

özellikle imalat 
ve ihracat yapan 

KOBİ’ler 2019 yılına 
umutla bakmasını 

sağlayacak, 
ekonomimiz için 
tam bir can suyu 

olacak” dedi

KOBİ’LERE DESTEK 
PAKETİ AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak, 13 bankanın katılımı ile 20 
milyar liralık KOBİ Değer Kredisi 
destek paketinin hayata geçirildi-
ğini açıklamıştı. Konuyla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulunan Konya 
Ticaret Odası (KTO) Başkanı Sel-
çuk Öztürk, “Bu desteğin firmala-
rın önünü görme ve ödemelerin-
deki sıkışıklarının önlenmesinde 
ve piyasayı dengeleyici faydası 
olacağına inanıyorum” diye ko-
nuştu.

EKONOMİMİZ İÇİN TAM 
BİR CANSUYU OLACAK

“KOBİ Değer Kredisi kapsamında 
özellikle imalat ve ihracat yapan 
KOBİ’ler 2019 yılına umutla bak-
masını sağlayacak” diyen Öztürk, 
“KOBİ’lerimiz ve ihracatçılarımız 
için hazırlanan  KOBİ Değer Kredi-
si destek paketi, ekonomimiz için 
tam bir can suyu olacak. Üretimi, 
hayatımızın ve ekonomimizin en 
önemli can damarı olan KOBİ’le-
rimizin temel sorunu olan finans-
man adına  çok önemli ve anlamlı 
bir adım” dedi..  n SAYFA 3’TE

Dünyaya ışık tutuyor
Kökü yıllara hatta asırlara dayansa da, birçok ilim 
ve bilim adamınca ortaya konulan yazma eserler, 
günümüzde hala en doğru bilgi kaynağı olarak 
ışık olmaya devam ediyor. Bu önemli eserlerin 
bulunduğu önemli şehirler arasında ise hiç 
kuşkusuz Konya inkar edilemez bir yerde duruyor.
Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’nde 
yaklaşık 150 eser bulunuyor. Osmanlıca, Arapça, 
Farsça, Ermenice hatta Suryanice eserlerin de 
olduğu Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü 
eserleri, bu özelliğiyle sadece Türkiye’ye değil 
dünyaya ışık tutuyor.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Selçuk Öztürk
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü unutmayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecileri akşam yeme-
ğinde ağırladı. Programda Konya basınının temsilcileri Başkan Altay’a, tüm medya temsilcilerini biraraya getirdiği için teşekkür etti

Altay, gazetecileri
biraraya getirdi

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’n-
de Konya’nın 31 ilçesinde faaliyet 
gösteren basın-yayın kuruluşları-
nın temsilcilerini ağırladı. Progra-
ma katılan AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, demokratik bir 
ülkenin vazgeçilmez unsurların-
dan birisinin özgür ve tarafsız ba-
sın olduğunu söyledi. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya basının hem 
yayıncılık hem de içerik bakımın-
dan seviyesinin oldukça kaliteli 
olduğunu belirtti. Konya basınının 
kurum temsilcileri de 10 Ocak’ta 
kendilerini bir araya getiren Baş-
kan Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
ettiler.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla Konya’nın 31 il-
çesinde görev yapan basın-yayın 
kuruluşlarının yöneticilerini ve 
çalışanlarını bir araya getirdi. Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde yoğun 
katılımla gerçekleştirilen program-
da konuşan AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, demokratik bir 
ülkenin vazgeçilmez unsurların-
dan birisinin özgür ve tarafsız ba-
sın olduğunu söyleyerek ilkeli ve 
basın ahlak kurallarına uyan bir 
medyanın insan haklarının, sosyal 
kalkınmanın, gelişmenin sağlan-
masında önemli bir role sahip ol-
duğunu aktardı. 

USTA: DEVLETİN GELECEĞİNİ 
HEDEF ALMAK GAZETECİLİKLE 

BAĞDAŞMAZ 
Leyla Şahin Usta, gazetecilerin 

kamu yararı gözetmesi gerektiği-
nin altını çizerek şunları söyledi: 
“Türkiye’de yasalar herkes için 
bağlayıcı. Devletin güvenliğini, ül-
kenin geleceğini hedef almak asla 
gazetecilikle bağdaşmaz. Devlet 
sırlarını yasa dışı yollarla ele geçir-
mek, tahrip etmek dünyanın hiç-

bir yerinde \’gazetecilik faaliyeti\’ 
olarak tanımlanmaz. Unutmayın 
ki basın özgürlüğünü en iyi şekil-
de sağlamak konusunda birtakım 
yasal düzenlemeler gibi, basın 
mensuplarının meslek ahlakı ve 
tarafsızlık ilkesine uymaları da son 
derece önemlidir.” 
ALTAY: KONYA BASINININ SEVİYESİ 

VE KALİTESİ ÇOK YÜKSEK 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, prog-
rama gösterdikleri ilgi ve katılım-
larından dolayı tüm davetlilere 
teşekkür ederek 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü tebrik etti. 
Başkan Altay, “Yalnızca çağımızın 
değil, kapsam alanı gereği her ça-
ğın en dinamik mesleklerden biri 
olan gazetecilik, tarafsız ve evren-
sel normlara uygun ilkeler çerçe-
vesinde yapıldığı takdirde kamu-
oyunu aydınlatan çok önemli bir 
meslek. Meslek hayatınız boyunca 
her an haber ve bilgi peşinde ko-
şan siz gazeteciler, halkımızın ta-
lep ve beklentilerini yansıtarak ka-
musal bir görev de yapıyorsunuz. 
Bunu yaparken hem basın meslek 
ilkelerini gözetmek, hem kişilik 
haklarına saygı göstermek hem 
de dünyanın en zengin dillerinden 
biri olan Türkçemizi doğru kullan-
mak ve korumak hem zor hem de 
kaçınılmaz bir sorumluluk. Konya-

mız da bu açıdan çok şanslı. Zira 
hem yayıncılık hem de içerik bakı-
mından Konya basının seviyesi çok 
yüksektir kalitelidir” diye konuştu. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, kendile-
rinin de gazeteciler gibi bir kamu 
görevi yürüttüklerini belirterek tek 
amaçlarının şehrin huzuru ve Kon-
yalıların mutluluğu olduğunu dile 
getirdi. 

ARSLAN: ‘KONYA GAZETELERİ VE 
TELEVİZYONLARI İLE ÖRNEKTİR’

Basın İlan Kurumu (BİK) Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Anadolu Ga-
zete Sahipleri Temsilcisi Mustafa 
Arslan, “Bugün 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler günü. 1960 ihtilalin-
den sonra çıkan 212 sayılı basın 
kanunu, basın mensuplarına özlük 
hakları taşımıştır. Bu özlük hakla-
rı hakikaten o günün şartlarında 
da , bugünün şatlarından oldukça 
iyi durumda idi. Sosyal Güvenlik 
Kanunun 40. maddesinde yapılan 
değişiklik ile iki buçuk yıllık erken 
emeklilik fili zammı indirimin-
de yaranabilmenin ön şartı basın 
kartı sahibi olmak. Yaklaşık 9 ay-
dır basın kartları komisyonu top-
lanmıyor. Bizler bu komisyonun 
toplanması, basın sigortalı olduk-
tan sonra bütün arkadaşlarımızın 
bu haklardan yararlanmasını arz 
ve talep ediyoruz. Konya basını 

Osmanlı döneminde, cihan harbi 
döneminde,  Milli Mücadelede ve 
cumhuriyetin her aşamasında Tür-
kiye’de ekol olmuş bir noktadadır. 
Konya basınının pozitif yaklaşımı, 
siyasete işlemesinin olumlu katkı-
sı, ticaretin işlerliğine olan katkısı  
ve Sivil Toplumu hayata geçirmesi 
ile bir örnektir. Televizyonları ile 
örnektir. Gazeteleri ile örnektir. 
Temenni ederim bu çalışmalar 
bundan sonra da devam eder. Bu 
tablonun oluşmasını sağlayan ise 
fiilen çalışan gazeteci arkadaşları-
mızdır. Onların nice güzel günleri 
yaşamalarını temenni ediyorum.  
Bizleri bu özel günde bir araya ge-
tiren Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a te-
şekkür ediyorum” dedi.

Programda konuşan Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanveki-
li Mustafa Ekmekçioğlu, gazete-
cilerin varlığının toplum için çok 
değerli olduğuna vurgu yaptığı 
konuşmasında meslektaşlarını bir 
araya getiren Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a teşekkür etti. Konya Basın 
Konseyi Başkanı Mustafa Tatlısu, 
basın kuruluşlarının kamu yararı-
na çalıştıklarını belirterek, “Yılda 
bir defa bu şekilde bir araya ge-
lebiliyoruz. Bizi bir araya getiren 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nımıza sonsuz teşekkür ediyorum” 
dedi. 

İç Anadolu Gazeteciler Fe-
derasyonu Genel Başkanı Âdem 
Alemdar, günümüzde elinde cep 
telefonu olan herkesin birer mobil 
gazeteci haline geldiğini, ekmeği-
ni gazetecilik yaparak kazananla-
rın sayısının ise azaldığını belirtti. 
Türkiye Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) Konya Şube Başkanı Mu-
rat Dönmez de yaptığı konuşmada 
tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Gününü tebrik ederek 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkür etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uğur İbrahim Altay

Leyla Şahin Usta

Mustafa Arslan

Mustafa Ekmekçioğlu
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‘Fuardaki standınız, firmanızın imajını iyi anlatmalı’
Konya Sanayi Odası, şehrin 

ticaret hacmini artırmak için geç-
tiğimiz yıllarda yaptığı çalışmalara 
2019 yılında da devam ediyor. Bu 
bağlamda ihracat potansiyeli olan 
firmalara, katılacakları fuarların 
daha verimli geçmesi için neler 
yapmaları gerektiğinin anlatıldığı 
Fuarlara Katılım Eğitimi düzen-
lendi. Firma temsilcilerinin yoğun 
katılım gösterdiği eğitim prog-
ramında fuara katılmadan önce, 
fuar esnasında ve fuar sonrasında 
yapılması gerekenler hakkında bil-
giler verildi. Katılımcılara fuarlar 
ile ilgili sunum yapan MMI Eurasia 
Fuarcılık Genel Müdürü Osman 
Beyazit Genç, fuarlarda her zaman 
ürün satılmadığına, çoğu zaman 
da yeni pazarlar ve müşteriler için 
araştırmalar yapıldığına dikkat 
çekti. Türklerin girişken bir yapıya 

sahip olduğunu, hiç dil bilmeyen 
firma sahiplerinin fuarlara katıldı-
ğını söyleyen Genç, “Bizim firma 
yöneticilerimizden hiç dil bilmediği 
halde fuarlara katılan insanlar bi-
liyorum. Bu ilk tecrübeden sonra 

fuarlara katılım noktasında ken-
dilerini geliştiriyorlar. Ama bunu 
başka bir millette göremezseniz” 
şeklinde konuştu.
‘FUARDAKİ STANDINIZ, FİRMANIZIN 

İMAJINI İYİ ANLATMALI’
Fuarlara katılımcı olarak gi-

decek olan firmalara tavsiyelerde 
bulunan Osman Beyazıt  Genç, 
üretilen ürünler ile teknik özellik-
lerin de yer aldığı sunumların, ge-
len müşterileri etkileyecek şekilde 
hazırlanması gerektiğini ifade etti. 
Stant kurulumunda dikkat edil-
mesi gereken hususları aktaran 
Genç, “Standınızı kuracak firma-
ya, imajınızı ve fuardaki hedefinizi 
iyi anlatın. Stantta görüşmeler ve 
toplantılar için yeterli yer ayırın. 
Ziyaretçileri standınıza davet edin. 
Aldığımız ödül ve sertifikalar varsa 
bunları mutlaka görünür bir şekil-

de sergileyin. Etkili grafik ve gör-
seller kullanın. Hedefe uygun ışık-
landırma yapın. Yan tarafınızdaki 
stant çok parlak ve daha çok dikkat 
çekici iken, sizin standınız bunun 
yanında daha sönük kalıyorsa, bu 
ziyaretçiler açısından iyi bir algı 
olmuyor. Standınızda ikramlar 
bulundurmaya çalışın. Yabancı zi-
yaretçiler açısından özellikle Türk 

firmalarından Türk kahvesi ve lo-
kum beklentileri oluyor” ifadelerini 
kullandı. Stant açmak isteyen fir-
malara bütçe planlaması hakkın-
da da bilgi Osman Beyazıt Genç  , 
uluslararası fuarlarda ortaya çıkan 
ortalama gider oranlarını şöyle sı-
raladı: “Stant kurulumu, sökümü, 
temizliği güvenlik ve nakliyesi için 
yüzde 31, kayıt ücreti, elektrik ve 

su giderleri için yüzde 21, personel 
ücreti için yüzde 16, konaklama 
için yüzde 12, seyahat için yüzde 
10, reklam, tanıtım ve ikramlar 
için yüzde 7, alışveriş, boş zaman 
için de yüzde 3 gider kalemi öngö-
rülüyor” dedi.  Program sunumla-
rın ardından, soru ve cevaplar ile 
devam etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurumunca (BDDK), 
banka kartları ve kredi kartları 
hakkındaki yönetmelik değişikliği 
öncesindeki taksit sınırları ve ya-
saklarının aynı şekilde belirlendiği, 
kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek 
fiyatı 3 bin liraya kadar olan tele-
vizyon alımlarında 3 ay olan taksit 
sınırının ise 9 aya çıkarıldığı bildi-
rildi. BDDK’nın resmi internet site-
sinden yapılan açıklamada, Banka 
Kartları ve Kredi Kartları Hakkında 
Yönetmelikte yapılan değişikliğin 
bugünkü Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girdiği anımsa-
tıldı. Açıklamada, değişiklikle mal 
veya hizmet alımı sonrası belli bir 
ücret karşılığı borcun taksitlendi-
rilmesi veya ödemenin ertelendiği 
dönemler de dahil olmak üzere, 
kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek 
mal ve hizmet alımları ile nakit çe-
kimlerinde, taksitlendirme sürele-
rinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 

görüşü alınarak Bankacılık Dü-
zenleme ve Denetleme Kurulunca 
belirlenmesinin düzenlendiği bildi-
rildi.

Yönetmelik değişikliğiyle tak-
sitlendirme sürelerine ilişkin karar 
alma sürecinin hızlı olabilmesi ve 

uygulamada esneklik sağlanması-
nın amaçlandığı vurgulanan açık-
lamada, şunlar kaydedildi: “Bu 
kapsamda, kurumumuzun internet 
sayfasında da yayımlanan 11 Ocak 
2019 tarih ve 8198 sayılı kurul ka-
rarıyla söz konusu yönetmelik deği-

şikliği öncesindeki taksit sınırları ve 
yasakları aynı şekilde belirlenmiş 
olup, ayrıca, kredi kartlarıyla ger-
çekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya ka-
dar olan televizyon alımlarında 3 ay 
olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır.”
n AA

Sağlıkta sorunlar 
yerinde tespit ediliyor

Sağlık tesislerinde verimliliği 
artırmak, adaletli personel da-
ğılımını sağlamak, problemleri 
yerinde tespit ederek çözüme ka-
vuşturmak amacıyla düzenlenen 
ve hastanelerde görev yapan yö-
neticiler ile birlikte birim sorumlu-
larının da katıldığı değerlendirme 
toplantılarına Çumra İlçesi ile de-
vam edildi. İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç ile birlikte hizmet 
başkanlarının ve yardımcılarının 
da hazır bulunduğu değerlendir-
me toplantısında Çumra Devlet 
Hastanesi’nde sunulan sağlık hiz-
metleri ve hastanenin mali tablosu 
incelendi. 

Çumra Devlet Hastanesi’nde 
sağlık çalışanı ve uzman doktor 
sıkıntısı bulunmadığını belirterek 
konuşmasına başlayan Prof. Dr. 
Koç, “Devletimiz, bizlere her tür-
lü fedakârlığı yaparak çok güzel 
bir bina teslim etmiş durumdadır. 
Bizlerin üzerine düşen de sorum-
luluk sahibi insanlar olarak burayı 
en verimli şekilde çalıştırmaktır. 
Yöneticilikte standardı sürdür-
mek diye bir durum söz konusu 
değildir. Yöneticiliğin temel amacı 
problemlere göre hemen tavır alıp, 
yeni stratejiler geliştirerek mevcut 
sorunları çözebilmektir. Çalışan 
memnuniyetini artırma, sahada 
eksiğimiz varsa bunları dinleyip 
çözüm önerileri geliştirme adına 
yaptığımız bu toplantıları son dere-
ce önemsiyoruz” dedi.

Yapılan değerlendirme top-
lantılarının amacının, hizmetleri 
ve eksiklikleri tüm ekip ile birlikte 
yerinde görerek takım ruhu içeri-
sinde belirlenen sorunlara çözüm 
önerileri geliştirebilmek olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Koç, “İl Sağlık 
Müdürlüğü olarak katılımcı bir yö-
netim sergilemek durumundayız. 
Hep birlikte katılımcı bir anlayışla 
hizmet etme şuurunu yakalama-
mız gerekiyor. Yoksa başarılı ola-
bilmemiz mümkün değildir. Ekip 
ruhu, samimiyet ve gayretle çalışa-
rak hep birlikte Konya’mızı sağlık-

ta örnek bir il yapacağız. Biz buna 
talibiz, bunun için çalışıyoruz” şek-
linde konuştu.

İl Sağlık Müdürümüzün ardın-
dan kürsüye gelen Hastane Baş-
hekimi Dr. Nihat Gedik’de 2018 
yılında hastanede medikal oksijen 
gazı üretim sistemi, gebe ve diya-
bet okulu ile hastane cami projesi-
nin hayata geçirildiğini vurguladı. 
Başhekim Gedik, 1. Seviye erişkin 
yoğun bakım ünitesinin de çok kısa 
bir süre içerisinde hizmete açılaca-
ğını ifade etti. Başhekim Gedik’in 
ardından Çumra İlçe Sağlık Mü-
dürü Dr. Faik Serdar Aydın’da 1. 
Basamak sağlık hizmetleri ile 112 
Acil Sağlık Hizmetlerinde verilen 
sağlık hizmetleri hakkında sunum 
gerçekleştirdi. Toplantı soru cevap 
kısmı ile devam etti. 

Yapılan sunum ve konuşmala-
rın ardından hastane idarecileri ve 
beraberindeki hizmet başkanları 
ile birlikte hastanenin ilaç, tıbbi 
sarf, mutfak, arşiv gibi depolarını 
gezen Prof. Dr. Koç, hastane de 
tedavi gören hastalarla ve yakınları 
ile de sohbet etti.

Hastane değerlendirmesinin 
ardından Çumra Belediye Başka-
nı Mehmet Oğuz ile de bir araya 
gelen Prof. Dr. Koç ve heyet üye-
leri Çumra Belediyesi tarafından 
İl Sağlık Müdürlüğü’ne ayrılan ve 
112 Acil Sağlık Hizmetleri İstas-
yonu ile 4 ünitli diş merkezinin 
taşınmasının planlandığı binada 
da incelemelerde bulundular. Prof. 
Dr. Koç, Belediye Başkanı Oğuz’a 
sağlık alanında vermiş olduğu her 
türlü destek nedeni ile teşekkür 
ederek en kısa sürede projenin ha-
yata geçirileceğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç 
ve beraberindeki heyet Çumra İlçe 
Sağlık Müdürlüğü, Çumra112 acil 
sağlık hizmetleri istasyonu ve aile 
sağlığı merkezlerini de ziyaret ede-
rek buralarda görev yapan sağlık 
çalışanları ile yaşanılan sıkıntılar 
hakkında fikir alışverişinde bulun-
dular. n HABER MERKEZİ

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “KOBİ Değer Kredisi kapsamında özellikle imalat ve ihracat yapan KOBİ’ler 
2019 yılına umutla bakmasını sağlayacak, ekonomimiz için tam bir can suyu olacak” dedi

‘Destek, ekonomimiz 
için cansuyu olacak’

Son dönemlerde ekonomiyi 
canlı tutmak için hükümet esnaftan 
tüketiciye kadar birçok alanda ver-
gi indirimi ve teşvikler sağlıyor. Bu 
desteklerin sonuncusu ise 40 bine 
yakın işletmeyi ilgilendiriyor. Geçti-
ğimiz yıl ticaret odalarının katkısıyla 
iki kez ‘Nefes kredisi’ ile desteklenen 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşlet-
melere (KOBİ), bu kez 13 bankanın 
katılımı ile yeni bir finansman sağ-
lanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı 
Albayrak, 13 bankanın katılımı ile 
20 milyar liralık KOBİ Değer Kredisi 
destek paketinin hayata geçirildiğini 
açıkladı. KOBİ’lere yönelik açıklanan 
20 milyar liralık yeni destek paketi 
iş dünyası tarafından olumlu karşı-
landı. İş dünyası temsilcileri KOBİ 
Değer Kredisi ile piyasaların rahatla-
yacağını, ekonomik aktivitenin can-
lanacağını ifade etti.
‘DESTEK KOBİ’LERİN 2019’A UMUTLA 

BAKMASINI SAĞLAYACAK’
KOBİ Değer Kredisi destek pa-

ketini değerlendiren  Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Konya 
Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk 
Öztürk Türkiye’nin Ağustos 2018 
itibaren ciddi anlamda kur atağı ile 

karşı karşıya kaldığını ifade ederek, 
“Türkiye Ağustos 2018’den itibaren 
ciddi anlamda kur atağı ile karşı kar-
şıya kaldı. Daha sonra alınan birçok 
tedbirler ile Kur çeşitli olarak kontrol  
alınmaya başlandı.  Bu atakla be-
raber oluşan yüksek faiz ve yüksek 
enflasyon henüz istenilen seviyeye 
getirilmedi. Buda piyasalarda elbet-
te  bir zorluk oluşturdu. Piyasada 
nakit döngüsünde çok ciddi zorlan-
ma vardı. Bu çerçevede özellikle 
KOBİ’lere yönelik Hazine ve Maliye 
Bakanlığının başlattığı kampanyayı  
olumlu buluyorum.  Hazine ve Mali-

ye Bakanlığı tarafından başlatılan bu 
uygulamanın faydalı olduğunu dü-
şünüyorum. Özelilikle 2019’un ilk 
ayında iyi bir çalışma olarak inanı-
yorum.  Bu destek firmaların önünü 
görme ve ödemelerindeki sıkışıkları-
nın önlenmesinde ve piyasayı den-
geleyici faydası olacağına inanıyo-
rum.  Altı ay geri ödemesiz bir paket 
KOBİ’lerin işletme sermayesine ula-
şımının kolaylaşması, üretimde is-
tihdam, ticaret ve bütçe anlamında 
güçlenerek ekonomiye pozitif etki 
yapacak rekabet gücünü oluşturma 
noktasında önemli bir enstrüman ol-

duğunu düşünüyorum. KOBİ Değer 
Kredisi kapsamında özellikle imalat 
ve ihracat yapan KOBİ’ler 2019 yı-
lına umutla bakmasını sağlayacak.  
KOBİ’lerimiz ve ihracatçılarımız 
için hazırlanan  KOBİ Değer Kredisi 
destek paketi, ekonomimiz için tam 
bir can suyu olacak. Üretimi, haya-
tımızın ve ekonomimizin en önemli 
can damarı olan KOBİ’lerimizin te-
mel sorunu olan finansman adına  
Perşembe günü açıklanan destek 
paketini, bu nedenle çok önemli ve 
anlamlı buluyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Televizyon alımlarında taksit sınırı 9 aya çıkartıldı

Osman Beyazıt  Genç

Selçuk Öztürk



İletişim çağının yaşandığı gü-
nümüzde bu durum avantaj olarak 
görünse de, bilgi kirliliğinin en faz-
la olduğu bir dönemi de yaşıyoruz. 
Bu olumsuz durum, yazılı eserlerin 
öneminin daha da artmasına vesile 
oluyor. Kültür ve medeniyet birikimi 
bakımından özel bir bölge olan Ana-
dolu, bu yazma eserlerin de önemli 
bir adresi konumunda. Kökü yıllara 
hatta asırlara dayansa da, birçok ilim 
ve bilim adamınca ortaya konulan 
yazma eserler, günümüzde hala en 
doğru bilgi kaynağı olarak ışık olma-
ya devam ediyor. Bu önemli eserlerin 
bulunduğu önemli şehirler arasında 
ise hiç kuşkusuz Konya inkar edile-
mez bir yerde duruyor. Kadim şehir 
Konya’nın, Selçuklu ve Osmanlı’nın 
önemli miraslarının olduğu,  adından 
söz ettiren ilim adamlarını yetiştirmiş 
bir şehir olması, yazma eserler konu-
sundaki önemini de ortaya koymuş 
oluyor. Bu anlamda Konya Yazma 
Eserler Bölge Müdürlüğü’nde yak-
laşık 150 eser bulunuyor. Osmanlı-
ca, Arapça, Farsça, Ermenice hatta 
Suryanice eserlerin de olduğu Kon-
ya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü 
eserleri, bu özelliğiyle sadece Türki-
ye’ye değil dünyaya ışık tutuyor. 

150’YE YAKIN KOLEKSİYON 
Konya Yazma Eserler Bölge Mü-

dürü Bekir Şahin, Konya’da bulunan 
yazma eserler ve yapılan çalışma-
lar hakkında önemli bilgiler verdi. 
Konya Yazma Eserler Bölge Müdür-
lüğü’nün daha önce 1984 yılında 
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüp-
hanesi olarak açıldığını ve 2010 yılı-
na kadar da Kültür Bakanlığı’na bağlı 
olarak Kütüphaneler Yayınlar Genel 
Müdürlüğü bünyesinde çalışmala-
rını sürdürdüğünü hatırlatan Şahin, 
2010 yılı Aralık ayında Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığı Kanunu ile 3 Böl-
ge Müdürlüğü kurulduğunu söyledi. 
Bu Bölge Müdürlüklerinden birinin 
Konya olduğunu dile getiren Şahin, 
“Konya Bölge Müdürlüğü bünyesin-
de Manisa, Kayseri, Diyarbakır, Sivas 
ve Konya’da bulunan yazma eser 
kütüphaneleri bulunuyor. 1984’ten 
buyana yaklaşık 150 kütüphane ve 
müze koleksiyonu kütüphanemize 
dahil olmuş ve bu devirler hala de-
vam etmektedir. Kütüphanemizin 
koleksiyonu bağış olarak, satın alma 
yoluyla ve resmi kurumlardan devir 
yoluyla koleksiyonumuz zenginleş-
meye devam ediyor” dedi. 

ANADOLU’NUN HAFIZASI 
DURUMUNDA 

“Şuanda bulunan 150’ye yakın 
koleksiyon Anadolu’nun hafızası 
durumundadır” diyen Şahin, yazma 

eserlerin önemine dikkat çekti. Şa-
hin, bu eserlerin kültürel bir miras 
olduğunun altını çizerek cümlelerini 
şöyle sürdürdü, “Osmanlı’dan ay-
rılmış ve yaklaşık 40 kadar devle-
tin hafızası da burada yatmaktadır. 
Kitapların tamamı nadir matbu ve 
yazma eserler e-kitap halinde hizmet 
vermektedir. Yaklaşık 2 aydır da yeni 
kurulan bir sistemle birlikte bütün 
yazma eserler kurumuna bağlı, İs-
tanbul Süleymaniye, Edirne, Bursa, 
Sivas, Çorum, Kastamonu gibi yak-
laşık 18 yazma eser kütüphanesi 
müdürlüğünde bulunan kitaplara 
okuyucularımız bizim okuyucu sa-
lonumuzdan ulaşabilmekte ve ince-
leyebilmektedir. Biz burada kültürel 
özellikleri olan aynı zamanda sanat-
sal nitelikleri olan medeniyet tasav-
vurumuzun 1. kaynakları olan bu 
eserleri araştırmacılarımızla payla-
şabiliyoruz. Standardımız 15 dakika. 
Bize gelen bir araştırmacı, bir kitabın 
dijitalini istediğinde kendisine kay-
nağı en geç 15 dakikada dijital olarak 
verebiliyoruz. Ama yazma eser ku-
rumuna bağlı bütün kütüphanelere 
bir bilgisayarın başına oturan oku-
yucumuz istediği kitabı arayıp, bulup 
inceleyebilmekte. Bu hizmet ücretsiz 

verilmektedir. Araştırmacı olacak, 
her araştırmacıya 1 seferde 1000 va-
rak eser verilebiliyor, yılda da 5000 
varak eser verilebiliyor. Ama tüm 
eserlere ulaşabilirler.”

‘KONYA TARİHİ DERİNLİĞİ 
OLAN BİR ŞEHİR’  

Yazma eserler konusunda Kon-
ya’nın önemini vurgulayan Şahin, 
bunu kavrayabilmek için Konya’nın 
tarihi ve kültürel birikimini bilmek 
gerektiğini söyledi. Konya’nın tari-
hi derinliği olan bir şehir olduğunu 
belirten Şahin, şöyle devam etti, 
“Medeniyetimizin en önemli dönem-
lerinden birisi Selçuklu dönemidir. 
İlmin, bilimin geliştiği bir dönemdir. 
Türkiye Selçukluları’nın da başken-
ti olması ve Sadrettin Konevi’nin 
kütüphanesinin Konya’da olması 
önemlidir. Yusuf Ağa Kütüphanesi 
hakeza Osmanlı’dan kalan bir kü-
tüphanedir. Yusuf ağa Kütüphane-
si’ne Konya’nın alim zatlarının da 
pek çoğunu eserleri bağışlanmıştır 
Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde. 
Bu anlamda Konya, kütüphanecilik 
açısından her zaman önemli bir böl-
ge olmuştur. Hadimi Hazretleri dö-
neminde o bölgede pek çok alim ye-
tişmiş, pek çok kitap yetişmiş oradaki 

kitaplar da bizim bünyemizdedir. Biz 
Alaaddin’den Mevlana Müzesi’ne 
kadar baktığımızda Osmanlı döne-
minde sırf o bölgede bile 20 kadar 
medrese vardır. Bu medreseler aynı 
zamanda ilmin, bilimin öğretildiği 
yerler olduğu gibi, yazma eserlerin 
ve kitapların da üretildiği yerlerdir. 
Burada birçok eser üretilmiştir. Yine 
Hz. Mevlana’nın Fihi Ma Fihi, Di-
van-ı Kebir’i bunların hepsi Konya’da 
telif edilmiş, Konya’dan dünyaya ya-
yılmıştır. Yani Konya tarihi birikimi 
olan bir merkez olarak yerini ve öne-
mini korumuştur.”

‘DOĞRUYA EN YAKIN KAYNAKLAR’
Yazma Eserler Kurumu’nun cid-

di çalışmalar yürüttüğünü kaydeden 
Şahin, cümlelerine şöyle devam etti, 
“Bizim işimiz araştırma. Burada oku-
yucuya kitap çıkartılıyor ama bura-
da bir serüven var. Kitap buraya ilk 
geldiğinde kitap inceleniyor, hasta 
mı hasarlı mı vs. Bunlar inceleniyor 
ve kimlikleştiriliyor. Daha sonra diji-
tale aktarılıyor. Bizim Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığı’nın çok ciddi ya-
yınları var. İbn-i Sina’nın yıllarca Batı 
tıbbında okutulmuş bir eseri en son 
yayımlandı. Bunları bütün okuyucu-
lar PDF’lerine ulaşabiliyor ve indire-
biliyorlar. Her ne kadar iletişim geliş-
ti, bilgi kaynakları çok kolaylaştı filan 
deniliyor ama bu olumlu gibi olsa da 
bilgi kirliliği hiç bu kadar olmamış-
tı. Bu yazma eserler de doğruya en 
yakın kaynaklar. Çünkü bunlar asır-
larca tetkikten geçmiş eserler. Onun 
için bunlar hem bizim kültür ve me-
deniyetimizin birinci kaynağı hem de 
dünyanın ortak kültürel mirası bun-
lar. Mesela Mesnevi’nin dünyanın 
her yerine yayıldığını biliyoruz. Bizim 
hizmet ettiğimiz kitle sadece Türki-
ye Cumhuriyeti vatandaşları değil 
bütün dünya buralardan istifade edi-
yor.”  n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Farklı dillerde yaklaşık 150 eserin bulunduğu Konya’daki yazma eserler, Anadolu’nun 
hafızası olduğu gibi aynı zamanda günümüzde de tüm dünyaya ışık olmayı sürdürüyor 

Anadolu’nun hafızası!

Bekir Şahin
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ZMO Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ve Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu,  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kon-
ya’ya yapılan 6,4 milyar lira destek ile Konya Şeker tarafından çiftçiye yapılan 2 Milyar 262 milyon lira kaynak aktarımının çiftçiye nefes aldırdığını belirttiler  

Üreticiye nefes aldırdılar
Ziraat Mühendisler Odası (ZMO) 

Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Sü-
leyman Soylu ve Altınekin Ziraat 
Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, ta-
rımsal desteklerin çiftçinin üretim ya-
pıp ülke ekonomisine katkı sağlaması 
için büyük önem taşıdığına dikkat 
çekerek, bu açıdan Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın ve Konya Şeker’in des-
teklerinin çok değerli olduğunu be-
lirttiler. 

Desteklerle ilgili değerlendirme-
de bulunan ZMO Konya Şubesi Baş-
kanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, “Kon-
ya yaklaşık 2 milyon hektar tarım 
arazisi varlığı ile ülkemizin en büyük 
tarım şehridir. Gerek bitkisel üre-
tim, gerekse hayvansal üretimde en 
önemli merkez konumundadır. Kon-
ya; içinde buğday, arpa, mısır, şeker 
pancarı, ayçiçeği, patates, gibi birçok 
bitki türünün üretiminde Türkiye’de 
ilk üç sırada, büyükbaş hayvan varlı-
ğı ve süt üretiminde de birinci sırada 
yer almaktadır. Bölgemizde bu ürün-
lerle ilgili gerek devlet desteklemeleri 
gerekse özel sektör destekleri çiftçi-
lerimizin üretimin sürdürülebilirliği 
açısından çok önemli olmaktadır. 
Konya bölgesinde tarımsal destekle-
meler konusunda kamuda Tarım ve 
Orman Bakanlığı, özel sektörde ise 
Konya Şeker çok önemli rol almakta-
dır. 2002-2017 yılları arasında Türki-
ye’de toplam 99 Milyar TL tarımsal 
destekleme yapılmış olup; Konya 
6,4 milyar lira ile bu desteklerden % 
6,4 pay almıştır. Gerek Cumhurbaş-

kanımızın gerekse Tarım ve Orman 
Bakanımızın yaptığı açıklamalara 
göre 2019 yılı Ocak ayı sonuna ka-
dar Türkiye genelinde buğday, mısır, 
çeltikte 550 milyon lira ürün fark des-
teği, 525 milyon lira buzağı desteği, 
340 milyon lira çiğ süt desteği, 269 
milyon lira yem bitkileri desteği, 100 
milyon lira sertifikalı tohum desteği,  
84 milyon 500 bin lira ÇATAK deste-
ği ve 167 milyon lira diğer destekler 
olmak üzere toplam 2 milyar 35 mil-
yon lira ödeme yapılacaktır. 

Bölgemizdeki tarıma dayalı en 
büyük sanayi kuruluşu olan Konya 
Şeker ise, 2018 yılında üreticiden 26 
kalem tarımsal ürün alımı gerçekleş-
tirmiş ve 50 bin üreticiye toplamda 
2 Milyar 262 Milyon lira ürün bedeli 
ödemesi yapmıştır. Şeker pancarı ve 
patates gibi sözleşmeli ekim yaptır-
dığı ürünler için ayni ve nakdi avans 
ödemesi yapan ve ürün bedelinin bü-
yük bir kısmını ürünü teslim almadan 
ödeyen Konya Şeker, diğer ürünlerde 
de hasat döneminde yaptığı yüksek 
tonajlı alımlar ile üretici lehine fiyat 
regülasyonu sağlamıştır. Bu konuda 
en önemli ürün bölgemizde son yıl-
larda ekim alanı giderek artan ayçiçe-
ği olmuştur. Konya Şeker, 2018 yılın-
da 100 bin ton ayçiçeği alımı yapmış 
ve bu ürün için 226 Milyon lira öde-
me gerçekleştirerek fiyat istikrarının 
sağlanmasına katkı yapmıştır. 

Bölgemizde çiftçilerimizin üreti-
minin sürdürülebilir olması açısından 
bu desteklemeler çiftçimize eko-

nomik darboğazdan geçtiğimiz bu 
günlerde bir nefes aldırmıştır. Umu-
dumuz girdi fiyatlarını çok yükseldiği 
2019 yılında çiftçilerimizin ayakta ka-
labilmesi için bu desteklerin artarak 
devam etmesidir. Gerek ülkemizde 
gerekse Konya bölgemizde tarımın 
sürdürülebilirliğini sağlamak, iyi bir 
üretim planlamasından ve bitkisel, 
hayvansal üretime yapılacak doğru 
desteklemelerden geçmektedir. Kon-
ya içinde barındırdığı çok sayıda tarı-
ma dayalı özel sektör firması ve 4000 
dolayında ziraat mühendisi ile teknik 
ve kapasite anlamında da bunu ger-
çekleştirecek yeterli güce sahiptir.”

ÇİFTÇİLERDEN KONYA ŞEKER’E 
TEŞEKKÜR

Altınekin Ziraat Odası Başkanı 
Bekir Kağnıcıoğlu da yaptığı açıkla-
mada, Konya Şeker’e ve PANKOBİR-
LİK Genel Başkanı Recep Konuk’a 

çiftçiye yaptığı desteklerden dolayı 
teşekkür etti. Kağnıcıoğlu’nun yap-
mış olduğu açıklama şöyle: “Üretimin 
ve üreticinin hamisi, 25. ve 26. dö-
nem AK Parti Karaman Milletvekili, 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk’a temsil ettiğimiz çiftçilerimiz 
adına çok çok teşekkür ediyorum. 
Türkiye çok büyük badireler atlatır-
ken bile, Konya Şeker, çiftçinin, üre-
ticinin yanında yer almış, üreticiye, 
üretime 2018 yılında 2 Milyar 262 
milyon lira kaynak aktarmıştır.  Çiftçi-
nin ürettiği ürün tarlada, bağda, bah-
çede, ahırda, ağılda kalmamış, Konya 
Şeker sayesinde para etmiş, çiftçimiz 
ürettiğini satabilmiştir.  Konya Şeker 
ayrıca araya aracı katmamış, direk 
çiftçiden ürün almak şeklinde uygula-
dığı modelle, çiftçimizin ürettiğinden 
kazanmasını sağlamıştır. 

Konya Şeker 1999 yılında çiftçi-

mizden bir tek pancar alıyordu ama 
şu anda 26 ürün alıyor ve çiftçimizin 
daha çok üretmesi için, üretiminden 
para kazanması için oluşturulan viz-
yonla çiftçimizin en büyük güvencesi 
olmuş durumda. 

Türkiye’de üretimden yana tavır 
alan her anlayış, mantık, aslında ül-
kemize sahip çıkan, topraklarımıza 
sahip çıkan anlayıştır mantıktır. Zira 
üretime ve üreticiye sahip çıkmak, 
şehirlerin yoğun göçünü engeller, in-
sanlarımızın doğduğu yerde doyma-
larını sağlar. Topraklarımızın sahipsiz 
kalmamasını sağlar, ülkemizin zen-
ginleşmesini sağlar, zenginliğin pay-
laşılmasını sağlar. Konya Şeker, çiftçi-
lerimizin gururu bir çiftçi kooperatifi 
olarak, Recep Konuk’un oluşturduğu 
üretim ivmesi ile 45 tesis yapmış ve 
Anadolu çiftçisi sadece pancardan 
para kazanabilirken, bu tesisler sa-
yesinde, bugün, besiden, ayçiçeğin-
den, üzümden, elmadan, patatesten, 
buğdaydan, arpadan, kanoladan, 
mısırdan, mercimekten, nohuttan, 
fasulyeden, hasılı pancarla birlikte 26 
üründen para kazanır hale gelmiştir. 

Konya Şeker bizim bölgemize 
yani Altınekin bölgesine Ham Yağ 
Fabrikası açmadan önce bizler 30, bi-
lemediniz 40, en iyi yılda 50 bin ton 
ayçiçeği üretiyorduk. 

Ama bugün 400 bin tonlara ulaş-
mıştır bizim ürettiğimiz ayçiçeğinin 
miktarı. Bu tesis bölgemize canlılık 
katmış, çiftçilerimiz daha çok ürün 
desenine kavuşarak ekmeğini top-

raktan kazanır olmuştur. Ayçiçeğinde 
böyle, patateste böyle. 

Konya Şeker’in ürün desenini 
artırması sayesinde çiftçilerimiz bir 
yılda iki ürün alabilme şansına kavuş-
muştur.  Büyükbaş ve küçükbaş hay-
van varlığımıza bakın, burada da aynı 
rakamları görüyoruz. Ülkemizden 
hayvancılığın bitme noktasına geldi-
ği, ülkemizin devasa kombinelerinin 
yok edildiği bir süreçte Konya Şeker 
devreye girdi, dünyanın en büyük Et 
ve Süt Entegre Tesisini kurdu, böy-
lece Türkiye büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan varlığını muhafaza edebildi.  
Şuna inanıyoruz, bir ülkeyi en çok se-
ven, ülkesine en çok hizmet edendir 
ve biz şunu net bir şekilde görüyoruz, 
Recep Konuk bu ülkeye hizmet edi-
yor, tarımın, üretimin büyümesine 
vesile oluyor, bu gerçekliğin çiftçinin 
takdirine şayan olduğunu, hatta sa-
dece çiftçi değil, bu ülkenin her ferdi-
nin takdirine şayan olduğunu belirt-
mek isterim.

Bugün tarımda hangi alana ba-
karsak bakalım bunu görüyoruz ve 
bir çiftçi kuruluşu olarak, çiftçileri-
miz adına ben Konya Şekerimize ve 
Konya Şekerimizin Başkanı PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Sayın Recep 
Konuk’a teşekkürlerimi iletiyorum. 
Konya Şeker’in bu tavrının tarımın 
bütün paydaşlarına örnek olmasını 
diliyor, bütün çiftçilerimize, 2019’un 
bereket, bolluk getirmesini diliyo-
rum.”
n HABER MERKEZİ

Tedem’in bursluluk sınavına yoğun ilgi
Tedem Eğitim Kurumları’nın 

gerçekleştirdiği bursluluk sınavı-
na 15 bine yakın öğrenci başvur-
du.    Bursluluk sınavı hakkında 
bilgi veren Tedem Özel Eğitim 
Kurumları Genel Müdürü Ömer 
Bayram “Her zaman eğitimi ön-
celik gören ve eğitim tek işimiz 
anlayışıyla Konya’da eğitimin ka-
litesinin artmasına katkı sunan 
Tedem Eğitim kurumları olarak 
2019-2020 Eğitim ve öğretim 
döneminde eğitim bursu vermek 
üzere bursluluk sınavı düzenle-
dik. Bursluluk sınavına 15 bine 
yakın öğrenci başvurdu. Burslu-
luk sınavının ilkini 5 Ocak 2019 
tarihinde 8-9-10-11.sınıflar için 
bünyemizdeki Özel Konya Sel-
çuklu Temel Lisesi ve Selçuklu 
Mareşal Mustafa Kemal Ortao-
kulunda gerçekleştirdik. Diğer 
taraftan 6 Ocak 2019 tarihinde 
de sadece 3.sınıflar Özel Temel 
Değerler Okullarında (Tedem 
Koleji), Selçuklu ilçesi Nurcan 
Akpınar İlkokulu ve Selçuklu İl-
çesi Şehit Ufuk Baysan Anadolu 
Lisesinde sınava girdi. Yoğun 
kar yağışı nedeniyle ertelenen 
2-4-5-6-7. sınıfların büyük burs-
luluk sınavını da 13 Ocak 2019 
Pazar günü daha önce belirtilen 

okullarda ve saatlerde gerçek-
leştireceğiz. Bursluluk sınavına 
katılan öğrencilerimize teşekkür 
ederken, Pazar günü gerçekleş-

tireceğimiz sınava katılacak olan 
öğrencilerimize de başarılar dili-
yoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Prof. Dr. Süleyman Soylu  Bekir Kağnıcıoğlu 
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Selçuklu ve Ereğli’deki iki ayrı iş 
yerine yapılan polis operasyonunda 
kumar oynattığı öne sürülen 2 kişi 
gözaltına alındı. Operasyonda 53 
kişi hakkında işlem yapıldı. 

POLİS BASKINLARINI ÖNLEMEK
İÇİN KAMERA SİSTEMU KURMUŞLAR

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi 
Horozluhan Mahallesi Güneykışla 
Sokağı’nda bir iş yerinde kumar oy-
natıldığı ihbarı üzerine çalışma baş-
lattı. Söz konusu iş yerini bir süre 
izleyen polisler, çok sayıda kişinin 
içeri girip çıktığını gördü ve baskın 
düzenledi.

İş yerinde tombala makinesi, 
tombala topları, kartlar ve pullar ele 
geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 
24 kişiye para cezası kesildi. Ayrıca 

iş yeri sahibi “kumar oynamaya yer 
ve imkan sağlamak” suçlamasıyla 
gözaltına alındı. Çevrede bulunan 
güvenlik kameralarının ise polis 
baskınlarını önceden görebilmek 
için işletmeci tarafından kurulduğu 

öğrenildi.
KAHVEDE DUVARA GİZLENEN 
KUMAR DÜZENEĞİ BULUNDU
Konya’nın Ereğli ilçesinde po-

lisin bir kahveye düzenlediği ope-
rasyonda, duvar içine gizlenmiş 

tombala çekilişinde kullanılan hava 
üflemeli düzenek ele geçirildi. Ku-
mar oynadığı belirlenen 29 kişiye 
de toplam 9 bin 280 TL para cezası 
uygulandı. 

Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Büro Amirliği ekipleri, bir kah-
vede kumar oynatıldığı bilgisi aldı. 
Bunun üzerine adresi tespit edilen 
kahveye dün akşam saatlerinde 
operasyon düzenledi. Kahvehane-
de duvar içine gizlenmiş tombala 
çekilişinde kullanılan hava üflemeli 
düzenek bulundu. Kumar oynadığı 
tespit edilen 29 kişiye de Kabahatler 
Kanunu’na göre toplam 9 bin 280 
TL para cezası uygulandı. İş yeri 
sahibi hakkında ise ‘Kumar oynan-
ması için yer ve imkan sağlamak’ 
suçundan adli işlem başlatıldı. n AA

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 12 askere gözaltı 
Konya merkezli 3 ilde düzen-

lenen FETÖ/PDY operasyonunda, 
Hava Kuvvetleri personeli 12 mu-
vazzaf asker gözaltına alındı. Edini-
len bilgiye göre, Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapı-
lanmasına yönelik soruşturma baş-
latıldı. Bu kapsamda, örgütün askeri 
mahrem yapılanmasında yer aldıkları 
tespit edilen 15 muvazzaf astsubay 
hakkında yakalama kararı çıkarıl-
dı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 
Konya merkezli 3 ilde belirlenen ad-
reslere eş zamanlı operasyon düzen-
ledi. Operasyonda kapsamında Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 
olduğu öğrenilen 12 muvazzaf astsu-
bay gözaltına alınırken, adreslerinde 
bulunamayan 3 şüpheliyi yakalamak 
için ise çalışmaların sürdüğü öğrenil-
di. 
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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• İletişim Adresi:
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Fax: 0332 342 20 20
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www.konyayenigun.com
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Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

İş yerlerinden birinin dışına polis baskınlarını önceden görebilmek için güvenlik kameraları yer-
leştirildiği, diğerinde ise tombalanın duvar içinde yapılan özel bir bölmeye gizlendiği ortaya çıktı

Kumarbazların
oyunu bozuldu!

Jandarmadan uyuşturucu 
operasyonu: 1 gözaltı 

Karaman’da jandarma tarafın-
dan yapılan uyuşturucu operas-
yonunda 1 şahıs gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, Karaman İl 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
merkeze bağlı Dereköy köyünde 
bulunan Fisandum Barajı mevki-
sinde uyuşturucu madde sattığı 
ileri sürülen H.Ş. (28), isimli şüp-
heliyi takibe aldı. Mahkeme kararı 
ile şahsın merkez Mümine Hatun 

Mahallesi’ndeki ikametinde ara-
ma yapan jandarma ekipleri, 7 
gram kubar esrar, 28 gram kene-
vir tohumu, 17 adet uyuşturucu 
hap ve uyuşturucu ticaretinden 
elde ettiği tahmin edilen bin 550 
lira para ele geçirdi. Gözaltına 
alınan H.Ş., hakkında yasal işlem 
başlatılmak üzere İl Jandarma Ko-
mutanlığına götürüldü.
n AA

Karaman’da park halindeki 
kamyonet alev alev yandı. Yangın, 
gece saat 01.00 sıralarında Piri Reis 
Mahallesi 1346 Sokak’ta meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, sahibi 
tarafından evinin yakınına park 
edilen 33 KBE 02 plakalı kamyonet 
henüz bilinmeyen bir nedenle alev 
alarak yanmaya başladı. Kamyone-
tin yandığını gören vatandaşlar du-
rumu hemen itfaiye ve polise haber 
etti. Olay yerine gelen itfaiye yanan 
kamyonete müdahale ederek kısa 

sürede söndürdü. Yangında kam-
yonetin iç kısmı tamamen yanarak 
kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yap-
tığı ön incelemede yangınla ilgili 
bir tespite bulunamadı. Bu nedenle 
kamyonetin kundaklanmış olabile-
ceği ihtimali üzerine polis olay yeri 
inceleme ekibi istendi. Olay yeri 
inceleme ekibi yanan kamyonette 
inceleme yaptı. Yanan kamyonet 
daha sonra çekici ile olay yerinden 
kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.
n İHA

Park halindeki kamyonet 
alevlere teslim oldu

Karaman’da tarihi hamamda 
çıkan yangın paniğe neden oldu. 
Seki Çeşme Mahallesi Mehmet 
Armutlu Caddesi üzerinde bu-
lunan 600 yıllık Seki Çeşme ha-
mamının kadınlar bölümünden 
dumanlar yükselmesi üzerine 
hamam çalışanları, hemen elekt-

rikleri keserek itfaiyeye haber 
etti. 

Kısa sürede olay yerine gelen 
ekipler yangını hızla söndürdü. 
Yangın sırasında içeride kimse-
nin olmadığı öğrenildi. Yangının 
çıkış sebebi araştırılıyor.
n AA

Tarihi hamamda çıkan
yangın büyümeden söndürüldü
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Sarayönü Halk 
Kütüphanesi’ne yoğun ilgi

Sarayönü Halk Kütüphane-
si’nin üye sayısında önemli bir ar-
tış yaşandığı bildirildi. Sarayönü 
Halk Kütüphanesi Müdürü Mevlüt 
Demirbaş, Anadolu Ajansı muha-
birine yaptığı açıklamada, hayata 
geçirilen projelerle üye sayısının 
üçe katladığını söyledi. Dönem 
başında “Tüm Kitaplar Benim” 
projesini başlattıklarını ifade eden 
Demirbaş, “ilçemizdeki tüm okul-
larda öğrenim gören öğrencilerimi-
zin ilçe kütüphanesine üye olarak 
kütüphanenin tüm imkanlarından 
faydalanması için Kaymakamlığı-
mızın önderliğinde proje hazırladık.

Kütüphanelere olan ilgiyi arttı-
rarak öğrencilerimizin kitap sevgi-
sine katkı sağlamayı amaçlamıştık. 
Öğrencilerimizin zengin içerikli kü-

tüphanemize üye olarak istedikleri 
kitaba hızlı ve kolay şekilde ulaşa-
biliyor.” dedi.

Yürüttükleri projenin sonuç 
verdiğini belirten Demirbaş, “1721 
olan üye sayımız, 3 bin 604’e ulaştı. 
İnsanlarımızı, özelliklede çocukları-
mızın artık televizyon karşısında, 
sosyal medyada boşa zaman harca-
masını istemiyoruz. Bunun yerine 
okuyarak kendini geliştirmelerini 
teşvik ediyoruz.” diye konuştu.

Sarayönü Halk Kütüphanesi’n-
den yararlananların sayısı beş yıl 
önce yaklaşık 7 bin iken, bu sayı 
geride bıraktığımız 2018 yılında 
25 bine ulaştı. İstatistiklere göre 
kütüphaneye gelenlerin üçte ikisini 
öğrenciler, geriye kalan üçte birini 
de yetişkinler oluşturdu.  n AA

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Il-
gın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Çavuşçugöl Dağı eteklerine yaban hayvanları için yem bıraktı

Kaymakam Kadiroğlu 
doğaya yem bıraktı

Ilgın Kaymakamı Yunus Fa-
tih Kadiroğlu kar yağışının ol-
dukça etkili olduğu Çavuşcugöl 
Dağı eteklerine aç kalan yabani 
hayvanlar için yem bıraktı. Etkili 
olan kar yağışının ardından hava 
sıcaklığının gece sıfırın altına 
kadar düştüğü Ilgın’da soğuklar 
yaban hayatını olumsuz etkili-

yor.
Kar yağışı ve soğuk hava ne-

deniyle yiyecek bulmakta zorla-
nan kuşlar için Ilgın TOKİ Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 
Ilgın Doğa Sporları Kulübü gö-
revlileri ilçede çalışma başlattı. 
Kadiroğlu ve öğrenciler berabe-
rinde getirdikleri buğday ve etle-

ri doğaya bıraktı.
Kaymakam Kadioğlu, yem 

dağıtırken yaptığı konuşmada, 
hayatta bütün canlıların birbirine 
zincir halinde bağlı olarak yaşa-
dığını belirterek, “Bu zincir hal-
kasının kopması demek doğanın 
dengesinin bozulması anlamına 
geliyor. Bu dengenin devam et-

mesi lazım, bunun bozulmaması 
için bizde farkındalık yaratmak 
amacı ile yemleme çalışması ya-
pıyoruz.” dedi. Etkinlik sonunda 
TOKİ Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi Müdürü Feyzullah Öz-
demir, öğrencilere doğal yaşam 
hakkında bilgi verdi.
n AA
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN 
BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkavekili ve Anadolu’da 

Bugün Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni 

Mustafa
Ekmekçioğlu’nun 

annesi

Remziye
Ekmekçioğlu’nun

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 

Ekmekçioğlu ailesine ve 
yakınlarına Cenab-ı Allah’tan 
Sabr-ı Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkavekili ve 
Anadolu’da Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönet-
meni Mustafa Ekmekçioğlu’nun annesi Remzi-
ye Ekmekçioğlu 91 yaşında vefat etti. Merhume 
Remziye Ekmekçioğlu’nun cenazesi dün ikindi 
namazına müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından Üçler Mezarlığına defnedildi. Merhume 
Remziye Ekmekçioğlu 2 kız, 1 erkek çocuk anne-
siydi.  Taziyeleri kabul eden Ekmekçioğlu ailesi acı 
günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür ede-
rek, taziyeleri kabul etti. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhume Remziye Ekmekçioğlu’na Allahtan rah-
met sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN 

Remziye Ekmekçioğlu dualarla defnedildi
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Başkan Tutal, basın mensuplarını ağırladı
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü münasebeti ile 
ilçede görev yapan ulusal ve yerel 
basın mensupları ile bir araya geldi.

Adile Baysal Kültür ve Sa-
nat Evinde düzenlenen programa 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ali Saylam ve basın men-
supları katıldı. Başkan Tutal’ın her 
yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gü-
nünde Seydişehir’de görev yapan 
basın mensuplarının onuruna ye-
mek verdiğini kaydeden Cemiyet 
Başkanı Saylam, Başkan Tutal’a 
teşekkür etti. Demokrasilerin en 
önemli unsurunun özgür gazeteci-
lik olduğunu kaydeden Saylam;” 4 
yıldır başkanımız bizi hatırlıyor. Sağ 
olsun bizi unutmuyor. Gelenek bo-
zulmuyor. Zor şartlar altında mes-
leğimizi yapıyoruz.  Çalışan Gaze-
teciler görünmeyen kahramandır. 
Saat ve mesai  durumu, gecemiz 
ve gündüzümüz  yok. Haberin ol-
duğu her yere koşturmak zorunda-
yız. Zor bir meslek. Tatil de yok. Bu 
yıl 10 Ocak farklı bir sürece denk 
geldi. Seçim süreci yaşanıyor. Bu 
yıl yapılacak olan yerel seçimlerin 
sağlıklı bir şekilde devam etme-
sini temenni ediyor, Başkanımıza 

bizlere verdiği değerden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi. Birçok 
meslek dalını biliyoruz ama ben iki 
meslek gördüm hem meslek olma-
yan hemde gerçekten her mesleği 
bilmesi zorunlu olan. Bunlardan 
biri gazetecilik diğeri siyaset diyen 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 
siyaset insanları yönetme sanatıdır 
ama,  gazetecilik yönetenlere de 
yol gösteren ve şekil veren bir yapı. 
Dolayısı ile siyasetçinin adil olması, 
dürüst olması, ekonomiyi, sanatı 
bilmesi, hemen hemen her meslek 
gurubu ile ilgili bilgi sahibi olması 
gerekiyor. Tüm bunları gazetecinin 
de bilmesi gerekiyor. Gazetecilik 

zor bir iş dalı. Bundan dolayı Al-
lah sizlere kolaylık versin. Sizi size 
anlatmak biraz zor. Biz geldiğimiz 
günden beri sanata, kültüre, bası-
na, spora önem verdik. Bu bizim 
görevimizdi. Sizlerde her zaman 
bize destek oldunuz” dedi. Her in-
san mutlaka hata yapar, eksikliği 
olur diyen Belediye Başkanı Meh-
met Tutal; bu eksikliği ve hataları 
düzeltme noktasında basınla bir-
likte çalışıldığı zaman, basın göre-
vini yerine getirdiği zaman hatalar 
asgariye indirilmiş olur. Biz her za-
man sizlerin desteğini aldık. Birlik-
te görüşerek, konuşarak yanımızda 
oldunuz. Bunu iyi değerlendirmek 

gerekiyor. Biz her zaman sizlerle 
birlikte çalışmak için hazırız. Çalış-
ma alanlarımız genişleyince sizlerle 
sürekli görüşme şansımız olmuyor. 
Bizlerin yapabileceği bir konu olur-
sa bizim kapımız ve telefonumuz 
her zaman açık. Hepinizin 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler gününüzü kut-
luyor saygılar sunuyorum “şeklinde 
konuştu. Başkan Tutal programda 
basın mensuplarıyla birlikte uzun 
süre sohbet ederek gündemdeki 
konular ve yapılması gerekenler 
hakkında fikir alış verişinde bu-
lundu. Program sonunda ise basın 
mensuplarına hediye verdi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven gece geç saatlere kadar 
kar çalışmaları yürüten işçileri ziya-
ret etti. Onlarla sohbet eden Başkan 
Özgüven bir personelin de doğum 
gününü kutladı.

Özverili çalışmaları için teşekkür 
eden Özgüven: “Kar Temizleme ve 

Buzlanma çalışmalarında soğuk ve 
ayaz gecelerde yoğun bir çalışma 
ortaya koyan arkadaşlarımızı akşam 
yemek molalarında ziyaret ettik. Her 
birine teşekkür ediyorum, Allah(cc) 
razı olsun. Şehrimize hizmet etmek 
için canla başla çalışıyoruz. Sahada 
gece gündüz demeden emeklerini 

esirgemeyen çalışanlarımızın her 
zaman yanında oluyor ve onlara 
destek oluyoruz. Ereğli’mize önemli 
hizmetler kazandırdık, bu hizmet-
leri kazandırırken ekip ruhuna çok 
önem veriyoruz. 

Birlik ve beraberlik içerisinde 
tüm ekip arkadaşlarımızla özveri-

li çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca 
ziyaretimizde personelimiz Refik 
Kaynak’ın da doğum günü olduğu-
nu öğrendik ve kutlamak istedik. Al-
lah(cc) nice sağlıklı, mutlu ve hayırlı 
bir ömür nasip etsin inşallah” ifade-
lerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘Basın, kamusal bir 
görev ifa ediyor’

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü vesilesiyle 
Ereğli’deki medya mensupla-
rıyla bir araya gelerek günlerini 
tebrik etti. Değerlendirmelerde 
bulunan Başkan Özgüven: “Va-
tandaşlarımızın, halkımızın hem 
bilgilenmesi hem de haberdar 
olması açısından önemli bir gö-
revi ifa eden burada bulunan ve 
bulunmayan tüm basın men-
suplarımızın 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü tebrik edi-
yorum. Günümüzde özellikler 
teknolojideki gelişmeler, inter-
netin yaygınlaşmasıyla vatan-
daşlarımız bilgilenme, haberdar 
olma, ilgilenme noktasındaki 
beklentilerini artırmaktadır. 
Bu açıdan Ereğli’mizdeki basın 
mensupları olarak sizler de bu 
görevi başarı ile sürdürüyorsu-
nuz. Yaptığımız görev gereği 
Belediye olarak doğandan öle-
ne kadar tüm vatandaşlarımıza 
hizmet ediyoruz, şehrimizde 
önemli yatırımlar ve faaliyetler 
gerçekleştiriyoruz. Bu görevleri 
yaparken hemşehrilerimizle, ka-
muoyuyla birlikte hareket etme, 
vatandaşlarımızın taleplerine 

karşılık verme açısından adeta 
sizler de bizim birer mesai arka-
daşlarımız oluyor ve bizlere her 
konuda yardımcı oluyorsunuz” 
ifadelerini kullandı.

Özgüven: “Her zaman ifade 
ediyorum ve basınla ilgili yapı-
lan görevin aslında kamusal bir 
görev olduğunun altını çizmek 
istiyorum. Sizlerin yaptığı gö-
revlerde Ereğli’mizin sorunla-
rını, eksiklikleri zaman zaman 
eleştirileri, zaman zaman vatan-
daşlarımızın sesine kulak verip 
bunları bizlere intikal ettirme-
nizi takdirle karşılıyorum. Bu 
vesileyle 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü’nün başta sizlere, 
ailenize ve tüm basın çalışan-
larına hayırlı olmasını diler ve 
işlerinizde kolaylıklar olmasını 
yüce Rabbimden niyaz ederim. 
Kamera arkasında olan, röpor-
taj yapan, bilgisayarının başında 
yazı yazan, bunları basılı hale 
getiren matbaada mürekkep ko-
kusunu çeken ve bu mesleğin 
her noktasında, köşesinde çalı-
şan tüm arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyor, hepinizi saygıyla ve 
hürmetle selamlıyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, son 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde 
ilçede tarihe geçecek birçoğu ilk olan hizmetlere imza attıklarını söyledi

Beyşehir’de tarihi
hizmetlere imza attık

Beyşehir Belediye Başkanı 
Özaltun, Beyşehir Belediye Mec-
lisi’nin Ocak ayı olağan toplan-
tısında meclis üyelerine hitaben 
yaptığı konuşmada, görev dönemi 
içerisinde yürüttükleri çalışma ve 
hizmetlere değindi. Beyşehir’de 
son 5 yılda tarihe geçecek hizmet 
ve yatırımlar yaptıklarını vurgula-
yan Özaltun, Beyşehir Belediyesi 
TOKİ Başkanlığı işbirliği ile ilçede 
hayata geçirdikleri toplu konut 
projelerini de anlattı.

HUĞLU’DA ANAHTAR 
TESLİMİ BAŞLADI

Beyşehir’in gözde av tüfeği 
üretim merkezlerinden Huğlu 
Mahallesi’nde de toplu konut pro-
jesini devreye koyduklarını anla-
tan Özaltun, “Huğlu’daki vatan-
daşlarımızın ‘ne zaman anahtar 
teslimi yapılacak’ diye serzenişle-
ri vardı. Bugün itibariyle Allah’a 
şükürler olsun ki Huğlu Mahalle-
mizde anahtar teslimlerine TOKİ 
Başkanlığı tarafından başlanılmış 
oldu” müjdesini verdi.
KAMU YATIRIMLARI DA DEVREDE

Beyşehir’de İlçe Belediyesi 
olarak 67 mahalleye hizmet üre-
tirken, yapımı yıllar önce başla-
yan “aşkımız, sevdamız” olarak 
nitelendirdikleri birçok önemli, 
büyük devlet ve kamu yatırımının 
da dönemlerinde tamamlanarak 
bölgeye hizmet vermeye başladı-
ğını, halen yapımı devam etmek-
te olan ya da bitmek üzere olan 
devlet yatırımlarının da olduğunu 
hatırlatan Özaltun, yeni başlayan 

yatırımların da hızla yapımının 
sürdüğünü belirtti. 

“MAHALLEMİZE YAPILACAK 
BİR ŞEY KALMADI, ARTIK ÇAY 

İÇMEYE BEKLİYORUZ”
Konuşmasında, yine “ben” 

değil, “biz” vurgusu yapan Özal-
tun,konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Göreve geldikten sonra hep  
hemşerilerimizle, mahalle muh-
tarlarımızla, sivil toplum kuru-

luşlarımızla, kamu kurum ve ku-
ruluşlarımızla sık sık toplantılar 
yaparak, istişare ederek bu hiz-
metleri gerçekleştirdik. Bugüne 
geldiğimizde; arkadaşlarımıza ‘bir 
çalışma yapın, 67 mahalle muh-
tarını arayın,daha neler yapılabi-
leceğı’ konularında hem önümüz-
deki süreci bir değerlendirme, 
hem de yapılan eksikleri görme 
adına ama şükürler olsun ki, bir 

Kurucuova örneği verecek olur-
sak, ‘Yapılmadık neler var orada’ 
dediğimizde, ‘Başkanım yapılacak 
her şeyi yaptınız.’dediler. ‘Ben’ 
değil, biz yaptık’ dedim. Sade-
ce Kurucuova değil, Dumanlı’ya 
gidelim, Kuşluca mahallemize 
gidelim, Yazyurdu’na gidelim en 
ücra noktadaki mahallelerimi-
ze bile gittiğimizde gerek yollar 
konusunda, gerek park ve çevre 
düzenlemeleri, cami ve ibadet-
hanelerin bakım onarım ve dü-
zenlenmeleri ile diğer hizmetler 
noktasında gerçekten dönemi-
mizdetarihe geçecek hizmetler 
yaptığımızı görüyoruz. Bu konu-
da, nereye gidersek gidelim, özel-
likle sayın kaymakamımız da şahit 
oldu, dış mahalle ziyaretlerimiz-
de de hep bunlar dile getiriliyor. 
Yukarı Esence Mahallemize gidi-
yoruz ben söylemiyorum, vatan-
daşın kendisi söylüyor. Bakıyor-
sunuz, Yukarı Esence gibi küçük 
bir mütevazi mahallemizde bile 
çocuklarımızın top oynayabileceği 
çok amaçlı spor sahası var, bura-
da beton yol uygulamalarını yine 
dönemimizde hayata geçirmişiz. 
Mahallemizin yollarının tama-
mı kilitli parke taşıyla kaplanmış 
durumda. Cami düzenlemesi ya-
pılmış durumda. Burada da muh-
tarımız, ‘Başkanım sağolun ya-
pılacak bir şey kalmadı. Bundan 
sonra sizi çay içmeye bekliyoruz.’ 
diyor. Bunlar gerçekten mutluluk 
verici şeyler.” 
n HABER MERKEZİ

Karla mücadele kahramanlarına teşekkür 
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“Beslenme sadece beden sağlığı için değil, ruh sağlığı için de önemli bir konudur” diyen REFORMERA 
Kurucu Müdürü  Hasan Tahsin Bayram, bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti

‘Beslenme, ruh ve beden 
sağlığı için önemli faktör’

Konya Meram’da yenilikçi bir 
yaklaşım ve “sağlıklı ruh ve beden 
hedefine ulaşmada profesyonel yak-
laşım” sloganıyla hizmet vermeye 
başlayan REFORMERA, sağlık bir 
yaşam sunmayı amaç ediniyor. Ko-
nuyla ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan REFORMERA Kurucu Müdürü  
Hasan Tahsin Bayram, REFORME-
RA’nın “Yeniden Şekillenme Çağı” 
anlamına geldiğini söyledi. REFOR-
MERA’yı açma nedenlerinden bah-
seden Bayram, “Sizin de bildiğiniz 
gibi; bireyin ve toplumun sağlıklı 
yaşaması ve ekonomik yönden ge-
lişmesi onu oluşturan bireylerin sağ-
lıklı olmasına bağlıdır. Sağlığın te-
meli yeterli ve dengeli beslenmedir. 
Yeterli ve dengeli beslenme sağlıklı 
beslenme olarak da tanımlanmakta-
dır. Beslenme sadece beden sağlığı 
için değil, ruh sağlığı için de önem-
li bir konudur. Biz bu noktada hem 
bedenin hem ruhun beslenmesini 
aynı merkezde ve profesyonel hiz-
met anlayışıyla çözmeyi düşündük 
ve REFORMERA’da hayat başladı” 
dedi.

GENİŞ HİZMET YELPAZESİ 
REFORMERA’nın hizmet alanla-

rından da bahseden Bayram, bu ko-
nuda geniş bir hizmet yelpazelerinin 
olduğuna değindi. Bayram sözlerine 
şöyle devam etti, “Beslenme ve Di-
yet, Egzersiz ve PowerPlate, Çocuk 
Yogası, Yaşam Koçluğu, İlişki-Evlilik 
Danışmanlığı ve tüm bu hizmetler 
dışında Organizasyon Hizmetleri, 
Etkin Öğrenme Yöntemleri, Sınav 
Kaygısı, Stres Yönetimi ile ilgili alan-
larda da çalışmalar yapmaktayız. Bu 
sayede, Konya’da, ihtiyaç duyulan 
birçok alanı profesyonel ekibimizle 
tek merkezde toplayarak bir ilki ger-
çekleştirmiş olmanın mutluluğun 
içerisindeyiz.”
‘KISA SÜREDE HEDEFE ULAŞIYORUZ’

PowerPlate adında gelişmiş bir 
cihaz kullandıklarını belirten ev bu 
cihaz hakkında bilgiler veren Bay-
ram, sözlerine şöyle devam etti, 
“NASA tarafından Astronotların kas 
gelişimi için tasarlanan profesyo-
nel bir egzersiz cihazıdır. Vibrasyon 
(titreşim) tekniğiyle çalışmaktadır. 
Merkezimizde kişiye özel PowerP-
late egzersiz programları düzenlen-

mekte olup, danışanlarımızın za-
mandan tasarruf ederek sadece 30 
dakikada 2 saatlik egzersiz perfor-
mansına ulaştırılması sağlanmakta-
dır. Bu sayede danışanlarımız daha 
kısa sürede istenen hedef ağırlıkla-
rına ulaşabilmekte, kas gelişimi ve 
kemik yoğunluğunu artırabilmek-
te dolayısıyla sağlık ve motivasyon 
dolu bir yaşam tarzına sahip olabil-
mektedir. REFORMERA’da; alanın-
da uzman diyetisyenlerimizin danış-
manlığı ile beslenme kaynaklı tüm 

sağlık sorunlarının tedavisine destek 
verirken, kilo problemlerine de sağ-
lıklı bir şekilde çözüm üretmekteyiz. 
REFORMERA diyetisyenleri güncel 
beslenme yaklaşımlarını takip ede-
rek, bireylerin fizyolojik ve sosyolojik 
özelliklerini, ihtiyaçlarını ve alışkan-
lıklarını göz önünde bulundurarak 
kişiye özel uygulanabilir, yenilikçi 
diyet programları planlanmaktadır. 
Bununla beraber; son dönemde yo-
ğun olarak görülen yeme bozukluk-
larının sebebi psikolojik kaynaklıdır. 
Farkımız danışanlarımızın hem be-
densel, hem ruhsal, hem de egzersiz 
desteğiyle istedikleri hedefe profes-
yonel yaklaşım ve kısa sürede ulaş-
masını sağlayan merkez olmamız.

Günümüzde aile ve ilişki yöne-
timinde destek arayışı önceki yıllara 
nazaran artış göstermektedir. Bu 
noktada aile ve ilişki uzmanı, olması 
istenilen birliktelik ve bu birlikteliğe 
uygun koşulların sağlanması için 
kişilere destek olmaktadır. Kişileri 
iletişim konusunda bilinçlendirerek 
ilişkilerin daha nitelikli bir düzeye 
ulaşmasına yardımcı olmaktadır. 

Aile toplumun en temel yapı-
sıdır düşüncesinden yola çıkarak 
merkezimizde aile ve ilişki yönetimi 
konusunda da destek vermeye ka-

rar verdik. Merkezimizde Psikolojik 
Rehberlik ve Danışmanlık yüksek 
lisans eğitimi almış İlişki Koçumuz 
ile ilişkilerde yaşanan problemler 
ve çıkmazlara çözüm sağlamayı çok 
daha kolay hale getirdik.”

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ALAN 
“Merkezimizde çocuklar için de 

özel bir yaşam alanı oluşturduk” 
diyen Bayram, burada çocuk yogası 
yapıldığını aktardı. Çocuk yogasının 
önemine değinen Bayram, “Çocuk 
yogası çocukların kendilerini ve do-
ğayı tanıyarak daha duyarlı ve daha 
düşünceli bireyler olmasını sağlayan 
bir disiplin, ilim ve felsefedir. Yoga 
çocuklarda kas gelişimi, denge ve 
esneklik sağlama, hayal gücü gelişi-
mi ve yaratıcılık, sosyal gelişim gibi 
kazanımlar sağlamaktadır.

Gençler için ise günümüzde çok 
önemli hala gelmiş olan sınav kay-
gısı, öfke kontrolü, hızlı okuma,etkin 
öğrenme yöntemleriyle ilgili alanlar-
da da çalışmalar yapmaktayız.

Son olarak; bireylerin bedensel 
ve ruhsal anlamdaki ihtiyaçlarını 
tek çatı altında profesyonel anlamda 
giderebilecekleri Konya’daki ve tek 
merkez olarak konuklarımızı bekle-
mekteyiz” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Derbent’in araç filosu 
son 10 yılda yenilendi

Konya’nın Derbent ilçesinde 
vatandaşların ihtiyaçlarını karşı-
lamak ve daha iyi hizmet verebil-
mek için Belediye envanterine ka-
yıtlı eski ve kullanım süresi dolmuş 
araçların yerini son 10 yılda yeni 
araçlar aldı. Kış şartlarının yoğun 
olduğu ilçede vatandaşlara hizmet 
etmek için iş makinelerine ve toplu 
ulaşım araçlarına önem verdikleri-
ni belirten Derbent Belediye Baş-
kanı Hamdi Acar, “Derbent Bele-
diyesi olarak son 10 yıl içerisinde 
araç filosunu tamamen yeniledik. 
İlçede yaşayan vatandaşların ih-
tiyaçlarının karşılanması için yak-
laşık 5 milyon liraya mal edilen 
29 araç temin edildi.Özellikle kış 
mevsiminin zorlu şartlar altında 
geçtiği ilçede kar açma faaliyetle-
rinin yapılması ve vatandaşlarının 
ulaşımlarını kolayca sağlaması için 
gerekli olan araçlara önem verildi.

Derbent Kayak Merkezi olmaya 
hazırlanan bir ilçe olduğu için bu-
rada kar yağışları çok fazla oluyor. 
Ve sık sık kar yağıyor. Bu anlamda 
iş makinelerimizle yolların açılma-
sı ve vatandaşlarımızın taşınması 
noktasında ihtiyacı gideriyoruz.
Ayrıca sosyal ihtiyaçların karşılan-
ması, öğrencilerimizin okullarına 
kolay ulaşımını sağlamak için ge-
rekli olan taşıtlar da belediyemizin 
envanterinde bulunuyor. Mahal-
lelerden merkeze vatandaşlarımız 
ücretsiz olarak taşınıyor. Her türlü 
hizmet için ve vatandaşlarımızın 
bütün ihtiyaçlarının karşılanma-
sı için güçlü bir araç filomuz var. 
Tasarruf açısından daha az ya-
kan araçlar tercih edildi. Araçların 
mevsimsel anlamda korunması ve 
daha uzun süre kullanılması için 
de araç parkı yapıldı.” İfadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Bozkır’da uygulanan tarım
projeleri değerlendirildi

Bozkır’da düzenlenen toplan-
tıda ilçedeki tarımsal alanda uy-
gulanan projeler ele alındı. Bozkır 
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’nde Kaymakam Oltan 
Bayraktar başkanlığında yapılan 
toplantıda, Bozkır’da 2018 yılında 
uygulanan projelerin sonuçları-
nın değerlendirilmesi ve 2019’da 
planlanması yapılan projelerin ve 
kaynaklarının etkin kullanımı ma-
saya yatırıldı.

İlçe Kaymakamı Oltan Bayrak-
tar toplantıda yaptığı konuşmada, 
“İlçemizde tarımsal faaliyetlerin 
desteklenmesine büyük önem 
veriyoruz. Üretime yapılan tüm 

destekler geri dönüşleri itibariyle 
başta bölgemiz olmak üzere tüm 
ülkemizin ekonomisi için büyük 
önem arz etmektedir. Bu toplantı 
vesilesiyle Bozkır İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğümüz 
bünyesinde gerçekleştirilen 2018 
yılı projelerini değerlendirerek 
2019 yılında yapılması gerekenler 
hakkında bir yol haritası çıkardık.” 
dedi.

Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğündeki toplantı-
ya Bozkır Kaymakamı Oltan Bay-
raktar, Bozkır İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Salih Öncü ve 
Bozkır proje ekibi katıldı. n AA

İHH’dan 345 bin Yemenli’ye acil yardım
İHH İnsani Yardım Vakfı, hayır-

severlerin destekleriyle 21 milyon 
insanın gıda sıkıntısı çektiği, 10 
milyon insanın da acil yardıma ih-
tiyaç duyduğu Yemen’de 2018 yılı 
içerisinde yaklaşık 345 bin muhta-
ca acil yardım ulaştırdı. Yemen’de 
insani kriz ölümcül boyutlara ulaş-
tı. 27,4 milyon nüfus sahip ülkede 
21 milyon insan gıda sıkıntısı çeki-
yor. 10 milyon insan acil yardıma 
muhtaç durumda. Çatışma, açlık, 
kolera ve çeşitli salgın hastalıklar 
nedeniyle şu ana kadar binlerce 
insan öldü. Uluslararası raporlara 
göre Yemen’de ölen çocukların sa-
yısı 85 bine ulaştı. İç savaşta ölen-
lerin sayısı ise 16 bin civarında. 3 
milyon insan da evini terk etmek 
zorunda kaldı. Sağlık sisteminin 
de çöktüğü ülkede 14,8 milyon in-
san, sağlık hizmetine ulaşmasında 
büyük zorluk yaşıyor. Çocuklar, ça-
tışma ve yetersiz beslenmeye bağlı 
hastalıklardan dolayı hayatlarını 
kaybediyor.

26 BİN GIDA PAKETİ DAĞITILDI
Krizin başladığı ilk günden bu 

yana Yemen’deki çalışmalarını 
sürdüren İHH İnsani Yardım Vak-
fı, 2018 yılı içerisinde 343 bin 199 

mağdur ve mazluma acil yardım 
ulaştırdı. Bu kapsamda bölgede 26 
bin 43 gıda paketi dağıtımı gerçek-
leştirildi. 2000’li yılların başından 
beri faal olarak çalıştığı Yemen’de 
İHH, 2018 yılında; gıda, barınma, 
sağlık, eğitim, su, hijyen, dini ve 
kültürel faaliyetler gibi alanlarda 
faaliyet yürüttü. 
YEMENLİ YETİMLERE ÖZEL DESTEK

İHH ayrıca Yetim Sponsorluk 
Sistemi ile Yemenli 5 bin 52 yeti-
min hamiliğini üstlendi. İHH, 120 
yetim ailesine adak/akika yardı-
mında bulunurken 2 bin 361 ye-

time de bayramlık kıyafet hediye 
etti. Yetim Ailelerini Kalkındırma 
Projeleri kapsamında ise İHH; Ye-
menli 15 aileye güneş enerjili dikiş 
makinesi alımı, 17 aileye sağmal 
inek alımı ve 14 aileye de yedişer 
küçükbaş hayvan alımı gerçekleş-
tirdi. 

“YEMEN’DE İSHAL 
BİLE ÖLÜMCÜL HASTALIK”

Acil Yardım Çalışmalarını ger-
çekleştirmek üzere son İHH ekibiy-
le bölgede bulunan İHH Medya’dan 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Serkan Nergis, Yemen’e gittiğimde 

karşımda ölü bir ülke vardı” dedi. 
En büyük sıkıntının yetersiz ve sağ-
lıksız beslenme olduğunun altını 
çizen Serkan Nergis, şunları söyle-
di: “Ülkenin büyük kısmı hala ku-
şatma altında. Bölgelere ilaç ulaş-
madığı için hastaneler de yetersiz 
kalıyor. Hastanelerin -özellikle ço-
cukların- durumu çok kötü. Sağlık 
merkezlerinin çoğunu çocuklar 
doldurmuş. 4 aylık olmasına rağ-
men iki kilo yedi yüz gram Malik, 
bütün durumu özetler gibiydi. Has-
tanelerdeki durum Aden sokakla-
rında da vardı. Mahalle aralarında 

yardım dağıtırken bitap düşmüş bir 
çocukla karşılaştık. Doktorlar böl-
gede yaygın olan ishale yakalanırsa 
ölebileceğini söyledi. Yemen’de is-
hal bile ölümcül hastalık.

Kamplarda dağıtım yaparken 
birçok şeyle karşılaştık. En çok etki-
lendiğim olaysa önünden geçerken 
farkettiğim küçücük bir çadırdı. 
Çadırda 8 kişinin kaldığını öğren-
diğimde şaşkınlığım daha da arttı. 
Aile 3 yıl önce çatışmalardan ka-
çıp bir kampa yerleşmiş. Orada da 
çatışma çıkınca Taiz’e gelmişler. 1 
yıldır bu çadırda yaşam mücadelesi 

veriyorlar.”
2019’DA NELER YAPILACAK
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 

2019 yılı içerisinde Yemen’de ger-
çekleştirmeyi planladığı projeler 
ise şu şekilde:  Acil gıda yardımları, 
bebek maması dağıtımı, içme suyu 
dağıtımı, hijyen paketi dağıtımı, 
çadır kurulumu, kalkındırma pro-
jeleri, tekerlekli sandalye dağıtımı, 
göz hastalıkları tedavisi ve gözlük 
dağıtımı, sokak çocuklarının eğiti-
me katılımlarının sağlanması, sağ-
lık merkezleri işletim desteği, okul 
işletimi, kışlık yardımlar, hasta ba-
kım merkezi, eğitim için taşınma 
ihtiyacının karşılanması, Kur’an 
Kursu işletimi ve yetim eğitim 
merkezi işletimi. 

YARDIM ULAŞTIRMAK İÇİN
Yemen halkına destek olmak 

isteyen hayırseverler, tüm opera-
törlerden YEMEN yazıp 3072’ye 
kısa mesaj göndererek 5 TL des-
tekte bulunabiliyor. Daha fazla ba-
ğış yapmak isteyenler ise İHH’nın 
internet sitesinden online bağış 
yolu ile ya da İHH’nın banka hesap 
numaralarına açıklama kısmına 
YEMEN yazarak yardım edebiliyor.
n HABER MERKEZİ

Hasan Tahsin Bayram
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AK Parti'nin çevreci bir parti olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ana muhalefet naylon poşetlerle sokağa dökü-
lebilir ama biz bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle inşallah meydanlarda olacağız” diye konuştu

‘Meydanlara bez torba
ve filelerle çıkacağız’
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK 

Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, partisinin genel merke-
zinde düzenlenen 129. Genişletil-
miş İl Başkanları Toplantısı'ndaki 
konuşmasında, seçimlerden önce 
yaptıkları son Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantısı olacağını söyle-
di.

AK Parti'nin 10 milyon 337 bin 
üyesinden 504 bininin seçmen 
kütüklerinde kaydını bulamadık-
larını aktaran Erdoğan, "Partimi-
zin üyesi olan, dolayısıyla sandık 
başına gittiğinde zaten oyunu ala-
cağımız yaklaşık yüzde birlik bir 
seçmen kaybımız var baştan. 24 
Haziran'da seçmen listelerinde yer 
aldığı halde 2019'da kaydı olma-
yanların sayısı 924 bine yakındır. 
Bunların 234 bini vefat, 205 bin-
den fazlası askerlik, 63 bini hü-
kümlü veya kısıtlı, 63 binden faz-
lası da yurt dışına gitmiş olmaları 
sebebiyle listelerde bulunmuyor." 
bilgisini paylaştı. 

Burada bir sıkıntı olmadığını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Ancak MERNİS'te adres kaydı 
olmadığı için listelerde yer alma-
yan 375 bin kişi var ki bu konuda 
teşkilatlarımıza önemli görevler 
düşüyor. Bu kişilere teker teker 
ulaşıp adres bilgilerini düzelttir-
memiz ve seçmen kütüklerine 
kaydettirmemiz lazım." uyarısında 
bulundu.

"YAKIN MARKAJA ALALIM"
24 Haziran seçimlerine göre, 

ilçe değiştiren 1,5 milyona ya-
kın seçmen bulunduğunu üstelik 
bunların 222 binden fazlasının 
AK Parti üyesi olduğunu belirten 
Erdoğan, "Öyleyse yakın markaja 
alacağız. İşte 'Buradan taşınalım, 
kaydı taşıyalım da muhtarlığı ala-
lım, taşıyalım da il genel meclisi 
üyeliğini alalım, belediye mec-
lis üyeliğini alalım veya belediye 
başkanlığını alalım', AK Parti bu 
tür bir yanlışın içerisine kesinlikle 

girmemelidir. Bu konuyu siz kont-
rol altına alacaksınız." ifadelerini 
kullandı.

Erdoğan, bu kişileri gittikleri 
ilçelerde bulup, AK Parti ile irti-
batlandırmanın da yine parti teşki-
latlarına düştüğünü vurguladı. Bu 
yıl ilk defa oy kullanacak yaklaşık 
1 milyon seçmenin varlığının çok 
önemli olduğuna dikkati çeken 
Erdoğan, "Seçim İşleri Başkanlığı-
mızda tüm bu kayıtlar detaylarıyla 
mevcuttur. Onun için ana kade-
me kadın kolları ama özellikle de 
gençlik kolları bu işi çok yakından 
takip etmek durumundadır ki bu 1 
milyon ilk defa oy kullanacak olan-
ları yakın markaja alalım ve on-
ların inşallah oy kullanmada her-
hangi bir yanlışa düşmesini baştan 
engelleyelim." diye konuştu.
"25 YILLIK BİR TECRÜBENİN ZİRVE 

NOKTASI OLACAK"
Parti teşkilatlarından, üyeler-

den başlayarak seçmen kütükle-
rinden çıkan ve giren herkesi takip 
etmesini isteyen Erdoğan, söz-

lerini şöyle sürdürdü: "Bir ilçeye 
yerleşen kişiye teşkilatımızın hoş 
geldin ziyareti yapması seçme ve 
seçilme hakkı elde eden gençleri-
mize partimizi tanıtması ve hatta 
partimizde siyasete davet etmesi, 
adres kaydı olmayanların kayıtla-
rını yaptırmasını sağlaması bizlere 
güç kazandıracaktır. Görüldüğü 
gibi bu rakamların hepsi de önem-
lidir ve seçimlerde bize lazım olan 
farkı ortaya koymamızda çok ciddi 
katkı sağlayabilecek büyüklükte-
dir. İl ve ilçe başkanlarımızdan bu 
konuları detaylıca çalışmalarını is-
tiyorum.

AK Parti olarak bizim için 31 
Mart seçimleri belediyecilikte 25 
yıllık bir tecrübenin zirve nokta-
sı olacaktır. Milletimiz 25 yıldır 
şehirlerini ve hayatlarını bu kad-
roların belediyecilik anlayışına 
teslim ediyorsa elbette bunun bir 
sebebi var. Durup dururken bunu 
yapmıyorlar. Bir memnuniyet var. 
Bundan dolayı da AK Parti ile be-
raber bu yolda yürüdük, yürüdü-

ler. Hep söylediğim gibi kimsenin 
AK Parti'ye oy vermek gibi bir 
mecburiyeti, mahkumiyeti, borcu 
yoktur. Milletimizin her bir ferdini 
AK Parti'ye oy vermeye davamız-
la, ahlakımızla, duruşumuzla, mü-
tevazılığımızla, hizmetlerimizle, 
projelerimizle, vizyonumuzla biz 
halkımızı ikna edeceğiz."
"BEZ TORBALARLA MEYDANLARDA 

OLACAĞIZ"
AK Parti'nin çevreci bir parti 

olduğunun altını çizen Erdoğan, 
"Şu anda ana muhalefet yine nay-
lon poşetlerle sokağa dökülebilir 
ama biz naylona, naylon poşetlere 
karşı savaş ilan ettik. Bu seçimler-
de bez torbalar ve kenevirden ya-
pılmış olan filelerle inşallah mey-
danlarda olacağız." diye konuştu.

Annesi Tenzile Erdoğan'ın do-
kuduğu filelerle alışveriş yaptık-
larını günleri hatırladığını anlatan 
Erdoğan, yeniden o döneme dö-
nüleceğini bildirdi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şunları kaydetti: 
"Milyonlarca bez torba ve fileyi 
hazırlıyoruz. Bunları inşallah bu 
kampanyada milletimize promos-
yon olarak dağıtacağız. Belki söyle-
mekte acele ettim ama söyleyeyim 
ki birileri, bu işi alıp götürmesin. 
Ana muhalefet varsın naylon po-
şet dağıtıversin, kim çevreci millet 
görecek. Yüzlerce yıl doğanın eri-
temediği bir ürün bu, böyle berbat 
bir şey. Biz doğayla, toprakla bü-
tünleşecek olan bez ve fileyle bu 
yola çıkacağız. Öyle kampanyalar 
yapmışlar ki kenevirin üretildiği 
bir ülke keneviri üretemez olmuş. 
Ben Rizeliyim. Rize'de kenevir 
üretilirdi, hatta ondan fanila ve at-
let yapılırdı. Rahmetli babam hep 
onu giyerdi. Şimdi inşallah buraya 
döneceğiz ve bunun üretimini de 
süratle... Önümüzdeki dönemde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 
kampanyaları bunu üst düzeye çı-
karacak. Çevrecilik adına bu işi ba-
şarmamız lazım ve başaracağız."
n AA

Konya ovası su kay-
naklarının yeterli olmadığı 
bir ovadır. Ovada sulana-
bilecek tarım arazisi mev-
cut iken sulanamamakta 
ve ova özellikle sulama 
döneminde susuzluk çek-
mektedir. Konya ovasına 
su getirilme projeleri ya-
pılan bölgelerde ise son 
günlerde haberlerde duy-
duğumuz ve seyrettiği-
miz gibi çoğu zaman ekili 
arazilerin, meyve bahçe-
lerinin ve yerleşim yerlerinin su altında 
kaldığı görülmektedir.  Örnek; 8.1.2019 
tarihli Adana mahalle gazetelerinde Valilik 
tarafından şu uyarı yapılmıştır.

“Valilikçe yapılan açıklama şöyle: 
“Son günlerde yağan aşırı yağışlar, Sey-
han Nehri üzerinde bulunan barajlarımız-
da, doluluk oranlarını hızla yükseltmekte-
dir. Aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı 
rezervuarında bulunan fazla su, 26 Aralık 
2018 tarihinden bugüne kadar sürekli ve 
kontrollü olarak nehir yatağına bırakılarak 
tahliye edilmektedir. Ancak bölgemize, 
önümüzdeki günlerde uzun süreli kuv-
vetli yağış ihbarı meteorolojik olarak ya-
pılmaktadır.

Seyhan Barajı́ ndan, Seyhan Nehrí -
ne bırakılan su miktarında artma olaca-
ğından, Seyhan Nehri seddeleri arasına, 
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği 
açısından girmemesi, nehre kıyısı olan 
yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşla-
rımızın önlem alması, halkımızın tedbirli 
ve dikkatli olması gerekmektedir. Kamu-
oyuna saygı ile duyurulur. “ denilmekte-
dir. Bu haberler ve su zararı görsel basın-
da da verilmiştir.

 İlgili kurumlar tarafından yapılan 
su muhafaza, taşkın ve sulama projeleri 
ve raporları boşuna hazırlanmamakta-
dır.  Bunlar raflarda kalmamalı mutlaka 
hayata geçirilmelidir. Bu güne kadar bir-
çok proje yapılmış olup KOP ve DSİ’nin 
yayınları arasında bunları görmek müm-
kündür. Bunlardan sadece birisini vere-
ceğim. Bu rapor; T.C. Kalkınma Bakanlığı 
Kop Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
Kop Bölgesi’ne Havza Dışından Su Temi-
ni Önerileri Raporu (Ocak 2013- Konya).

Rapor geniş katılımla değişik ku-
rumların görüşleri alınarak detaylı olarak 
hazırlanmış, bölgenin arazi ve su varlığı, 
endüstri, içme ve arazi sulama suyu ih-
tiyacı dikkate alınarak rapor edilmiştir. 
KOP bölgesi yeni illerin de katılımıyla bu 
gün daha genişlemiş arazi varlığı yanında 
su ihtiyaçları da artmıştır.

Sektörlerin su talepleri ekonomik 
katkı, önemleri ve nüfusuna göre belir-
lenmektedir. Tarımsal sulamada ki su 
ihtiyacı bu nedenle de  sanayi sektörü 
ve yöredeki  içme suyu ihtiyacının karşı-
lanmasından sonra gelmektedir. Bu ne-
denle tarımda kullanılan su kaynaklarının 
doğru kullanılması ve münavebede yer 
alacak ürün deseninin de iyi belirlenerek 
ekonomik değeri artıracak şekilde düzen-
lenmesi gerekmektedir. Bölgede stratejik 
ürün politikalarının oluşturulması ve des-
teklenmesi de tarımsal ürünlerin ekono-
mik değerinin artırılmasında önemli rol 
oynayacaktır.

Bölge içerisinde mevcut sulanabilir 
alanların korunması ve yeraltı ve yerüstü 
su kaynaklarının sürekli kullanılabilmesi 
için havzaya bölge dışından su getiril-
mesi projeleri yapılmakta, çeşitli toplan-
tılarda dile getirilmektedir. Göksu’dan 
su getirilmesi gibi bazı adımlar atılmış 
olmasına rağmen bunlar yeterli değildir. 
O halde 2013 yılında ve DSİ tarafından 
daha önceleri, 2017 ve sonrasında hazır-
lanan raporlarda projelendirilen hususlar 
hayata geçirilmelidir. 

Yeraltı kuyularından sulama suyu-
nun fazlaca karşılanması bölgede iste-
nilmeyen farklı sonuçlar  doğurmaktadır. 
Bölge’de her yıl yeraltı su seviyesinin bir 
önceki yıla göre daha derine düşmesi ve 
bu yeraltı sularındaki düşüşlerin devam 
etmesi, belli bir derinlikten sonra su çe-
kimi ekonomik olmaktan ve mevcut su-
lanan alanların büyük bir kısmının, ileride 
sulanamama riskini ortaya çıkaracaktır. 

Karapınar ve çevresindeki 
obrukların oluşumu da 
bilim adamlarınca yer altı 
suyunun düşmesine bağ-
lanılmaktadır.

KOP Bölgesi’nde 
tarım en önemli geçim 
kaynağıdır. Bölgede hızla 
azalan yeraltı suyunun 
ekonomik olarak 
çekilemez hale gelmesi ta-
rımdan ve kırsaldan kaçışı 
daha da hızlandıracaktır. 
Herkes şikayetçi olmasına 

rağmen  kızı olan aileler asgari ücretle 
şehirde çalışana kızlarını vermeyi uygun 
görürler iken, kırsalda tarımla uğraşan ve 
durumu şehirdeki asgari ücretliye göre 
kat kat üstün olan delikanlıya kız verme-
mektedirler. Bu husus da kırsaldan kaçışı 
su gibi hızlandırmaktadır. Zaten göç ve-
ren bir bölge durumunda olan KOP Böl-
gesi’nin bu azalmayı kaldırabilmesi ilerde 
tarımla uğraşacak kimseyi bulamama 
gibi bir sonuçla karşılamamıza doğru 
gitmektedir. O nedenle acil tedbirler alın-
malı, Türkiye’nin tahıl ambarı olan Konya 
gibi diğer KOP illerinde de kırsaldan kaçış 
durdurulmalıdır.

Bölgeye kamu yatırımlarının artırıl-
ması yanında bölgeye yapılmış ve yapı-
lacak projelerle acil uygulamalarla  dış 
havzalardan su getirilmelidir. Getirilecek 
su Adana’da görülen su baskınını ön-
leyeceği gibi ovayı da, yani her tarafı da 
sevindirecektir. 

Hazırlanmış olan raporlara göre; 
“Konya’ya Havza dışından getirilebilecek 
alternatif kaynaklar ise şunlardır: 

- Seyhan Nehri, 
- Kızılırmak Nehri, 
- Ermenek Göksu Çayı, 
- Manavgat Çayı, 
- Karasu Nehri, 
- Porsuk Çayı, 
- Sakarya Nehri. “ ve diğer kaynak-

lar.

Su kaynaklarının projelendirilmesi 
konu uzmanlarının işidir. Ancak bir zi-
raatçı olarak üzüldüğümüz husus; bazı 
bölgelerimizde özellikle son günlerde 
yağış fazlalığı nedeniyle Seyhan nehri 
gibi etrafına zarar verirken, diğer taraf da  
su noksanlığı problem olmaya devam 
etmesidir. Yukarıda belirtilen uyarıda 
olduğu gibi Seyhan nehrinde ki fazla su  
projelendirildiği gibi ovamıza getirilmiş 
olsaydı her iki taraf da zarar değil fayda 
görmüş olacaktı, Adana Valiliğince ya-
pılan bu uyarıya da gerek kalmayacaktı. 
Yoğunluğu daha fazla olan ham petrolün 
Ceyhan’dan Ham Petrol Boru Hattıyla 
Kırıkkale’ye taşınabildiğine göre daha az 
yoğunlukta olan su da ovaya taşınmalı-
dır. Seyhan Nehri üzerinde KOP Bölge-
si’ne Havza Dışından Su Temini Öneri-
leri bulunan Çatalın Barajından Karapınar 
Bölgesi’ne kuş uçuşu 160 kilometre me-
safededir. Karapınar, Eşmekaya ve Tuz 
Gölünü çevrelerine yakınlığı bir avantaj 
olarak değerlendirilmelidir.

Kuru tarım alanlarının sulamaya 
açılmasıyla birlikte bu alanlardan daha 
fazla su çekilmesi ve bu alanları besleyen 
küçük sulak alanların kurutularak tarım 
arazisine dönüştürülmesi, ekolojik den-
genin bozulması nedeniyle yerel bitkiler, 
genetik kaynaklar, kuşlar, yabani hayat 
ve çiftçiler, dolayısıyla bölge ekonomisi 
de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu 
etkilenme ekonomik sıkıntıların yanında 
kırsalda evlilik zorluğu (kız bulma) gibi 
sosyal problemleri de artırmaktadır. Bir 
yanda su zararı  diğer yanda susuzluğun 
verdiği üretim kayıpları ülkemin kaderi 
olmamalıdır.  O halde yetkili kurumlarca 
hazırlanmış ve hazırlanacak olan rapor ve 
projelerin bir an önce hayata geçirilerek 
KOP bölgesine dış havzalardan su getiril-
melidir. Ovaya dış havzalardan su getiril-
mesi projelerinin uygulamaya konulması 
sadece kurumların değil hepimiz takipçisi 
olmalıyız. Arzularımızın gerçekleşmesi, 
ülkemizde Zirai öğrenimin başlangıcının 
173. yılı ve 10 Ocak Gazeteciler gününü 
kutlar, nice yıllara dileklerimle hoşça ka-
lınız.

SU ve SUSUZLUK

Türkiye’den savunmanın devlerine yeni aday
Türk savunma sanayisinin lider 

bilişim ve teknoloji şirketlerinden 
HAVELSAN, 2018'deki başarılı 
performansıyla dikkati çekti. Bu 
performansını bu yıl daha da yu-
karıya çekmeyi hedefleyen şirket, 
gözünü "dünyanın ilk 100 savunma 
sanayisi şirketi" listesine dikti.

HAVELSAN Genel Müdürü 
Ahmet Hamdi Atalay, 2018'de 
HAVELSAN'ın hemen hemen bü-
tün hedeflerini gerçekleştirdiğini 
söyledi. Geçmiş 10 yılın ortalama-
larıyla kıyasladıklarında geçen yıl 
çok önemli aşama kaydettiklerini 
dile getiren Atalay, şöyle konuştu: 
"Yıllık ciromuz 150 milyon dolarlar 
mertebesindeyken 2018'de 250 
milyon dolar ciroya ulaştık. Yıllık 
yeni iş alma ortalamamız 200-250 
milyon dolarken 2018'de 400 mil-
yon dolar civarında yeni iş aldık. 

Mevcut siparişlerin büyüklüğü 
500-600 milyon dolarken 2018'de 
1 milyar dolar mertebesine ulaştık. 
Bu planladığımız, hedeflediğimiz 
tırmanışın ilk pik noktası. Esas he-
defimiz 2019'da dünyanın ilk 100 
savunma şirketi arasına girmek. 
Bunu inşallah 2019'da gerçekleşti-

receğiz. Bunu, 250 milyon dolarlık 
satışımızı yaklaşık 400 milyon do-
lara, diğer parametreleri de o doğ-
rultuda geliştirerek başaracağız." 
Atalay, dünyanın ilk 100 savunma 
şirketi arasına kalıcı olarak girmeyi 
ve listedeki yerlerini yıllar içerisin-
de yukarıya taşımayı hedefledikle-

rini belirtti.
HAVELSAN ÜRÜNLERİ 12 ÜLKEDE

HAVELSAN'ı sadece Türkiye'de 
faaliyet gösteren değil bir "bölgesel 
güç", "bölgesel şirket" olarak gör-
düklerini vurgulayan Atalay, Gü-
ney Kore'den Umman'a, Kazakis-
tan'dan Pakistan'a kadar 12 ülkede 
ürün ve çözümlerinin kullanıldığını 
söyledi. Atalay, Umman örneğinde 
olduğu gibi bazı ürünlerinin Türki-
ye'den önce yurt dışında kullanıl-
dığını ifade etti. Altyapı ve organi-
zasyonlarını "bölgesel şirket" olma 
ve "savunmada dünyanın ilk 100 
şirketi" arasında yer alma hedefleri 
doğrultusunda yapılandırdıklarını 
anlatan Atalay, insan kaynağını da 
son 1 yılda yüzde 20 artırdıklarını 
ve bin 650 çalışana ulaştıklarını dile 
getirdi.
n AA

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 
1470’de doğdu. Babası Sultan İkinci 
Bayezid, annesi Gülbahar Ha-
tun’dur. Gülbahar Hatun, Dulkadiro-
ğulları Beyliği’ndendir. Yavuz Sultan 
Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, ka-
lın kemikli, Omuzlarının arası geniş, 
yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü, uzun 
bıyıklı ve yiğit bir padişahtı. Sert tabi-
atlı ve cesurdu. İyi bir eğitim gördü. 
Babası Sultan İkinci Bayezid, padi-
şah olduktan sonra, askeri sevk ve 
devlet idareciliğini öğrenmesi için, 
Şehzade Selim’i Trabzon Sancağına 
vali olarak tayin etti.

Şehzade Selim, Trabzon’da 
devlet işlerinin yanında, ilimle 
uğraşır ve büyük alim Mevlâna Ab-
dülhalim Efendi’nin derslerini takip 
ederdi. Trabzon’u çok güzel idare 
eden Şehzade Selim bu arada kom-
şu devletlerle de ilgilendi. Valiliği 
sırasında Trabzon halkını rahat bı-
rakmayan Gürcüler üzerine üç sefer 
yaptı. En önemlisi olan Kütayis Sefe-
rinde Kars, Erzurum ve Artvin illeri ile 
birçok yeri fethederek Osmanlı top-
raklarına kattı (1508). Buralarda ya-
şayan Gürcülerin hepsi Müslüman 
oldular. 25 Nisan 1512 yılında tahta 
çıktı. Çok güzel ata biner, devrin en 
meşhur silahşörlerini alt edecek ka-
dar iyi kılıç kullanırdı. Güreşmekte, 
ok atmada ve yay çekmede ustaydı. 
Savaştan hoşlanmakla beraber çok 
ince bir ruha da sahipti. Mütevazi bir 
kişiliği olan Yavuz Sultan Selim, her 
öğün yemekte tek çeşit yemek yerdi 
ve ağaçtan tabaklar kullanırdı.

Yavuz Sultan Selim, 22 Eylül 

1520’de, “Aslan Pençesi” denilen 
bir çıban yüzünden henüz elli ya-
şında iken vefat etti. Hayatının son 
dakikalarında Yasin-i Şerif okuyor-
du. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih 
Camii’nde babasının cenaze namazı-
nı kıldıktan sonra, onu Sultan Selim 
Camii avlusundaki türbeye defnettir-
di. Tarihçiler, Yavuz Sultan Selim’i, 
sekiz yıla seksen yıllık iş sığdırmış 
büyük bir padişah olarak değerlen-
dirdiler.

“623 senelik muhteşem Osman-
lı İmparatorluğu’nun Yavuz Sultan 
Selim’e ait olan kısmı, sadece sekiz 
seneciktir. O’nun bu kadar kısa bir 
zaman içinde elde ettiği muazzam 
muvaffakiyetleri havsalaya sığdır-
mak adeta imkansızdır. Tarihi ha-
diselerin sır ve hikmetlerini araştı-
ran “tarih felsefesi” ile uğraşanlar, 
Yavuz Sultan Selim Han’ın milli ta-
rihimize bahşettiği maddi ve manevî 
başarıları izahtan bugüne kadar aciz 
kalmışlardır.

2500 kilometrelik bir mesa-
feyi; dağ, bayır, çöl ve ormanlar 
aşarak kat etmiş ve zamanının en 
kuvvetli devletlerinden biri olan Sa-
feviler’in muazzam ordusunu pe-
rişan etmiştir. Mısır seferinde ise, 
o güne kadar geçilemez sanılan 
korkunç “Sina Çölü”nü aşmasının 
maddî imkanlarla bir izahı yoktur. 
Hilafet Müessesesi, O’nunla yeniden 
izzet kazanmış ve müessir bir hale 
gelmiş, mukaddes emanetler layık 
oldukları kudsiyete Onunla ulaşmış-
tır. Cihangir dedesi Sultan Fatih, bu 
cengaver torununun madde ve 

manadaki üstünlüğünü 
çok evvelden keşfetmiş 
ve O’na “Yavuz” adını 
vermiştir Tarih, emsal-
siz bir cengaver hakan 
portresini altın sahife-
lerine O’nunla resmet-
miştir. O, bütün hayatı 
boyunca- çaresizlik 
ve aczi kabullenme-
yi? her çarenin Allah’a 
(c.c) dayanmak suretiyle buluna-
bileceğine inanarak çaresizlikleri 
çarelendirmiştir.

Yavuz Sultan Selim Han, do
kuzuncu Osmanlı padişahıdır. II
. Bayezid Han’ın oğludur. Daha 
şehzadeliğinde, kendisine devrin 
en seçkin alimleri tarafından din ve 
fen ilimleri ikmal ettirilmiştir. İdare-
ciliğe Trabzon valiliği ile başlamış, 
devlet hayatının bu ilk safhasında 
bile müslümanlara hayranlık ve 
rahatlık, düşmanlara ise, mühey-
kel endamı ve müthiş iradesi ile 
korku ve dehşet vermiştir. Daha 
o esnada Gürcüler üzerine üç 
sefer yapmış, fethettiği yerlerdeki 
bütün Gürcüler’in hidayetine vesile 
olmuştur. Trabzon’un İran’a yakın-
lığı sebebiyle Şah İsmail’in ümmet 
hakkındaki menfur emellerini çok iyi 
biliyordu. Ona karşı köklü ve müessir 
tedbirler almanın mecburiyetini 
daha şehzadeliğinde kavramıştı. 
Fakat Şah İsmail’le mücadelenin 

-kendisi için- şehzade-
lik sıfat ve salahiyetleri 
ile mümkün olmayaca-
ğını düşünerek bir an 
önce Osmanlı tahtına 
geçmek ihtiyacını 
hissetmişti. Bu sebeple 
kardeşleri Şehzade 
Ahmed ve Şehzade 
Korkut’u bertaraf ederek 
1512’de Osmanlı 

Sultanı oldu. Yavuz, malum ve 
meşhur celadetine rağmen, aynı 
zamanda çok hassas ve ince ruhlu 
bir insandı. Devletin bekası için 
bertaraf etmeye mecbur kaldığı 
kardeşi Korkut‘un tabutunun altına 
girmiş ve:

“Ey kardeşim! Ne sen böyle 
yapsa idin, ne de ben böyle yapmak 
mecburiyetinde kalsaydım!..” diye-
rek ağlamıştır. Şehzade Korkut’un 
Piyale adındaki sadık adamına: 
“Seni, büyük bir fazilet olan sada-
katin sebebiyle, afvediyorum! Bu 
sadakatinin mükafatı olarak da seni 
istediğin makama tayin edeyim. İs-
tersen vezirim ol!” teklifinde bulun-
du.

O da teşekkür etti ve sadakatini 
katmerleyerek; “Sultanım, bundan 
sonra benim vazifem Şehzade Kor-
kut’un türbedarı olmaktır!..” dedi. Bu 
tablo, halktan Sultana kadar bütün 
bir milletin ahlaki seviyesini göster-
meye kafidir! Yavuz, babasını, yılda 

iki milyon akçe tahsisatla Gümülci-
ne‘ye büyük bir hürmet göstererek 
yolcu etti. O’nu faytona bindirdi. 
Kendisi de yanında yürüyerek II 
Bayezid Han’ı uğurladı. Vefat edince 
de, naşını İstanbul‘a getirtip, Baye-
zid Camisi‘nin önüne bir türbe yaptı-
rarak oraya defnettirdi.

Yavuz Sultan Selîm Han, tahta 
geçer geçmez, sur’atle icraata baş-
ladı. O sıralarda Azerbaycan, Irak-
ve İran’ı eline geçirmiş olan Şah 
İsmail, Anadolu’yu tehdit eder bir 
duruma gelmişti. Şiiliği vesile ittihaz 
ederek devamlı fitne çıkartıyor, 
Müslümanların ittihadını sarsıyordu! 
Yavuz Sultan Selim, topladığı 
olağanüstü divanda, Şah 
İsmail’in tehlikeli faaliyetlerini 
uzun uzun izah etti. Divan, çetin 
müzakerelerden sonra, İbn-i Ke-
mal Paşa‘nın fetvası ile İran’a sefer 
kararı aldı. Yavuz, 20 Nisan 
1514’de Üsküdar tarafına geçerek 
ordu-yu hümayun ile İran seferine 
çıktı. Şah İsmail, yiğitlik muktezası 
olarak er meydanına davet edildi. O 
ise, daima kaçtı. Safevi topraklarına 
girildi. Şah İsmail, devamlı geriye 
doğru kaçıyordu. Asker, bu uzun 
yolculuktan usandı. İkmal azaldı. 
Orduda birçok kimse: “Şah İsmail 
kaçtı. Bu bile zaferdir. Artık geriye 
dönelim. “deyip, isyan çıkarmaya 
başladı. Hatta bunlar, Yavuz’un çadı-
rına ok atacak kadar ileri gittiler. Bu-
nun üzerine Yavuz’un, çadırından 
çıkarak isyancı askerlere karşı irad 
ettiği nutuk, harp tarihinin şaheser-
lerindendir.

Yavuz bu nutukta; « …henüz 
hedefe varılmadığını, seferden asla 
dönülmeyeceğini, cihad için yapılan 
bu seferden, ancak kadınlarını 
düşünenlerin dönebileceğini, yiğit 
olanın ardınca gelmesini isteyip, tek 
başına dahi olsa savaşacağını » gür 
sesi ile ifade ederek “İsteyenler, ka-
rılarının yanına dönüp entarilerini 
giyebilirler! Ben düşmana karşı tek 
başıma da gidebilirim!.” dedi ve atını 
mahmuzladı.

Yavuz, şehzadeliğinden beri 
kefenini boynunda taşıyan bir 
cengaverdi. O anda binlerce ok 
ile şehit olabilirdi. O’nun tevek-
kül, teslimiyet ve her çarenin Allah 
(c.c) olduğunu idrak etmesi, bir 
anda hadisenin seyrini değiştir-
di. Yavuz’un yüreğinden boşalan bu 
nutuk, askerin gönlünü bir çağlayan 
gibi coşturdu. Çaldıran Ovası‘na 
doğru yeniden taze bir azim ve müt-
hiş bir hamle gücü ile varıldı.Şah İs-
mail perişan bir şekilde mağlup oldu. 
Karısını ve tahtını harp meydanında 
bırakarak kaçtı. Selim Han Tebriz’e 
girdi. Dört halifeyi zikrederek kendi 
adına hutbe okuttu. Tebriz’deki ilim 
ve sanat erbabına çok alaka gösterdi. 
Onları İstanbul’a davet etti.

O yıl Selim Han, bölgedeki 
fetihleri tamamlamak için kışı, 
Azerbaycan’daki Karabağ’da geçirdi.

İstanbul‘dan Tebriz‘e kadar 
2500 kilometrelik bir mesafeyi, bir-
çok ikmal zorlukları ile ve yaya ola-
rak aşıp parlak bir zafer kazanmak, 
tarihte eşine çok az rastlanan hadi-
selerdendir.
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Kent Plaza gazetecilerle biraraya geldi
Kent Plaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi 10 Ocak 

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzen-
lendi. Kent Plaza Mağazası içerisindeki Aşçı Dede’de  
gerçekleştirilen programa ev sahipliğini Kent Plaza 
Mağaza Müdürü Funda Olgun ile Halkla İlişkiler So-
rumlusu Hasan Harmankaya yaptı. Yerel gazetecilerin 
katıldığı programda, gündemin yanı sıra 2019 yılına 
dair beklentiler de konuşuldu. Gerçekleştiren prog-
ramda konuşan Halkla İlişkiler Sorumlusu Hasan Har-
mankaya, “Türkiye’nin en büyük illerinden biri olan 
Konya’nın en önemli ilçelerinden Selçuklu’da yük-
selen alışveriş ve yaşam merkezimiz Kent Plaza’nın 
kapılarını, 16 Kasım 2012’de büyük bir coşkuyla zi-
yaretçilerimize açtık. Mevlana şehri güzel Konya’nın 
çehresine ve yaşantısına yeni bir boyut kazandırmak 
amacıyla yapılandırdığımız Kent Plaza AVM, Kon-
ya’nın uluslararası tek alışveriş merkezi olma özelliğini 
taşıyor. Her yıl hedeflerimizin üzerine koyarak başa-
rılarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda ka-
lemleri ile bize destek veren basın mensuplarının 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kontrolden çıkan otomobil
takla attı, 2 kişi yaralandı

Yunak’ta buzlanma nedeniyle 
kontrolden çıkan otomobilin tak-
la atması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 
Kaza, Yunak ilçesi şehitlik mev-
kinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre; Yunak istikametinden 
Ankara istikametine seyir halinde 
olan, Nihat B. idaresindeki 42 UB 
439 plakalı otomobil, buzlanma 
sebebiyle sürücünün direksiyon 

hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıktı. Takla atarak ters 
dönen otomobilde bulunan sürü-
cüsü Nihat B. ve Ahmet Kaya A., 
yaralandı. Yaralılar olay yerine 
sevk edilen ambulansla Hacı İzzet 
Baysal Yunak Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıl-
dı.
n İHA

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında 
Bosna Hersek Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Caminde vatandaşlarla bir araya geldi

Gençlik hizmetleriyle
Türkiye’ye örnek oldu

Selçuklu Belediyesi tarafından 
her hafta farklı bir mahallede ger-
çekleştirilen Cuma buluşmaları de-
vam ediyor. Hizmet kalitesine katkı 
sağlayan ve vatandaşların Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı ile görüşerek istek ve önerile-
rini birinci ağızdan ilettikleri buluş-
malarının bu haftaki adresi Bosna 
Hersek Mahallesi oldu. Cuma Nama-
zını İbrahim Hakkı Konyalı Caminde 
kılan Başkan Pekyatırmacı, namaz 
sonrası vatandaşlarla bir araya gel-
di, belediye hizmetleriyle ilgili gelen 
istek ve önerileri dinledi. Program-
da Başkan Pekyatımacı’ya, AK Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 

Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı 
üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcıları, Belediye Meclis Üyele-
ri, birim müdürleri ve Bosna Hersek 
Mahalle Muhtarı Ayhan Ufacık eşlik 
etti. 

“ÖĞRENCİ YURDU VE GENÇLİK 
MERKEZİ BÖLGEYE DEĞER KATACAK” 

Selçuklu’nun her geçen gün ar-
tan nüfusunun yanı sıra dinamik ve 
genç bir nüfus yapısına sahip bir ilçe 
olduğunu ifade eden Başkan Pek-
yatırmacı, “Selçuk Üniversitesinde 
eğitim gören ve bu bölgede yaşayan 
üniversiteli gençler Bosna Hersek 
Mahallemizde önemli bir oran oluş-
turuyor. Belediye hizmetlerinin plan-

lanmasında bölgelerin demografik 
yapısına uygun hizmetler üretmek 
ve o noktadaki ihtiyacı karşılamakta 
büyük önem taşıyor. Selçuklu Bele-
diyesi olarak Bosna Mahallemizde bu 
yönde oluşan talebi karşılamak için 
yapımına başladığımız öğrenci yurdu 
inşaatında sona yaklaştık. İnşallah 
yurdun çok yakın bir zamanda hiz-
met vermeye başlayacağını müjdesi-
ni buradan vermek istiyorum. 7’şer 
katlı iki bloktan oluşacak öğrenci yur-
du 250 oda ve bin yatak kapasiteli ile 
bölgede barınma ihtiyacına önemli 
bir eksiği kapatmış olacak” dedi. 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
yapımı devam eden Gençlik Merkezi 

ile ilgili bilgiler de veren Başkan Pek-
yatırmacı, “Mevcut Talha Bayrakçı 
Gençlik Merkezimize çok yakın bir 
noktada yapımı devam eden yeni 
gençlik merkezimizin tamamlanma-
sı için de çalışmalarımız aralıksız sür-
dürülüyor. Selçuklu Belediyesi olarak 
gençlerin milli ve manevi değerlere 
bağlı bir şekilde geleceğe hazırlan-
maları her türlü sosyal, kültürel ve 
sanatsal faaliyetleri icra edebilmeleri 
adına eğitim ve gençlik faaliyetleri-
ne büyük önem veriyoruz. Selçuklu 
gençlik hizmetleriyle standartlarını 
yükseltirken Türkiye’ye de örnek ola-
maya devam ediyor” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ



Trabzonspor Futbol şube sorumluları 
Haluk Şahin, Özer Bayraktar ve yönetim 
kurulu üyesi Tuncay Uzunal’ın da katıl-
dığı sohbette genç oyuncuları yakından 
takip ettiklerini belirten Ünal Karaman, 
“Konu, insanların çaresizlik veya kriz or-
tamlarında gençlere yönelmesi değil, bu 
işe yön verebilecek insanların ne derece 
sportif manada düşünüp, ne derece aklı-
nı, yüreğini, duygularını spora ve sporun 
getirdiklerine ayırdıklarıyla alakalı. Bazen 
insanların kafasında ve yüreğinde bin bir 
tilki gezerse önündeki genci görmez. Konu 
transferden ibaret değerlendirilebilir ama 
sen önündekini görürsen, alırsın. Bunlar 
çok da genç diyeceğimiz yaşta değiller, 
bu yaştaki çocuklar vatan bekliyorlar. Bun-
dan daha güzel bir yaş var mı? Biz bazen 
öteliyor olabiliriz, ama kriz ortamı gibi de-
ğerlendirmedik. Transfer yapmış olsaydık 
da bu genç oyuncularımızı yine getirecek-
tik. En azından takibini yakından görme 
anlamında. Bazen içinde bulunduğunuz 
şartlar, sakatlıklar veya farklı zorluklar sizi 
düşüncelerinizi hızlandırmaya itiyor olabi-
lir. Bizim getirdiğimiz 10 tane oyuncu da 
umarım fark oluşturur. Ben 18-19 yaşında 
A Milli Takım forması giydim. Ben bakma-
yacağım da genç oyunculara kim bakacak? 
Artık onlar ana kuzusu değiller. Biraz daha 
erken acıyla yüzleşmeleri gerekiyor. Daha 
sosyolojik değerlendirecek olursak, ülke 
şartları biraz daha öteliyor. Sen gençsin, 
biraz dur bakalım deniyor. O çocuklar da 
samimiyetle kendilerini geliştirecek insan-
lar yerine, kendilerini başka yönlere çeke-
cek insanların etkisine giriyor. Ardından da 
zaman kaybı ve insan israfı oluyor. Bu da 
bizim sevdiğimi bir şey değil” dedi. 

“ŞAMPİYONLUK BİR PLANLAMA İŞİ” 
Şampiyonluğun uzun ve planlanarak 

ilerleyebilecek bir süreç olduğunu belirten 
Karaman, “Bir şeylerin hazırlıklı olmasını 
beklemekte fayda var. Evet, Trabzonspor 
belki hor kullanıldı, belki sağlam bir yapı-
lanmanın üzerine oturtulmadı. Burada bir 
suçlama yapmıyorum ama bakış açısı fark-

lı olabilir, çözüm farklı düşünülebilir. Orta-
ya çıkan sonuçlara baktığın zaman bu bizi 
tatmin eden bir sonuç değildir. Ben Sportif 
Direktör olarak bıraktığım zaman 180 mil-
yon TL civarında borcu vardı. O yönetimin 
devrettiği dönemde de 430 milyon TL bir 
borçtan bahsediliyordu. Şu an gelinen son 
noktaya baktığın anda 1.2 milyar TL’lerden 
geriye sayım başladı borcu düşürmede. 
Aynı zamanda da yarışıyorsunuz, borç eri-
tiyorsunuz. O yüzden doğru bir planlamayla 

bunlar olur. Önce insan olarak şampiyon 
olacaksınız, yönetecek beyinler haddi bilen 
beyinler olacak, yapılanmayı ve sistemati-
ği oturtan insanlar doğru insanlar olacak. O 
çalışma belli bir zaman içerisinde meyvesi-
ni vererek bir yere taşıyacak. Ama siz hiçbir 
hazırlığın içerisinde olmadan ‘’Biz şampi-
yon olacağız’’ dediğiniz anda ancak kendini 
bilmeyen, pozisyonunu bilmeyen, haddini 
bilmeyen, gideceği son noktayı bilmeyen, 
sınırı bilmeyen insanların sığ düşünceleri 

olarak kalır. O da bizim ne hayata bakışımız-
la örtüşür, ne de spora bakışımızla örtüşür. 
Tek başına oyun oynamak değil oyuncuyu, 
topluma her anlamda hazır bir birey olarak 
yetiştirmelisiniz. Madem önemli bir sivil 
örgütsünüz, binlere, on binlere, milyonlara 
yön veren bir örgütsünüz, işinizin gereğini 
yapmak zorundasınız. Doğru ve akılcı yö-
netimlerle beraber, daha çok aidiyet duy-
gusu hisseden oyuncularla birlikte, acıyla 
yüzleşen açıdan değil de acıyla yoğrulan 
insanların oluşturduğu bir camia ve onun 
yetiştirdiği bireyler olarak daha güvenle 
bakıp planları daha sağlıklı yapabilirsiniz. 
İnşallah elimizde var olan oyuncuların üst 
düzey yetenekleri ile beraber kulübümüzün 
geleceğe daha güzel bakabileceği bir yer-
de ligi sonlandıracağız. Bu da bazı şeylerin 
biraz daha hız kazanarak yapılmasına ve-
sile olacaktır. Umarım bunu başarabiliriz, 
umarım yönetimimiz bunu başarabilir, 
umarım siz basın mensupları buna vesile 
olursunuz. Ali mi oynar, Veli mi oynar, o 
mu çıkar, bu mu çıkar dediğiniz anda daha 
çok beklersiniz şampiyonluğu. Konu ondan 
daha derin” ifadelerini kullandı.. 

“GENÇLER ZAMANLA GÜÇLENECEK” 
Genç oyuncuların takıma adapte olma-

ya başladığını belirten Karaman, “Benim 
oyuncularım insandır, insan. Önce insanın 
gözüne bakarlar. Öyle yalandan tokalaşır-
ken de böyle yürekleri çapraz atmaz. Dim-
dik bakarlar, dümdüz yaşarlar, arkadan 
vurmazlar, hainlik yapmazlar. Çalışacaklar, 
acıyla yüzleşecekler, daha çok çalışacaklar, 
iki idman, üç idman daha çok çalışacaklar, 
yüzleşecekler, güçlenecekler, alacaklar 
formayı ve gidecekler. Kişi kendi yüreğine 
mağlupsa söyleyecek bir şey yok. Biz in-
sanları bize gösterdikleri yüzle tanıyoruz. 
Genç oyuncularımız yaptıkları idmanlarla 
bir yere kadar geldiler, zamanla daha da 
güçlenecekler, moralleri de yerine gelecek. 
En azından bir profesyonel kadro içerisinde, 
üst düzey yarışan takımın neler yaşayabile-
ceğini, neler hissedebileceğini yaşadılar” 
diyerek sözlerini noktaladı. n İHA
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Adrien Regattin: Lig bu sene çok sıkı geçecek
Akhisarspor’un başarılı futbolcusu 

Adrien Regattin, Süper Lig’in ilk yarı-
sındaki performanslarının iyi olmadığını 
belirterek, ligin bu sene çok sıkı geçece-
ğini söyledi. Sezonun ikinci yarı hazır-
lıklarını Antalya Belek’te kamp yaparak 
sürdüren Akhisarspor’da takımın önemli 
isimlerinden olan Adrien Regattin, İhlas 
Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalar-
da bulundu. Sezona Spor Toto 1. Lig’de 
Osmanlıspor ile başladığını söyleyen 
Regattin, “Güzel bir deneyimdi. Daha 
sonra Akhisarspor’a geldim. Burada 
çok mutluyum. Ligde her maçımızı ka-
zanmak istiyoruz” diye konuştu. UEFA 
Avrupa Ligi’nde oynamasının kendisine 
çok deneyim kazandırdığını belirten 27 
yaşındaki futbolcu, “Sevilla gibi büyük 
bir akımla oynadık. Grubumuzdaki di-

ğer takımlar da iyiydi. Maçlarımızı iyi 
geçmedi. Bunun için üzgünüz ama böyle 
maçlar takıma büyümesi için şeyler sağ-
lıyor. Artık bütün gücümüzle Süper Lig’e 
adapte olacağız” ifadelerini kullandı. 

Süper Lig’in ilk yarısındaki perfor-
manslarının iyi olmadığını açıklayan 
Regattin, “UEFA Avrupa Ligi maçlarımız 
var. Perşembe, Pazar çok maç oynadık. 
Bunlar bizi çok etkiledi. İkinci yarı artık 
lige ve Türkiye Kupası’na odaklanaca-
ğız. Elimizden gelen en iyi şey için çalı-
şacağız” değerlendirmesinde bulundu. 

“LİG BU SENE ÇOK SIKI GEÇECEK” 
Ligde 15. sırada olmalarına rağmen 

ilk 10 ile aralarında az puan farkının 
olduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, 
“6 puan aldığınızda ilk 8’e kadar yük-
selebiliyorsunuz. İkinci yarı bir, iki maç 

kazandığınızda ilk 10’a girebilirsiniz. 
Ama iki maç kaybettiğinizde de aşağıya 
düşebiliyorsunuz. Lig bu sene çok sıkı 
geçecek. İkinci yarı elimizden geleni ya-
pıp, maçları kazanmamız gerekiyor. İlk 
maçı Beşiktaş ile oynayacağız. Evimize 
Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyetle-
ri var. Takıma çok güveniyorum” dedi. 
Akhisar şehrinin rahat bir yer olduğunu 
belirten Regattin, “Üzerimizde baskı 
yok. Bu bize iyi şeyler de sağlıyor. Sa-
haya çıktığımızda çok baskı varmış gibi 
elinden geleni yapmaya çalışıyor” şek-
linde konuştu. 

“GÜZEL TAVSİYELER VERİYORUM, 
TÜRKİYE’YE GELEBİLMELERİ İÇİN” 
Transfer olmadan önce de tatil için 

Türkiye’ye geldiğini söyleyen 27 yaşın-
daki futbolcu, “Tatil içinde geliyordum. 

Fransa’daki insanlar soruyor. Türkiye’de 
her takıma baktığınızda Fransız futbolcu 
görüyorsunuz. Bu da tabi insanların il-
gisi çekiyor. Hala insanlar beni arıyor, 
‘Türkiye nasıl, iyi bir ülke mi? gidebilir 
miyim?’ diye. Ben de onlara çok güzel 
tavsiyeler veriyorum, Türkiye’ye gelebil-
meleri için” dedi. 

“MİRİN ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU” 
Beşiktaş’ın yeni transferi Fransız 

futbolcu Mirin’i daha önce tanıdığını 
ifade eden Akhisarsporlu futbolcu, “Ki-
şisel olarak tanımıyorum ama ona karşı 
oynadım. İyi bir futbolcu. Monaco’ya 
güzel bir bonservisle gitti. Bence çok iyi 
defans oyuncusu. Beşiktaş gibi büyük 
bir takım ageldi. Benim bildiğim çok bir 
futbolcu” diye cevap verdi. 
n İHA

Antalyaspor’dan 
transfer açıklaması
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün açık-

lamalarda bulundu. Takımdan göndermeyi düşündükleri 
birkaç oyuncu daha olduğunu ifade eden Murat Süğlün, 
“Anlaşamazsak o arkadaşlarımızla çalışmaya devam 
edersek sıkıntı yaşar oyuncularımız o nedenle isim verme-
yelim. Görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın transfer 
isteği var. Yüzde 100 transfer yapmayacağız diye bir şey 
söylemiyoruz. Mali şartlar belli. Gönderdiğimiz oyuncular-
dan dolayı ciddi bir gelir elde ettik. Masraflarımız azaldı. 
Bu bağlamda mali sorumlulukları yerine getirebileceği-
miz duruma geçebilirsek, transfer yapabiliriz. Yüzde 100 
transfer yapacağız diye bir şey söylemiyorum. Hocamızın 
bir takım talepleri var. Giden oyuncuların maliyetini de göz 
önüne alırsak 4- 5 milyon Euro civarında toplamda karımız 
olacak” diye konuştu. n İHA

Yeni Malatyaspor’da 
Muniru gönderildi

Spor Toto Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor, Gana-
lı orta saha oyuncusu Sulley Muniru ile yollarını karşılıklı 
anlaşarak ayırdı. Süper Ligin ilk yarısını üçüncü sırada 
tamamlayan E.Yeni Malatyaspor ikinci yarı öncesi kadro-
sunu güçlendirme adına iç ve dış transfere devam ediyor. 
Sadık Çiftpınar’ın Fenerbahçe, Khalid Boutaib’in ise Mısır 
ekibi Zamalek’e transfer olmasının ardından önemli bir 
gelişme de iç transferde yaşandı. Sadık Çiftpınar’ın yerine 
Trabzonspor ile yollarını ayıran Mustafa Akbaş ile birlikte 
Fenerbahçe’den genç savunması Yiğithan Güven’i kadro-
suna katan sarı-kırmızılılar, hücum bölgesi içinse en az 2 
oyuncu daha kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdü-
rüyor. 

E.Yeni Malatyaspor yönetimi teknik direktör Erol Bu-
lut’un sunduğu rapor doğrultusunda orta saha oyuncusu 
Sulley Muniru ve kanat oyuncusu İssiar Dia ile yollarını 
ayırma kararı almıştı. Kulüpten yapılan açıklamada orta 
saha oyuncusu Sulley Muniru ile yolların ayrıldığı açıklan-
dı. 27 yaşındaki Ganalı oyuncu, ligin ilk yarısında 5 kar-
şılaşmada sahaya çıkmış ve 131 dakika oyunda kalmıştı. 
Muniru, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada 270 
dakika oyunda kaldı. n İHA

Beşiktaş’ta 
keyifler yerinde

Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da devam 
eden Beşiktaş, dün sabah antrenmanıyla çalışmalarını 
sürdürdü. Futbolcuların bir hayli keyifli oldukları gözlen-
di. İkinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak’ta geldiği Antalya’da 
hazırlıklarına sıkı şekilde devam eden Beşiktaş, bu sabah 
oldukça keyifli bir antrenman yaptı. Futbolcular salonda 
ısındıktan sonra sahaya indi. Teknik Direktör Şenol Gü-
neş yönetiminde yapılan çalışmada, 2’şerli takımlarla dar 
alanda maç yapıldı. Daha sonra takımı 3’e ayıran Şenol 
Güneş, dar alanda çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 
Medel, Lens, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, 
Vida ve Utku’nun yer aldığı takım galip gelirken, her maç-
tan sonra olduğu gibi fotomuhabirlere galibiyet pozu veril-
di. Antrenmanın son bölümünde aldığı darbe sonrasında 
kısa süreli sakatlık geçiren Lens, ağrısı olmasına karşın 
çalışmaya devam etti. Yeni transfer Burak Yılmaz, kendi-
sine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürürken 
Caner Erkin ve Ricardo Quaresma da salonda çalıştı. n İHA

Okan Kocuk: Bursaspor’un en iyi transferi Samet Aybaba!
Bursaspor’un başarılı kalecisi Okan Ko-

cuk, Antalya kampında özel açıklamalar yap-
tı. Altyapıya verdiği önem nedeniyle Samet 
Aybaba’nın kulübe çok büyük katkı sağladığını 
belirten Kocuk, “Bursaspor’un en iyi transferi 
Samet Aybaba” ifadelerini kullandı. Kocuk 
ayrıca iyi bir vatandaş olmanın da iyi bir fut-
bolcu olmaktan daha önemli olduğunu söyle-
di. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren 
Bursaspor’da başarılı file bekçisi Okan Kocuk, 
İHA’ya açıklamalarda bulundu. İyi bir kamp dö-
nemi geçirdiklerini belirten genç eldiven, “Sa-
met hoca gençlere çok önem veriyor. İlk yarıda 
bunu herkese gösterdi. Biz de genç oyuncular 
olarak bu şansı iyi değerlendirmeye çalışıyo-
ruz. Şu anda her şey yolunda ve herkes çok iyi 
çalışıyoruz. İkinci yarıya Fenerbahçe maçıyla 
başlayacağız. Umarım güzel bir başlangıç 
yapıp yolumuza en iyi şekilde devam ederiz” 
dedi. İkinci yarının ilk maçında eski takım ar-
kadaşı Harun Tekin’e karşı oynayacakları hatır-
latılan Okan, “Güzel bir maç olacağını düşünü-
yorum. Fenerbahçe maçında taraftarımız bizi 
destekleyecektir. Umarım biz de iyi bir oyunla 
taraftarımızı memnun ederiz ve ikinci yarıya iyi 
bir başlangıç yaparız” diye konuştu. 

“BURSASPOR’UN EN İYİ 
TRANSFERİ SAMET AYBABA” 

İstanbulspor’da kiralık olarak oynadığı dö-
nemde milli takıma seçildiğini hatırlatan Okan 
Kocuk, “Ben İstanbulspor’da kiralık oynarken A 
Milli Takım’a seçildim. Buraya A Milli olan bir 
kaleci olarak döndüm. Kulüp, Harun abinin sa-
tışı konusunda anlaşınca Samet hoca bize gü-
vendi. Sonrasında iyi bir performans gösterdim 
ve yeniden milli takıma seçildim. Samet hoca-
ma çok teşekkür ediyorum. Gençlere güveniyor 
şans veriyor ve biz de onu mahcup etmemeye 
çalışıyoruz” dedi. Samet Aybaba haricinde 
başka bir hocanın olması durumunda genç-
lerin bu kadar şans bulamayacağını söyleyen 
Kocuk, “ Açıkçası başka bir hoca olsa bu şans-
ları bulamazdık. Samet hoca gelince bütün 
genç oyuncular sevindi. Kendisinin daha önce 
şans verdiği gençleri de biliyoruz ve buraya 
geldiğinde de bunu gördük. Altyapıdan birçok 
genç oyuncu çıkardı. Ramazan, Burak gibi yeni 
oyuncuları şüphe duymadan oynattı. Gençlere 
güvendi. Samet hoca bence Bursaspor’un en 
iyi transferi diyebilirim. Bizim için çok önemli 
bir rol Samet hoca” ifadelerini kullandı.. 
n İHA

Şampiyonluk bir 
planlama işi!

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Antalya’da devam eden kampımızı takip eden basın 
mensuplarıyla bir araya gelen Ünal Karaman, gazetecilerle sohbet gerçekleştirdi. Sohbet 

toplantısında konuşan Ünal Karaman birçok konuda açıklamalarda bulundu



Karakan: Türkiye hokeyde Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasında
Türkiye Hokey Federasyonu 

Başkanı Sadık Karakan, Türkiye’nin 
hokeyde kısa sürede büyük başarı 
yakalayarak Avrupa’da en iyi 8 takım 
arasına girdiğini bildirdi. Türkiye 
Genç Milli Takımı kamp programı 
kapsamında Antalya’nın Alanya il-
çesine gelen Karakan, yaptığı açıkla-
mada, genç bir federasyon olmaları-
na rağmen Avrupa’nın en iyi ülkeleri 
arasında olduklarını söyledi.

Türkiye’de federasyonun 2002 
yılında kurulduğunu ancak 2008-
2010 tarihlerinde hokeyden bahse-
dilebileceğini anlatan Karakan, “Bu-
gün, direkt Avrupa şampiyonasına 
katılıyoruz. Bu şu demek: Türk Milli 
Takımı Avrupa’nın en iyi 8 takımı 
arasında. Bu, Türkiye’de hokeyin 
geldiği noktayı tarif etmeye yeter. 
2018 yılında gençlik olimpiyatlarını 
kıl payı kaçırdık. Bu, gerek Avrupa ve 

gerek Dünya Hokey Federasyonunun 
oldukça ilgisini çekiyor ve hayrete 
düşürüyor. Çünkü kısa sürede ho-
keyde çok iyi noktaya geldik.” diye 
konuştu. 

“ALTYAPIYA ÖNEM VERİYORUZ”
Hokeyin olimpik branşlar arasın-

da yer aldığını ve Türkiye’nin olimpi-
yatlarda temsil edilmesi gerektiğini 
vurgulayan Karakan, bunun gayreti 
içerisinde olduklarını belirtti.

Hokeyi yüzlerce yıldır oynayan 
ülkeleri takip ettiklerini ve teknik 
elemanlarından yararlanmaya ça-
lıştıklarını aktaran Karakan, salon 
hokeyinde dünya üçüncüsü İran’ın 
antrenörünü milli takımın başına ge-
tirdiklerini kaydetti. Bunun faydasını 
gördüklerini ve gelecekte altyapıdaki 
sporculara da bunun yansıyacağına 
işaret eden Karakan, “Artık ilköğre-
tim okulları düzeyinde hokey oyna-

nıyor. Yani hokeye 7-8 yaşlarında 
başlatıyoruz ki hokeyin geleceği sağ-
lam temellere otursun. Altyapı çok 
iyi ilerliyor. Zaten biz de altyapıya 
önem veriyoruz. Altyapınız ne kadar 
sağlam olursa bu da üst yaşlara yan-

sıyor ve dinamik bir süreç de işlemiş 
oluyor.” şeklinde konuştu. 

“ÜLKEMİZDE, SEYİRCİ ÇEKMEK 
İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Hokeyde en büyük eksiklikler-
den birinin seyirci olduğunu ifade 

eden Karakan, şöyle konuştu: “Bizde 
spor kültürü ile seyirci kültürü farklı. 
Bazen dövüşlü kavgalı karşılaşma-
lar maalesef seyircinin dikkatini 
çekiyor. Oysa hokey elit seviyeli ve 
disiplini bir spor. Aslında popüler 
bir spor. Dünyaya baktığınızda Tür-
kiye’deki seyirciyle de ters orantılı. 
Mesela olimpiyatlarda ve dünya 
şampiyonalarında seyirci çekmede 
hokey üçüncü spor. Şu anda ülke-
mizde seyirci çekmek için çalışma-
lar da yapıyoruz. Görsel medyada 
da daha fazla yer alması gerekiyor. 
1908 senesinden beri olimpiyatlarda 
temsil edilen hokeyde, Türkiye’de 
federasyonun kurulması 2002 ama 
seyirci buna zamanla alışacak.”

“PARANIN ÇOK GİRDİĞİ 
YER KISMEN SPOR 

OLMAKTAN ÇIKIYOR”
Karakan, endüstri haline gelen 

futbolu spor branşları arasında gör-
mediğini kaydetti. Futbol için, “Pa-
raların çok döndüğü, şikelerin oldu-
ğu, liglerin iptal edildiği, insanların 
cezaevine girdiği bir spor branşından 
bahsediyoruz.” diyen Karakan, “As-
lında paranın çok girdiği yer kısmen 
spor olmaktan çıkıyor.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Hokey sporunda da yurt dışından 
transferlerin yapıldığını ancak ken-
disinin buna karşı olduğunu belirten 
Karakan, “Biz sporcu potansiyeli 40 
milyon olan genç nüfusa sahibiz. 
Bunları bizim yetiştirmemiz lazım. 
Yurt dışına paralar vermek yerine 
kendi değerlerimizi yetiştirmemiz 
gerekiyor. Hokey federasyonu olarak 
da bakışımız budur. İleri zamanlarda 
da Türkiye görecek.” ifadelerini kul-
landı.
n AA

Voleybol 1. Lig’de 
16.hafta oynanacak

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de yarın 16.hafta 
maçları oynanacak. Ligde bu sezon kötü sonuçlar alan 
Konya ekiplerinden Seydişehir Belediye Sanayispor 
kendi evinde TFL Altekma ile karşı karşıya gelecek. Sey-
dişehir Atatürk Spor Salonu’ndaki mücadele 14.00’de 
başlayacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Konya Büyükşehir 
Belediyespor ise iç sahada Eğirdir Elma’yı konuk edecek. 
Kongre Merkezi Ana Salon’daki karşılaşma 13.00’te start 
alacak. Ligde Seydişehir’in iki galibiyeti bulunurken, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin henüz galibiyeti bulun-
muyor. n SPOR SERVİSİ

Akşehirspor’da 
hazırlıklar sürüyor

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden ve bu sezon 
yakaladığı çıkış ile dikkatleri üzerinde çeken Akşehirspor, 
ligdeki ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı 
takımda çalışmalar devam ederken, hazırlık maçları da 
oynanıyor. Son olarak Konyaspor U21 takım ile karşıla-
şan Akşehirspor’da, Antrenör Cenap Taner, takımdaki 
eksik bölgeleri inceleyerek antrenman programını buna 
göre hazırlıyor. Konya ekibi, ligin ikinci yarısında da çakı-
şını devam ettirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaş-
mak istiyor. Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 2.sırada yer 
alan Akşehirspor, ikinci devrenin ilk maçında Çubuk Spor 
ile karşılaşacak. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 17 11 4 2 33 7 26 37
2.MENEMEN BELEDİYE 17 10 5 2 35 23 12 35
3.F. KARAGÜMRÜK 17 10 3 4 32 20 12 33
4.MANİSA B.Ş.B. 17 9 5 3 30 11 19 32
5.ŞANLIURFASPOR 17 9 5 3 23 18 5 32
6.TARSUS İDMAN Y. 17 7 5 5 27 24 3 26
7.PENDİKSPOR 17 7 5 5 25 23 2 26
8.KIRKLARELİSPOR 17 6 4 7 21 20 1 22
9.SİVAS BELEDİYE 17 6 4 7 19 22 -3 22
10.DARICA G. BİRLİĞİ 17 5 5 7 18 20 -2 20
11.ZONGULDAK 17 5 5 7 21 26 -5 20
12.ETİMESGUT BLD. 17 5 5 7 18 23 -5 20
13.BAK SPOR KULÜBÜ 17 4 6 7 18 29 -11 18
14.K. A. SELÇUKSPOR 17 3 8 6 22 29 -7 17
15.KAHRAMANMARAŞ 17 4 5 8 14 22 -8 17
16.FETHİYESPOR 17 2 9 6 16 23 -7 15
17.BANDIRMASPOR 17 2 5 10 18 33 -15 11
18.TOKATSPOR 17 1 6 10 9 26 -17 9
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Rakip Mamak!
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol, 14.hafta maçında Mamak 
Belediyesi Yeni Mamak Spor ile karşı karşıya gelecek. Yarın Selçuklu Belediyesi 

Uluslararası Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak

Ligde son üç maçından galibiyet ile ayrılan 
mavi beyazlı temsilcimiz Selçuklu Basketbol, 
ligde ilk yarının bitmesine son iki maç kalan 
evinde Yeni Mamak Spor ile karşı karşıya ge-
lecek. Son üç maçında yakaladığı seriyi sürdür-
mek isteyen Konya ekibi, ligin ilk yarısında kalan 
iki maçı da kazanarak devreye moralli bir şekil-
de girmek istiyor. Selçuklu Basketbol Takımı’nın 
Yeni Mamak Spor ile oynayacağı karşılaşma ya-
rın saat 17.00’de başlayacak ve Selçuklu Beledi-
yesi Uluslar arası Spor Salonu’nda oynanacak. 
Mavi beyazlılar bu maçta taraftarının desteğini 
yanında görmek istiyor.

SON ÜÇ MAÇINDAN GALİBİYET İLE AYRILDI
Lige iyi başlamasın rağmen maddi zorluklar 

nedeni ile sonraki haftalarda istediği sonuçları 
alamayan Selçuklu Basketbol, son üç karşılaş-
madan galibiyet ile ayrıldı. Bu süreçte güçlü 
rakipler ile karşılaşan mavi beyazlılar, ilk olarak 
deplasmanda Ankara DSİ’yi devirmeyi başar-

dı. Sonraki hafta iç sahada sezonun yenilgisiz 
takımı Karesi Spor’u konuk eden Konya ekibi, 
heyecan dolu mücadelede lig liderini yenmeyi 
başardı. Geçtiğimiz hafta ise İTÜ Basket deplas-
manına giden temsilcimiz, bu karşılaşmadan da 
galibiyet ile ayrılarak 3 maçlık bir galibiyet serisi 
yaptı. Selçuklu, yarın oynayacağı iç sahada ma-
çından da zafer ile ayrılarak seriyi devam ettir-
menin hesaplarını yapıyor.

AYRILIKLAR MORALLERİ BOZDU
Türkiye Basketbol Ligi’ndeki Konya ekibi 

Selçuklu Basketbol’da yaşanan maddi kriz nede-
ni ile oyuncu takımdan ayrıldı. Yaşanan ayrılık-
lar takım içinde de moralli bozdu. İlk olarak takı-
mın önemli isimlerden Bora Hun Paçan ile yollar 
ayrılırken, geçtiğimiz Perşembe günü ise Ahmet 
Ali Erdoğan, sözleşmesini feshetti. Mavi beyazlı 
takımda ücretlerinin büyük bir kısmını alamayan 
diğer oyuncuların da sözleşmelerinde fesih hak-
kını kullanmasından korkuluyor.  n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 KARESİ SPOR 13 12 1 1320 1125 0 0 25
2 BURSASPOR 13 11 2 1058 950 0 0 24
3 ORMANSPOR 13 10 3 1049 946 0 0 23
4 DÜZCE BELEDİYE 13 9 4 1019 978 0 0 22
5 AKHİSAR BELEDİYE 13 8 5 1051 978 2 27 21
6 SELÇUKLU BASKETBOL 13 8 5 1026 1027 1 -27 21
7 PETKİM SPOR 13 7 6 1051 1012 3 12 20
8 MANİSA B.Ş.B. 13 7 6 1018 970 2 7 20
9 İTÜ BASKET 13 7 6 1096 1095 1 -19 20
10 YENİ MAMAK SPOR 13 6 7 1039 982 0 0 19
11 ARTVİN BELEDİYE 13 5 8 1061 1137 0 0 18
12 FİNAL SPOR 13 4 9 1024 1082 0 0 17
13 ANKARA DSİ 13 3 10 924 1034 2 26 16
14 YALOVA BELEDİYE 13 3 10 1046 1140 1 -26 16
15 EDİRNE SPOR 13 2 11 986 1186 2 9 15
16 BANDIRMA KIRMIZI 13 2 11 997 1123 1 -9 15

Konya Spor Lisesi yarı 
final için mücadele ediyor

Türkiye Okul Sporları Genç Kızlar 
Basketbol Grup Müsabakaları Avanos 
ilçesinde başladı. Konya Spor Lisesi bu 
maçlardan istediği sonuçları alarak yarı 
finale yükselmek istiyor. Atatürk Spor 
Salonu’ndaki müsabakalara çeşitli iller-
den 11 takım katılıyor. Müsabakalarda, 
Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji, Aksaray 
Aksaray Spor Lisesi, Ankara Özel Arı 
Anadolu ve Arı Fen Lisesi, Kırşehir Li-

sesi, Kayseri Özel Bahçeşehir Anadolu 
Lisesi, Konya Spor Lisesi, Malatya Özel 
Malatya Doğa Anadolu Lisesi, Mersin 
Toroslar Anadolu Lisesi, Niğde Fatih 
Anadolu Lisesi, Sivas Gazi Anadolu Li-
sesi ve Yozgat Özel AVC Lisesi basketbol 
takımları mücadele ediyor. Bugün sona 
erecek karşılaşmalar sonucunda galip 
gelen takımlar yarı finale yükselecek. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol 
Ligi’nde kritik maç

Temsilcimiz Selçuklu Basket-
bol’un da mücadele ettiği Türkiye 
Basketbol Ligi’nin lideri Karesispor, 
ligin 14. haftasında deplasmanda Lig 
2. Bursaspor’un konuğu oluyor. Türki-
ye Basketbol Ligi’nde geçtiğimiz hafta 
kendi evinde Reha Öz’ün son saniye 
basketiyle Manisa Büyükşehir Bele-
diye’yi 85-84 mağlup ederek haftayı 
lider kapatan Karesispor, ligde 11 ga-
libiyet 2 mağlubiyetle ikinci sırada bu-
lunan rakibi karşısında galip gelerek 
hem liderliğini sürdürmek, hem de 
yakın takipçileriyle arasındaki galibi-
yet farkını ikiye çıkartmak istiyor. Bur-
saspor-Karesispor karşılaşması bu-
gün saat 18.00’de Bursa Atatürk Spor 
Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmayı 
Tahsin Kuzu, Fatih Güler ve Göksun 
Öz hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 
iki takımında oynayacağı karşılaşma 
son haftalarda çıkışa geçen Selçuklu 
Basketbol için de önem taşıyor. n İHA



RPS
Kartal hedefe kilitlendi!

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da devre arası kampı sürüyor. Uzun bir kamp dönemi 
geçiren Anadolu Kartalı, bu çalışmasının karşılığını ligde almak istiyor. Kamp boyunca Aykut Kocaman’ın taktik 

anlayışına çalışan ve fizik olarak güçlenen Yeşil Beyazlılar, Erzurumspor maçı ile yeni bir sayfa açacak
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 

Antalya kampı bütün hızı ile sürüyor. Tarihinin en uzun devre 
arası kamplarından birini gerçekleştiren Anadolu Kartalı bu 
hummalı çalışmasının karşılığını ligde almak istiyor. Gelecek 
hafta Pazar günü deplasmanda Erzurumspor ile ikinci yarı 
defterini açacak olan yeşil beyazlılar Aykut Kocaman’ın oyun 
anlayışına uyum sağlamış ve fizik olarak kuvvetlenmiş olarak 
görücüye çıkacak. 

KEYİFLER YERİNDE
25 puanla ilk yarıyı tamamlayan Atiker Konyaspor 3 

Ocak’tan itibaren ikinci yarı hazırlıklarına başlamıştı. Gelecek 
hafta Pazar günü oynanacak Erzurumspor maçına kadar An-
talya’da kalacak olan takımda keyifler yerinde. Teknik heyet 
ve yönetim çalışmalardan memnun olurken, oyuncuların ise 
teknik heyetin çalışma anlayışına uyum sağlaması yüzleri 
güldürdü.

TARAFTAR İPLE ÇEKİYOR
Devre arası transfer döneminde sadece Zuta’yı kadrosu-

na katan Konyaspor’da ikinci yarıda en büyük değişiklik taktik 
uyum ve fiziksel kalite olacak. Devre arası çalışmalarının ar-
dından takımın yaşayacağı değişimi büyük bir merakla bekle-
yen taraftarlar, Erzurumspor maçını iple çekiyor. 

İLK 3 MAÇ BELİRLEYİCİ OLACAK
İkinci yarıyı büyük bir umutla bekleyen Atiker Konyaspor 

oynanacak ilk 3 maça kilitlendi. Deplasmanda Erzurumspor 
maçı ile ikinci yarıyı açacak olan Anadolu Kartalı, içerde Antal-
yaspor ile karşılaştıktan sonra Bursa deplasmanına çıkacak. 

Sezon başında bu 3 maçtan 5 puanla ayrılan yeşil beyazlı-
lar bu seviyenin üzerine çıkmaya çalışacak. İlk yarıda oynanan 
maçlarda Konyaspor, Erzurumspor’u 3-2 ile geçerken, Antal-
yaspor ile 3-3, Bursaspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. 

DURAN TOPLAR ARTIK SİLAH
Atiker Konyaspor’un sezon başında oynadığı maçlara du-

ran toplar damga vurmuştu. İlk 3 maçta kalesinde 6 gol gören 
Konyaspor, bu gollerin büyük bölümünü duran toplardan ye-
mişti. İkinci yarıda ilk değişecek tablonun bu olması bekleni-
yor. 

Devre arası çalışmaları sırasında teknik heyetin takımı 
duran toplar konusunda çalıştırdığı bilinirken, Konyaspor’un 
ikinci yarıda duran toplardan en az gol yiyen ve en fazla gol 
atan takımlardan biri olması bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019
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Altyapıda milli heyecan sürüyor
Son dönemde alt 

yapıya gereken önemi gös-
teren ve bunun karşılığını 
almaya başlayan Atiker 
Konyaspor’da milli heyecan 
sürüyor. Yeşil beyazlıların 
alt yapısından 3 oyuncu 
daha milli kadroya çağırıldı. 

Kulüpten konu ile ilgili 
yapılan açıklamada, “U16 
B Milli Takımımızın 14-19 
Ocak 2019 tarihleri arasında 
İzmir’de düzenlenecek 2019 
Mercedes-Benz Ege Kupası 
aday kadrosuna takımımız-
dan Göktürk Mercimek, 
Furkan Gülhan ve Hüseyin 
Biber davet edildi” denildi. 
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı pas çalıştı

3 Ocak’tan bu yana devre arası kamp 
hazırlıkları için Antalya Belek’te kampta 
bulunan Atiker Konyaspor, dün günün tek 
çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleş-
tirdi.

Teknik Direktör Aykut kocaman ve yar-
dımcı antrenörler yönetiminde yapılan ant-
renmana takımdan ayrı çalışan ve tedavile-
rine devam edilen Selim Ay, Uğur Demirok 

ile Jens Jonsson katılmadı.
Altınordu ile oynanan özel maçta forma 

giyen oyuncular iki gruba ayrıldı.
 İlk grup salonda fitness çalışırken, ikin-

ci grubun sahadaki antrenmanı koşu ve top-
la yapılan ısınma hareketleri ile başladı.

Oyuncular pas çalışması ile devam 
eden antrenmanı topla oyunla sona erdirdi.
n SPOR SERVİSİ
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