
Koyuncu Fiat’tan servis kampanyası İhracatımız arttı, ithalatımız azaldı
Koyuncu Fiat Bayi 
gerçekleştirdiği kampanyalarla 
adından söz ettirmeye 
devam ediyor. Bu kapsamda 
Koyuncu Fiat Bayisi yeni 
bir kampanyaya imza attı. 
Gerçekleştirilen servis 
kampanyası ile müşterilerine 
önemli avantajlar sağlıyor. 
Konuyla ilgili bilgi veren 
Koyuncu Fiat Bayi Servis 
Müdürü Onur Uyanerler, 
“Müşterimize 20 nokta 
kontrollerini ücretsiz bir şekilde 
gerçekleştiriyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 15’TE

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) Konya 
Bölge Müdürlüğü 
Konya’nın 2018 Aralık 
ayı ihracat rakamlarını 
açıkladı. TÜİK Konya 
Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
Konya’nın ihracatının 
yüzde 9,2 oranında 
artmasına karşılık, 
ithalatının ise yüzde 
21,8 oranında 
azaldığını belirtti.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Trafik kazalarında
Konya 5. sırada!

Kaynaşma ve 
buluşma vesilesi

Türkiye genelinde 
geçen yıl meydana 
gelen 428 bin 74 trafik 
kazasında 3 bin 373 
kişi hayatını kaybetti, 
310 bin 109 kişi 
yaralandı. En çok kaza 
ve ölümün kayıtlara 
geçtiği iller sıralama-
sında Konya 5. sırada. 
n SAYFA 6’DA

Kış mevsiminde Konyalıların 
vazgeçilmezi olan arabaşı, 
özellikle kar yağdığı zamanlar-
da aileleri biraraya getiriyor. 
Arabaşı kültürü, hem evlerde 
aile ve akrabaların biraraya 
gelmesiyle, hem de bazı 
kurumların kendi aralarında 
düzenledikleri organizasyon-
larda yaşatılmaya çalışılıyor. 
n SAYFA 3’TE

05 ‘Yapılan indirimler 
bindirim olacak!’ 06 Gönüllü gençler 

yaşlılara el veriyor 10 Aydınlar Ocağı’nda
Aşık Yakıcı anıldı

HER 200 KİŞİDEN BİRİ 
ROMATİZMA HASTASI

MEKE GÖLÜ JEOPARK 
OLMA YOLUNDA

HEM ÜRETİCİ HEM 
TÜKETİCİ KAZANDI

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba

Çalışmalar devam ediyor 

Konuk’tan NBŞ kotası teşekkürü

RomatoidArtrit (RA), yani iltihaplı romatizma, ek-
lemleri etkileyen bir hastalık. Türkiye’de her 200 
kişiden birinde görülen bu hastalıktan korunmak 
için uzmanlar; Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, 
sinir ve stresten uzak yaşama, sigara ve alkolden 
uzak durma gibi önerilerde bulunuyor.

Karapınar’da tarımsal faaliyetin artmasına bağlı 
yer altı su seviyesinin azalmasıyla son 18 yılda 320 
obruğun oluştuğu bölgenin, UNESCO Küresel Jeo-
parkAğı’na girmesi için çalışma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBŞ kotasını yüzde 
2,5’e indirerek üreticinin yüzünü güldürdü. PAN-
KOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Hem 
pancar üreticisi hem ülke hayvancılığı hem de tü-
ketici kazandı” dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

Ömrü biten 
çöpe gidiyor!

Arzuhalimizi 
kime yazdıralım?

Şehre önemli bir 
bağlantı yolu

‘Sevgi varsa 
engel yok’

Kullanım ömrünü doldurmuş 
olan cep telefonları, çığ gibi 
büyüyen bir cep telefonu 
çöplüğü oluştururken, kullanım 
ömrünü henüz bitirmemiş olan 
cep telefonları da ikinci elde 
yeni bir piyasanın doğmasını 
sağlıyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Bilgisayar teknolojilerinin 
yaygınlaşması, bilgiye erişimin 
daha kolay hale gelmesi, hazır 
dilekçe örneklerinin artması, 
insanların daha çok okur yazar 
hale gelmesi gibi birçok ne-
dene dayalı olarak arzuhalcilik 
mesleğinin de sonu geldi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Meram’ın en geniş caddesi 
olan Gazze Caddesi’nde ikinci 
etap çalışmaları sürdürüyor. 
Toplamda 3,5 kilometre olacak 
cadde tamamlandığında bisik-
let yolu, kaldırımları, refüjü ve 
kaliteli asfaltıyla şehrin önemli 
bağlantı yollarından biri olacak. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Meram Belediyesi’nin des-
teğiyle ve ‘Sevgi varsa engel 
yok’ sloganıyla hayata geçiri-
len kampanya çerçevesinde 
Konya’ya gelen tıbbi yardım 
malzemeleri sahiplerini buldu. 
Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, kampanyaya destek 
verenlere teşekkür etti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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1 liraya dert dinliyorlar! 
Konya’da Zafer Meydanı İl Sağlık Müdürlüğü karşısında “Dert 
Dinlenir” yazısıyla tezgah açan Mehmet Zahit ve Furkan Karakuş 
isimli 2 lise öğrencisi, 1 lira karşılığında vatandaşların derdini 
dinliyor. İki lise öğrencisinin bu ilginç iş serüveni ise vatandaş-

ların dikkatini çekiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Mehmet Zahit yaptıkları işle vatandaşların ilgisini çektiklerini, 
gün içerisinde birçok vatandaşın kendilerine dertlerini anlattıkla-
rını söyledi.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Umut veriyorlar! 
Sağlık Bakanlığı ile Diyanet 

İşleri Başkanlığı’nın imzaladığı 
protokolle ‘manevi destek 

ekipleri’, Konya’da kamuya ait 
hastanelerde hizmet veriyor. 

Proje ile hastanede yatan 
hasta ve yakınlarının moral, 

motivasyon ve umutları artırılıyor 

5 HASTANEDE HİZMET VERİLİYOR
“Hastanelerde Manevi Rehberlik” 
hizmeti 2015 yılından buyana devam 
ediyor. Hasta, hasta yakınları ve hasta-
ne personeline moral, motivasyon ve 
manevi destek sağlama, dini/manevi 
konularda danışmanlık ve rehberlik 
hizmeti sunmak amacıyla başlatılan 
çalışma, vatandaşlardan tam not alı-
yor. 8 personel 5 kamu hastanesinde 
manevi terapi hizmeti veriyor.

HASTAYA MORAL VE MOTİVASYON!
Konya İl Müftülüğü Din Hizmetleri 
Eğitim Şube Müdürü Adem Bahçı-
van, “Hasta yakınları ve hastalar zor 
zamanlarda yanında birilerin olması-
nı istiyor. Birilerin kendine motivas-
yon sağlamasını istiyor. Hastalara, 
hastalığın yarattığı olumsuz duygular-
dan uzaklaşma, farkındalık, moral ve 
motivasyon desteği sağlıyoruz” dedi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE
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EKLEM SAĞLIĞINIZA DESTEK ÜRÜNLER

ABD’de yaklaşık 1.5 
milyon insanı etkileyen bir 
durum romatoid artrit ya 
da halk arasındaki ismiyle 

iltihaplı romatizması. 
Genellikle 30 ile 60 yaş 
arasında gözleniyor 
ve kadınları erkeklere 
kıyasla 3 kat daha 
fazla etkiliyor. Ailede 
eklem romatizması 
olan bireyin olması 
riski artırsa da çoğu 
zaman durum bu 
şekilde olmuyor.

Osteoartrit ya da halk arasındaki adıyla 
romatizma ABD’de de en sık karşılaşılan 
eklem hastalığı. Belirli bir nedeni yok. 
Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkıyor. Temel 
olarak yıpranmaya bağlı bir eklem hastalığı.

Her iki durum da romatizma olarak 
adlandırılıyor. Her iki durumda da eklemlerde 
ağrı ve şişme hissediliyor. Bununla birlikte 
birbirlerinden ayrıldıkları noktalar da var. 
İlkinde sabah ağrı daha fazla gün içinde 
geçiyor. İkincisinde ağrı hareketle artıyor. İlki 
daha çok parmak eklemlerini tutarken diğeri 
dizde daha belirgin.

İkisinin de ortak noktası ciddi anlamda 
yaşam kalitesinde bozulmaya neden olması. 
Önlenebilir olmasalar da kontrol edilebilirler. 
Romatoid artrit daha ağır ve daha uzun 
soluklu bir tedavi gerektirmektedir. Tedavide 
hekimin uygun gördüğü ilaçları doğru ve 
zamanında kullanmak çok önemlidir. Bununla 
birlikte yaşam stili düzenlemelerine de 
dikkat etmek gerekli. Fazla kiloları vermeki 
sigaradan uzak durmak ve düzenli beslenmek 
önemli noktalar. 

Süreç içerisinde tedaviyi destekleyecek 
ürünler de yararlı olacaktır. Zerdeçal 
eklemlerdeki yangıyı hafifletmeye destek 
olacaktır. Kollajen eklemleri desteklemek için 
yararlıdır. C vitamini antioksidan etkinliği ile 
destekleyicidir. Çörek otu yağı da bağışıklık 
sistemi dzüenleyici olarak yarar sağlayabilir.

Kaynaklar:
 • https://www.arthritis.org/about-arthritis/types/rheumatoid-

arthritis/what-is-rheumatoid-arthritis.php
 • https://www.arthritis.org/about-arthritis/types/osteoarthritis

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Değerli okuyucular,
Bu hafta romatizma 

hastalığından 
bahsedeceğim. Her ne kadar 
romatizma hastalığı yaşlılık 
hastalığı olarak bilinse de 
maalesef çocukluk çağında 
da görülebiliyor. Çoğu 
zaman eklem ağrısı şeklinde 
başlayabiliyor. Eklem 
ağrısı eğer çocuğun günlük 
aktivitelerini engelliyorsa 
altta yatan önemli bir 
sorun var demektir. Eklem 
ağrısının ortaya çıkış zamanı da 
mutlaka değerlendirilmelidir. Sabahları 
ortaya çıkan ağrılar çoğunlukla 
yangısal, geceleri ortaya çıkan ağrılar 
ise mekanik ve ortopedik kökenlidir. 
Örneğin geceleri ortaya çıkan ve ağrılı 
bölgeye yerel masaj uygulaması ile 
azalan ağrılar genelde büyüme ağrısına 
bağlıdır.

Eğer zaman zaman çocuğunuzda 
eklem ağrısı hissediyorsanız ortopedik 
muayene yaptırmayı ihmal etmemek 
gerekiyor. Çünkü düz tabanlık, skolyoz 
ve aseptik nekrozlar gibi bir çok 
ortopedik bozukluk başlangıçta eklem 
ağrıları ile ortaya çıkabilir.1

Romatizmal hastalıklar hareket 
sistemi dışında bazen gözde 
kızarıklıkla, karın ağrısı, ateş ve göğüs 

ağrısı gibi değişken 
bulgular ile de ortaya 
çıkabilir. Bu tip sıkıntılar 
yaşadığımızda da 
hekimimize başvurmakta 
fayda vardır. 

Şayet romatizmaya 
genetik yatkınlık varsa 
yaşantımızda şunlara 
dikkat etmeliyiz;

3 Çocuklarımızın 
beslenme alışkanlıklarını 
düzenlemeliyiz, fazla 
kilodan kaçınmalıyız

3 Beslenmemize Omega 3 yağ 
asidi içeren yiyecekler eklemeliyiz; 
Omega 3-omega 6 dengesi romatizmal 
hastalıklar için çok önemli.

3 Zeytinyağı, Keten Tohumu yağı, 
Kalsiyum ve C vitamini tüketimini 
artırmalıyız

3 D vitamini takviyesi kemiklerimiz 
için çok önemlidir, eksikliği kas iskelet 
sisteminde kuvvetsizliğe neden olup 
romatizma oluşumuna zemin hazırlar.

3 Soğuk ve nemli ortamlarda 
bulunmaktan kaçınmalıyız.

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle..

1‹.Ü. Cerrahpasa Tıp Fakültesi 
Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 
Romatoloji Hastalıklar› Sempozyum 
Dizisi No: 34 • Nisan 2003; s. 43-50

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Soğuk ile birlikte romatizmalar daha da 

şiddetlendi, romatizmamız yoksa bile kas ve 
kemiklerimiz normalden daha fazla ağrımaya 
başladı. Aynen öyle dediğinizi duyar gibiyim…

Bu hafta size yapılan araştırmalarda eklem 
sağlığına olan desteği ile dikkatleri üzerine çeken 
Zerdeçal’dan bahsedeceğim.

Zerdeçal, yüzyıllardır kullanılan şifalı bir 
baharat olarak karşımıza çıkıyor. Yemeklere tat katmanın dışında insan sağlığına 
da olumlu etkileri var. Etken maddesi olan kurkumin, zencefilgiller familyasından 
geliyor. Hint safranı olarak da bilinen Zerdeçal bitkinin yumrularından elde 
ediliyor. 

Zerdeçalın antiinflamatuvar özelliği çok güçlüdür. Yani iltahapla mücadele 
etme, yangı önleme konusunda oldukça başarılı. İnflamatuvar durumların 
tedavisine de destek olarak kullanılan Zerdeçalın literatürlerine baktığımızda ise 
osteoartrit, romatoid artrit, IBS ya da Alzheimer gibi hastalıkların da tedavisine 
yardımcı olduğunu görmekteyiz. 

Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…
Referanslar: https://supplementansiklopedisi.com/zerdecal-nedir/

Kemiklerin kıkırdakla ör-
tülmüş uç kısımlarının, çeşitli 
bağlarla bağlanmasıyla oluşan 
eklemlerimiz, serbestçe hareket 
edebilmemizi sağlar. Ömür boyu 
hareket halinde olan eklemlerimiz, zamanla aşınabilir, hassa-
siyeti artabilir veya ufak travmalarla hasar görebilir. Genel bir 
terim olarak romatizma, kemik, kas ve eklemlerin etrafındaki 
ağrı veya acıyı tarifler. Eklem iltihabı anlamına gelen artrit 
de, birçok durumdan kaynaklanabilir.

Romatizma ve artrit olarak tanımlanabilecek çok fazla 
sayıda hastalık bulunmaktadır. Romatoid Artrit bu hasta-
lıklardan yalnızca biridir. Romatoid artrit, dünyada en sık 
görülen iltihaplı romatizmaların başında gelir ve eklemlerde 
en fazla tahribata yol açan romatizmalardan biridir. Öncelikle 
küçük eklemler olmak üzere tüm eklemleri tutabilen bir ekem 
hastalığıdır.

Sıklıkla ailesel yatkınlığı olan bireylerde bilinmeyen bir 
takım çevresel ve bedensel başka faktörlerin bir araya gelme-
siyle ortaya çıkabilir. Hastalığı tetikleyen faktörler, üzüntü, 
stres, mikrobik faktörler, travmalar olabilir.

Romatoid artrit, genellikle 20-50 yaşları arasında başlar 
ve kadınlarda daha sık görülür. Özellikle el ve ayak parmak-
ları gibi küçük eklemleri karşılıklı olarak tutar. Tutulan ek-
lemlerde özellikle geceleri artan şiddetli ağrı ve şişlik görülür. 
Ağrı soğuk uygulama ile rahatlar. Eklemlerde sabah sertliği 
ve tutulmalar karakteristiktir. Kalıcı yapısal bozukluklar oluş-
turacağından erken dönemde tedavi edilmesi önemlidir.

Erken teşhis ve erken başlanan tedavi çok önemlidir. Ne 
kadar geç kalınırsa, sonrasında hastalığı kontrol altına almak 
o derece zor olabilir veya geriye dönüşümsüz hasarlar oluşa-
bilir. Tedavide amaç, hastalığın hasar yapmasını engellemek 
ve eklem yapı bozukluklarını olabildiğince önlemektir. Çok 
çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır ve her geçen gün yeni 
yöntemler geliştirilmektedir. Hekim yönlendirmesiyle başla-
nan ilaç tedavileri ihmal edilmemeli ve bırakılmamalıdır. 

Hasta ve hasta yakınlarının eğitimi, sağlıklı beslenme 
alışkanlıklarının geliştirilmesi, uygun egzersizlerin günlük 
olarak yapılması, psikolojik olarak sağlıklı ve dengede ol-
mak, stresten uzaklaşmak, eklemleri korumak ve hareketleri 
kolaylaştırmak için önemlidir.

Vücudumuzda meydana gelen tüm rahatsızlıklardan kur-
tulmanın yolu aynıdır. Sağlıklı ve doğal beslenmek, egzersiz 
yapmak, yeterince uyumak ve stresten uzak olmak. 

Yolunuz buralardan geçsin…

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Türkiye’de Her 200 Kişiden
Biri Romatizma Hastası

Neden Oluşur?
 • Genetik yatkınlık
 • Çevresel ve bedensel faktörler
 • Üzüntü ve stres
 • Mikrobik faktörler 
Belirtileri Nelerdir?
1. Eklem ağrısı
Eklemlerde ağrı ve hassasiyet, romatioid artrit hastalarının 
en sık karşılaştıkları yakınmaları oluşturuyor. Romatioid 
artrit ağrısı, her 2 el eklemlerini, el bileklerini veya ayak 
eklemlerini simetrik olarak etkiliyor ve 6 haftadan daha 
uzun sürüyor.
2. Eklemlerde katılık
Sabahları yarım saatten daha uzun süren eklemlerdeki 
katılık (tutukluk) hissi, çok sık karşılaşılan diğer 

bir şikayet. Bazen bu bir 
yaralanma sonucunda 
gelişebilse de, 
yaralanma yoksa bir 
romatoloji uzmanına 
danışılması gerekiyor.
3. Şişlik
Romatoid artitte oluşan 
iltihaba bağlı olarak; 
el bilekleri, küçük el 
veya ayak eklemlerinde 
şişlikler oluşuyor. Bu şişlikler 
hem eklem aralığında sıvı 
birikmesine, hem de eklemdeki 
iltihaba bağlı ödem nedeniyle 
gelişiyor. Bu sıvı, diz ve ayak 
bileklerinde de görülebiliyor.

4. Halsizlik
Kronik (müzmin/uzun süreli) hastalıklar, yorgunluk 
ve bitkinlik hissine neden olabiliyorlar. Ancak 
romatoid artrit nedeniyle gelişen yorgunluk çok fazla 
oluyor ve genelde hastaları doktora götüren önemli bir 
yakınmayı oluşturuyor.

5. Hareket kaybı
Romatoid artit tedavi edilmezse eklemlerde 
hareket ve işlev kaybına yol açıyor. Ancak, 

doğru tedavi ve teşhis sayesinde bu hastalar 
normal bir hayat kalitesi yakalayabiliyor.

Romatizmadan korunmak 
mümkün mü?

 • Sağlıklı beslenme
 • Düzenli egzersiz

 • Sinir ve stresten uzak yaşama
 • Sigara ve alkolden uzak durmak

Romatoid Artrit (iltihaplı romatizma) 
en sık 30 - 50 yaş arasında görülüyor!

Kadınlarda görülme sıklığı 
2-3 kat daha fazla!

https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/kis-gunesi-de-cilt-lekesi-yapiyor/

Hayatınız
Kısıtlanmasın… Sağlıklı 

Olmanın Yolu 
Hep Aynı

Zerdeçal…
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Teknoloji çöplüğü hızla büyüyor
Milenyum olarak da adlandırı-

lan 2000 yılının başında hayatımıza 
giren ve kısa sürede yaygınlaşan 
cep telefonu, günümüzde belli bir 
yaşın üzerindeki herkesin cebinde 
bulunuyor. Cep telefonu kullanan-
ların yaş ortalaması her gün geriye 
düşerken, şimdilerde ilkokul öğren-
cilerinin dahi cebinde cep telefonu 
bulunuyor. 

Yapılan araştırmalar, bundan 
yaklaşık 15 yıl önce cep telefonu 
kullanımının toplam nüfusun yüz-
de 1’ine tekabül ettiğini, aradan 
geçen 15 yıl içerisinde toplam nü-
fusun yüzde 41’inin cep telefonu 
kullanmaya başladığını gösteriyor. 
Yine aynı araştırmaya göre, başta 
sadece aile reisi cep telefonu kul-
lanırken, kısa bir süre sonra evde 
ikinci bir cep telefonu daha bulun-
durulmaya başladı.

Çocukların da aile reislerinden 
görerek özenti yoluyla cep telefonu 
almak istedikleri belirtilen araştır-
malara göre, şimdilerde okul çağı-
na gelmiş çocuklardan 60 yaş üstü 
yaşlılara varıncaya kadar herke-
sin cebinde bir telefon bulunuyor. 
Araştırmalara göre cep telefonunu 
yaygınlaşması ile birlikte sabit hatlı 

telefonların kullanımı da neredeyse 
yok denecek kadar azaldı. İş yerle-
rinde sabit hatlı telefonların kulla-
nımı devam ederken özellikle mes-
kenlerde sabit hatlı telefonlar rafa 
kaldırılır oldu. 

Ailelerin çocuklarına cep telefo-
nu almak istemelerindeki ana ge-
rekçe güvenlik olgusu oldu. Aileler, 

çocuklarını her daim denetim altın-
da tutmak, güvenliklerinden emin 
olmak ve istedikleri zaman onlar-
dan haber alabilmek için yaşlarına 
bakmadan çocuklarına cep telefonu 
alabiliyor.

Diğer taraftan gelişen tekno-
lojiyi yakından takip Türk halkı, 
kullandığı cep telefonunun bir üst 
modeli çıktığı zaman hemen onu 
satın almak istiyor. GSM operatör-
lerinin sağladığı ve avantajlıymış 
gibi görünen tarife ve kampanya-
ların da etkisi ile bireyler, ortalama 
olarak yılda bir defa cep telefonunu 
değiştiriyor.

Kullanım ömrünü doldurmuş 
olan cep telefonları, çığ gibi büyü-
yen bir cep telefonu çöplüğü oluş-
tururken, kullanım ömrünü henüz 
bitirmemiş olan cep telefonları da 
ikinci elde yeni bir piyasanın doğ-

masını sağlıyor. Eskiyi getir yeniyi 
götür kampanyaları yapan işletme-
ler, ikinci el cep telefonu satıcıları 
bu işi üstlenirken, şimdilerde inter-
net ortamında başta otomobil ol-
mak üzere ikinci el eşyaların satışa 
sunulduğu sitelerde de şimdilerde 

cep telefonu satışları daha popü-
ler bir hal aldı. Eskidiği düşünülen 
veya bir üst modeli alındığı için 
kullanılmayan cep telefonları bu 
internet siteleri aracılığı ile alıcısına 
ulaştırılmaya çalışılıyor. 
n HARUN YILMAZ

Türkiye’de küçükbaş hayvan-
cılığın yaygın olarak yapıldığı iller 
arasında yer alan Konya’da, şimdi-
lerde koyunlar kuzulamaya başladı. 
Koyunculuk faaliyetlerinin yoğun 
olarak yapıldığı Karatay, Karapınar, 
Ereğli, Altınekin, Cihanbeyli gibi 
ilçelerde, şimdilerde koyunlar ku-
zuluyor. Ahırlardan yükselen kuzu 
sesleri ise bu bölgelerde küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği ile uğraşanlar 
tarafından bereketin sesi olarak yo-
rumlanıyor. 

Karatay ilçesine bağlı Beşağıl 
Mahallesi’nde ikamet eden ve uzun 
yıllardır koyun yetiştiriciliği yapan 
Ecevit Adar, “Koyun yetiştiriciliği 
benim baba mesleğim. Köyde geçim 
kaynağımız tarlaya ektiğimiz buğ-
day ile yetiştirdiğimiz bu koyunlar. 
Ben baba mesleğini sürdürüyorum. 
Babamla birlikte bu koyun yetişti-
riciliği yapıyoruz. Dedemin de ko-
yunları varmış zamanında. Bizde 
koyunculuk çok eski zamanlara ka-
dar uzanıyor. Koyunlarımız evimizin 

bereketi” diye konuştu. 
Bundan 5 ay önce gebe kalan 

koyunlarının şimdilerde doğum yap-
maya başladığını, bazılarının ikiz ve 
üçüz doğum yaptığını dile getiren 
Ecevit Adar, “Koyunlarımız kuzu-
ladıkça, ahırlarımızdan kuzu sesleri 
yükseliyor. Her yeni doğan yavruyla 

birlikte kuzuların sesi artıyor. Güzel 
bir melodi oluşuyor, alıştığımız bu 
sesi tekrar tekrar dinlemek de bizi 
mutlu ediyor. Biz bunu bereketin 
sesi olarak görüyoruz ve işitiyoruz” 
dedi. 

Zorlu yaşam şartlarına rağmen 
bir taraftan sürülerini en iyi şekil-

de beslemeye çalıştıklarını, diğer 
taraftan da kuzuları soğuktan ve 
hastalıklardan korumanın çabası 
içerisinde olduklarını belirten Ecevit 
Adar, “Gündüz, kuzularla koyunlar 
birbirinden ayrı duruyor. Kuzuları 
ahırda tutuyoruz. Özellikle havanın 
soğuk olduğu dönemlerde avluya 
bile bırakmıyoruz. Koyunlarımız da 
genelde meralarda otluyor. Ağıl de-
diğimiz ve köyümüzden birkaç kilo-
metre uzaklıkta yaptığımız yerlerde 
koyunlarımızı tutuyoruz. Akşam 
saatlerinde kuzular iyice acıkıyor. 
Koyunu dağdan getirip, sağıyoruz. 
Sütü sağarken kuzuların hakkını da 
ayırıyoruz. Koyunları sağdıktan son-
ra ahırın kapısını açıp kuzuları bıra-
kıyoruz. Her kuzu, meleye meleye 
kendi annesini buluyor ve onu emip 
karnını doyuruyor. Şimdilerde kuzu-
larımız çok küçük. Ancak en geç bir 
aya kadar kendilerini toparlayacak-
lar ve otlamaya da başlayacaklar” 
ifadelerini kullandı. 
n ONUR KALKAN

Arzuhalimizi 
kime yazdıralım?

Bilgisayar teknolojilerinin yay-
gınlaşması, bilgiye erişimin daha 
kolay hale gelmesi, hazır dilekçe 
örneklerinin artması, insanların 
daha çok okur yazar hale gelmesi 
gibi birçok nedene dayalı olarak 
arzuhalcilik mesleğinin de sonu 
geldi.

Bundan 15-20 yıl öncesine 
kadar vatandaşın arzuhalini yaz-
makla yetiştiremeyen arzuhalci-
ler, bugün eski günleri arar, eski 
hatıraları anar ve daktilo sesini 
özler oldu. 

1975 yılında arzuhalcilik 
mesleğine başladığını belirten ve 
Konya’daki son arzuhalcilerden 
biri olan Ali Aydoğan, arzuhalcilik 
mesleğinin hikayesini Vatandaş’a 
anlattı…

Arzuhalcinin vatandaşın ihti-
lafa düştüğü konularda devlet ku-
rumlarına veya bir avukata dilek-
çe yazmak istediği zaman aranır 
olduğunu söyleyen Arzuhalci Ali 
Aydoğan, “Ben, mesleğe 1975 yı-
lında başladım. Mesleğe sonradan 
başlayanlar arasındayım. Daktilo-
yu hızlı kullanma ve hızlı yazı yaz-
ma yeteneğim vardı. Bu yetene-
ğimi işe dönüştürmek istedim ve 
arzuhalcilik işine başladım” dedi. 

Arzuhalcilerin vatandaşın 
dilekçe ve benzeri resmi evrak 
yazım işlerini halletmek için var 
olduklarını ancak son zamanlar-
da bu mesleğin pek bir esprisinin 
kalmadığını dile getiren Ali Aydo-
ğan, “Benim mesleğe başladığım 
ilk yıllarda çok yoğun çalışırdık. 
Öyle zamanlar gelirdi ki, dilekçe 
yazdırmak için iş yerimizin önün-
de sıraya girip bekleyenler oldu. 
Kayalıpark civarında bulunan PTT 
binasının yanındaki sokakta 17 
kulübe vardı. Bu kulübelerin hep-
sinde de arzuhalciler vardı. O so-
kakta sabahtan akşama kadar şı-
kır şıkır daktilo sesleri duyulurdu. 
Sonradan bu kulübeler dağıldı. 
Bizim de sayımız giderek azaldı. 
Vatandaşın arzuhalciye talebinin 
daha az olması nedeniyle şimdi-
lerde Konya’daki arzuhalci sayısı 
bir elin parmak sayısını geçmez” 

diye konuştu. 
ARZUHALCİLİK BİLGİ VE GENEL 

KÜLTÜR İSTEYEN BİR İŞ
Dışarıdan bakıldığında basit 

bir şekilde yazı yazma işi gibi gö-
rünse de arzuhalciliğin mesleki 
doygunluk gerektiren bir iş oldu-
ğuna dikkat çeken Ali Aydoğan, 
“Arzuhalcilik, öyle herkesin ya-
pabileceği bir iş değildi. Bir kere 
daktiloyu çok iyi kullanıp, hızlı 
bir şekilde yazı yazmak gerekir. 
Buraya kadar tamam ama ne 
yazdığınız da çok önemli. Vatan-
daş geliyor, bir derdi var. Derdini 
sizinle paylaşıyor. Gittiği kurum-
dan, dilekçe yaz, getir, teslim et 
diye göndermişler. Adam geliyor, 
dilekçe yazdıracağım diyor. Ama 
konunun ne olduğunu, ne istedi-
ğini bilmiyoruz. Sonrasında soh-
bet eder gibi soruyoruz ne yapa-
caksın, nereye vereceksin, derdin 
nedir diye… Sohbet esnasında çö-
züyorduk dilekçe yazmak isteyen 
kişinin derdini. 

Anladığımızı da anladığımız 
dilde yazamıyoruz tabii ki. Sonuç-
ta resmi bir kuruma gidecek ve 
resmi evrak hüviyeti kazanacak. 
Her şeyden önce imla, noktalama, 
kullandığınız dil, kelime dağarcı-
ğınız, cümlelerin bütünlüğü, an-
laşılır ve açık olması ile yazdığınız 
dilekçe öyle bir dilekçe olacak ki, 
muhatabını etki altında bıraka-
bilsin. Muhatap, okuduğunu iyi 
bir şekilde anlayıp, o sorunun ne 
olduğunu en doğru şekliyle kav-
rayabilsin. Bu manada mesleği-
miz bilgi, birikim ve genel kültür 
gerektiren bir iş. Bilgi ise sürekli 
kendisini yeniliyor. Bu durumda 
biz arzuhalciler de geride kalma-
mak için kendimizi sürekli geliş-
tirmek durumundaydık. O dönem 
imkanlar çerçevesinde sürekli ga-
zete, dergi ve kitap okuyor; hem 
güncel gelişmelerden haberdar 
olmaya; hem de kelime haznemi-
zi en üst seviyeye çıkarmaya ça-
lışıyorduk. Tabi şimdilerde eskisi 
kadar hükmü kalmadı” ifadelerini 
kullandı.
n SİBEL CANDAN

Uzun kış mevsiminde akşamın ilerleyen saatlerinde biraraya gelen aile, akraba ve 
arkadaşlar arabaşı sofrasının başında tadına doyulmaz bir sohbete koyuluyor

Arabaşı buluşturuyor
Kış mevsiminde Konyalıların 

vazgeçilmezi olan arabaşı, özellikle 
kar yağdığı zamanlarda aileleri bira-
raya getiriyor. Arabaşı kültürü, hem 
evlerde aile ve akrabaların biraraya 
gelmesiyle, hem de bazı kurumla-
rın kendi aralarında düzenledikleri 
organizasyonlarda yaşatılmaya çalı-
şılıyor.

Önceki gün etkili bir şekilde ya-
ğan karın ardından soğuk havanın 
da etkisini artırması ile birlikte ara-
başı ikramları da arttı. Uzun kış ge-
celerinde biraraya gelen aileler, ak-
rabalar veya arkadaşlar, bir taraftan 
sıcak arabaşı çorbasını yudumlayıp, 
arabaşı hamuru yerken; diğer taraf-
tan da tadına doyulmaz bir sohbete 
koyuldu. 

Arabaşının geçmişten gelen bir 
kültür olduğunu dile getiren Atilla 
Yılmaz, “Çocukluğumuzda kış ge-
celerinde arabaşı etkinlikleri düzen-
lenir ve akrabalar biraraya gelirdi. 
Gündüzden arabaşı çorbası kay-
natılır, büyük kazanlarda pişirilen 
arabaşı çorbası komşulara da ikram 
edilirdi. Arabaşı akşam yemeği ye-
rine içilmez, yemekten sonra akra-
balar çağırılır ve gecenin ilerleyen 
saatlerinde kurulan geniş arabaşı 
sofralarının başında toplanılırdı. Bu 
sofralarda bir taraftan çorba kaşık-
lanırken, diğer taraftan da derin bir 
sohbete dalınır, eskiler yâd edilirdi” 
dedi.

Şimdi de aynı geleneği yaşat-
maya çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, 
“Biz de büyüklerimizden gördü-
ğümüz bu geleneği şimdilerde ya-
şatmaya çalışıyoruz. Kar yağışı ile 
birlikte hava daha da soğudu. Ha-
murun iyi olgunlaşması için soğuk-
ta beklemesi gerekiyor. Biz de bu 
soğuk havayı iyi değerlendirmeye 
çalıştık. Arabaşı sofralarında toplan-
dık” diye konuştu. 
n FAHRİ ALTINOK

Koyunlar kuzulamaya başladı

Yaklaşık 5 ay önce hamile kalan koyunlar kuzulamaya başladı. Kuzuların ahırlardan 
yükselen sesi, bereketin sesi olarak görülüyor.

Cep telefonu kullanımının büyük bir hızla yaygınlaştığı Türkiye’de çıkan her yeni model 
telefon, bir eskisinin atılmasına bu da teknoloji çöplüğünün büyümesine neden oluyor.
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Karapınar’da tarımsal faaliyetin artmasına bağlı yer altı su seviyesinin azalmasıyla son 18 yılda 320 
obruğun oluştuğu bölgenin, UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na girmesi için çalışma yürütülüyor

Meke Gölü ve obruklar 
jeopark olma yolunda

Toplanan malzemeler 
sahiplerine teslim edildi

Meram Belediyesi’nin deste-
ğiyle ve ‘Sevgi varsa engel yok’ slo-
ganıyla hayata geçirilen kampanya 
çerçevesinde Konya’ya gelen tıbbi 
yardım malzemeleri sahiplerini 
buldu. Kampanyaya büyük feda-
karlıklarla destek veren herkese 
teşekkür eden Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, “Böylesine 
güzel ve anlamlı kampanyaların 
artarak devam etmesini ümit edi-
yorum” dedi.

Meram Belediyesi, İsveç Türk 
Kadınları Derneği, Armutlu Köyü 
Derneği işbirliği ve ‘Sevgi varsa 
engel yok’ sloganıyla hayata geçi-
rilen kampanya çerçevesinde Kon-
ya’ya gelen tıbbi yardım malzeme-
leri sahiplerini buldu. Bu örnek ve 
anlamlı proje kapsamında İsveç’te 
hayırseverler tarafından toplanan 
bir tır dolusu malzeme Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Me-
ram Eğitim Araştırma Hastanesi 
ile Meram Belediyesi Sosyal Yar-
dım Müdürlüğü ve Armutlu Köyü 
Derneğine müracatta bulunan ih-
tiyaç sahibi engellilere dağıtıldı. Sa-
dece yardımlarla değil İsveç Türk 
Kadınları Derneği’nin düzenlediği 
kermesler hatta İsveç’te yaşayan 
çocukların okul harçlıklarından 
artırdıklarıyla toplanan yardımlar 
arasında tekerlekli sandalyelerden 
yürüme yardımcılarına, hasta ya-
taklarından koltuk değneklerine 
hatta tekerlekli tuvaletlere kadar 
çok geniş bir yelpazede engellilerin 
hayatlarını kolaylaştıracak malze-

meler bulunuyor. Meram Beledi-
yesi desteğiyle düzenlenen kam-
panyada engelliler için duyarlılık 
gösteren herkese teşekkür eden 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, engellilerin ve onların aile-
lerinin hayatlarını kolaylaştırmak 
adına böylesine anlamlı ve güzel 
bir kampanyaya destek olduklarını 
kaydetti.

‘BÖYLESİNE GÜZEL 
KAMPANYALARIN BÜYÜYEREK 

DEVAM ETMESİNİ ÜMİT EDİYORUM’
Engelsiz bir dünyanın herkesin 

en büyük temennisi olduğunu be-
lirten Başkan Fatma Toru, bu yol-
da herkesin üzerine düşen görevi 
yerine getirmesinin gerekliliğine 
işaret etti. Her insanın aynı za-
manda bir engelli adayı olduğunu 
hatırlatan Başkan Toru, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Biz Meram Be-
lediyesi olarak her yatırımımız ve 
projemizle engelli vatandaşlarımı-
zın yanındayız. Onların hayatlarını 
kolaylaştırmak için varız. Bu se-
beple güzel bir dayanışma sergi-
lediğimiz bu projenin devamlı ve 
örnek olmasını temenni ediyorum. 
Biz yardımlaşmayı seven, tanıdık 
tanımadık, uzak yakın herkese 
yardımcı olmayı seven ve bunu 
karşılık beklemeden sadece Allah 
rızası için yapan bir milletiz. Bozkır 
Armutlu Köyü Derneği ve diğer 
STK’larla birlikte en güzel mesajı 
verdik. Böylesine güzel ve anlamlı 
kampanyaların artarak devam et-
mesini ümit ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imzaladığı protokolle ‘manevi destek ekipleri’ Konya’da kamuya 
ait hastanelerinde hizmet veriyor. Proje ile hastanede yatan hasta ve yakınlarına moral desteği vermek

Hastalara manevi terapi
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağ-

lık Bakanlığı arasında 2015 yılında 
imzalanan protokol ile “Hastane-
lerde Manevi Rehberlik” hizmeti 
hayata geçirilmişti. Hasta, hasta 
yakınları ve hastane personeline 
moral, motivasyon ve manevi des-
tek sağlama, dini/manevi konularda 
danışmanlık ve rehberlik hizmeti 
sunmak amacıyla başlatılan çalış-
ma Türkiye genelinden olduğu gibi 
Konya’da devam ediyor. Konya’da 
Numune Hastanesi , Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Beyhekim 
Devlet Hastanesi ve Dr. Ali Kemal 
Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesinde toplamda 
8 personel ile hizmet veriyor. Reh-
berlik yapmak isteyen Diyanet per-
sonellerinin lisans düzeyinde dini 
yükseköğrenim mezunu olması ve 
200 saatlik manevi destek eğitimi 
almış olması gerekiyor. Konya’da 
manevi rehberlik sistemi 2016 Ara-
lık ayında Konya’da hizmet vermeye 
başladı.
‘200 SAAT EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR’

Konya İl Müftülüğü Din Hiz-

metleri Eğitim Şube Müdürü Adem 
Bahçıvan Yenigün Gazetesine Ma-
nevi Rehberlerle ilgili bilgi veren 
Bahçıvan, “Diyanet İşleri Başkanlığı 
Türkiye’de toplumu İslam dini ko-
nusunda aydınlatmak üzere, iba-
dethaneleri yöneltmek üzere kuru-
lan bir teşkilat. Sadece ve camilerde 
din hizmet vermenin yerine, son 
dönemlerde başkanlığımız sosyal 
içerikli din hizmetleri sunuyor. Bu 

kapsamda Sağlık Bakanlığına bağlı 
olan hastanelerde de manevi des-
tek sunmak üzere İlahiyat Fakültesi 
Mezunu olmak şartıyla görevlerimiz 
arasında, özellikle Vaizlerimiz ara-
sında 200 saat fazla özel eğitime tabi 
tutulmak üzere bu görevlendireceği 
kişileri eğiterek, altyapısını hazırla-
yarak hastanelerimizde görevlen-
dirmeler yapılıyor. Bu arkadaşları-
mız hastanelerde Manevi Destek 

Uzmanı olarak görev yapıyorlar. 
Manevi rehberlerde Konya’da da 5 
tane hastanemizde hizmet vermek-
tedir.  Manevi rehberlerimiz başta 
hastanede çalışan kişilere, hasta ve 
hasta yakınlarına manevi destek 
sağlıyor.  Bu hizmet ile hastaların 
iyileşmesine katkıda bulunmak 
amaçlanıyor” ifadelerini kullandı. 
Hastanelerde uygulanan Manevi 
Rehberlerin vatandaşlardan büyük 

beğeni aldığına dikkat çeken Bah-
çıvan, “Diyanet İşleri Başkanlığımız 
ve Sağlık Bakanlığı tarafından oluş-
turan Manevi Rehberler vatandaş-
lardan tam not ve destek alıyorlar. 
Halkımız yapılan uygulamalardan 
oldukça memnun. Hasta yakınları 
ve hastalar zor zamanlarda yanın-
da birilerin olmasını istiyor. Birilerin 
kendine motivasyon sağlamasını is-
tiyor. “Hastalara, hastalığın yarattığı 

olumsuz duygulardan uzaklaşma, 
farkındalık, moral ve motivasyon 
desteği sağlıyoruz. Hastaların, has-
talıktan kaynaklanan sıkıntılı süre-
cinde onları dinleyip paylaşımlarda 
bulunuyoruz. Hastanelerin teknik 
hizmetleriyle hastalar, fiziksel ola-
rak iyileştirilirken, manevi destekle 
de hastalar aradıkları ilgi ve şefkati 
bulmuş oluyorlar” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Adem Bahçıvan

Konya’nın Karapınar ilçesinde 
tarımsal faaliyetin artmasına bağlı 
olarak yer altı su seviyesinin azal-
masıyla son 18 yılda 320 obruğun 
oluştuğu bölgenin, UNESCO Küre-
sel Jeopark Ağı’na girmesi için ça-
lışma yapılıyor.

Karapınar-Ereğli kara yolunun 
7. kilometresindeki, görünümü 
dolayısıyla “dünyanın nazar bon-
cuğu” olarak adlandırılan Meke 
Gölü ile Acıgöl’ü yerli ve yabancı 
turistler ziyaret ediyor. Volkanik 
patlama sonucu 5 milyon yıl önce 
meydana gelen kraterin zaman-
la suyla dolmasıyla oluşan Meke 
Gölü, büyüleyici manzarasıyla gö-
renleri kendine hayran bırakıyor. 
Çok sayıda yerli ve yabancı turistin 
kamp yaptığı bölge, küresel ısın-
ma, bölgedeki sulu tarımın yaygın-
laşması ve yer altı su seviyesinin 
çekilmesiyle yaz aylarında kurudu. 
Meke Gölü, son günlerdeki yağış-
larla kısmen canlandı. Fotoğraf 
ve doğa tutkunlarına her mevsim 

ayrı güzellikler sunan bölgede, göl 
ve obruklar için UNESCO Küresel 
Jeopark Ağı’na kazandırılması için 
çalışma başlatıldı.

‘KURAKLIK VE OBRUKLA ÇOK 
GÜNDEME GELİYOR’

Konya Teknik Üniversitesi Jeo-
loji Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı Konya Şube Başkanı Prof. Dr. 
Fetullah Arık, jeolojik miras alanla-
rının gelecek nesillere aktarılması 
gereken doğal oluşumlar olduğunu 
söyledi. Türkiye’de UNESCO Küre-
sel Jeopark Ağı’na giren tek yerin 
Kula Volkanik Jeoparkı olduğunu 
anımsatan Arık, şöyle konuştu: 
“UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
2014’te bir toplantı yaptı. Bu top-
lantıda da temel konu Türkiye’den 
önerilecek olan UNESCO Küresel 
Jeopark Ağı listesinin oluşturulma-
sıydı. Biz Karapınar ve çevresinin 
jeolojik miras listesine alınmasını 
önerdik. Ülkede önerilen 60 yer 
arasında ilk sırada Karapınar böl-

gesi yer aldı. Bunun üzerine bu-
rayla ilgili tanıtım çalışmalarına 
başladık. Zaten oldukça bilinen bir 
bölge. Özellikle kuraklık ve obrukla 
çok gündeme geliyor. Çalışmaları-
mız devam ediyor ancak desteğe 
ihtiyaç var.”

Kente gelen turistlerin bölge-
de konaklaması ve ziyaret nokta-
sı olması için çalışma yaptıklarını 
anlatan Arık, çevredeki doğal olu-
şumun jeolojik miras alanı olarak 
önerilmesini sağladıklarını aktardı.

‘DESTEK OLURSA 2 YIL İÇİNDE 
BURAYI JEOLOJİK MİRAS 

YAPABİLİRİZ’
Arık, Konya Jeoloji Mühendis-

leri Odası’nın da desteğiyle çalış-
malara başladıklarını belirterek, 
şöyle devam etti: “Büyükşehir 
Belediyesi ve AFAD da ilgileniyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanına 
da durumu ilettik. Önümüzdeki 
aylarda bu çalışmaların daha ciddi 
bir platforma oturtulması ve jeolo-
jik miras alanı olarak ilan edilmesi 

gündeme gelecektir. Bu çalışmalar 
sadece bilimsel anlamda değil halk, 
yerel yönetimler, kamu kurumları 
ve STK ile olur. Dünyada bu alan-
lar çok fazla değil, 20-25 civarı yer 
var. Karapınar çevresini bunların 
arasına katabilirsek çok önemli 
bir kazanım olacak. Buranın tanı-
tımına, korunmasına, alt yapı ve 
üst yapı çalışmalarının tamamlan-
masına yönelik çalışma yapılması 
gerekiyor. UNESCO, bununla ilgili 
bizden çok ciddi bir çalışma ya-
pılmasını bekliyor. Proje için belli 
bir süreye ve maddi desteğe ihti-
yaç var. Destek olursa 2 yıl içinde 
burayı jeolojik miras yapabiliriz. 
Turizm açısından da oldukça ciddi 
katkılar sağlayacağını düşünüyo-
ruz.” Karapınar çevresinin zengin 
doğal oluşumlara sahip olduğuna 
işaret eden Arık, bölgedeki krater 
gölleri ve yapıları ile Meke, Acıgöl, 
Karacadağ volkanizması ve obruk-
ların jeolojik miras alanı oluştura-
bileceğini vurguladı. n AA
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Gazze Caddesi’nde ikinci etap tamamlanmak üzere
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Meram’ın en geniş caddesi olan 
Gazze Caddesi’nde ikinci etap ça-
lışmaları sürdürüyor. Toplamda 3,5 
kilometre olacak cadde tamamlan-
dığında bisiklet yolu, kaldırımları, 
refüjü ve kaliteli asfaltıyla şehrin 
önemli bağlantı yollarından biri 
olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Antalya Çevre Yolu ile şehir mer-
kezini birbirine bağlayacak Gazze 
Caddesi’nin ikinci etabının yapımı-
nı sürdürüyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Meram ilçesinin en geniş 
caddesi olacak şekilde projelendi-
rilen Gazze Caddesi’nin birinci eta-
bının tamamlanmasının ardından 
başlayan ikinci etap çalışmaların 
hızla devam ettiğini söyledi. Baş-
kan Altay, ilk etapta tamamlanan 
2 bin 300 metrelik kısmın hizmete 

devam ederken Meram Belediye-
si’nden Ağır Bakım’a kadar olan 
alanda kamulaştırma faaliyetlerinin 
tamamlanmasıyla altyapı, asfalt ve 
kaldırım çalışmalarının yapıldığını 
ifade etti. İkinci etapta tamamlanan 
bölümlerin de trafiğe açıldığını vur-
gulayan Altay, toplamda 3,5 kilo-

metrelik caddenin tamamlandığın-
da bisiklet yolu, kaldırımları, refüjü 
ve kaliteli asfaltıyla şehrin önemli 
bir bağlantı yolu olacağını vurgu-
ladı. 40 metre genişliğinde yapılan 
Gazze Caddesi, kamulaştırmalarla 
birlikte 20 milyon liraya mal olacak.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez, 2012 yılında Şırnak’ın 
Beytüşşebap ilçesinde şehit olan 
Uzman Çavuş İlhan Akkoç’un aile-
sini ziyaret etti. Ailenin Karapınar 
ilçesindeki evini ziyaret eden Etye-
mez’e, Karapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka ve AK Parti İlçe Baş-
kanı Nadi Tartan eşlik etti. Şehidin 
dedesi İzzet Akkoç ile görüşen Etye-
mez, şehitlerin hiçbir zaman unutul-
mayacağını kaydetti. Milletvekili Et-
yemez, devletin her türlü imkanları 
ile şehit ailelerinin yanında olduğu-
nu belirterek, “Acı, hepimizin acısı. 
Şehitler hepimizin evladı. Ülke ola-
rak onlara çok şey borçluyuz. Bizler 
sizlerin her zaman yanınızdayız. Al-
lah geride kalanlara uzun ve sağlıklı 
ömürler versin. Güvenlik güçlerimiz 
bölücü hainlere karşı mücadele edi-
yor. Allah yar ve yardımcıları olsun.” 
ifadelerini kullandı.
n AA

Gazilerden Başkan
Tutal’a tam destek

Seydişehirli Türkiye Harp Ma-
lulü Gazileri, Başkan Tutal’ı maka-
mında ziyaret ederek teşekkür et-
tiler. Kuvayı Milliye Mücahitler ve 
Gaziler Derneği Seydişehir Temsil-
cilcisi Emin Kara ve Seydişehir’de 
ikamet eden Türkiye Harp Malulü 
Gazileri, Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal’ı makamında 
ziyaret ederek, Başkan Tutal’ın 
dolu dolu bir hizmet dönemi ile her 
daim gazilerin yanlarında oldukla-

rını dile getirerek yeni bir dönem-
de aday gösterilmesini memnuni-
yetle karşıladıklarını ifade ettiler. 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Türkiye Harp Malulü Gazilerin zi-
yaretlerinden memnun olduklarını 
dile getirerek, “Gaziler Onurumuz 
ve Gururumuzdur.” Dedi. Gaziler 
ile bir süre sohbet eden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, kendile-
rine nazik ziyaretleri için teşekkür 
etti. n HABER MERKEZİ

Seydişehirli gençlerden
Tutal’a destek ziyareti

AK Parti Seydişehir Gençlik 
Kolları Yönetimi Seydişehir Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal’a 
adaylık sürecinde başarı dilekle-
rinde bulundular. 

Gençlik Kolları Başkanı Mev-
lüt Polat ve Yönetim Kurulu Üye-
leri ziyaretlerinde Mehmet Tu-
tal’ın, Cumhur İttifakı Belediye 
Başkan Adaylığına yeniden aday 
gösterilmesinin Seydişehir’e hiz-
met adına çok önemli olduğunu 
dile getirerek gençlik olarak tek 
yürek destek olduklarını dile ge-

tirdiler.
Başkan Tutal, gençlerin ziya-

retinde memnun olduklarını dile 
getirerek, “Gençlerimiz; zindelik, 
cesaret, metanet ve heyecanıyla 
bizlere enerji kaynağı oluyor. Biz 
hükmeden değil hizmet eden, 
Hakîm değil Hadim, Gönül kıran 
değil Gönüller yapan olacağız İn-
şaallah. Gençlik Kolları Başkanı-
mıza ve teşkilâtımıza ziyaretlerin-
den dolayı teşekkür ederim. Allah 
yar ve yardımcımız olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de seçim bürosu açılışına katılan CHP’li Muharrem İnce, burada yaptığı konuşmada hükümetin 31 Mart’a 
kadar masal anlatacağını, 31 Mart’a kadar yapılan indirimlerin, seçim sonrası bindirime dönüşeceğini iddia etti

‘Öncesi indirim, 
sonrası bindirim!’

Muharrem İnce, CHP Seydişe-
hir Belediye Başkan Adayı Mehmet 
Katlav’ın seçim bürosunun açılışına 
katılarak, “Bu aralar masalları din-
leyeceksiniz. Yani 31 Mart’a kadar 
indirim, 31 Mart’tan sonra bindi-
rim başlayacak. Kaşıkla verecekler, 
kepçeyle alacaklar. 10 kat zammı 
bekleyin. Sözde bizim Milli gelirimiz 
kişi başına 20 bin dolar diyorlar size 
soruyorum. Nerde bu para biz beş 
bin dolara bile razıyız” diye konuştu.

Seçim bürosunun açılışına Mu-
harrem İnce’nin yanı sıra, CHP 
Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel, 
CHP Seydişehir Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Katlav, CHP Konya 
İl Başkanvekili Bekir Yaman, CHP 
Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP 
bir önceki dönem milletvekillerinden 
Yakup Akkaya, Hüsnü Bozkurt, CHP 
Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay, 
ilçe başkanları, kadın kolları ve genç-
lik kollarıyla partililerle vatandaşlar 
katıldı. CHP Seydişehir İlçe Başkanı 
Orhan Özel seçim bürosunun açılı-
şındaki konuşmasında Seydişehir’in 
kötü yönetildiğini belirterek, “Bu gü-
zelim memleketim son yıllarda kötü 
yönetim ve yanlış politikalar yüzün-
den adeta ölü bir şehir haline geldi. 
Biz sosyal demokrat belediyecilikte 
iddialı olduğumuz gibi, Seydişehir’i 
bu durumdan kurtaracağız. Biz bu 
kutlu görevi belediyecilik, yöneticilik 
ve üretim tecrübesine sahip memle-

ketimizin yetiştirdi Makine Mühen-
disi Belediye başkan adayımız Meh-
met Katlav ile yerine getireceğimize 
inanıyoruz, kendisini sizlere emanet 
ediyoruz” dedi.

KAZANAN BİR SEYDİŞEHİR İÇİN 
DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUM

Seydişehir Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Katlav,”Sözümüz 
söz, benim başkanlığımda köylü-
müz, çiftçimiz, hayvancımız kaza-
nacaktır. Çünkü kalkınmayı köyden 
başlatacağız. Seydişehir aynı za-
manda bir sanayi şehridir. Sanayi 
potansiyelini ortaya çıkaracağız. Bu-
nun yanında sahip olduğu zengin-
liklerini parlatarak yatırım için cazip 
hale getireceğiz. Bu memleket için 
hangi partili olursa olsun. Taş üstü-
ne taş koyandan Allah bin kere razı 
olsun. Bizim hedefimiz Seydişehir 
için en iyisini yapmaktır. Kazanan 
bir Seydişehir için sizlerin desteğini 

bekliyorum” diye konuştu.
ADAYIMIZ SEYDİŞEHİR HALKININ 

HİZMETKÂRI OLACAKTIR
CHP Konya İl Başkanvekili Bekir 

Yaman, “Partimizin sosyal demok-
rat belediyecilik anlayışı ile payla-
şımcı ve üretken projelerle başkan 
adayımız Seydişehir halkının hizmet 
kârı olacaktır. Siyasette gitmediğin 
yer uzatmadığın el senden değildir 
düşüncesi ile önceki seçimler de 
olduğu gibi, bu seçimde de kadın-
larımızın yine azimli çalışmasıyla 
belediye başkanlığı seçimlerinde 
kazanmada baş mimar olacaktır. Bu 
düşünceler ile hepimiz bıkmadan 
yılmadan çalışacağız. 31 Mart Pazar 
akşamı Seydişehir de Mehmet Kat-
lav’ın Başkan seçilmesi ile bu onuru 
Seydişehir halkı ile hep birlikte ya-
şayacağız.”
KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMENİN ZAMANI

Muharrem İnce konuşmasın-

da 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin 
önemine değinerek, “Seçim yakla-
şırken duyacaklarınız şunlar FETÖ’ 
nün iadesi yolunda çalışmalar hızla 
sürüyor, Suriye’ye harekât yapılacak 
bu aralar masalları dinleyeceksiniz. 
Yani 31 Mart’a kadar indirim, 31 
Mart’tan sonra bindirim başlayacak. 
Kaşıkla verecekler, kepçeyle alacak-
lar. 10 kat zammı bekleyin. Sözde 
bizim Milli gelirimiz kişi başına 20 
bin dolar diyorlar. Size soruyorum 
nerde bu para biz beş bin dolara bile 
razıyız. 31 Mart’ta sandık başına gi-
deceğiz. Belediye başkanını seçece-
ğiz. Hepsi bu memleketin evladıdır. 
Ne yapacaklar? Sizlere hizmet vere-
cekler. Son dönemlerdeki yaşanan-
lara bakılım liyakate önem vermedi-
ler. Devleti bitirdiler. Böyle giderse 
hastanelerde çalıştıracak doktor bu-
lamayacaklar. Bu kötü gidişe dur 
demenin tek çaresinin 31 Mart yerel 
seçimleridir” şeklinde konuştu.

CHP’nin Seydişehir Belediye 
Başkan adayı Mehmet Katlav’a oy 
isteyen Muharrem İnce, “İşi yara-
mayan adamları yönetici yapıyorlar. 
Bunu 31 Martta hep birlikte değiş-
tirebiliriz. Hepinize başarılar diliyo-
rum. Çok değerli bir adayımız var. 
Mehmet Katlav’ı Allaha ve sizlere 
emanet ediyorum” diyerek sözlerini 
tamamladı. Konuşmaların ardından 
seçim bürosunun açılışı yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Milletvekili Etyemez’den şehit ailesine ziyaret
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Sağlık görevlisini 
darp etmeye çalıştı

Karaman’da bir kişi, ayağında-
ki yarayı pansuman ettirmek için 
gittiği özel hastanede sağlık görev-
lisini darp etmeye kalkıştı. Olay, 
dün akşam saatlerinde Mahsur 
Dede Mahallesi Atatürk Caddesi 
üzerinde bulunan özel bir hasta-
nede yaşandı. Alınan bilgiye göre, 
E.Ö., ayağındaki yarayı pansuman 
yaptırmak için hastaneye geldi. 
Sağlık görevlisi Abdulsemih G., 
pansuman yaptığı sırada iddiaya 
göre E.Ö., ‘canını acıttığı’ iddiasıy-
la sağlık görevlisine tepki gösterdi. 
Bunun üzerine E.Ö., Abdulsemih 

G. ile arasında çıkan tartışma so-
nucu saldırmaya kalkıştı. Abdul-
semih G., kaçarak koridora çıktı 
peşinden giden E.Ö. ise tekme ve 
yumrukla sağlık görevlisine saldır-
dı. Araya giren diğer çalışanlar ta-
rafından etkisiz hale getirilen E.Ö., 
daha sonra çağrılan polis ekibine 
teslim edildi. Gözaltına alınan E.Ö., 
polis merkezinde alınan ifadesi-
nin ardından serbest bırakılırken, 
hakkında soruşturma başlatıldığı 
öğrenildi. Hastane içerisinde ya-
şananlar ise güvenlik kamerasına 
anbean yansıdı. n İHA

Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen 428 bin 74 trafik kazasında 3 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 310 
bin 109 kişi yaralandı. En çok kaza ve ölümün kayıtlara geçtiği iller sıralamasında Konya 5. sırada

Trafik kazalarında
Konya 5. sırada!

Türkiye genelinde geçen yıl 
meydana gelen 428 bin 74 trafik 
kazasında 3 bin 373 kişi yaşamını 
yitirdi, 310 bin 109 kişi yaralandı. 
Emniyet yetkililerinden alınan bil-
giye göre, 2018’de 336 bin 556’sı 
yerleşim yerlerinde, 91 bin 518’i bu 
yerlerin dışında olmak üzere polis 
sorumluluk bölgesinde 428 bin 74 
trafik kazası meydana geldi.

Kazaların 2 bin 712’si ölüm, 183 
bin 710’u yaralanma, 241 bin 652’si 
maddi hasarla sonuçlandı. Ülke ge-
nelinde geçen yılki kazalarda 3 bin 
373 kişi hayatını kaybederken, 310 
bin 109 kişi yaralandı.

Kazalarda 56 bin 469 kayıt-
la “yandan çarpma” ilk sırada yer 
aldı. Bunu 31 bin 593 ile “yayaya 
çarpma” ve 27 bin 227 ile “yoldan 
çıkma” takip etti. Ölümlü ya da ya-
ralamalı trafik kazalarına neden olan 
sürücü hatalarının 75 bin 463’ü 
“araç hızını yol, hava ve trafiğin ge-
rektirdiği şartlara uydurmamak”, 25 

bin 783’ü “kavşak, geçit ve dar yer-
lerde geçiş önceliğine uymamak”, 
15 bin 859’u da “manevraları dü-
zenleyen genel şartlara uymamak”-

tan oluştu.
İLLERE GÖRE KAZA SAYILARI
Otomobil, kamyonet ve moto-

siklet, trafik kazalarına en çok ka-

rışan araç türleri arasında yer aldı. 
Trafik kazaları ile can kaybının en 
çok yaşandığı il, Ankara oldu. An-
kara’da 12 bin 652 kazada 199 kişi 
hayatını kaybetti. İkinci sıradaki 
İzmir’de ise 10 bin 365 trafik kaza-
sında 160 kişi yaşamını yitirdi. En 
çok kaza ve ölümün kayıtlara geçtiği 
diğer iller ise sırasıyla İstanbul, An-
talya ve Konya oldu.

4,5 MİLYAR LİRA CEZA KESİLDİ
Polis ekiplerince, trafik kuralları-

na uymadıkları ve eksiklikleri oldu-
ğu gerekçesiyle yaya, yolcu, sürücü 
ve araç plakalarına geçen yıl 4 mil-
yar 367 milyon 571 bin 584 lira ceza 
kesildi. 

Geçen yıl 146 bin 320 sürücü-
ye alkollü araç kullanmaktan, 108 
sürücüye de 5 kez hız limitini aş-
maktan cezai işlem uygulandı. Ek-
siklikleri bulunduğu gerekçesiyle 
2018’de 1 milyon 15 bin 732 araç 
trafikten men edildi.
n AA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Gönüllü gençler yaşlılara el veriyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Bey-
şehir Ali Akkanat Turizm Fakül-
tesi-Beyşehir Belediyesi işbirliği 
ile hazırlanan proje kapsamında 
biraraya gelen gönüllü öğrenciler, 
evde bakım hizmeti alan yaşlı aile-
lerin ikametlerini ziyaret ederek ev 
temizliği yaptı, aile bireyleriyle soh-
bet ederek onlara manevi destekte 
bulundu.

Beyşehir Belediyesi’nin 2014 
yılında kurduğu evde bakım hiz-
metleri birimi personeli ile birlikte 
ziyaret ettikleri evlerde, Belediye 
çalışanlarıyla beraber mesai yapan 
gönüllü gençler, ailelerin temizlik 
ve bakımla ilgili ne ihtiyaçları varsa 
giderdi, odaları süpürdü,camları sil-
di, dolan soba borularını temizledi, 
mutfakta yemek yaptı, çamaşır, bu-
laşık yıkadı. Gençler, sosyal sorum-

luluk projesi çerçevesinde,yaşlı aile-
lerin yaşam sürdükleri evlerin fiziki 
mekanlarını daha iyi, daha sağlıklı 
şartlara kavuşturabilmek için gün 
boyu süren bir mesai yaptı. Gönüllü 
öğrenciler, yaşlı ailelerle sohbete de 
zaman ayırarak manevi yönden on-
lara destek olmaya çalıştı.
‘GENÇLERİMİZ İÇİN DE FARKINDALIK 

OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ’
SÜ Ali Akkanat Turizm Fakülte-

si öğrencilerinden projede yer alan 
Sevilay Öksüz, yaptıkları işin aynı 
zamanda bir farkındalık da oluştur-
duğunu vurgulayarak, “Biz köylere 
gidiyoruz. Durumu iyi olmayan bü-
yüklerimizi görüyoruz. Daha önce 
yaşamadığımız, belki sadece tele-
vizyonlardan gördüğümüz, gazete-
lerden okuduğumuz olayları gerçek 
olarak burada yaşıyoruz. Çok farklı 

bir duygu, ‘anlatılmaz yaşanır’ di-
yebilirim. Öncelikle gittiğimiz ev-
lerde yaşlılarımızla tanışıyoruz, 
evde temizlenecek bir yer varsa 
onları yapıyoruz, yemek isterlerse 
yemeklerini yapıyoruz. Onlara eli-
mizden geldiğince her türlü konuda 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. İhti-
yaçları olan mutfak malzemelerini 
alıyoruz, elektrik ve su faturalarının 
ödenmesine kadar ilgileniyoruz. Şe-
hirde yaşamış bir insan olarak bizler 
buradaki insanları bu vaziyette gö-
rünce çok farklı duygular yaşıyoruz. 
Gördükçe aslında içimiz parçalanı-
yor, bayağı üzülüyoruz. Ama onlara 
yardım ettiğimiz için de çok mutlu 
oluyoruz. Zaten biz gönüllü olarak 
geldik, gönüllü olarak bu projeye 
dahil olduk. Beyşehir Belediyesi 
Evde Bakım Hizmetleri Birimi ile iş-

birliği halinde bu projenin içerisin-
de yer alıyoruz. Beyşehir Belediyesi 
çok güzel bir projeye imza atmış 
onlara da bu anlamda çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Gönüllü gençlerden Hakan Çe-
likel ise, “Burada tüm ekiple birlikte 
yaşlı insanlarımızın tüm ihtiyaçla-
rını giderip sohbet ederken onların 
mutlu olduğunu görmek, bizleri 
de mutlu ediyor. Genelde yaşlıla-
rımız burada iş güç yapmaya gücü 
yetmeyen insanlarımız olduğu için 
bizden istekleri neyse onları yeri-
ne getiriyoruz. İyi ki böyle bir proje 
içerisinde yer almışım diyorum. Ev 
ziyaretlerimiz, yaşlılarla buluşma 
mesaimiz periyodik aralıklarla de-
vam edecek.”şeklinde konuştu.

‘İLERİDE BİZ DE YAŞLI OLACAĞIZ’
Gönüllü gençlerden Tuğçe Gü-

neş ise, proje ile desteğe ihtiyacı 
olan yaşlı insanlara yardım ettikle-
rini vurgulayarak, şunları kaydetti: 
“Sadece evde bakım, temizlik vs.
değil, manevi anlamda da büyükle-
rimize destek vermeye çalışıyoruz. 
Bu güzel projeyi, proje danışma-
nımız olan Fakültemiz Dekan Yar-
dımcısı Dr.Öğretim Üyesi Yüksel 
Gürsoy hocamız başlattı, Beyşehir 
Belediyemiz de destek veriyor. Bu 
anlamda, yaşlılarla gençler olarak iç 
içeyiz, ileride bizde yaşlı olacağız. O 
yüzden, bu konuda bizlerde de bir 
bilinç oluşuyor.Çok zor durumda 
olan insanların olduğunu görüyo-
ruz. Evlerde gönüllü olarak çalışı-
yoruz, en güzel yanı da bu projenin 
yaşlı insanlarımızdan hayır duaları 
alıyoruz, teşekkür ediyorlar, bizleri 
kapıda karşılıyorlar, çok mutlu olu-

yorlar, onların bu mutluluğu, duala-
rı bizlere yetip artıyor. Beyşehir Be-
lediye Başkanımıza gerçekten yaşlı 
insanlarımız için ileriki yaşlarda çok 
gerekli olan böyle anlamlı, böyle 
güzel bir birimi kurduğu için de bu 
projede yer alan arkadaşlarım adına 
ayrıca teşekkür ediyorum.”

Gönüllü öğrencilerin evlerini 
ziyaret ettiği Adaköy Mahallesi’nde 
ikamet eden Necati-Ayşe Yalçın çifti 
ise, öğrencilere kendilerine verdiği 
destekten dolayı teşekkür ederken, 
“Gençlerimizden Allah razı olsun. 
Ellerine, ayaklarına sağlık. Biz yaşlı 
insanlarız, evde bakım hizmetleri 
çalışanları dışında bakanımız ede-
nimiz yok. Belediye başkanımıza 
da böyle bir birimi kurduğu için çok 
dua ediyoruz, teşekkür ediyoruz” 
dedi. n HABER MERKEZİ
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‘Genç işsizlerin oranı her geçen gün artıyor’
Saadet Partisi Konya Millet-

vekili Abdulkadir Karaduman, 
genç işsizlerin sayısının her 
geçen gün arttığını belirterek, 
“Genç nüfustaki işsizlik oranı 
yüzde 20.8 seviyesine çıkmış 
durumda. Her beş gencimiz-
den biri işsizdir.” dedi. 

Karaduman, Mecliste dü-
zenlediği basın toplantısında 
işsizlik sorununa değindi. Eko-
nomik durumun işsizlik oranı-
nın artmasına neden olduğunu 
ifade eden Karaduman, “Genç 
işsizlerin sayısı her geçen gün 
artıyor. 

Türkiye’de işsizlik oranı 
yüzde 11’ler seviyesinde, yani 
yaklaşık 3 milyon 670 bin iş-
sizimiz var. Genç nüfustaki 
işsizlik oranı ise yüzde 20.8 se-
viyesine çıkmış durumda. Her 

beş gencimizden biri işsizdir. 
Üniversite mezunlarının işsiz-
lik oranı ise yüzde 14’tür.” diye 
konuştu.

Karaduman, genç nüfusun 
ülkenin geleceği ve refahı an-
lamına geldiğini, üniversite 
mezunu işsizlerin her geçen 
gün arttığını ve bunun da ülke-
nin geleceği ve refahını olum-
suz etkilediğini söyledi. 

İktidarın eğitim ve istih-
dam politikalarını eleştiren Ka-
raduman, şöyle konuştu: “Bu-
güne kadar istihdama yönelik 
doğru eğitim politikalarının 
uygulanması yerine tamamen 
niceliğe dayanan, algı yöne-
timini amaçlayan ‘her ile bir 
üniversite’ anlayışının öne çık-
ması eğitimde kaliteyi düşür-
müştür. Şu anda 81 ilde 206 

üniversitemiz bulunmaktadır. 
Ne var ki birkaçı hariç üniver-
sitelerimizin çoğu uluslararası 
akademik başarı kriterlerine 
ulaşamamaktadır. 

Dünyanın en iyi üniver-
siteleri sıralamasında ilk 500 
üniversite arasında sadece iki 
üniversitemiz var. Bu okullar-
da öğrenim gören 7 milyondan 
fazla gencimiz, hayatlarının en 
verimli dönemlerinde ne bir 
mesleği öğrenip kalifiye olabil-
mekte ne de kaliteli bir eğitim 
alabilmektedir.” Karaduman, 
üzerinde “Çare var, Saadet 
Partisi” yazılı reçeteyi basın 
mensuplarına göstererek, par-
tisinin iktidara gelmesi duru-
munda bu sorunların çözülece-
ğini öne sürdü.
n AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü Konya’nın 
2018 Aralık ayı ihracat rakamlarını 
açıkladı. TÜİK Konya Bölge Müdürü 
Adnan Bedlek, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, Konya’nın ihracatının 
yüzde 9,2 oranında artmasına karşı-
lık, ithalatının ise yüzde 21,8 oranın-
da azaldığını belirtti. 
ARALIK’TA 159,3 MİLYON DOLARLIK 

İHRACAT YAPILDI
2018 Aralık ayı itibarıyla Kon-

ya’da 159,3 milyon dolar değerin-
de ihracat gerçekleştirildiğini ifade 
eden Adnan Bedlek, “İhracat de-
ğeri bir önceki yılın aynı ayına göre 
(145,9 milyon dolar) yüzde 9,2 artış 
gösterdi. 2018 Aralık ayı itibarıyla 
Konya ilinde 75,3 milyon dolar de-
ğerinde ithalat gerçekleştirildi. İtha-
lat değeri bir önceki yılın aynı ayına 
göre (96,2 milyon dolar) yüzde 21,8 
düşüş gösterdi. Ülkemizde ihracat 
2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının 
aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 13 
milyar 879 milyon dolar, ithalat yüz-
de 28,3 azalarak 16 milyar 553 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti” dedi. 

KONYA’DA EN FAZLA İHRACAT 
IRAK’A GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; Konya 
ilinde 2018 Aralık ayında en fazla 
ihracat 23,8 milyon dolar ile Irak’a 
gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 10,2 mil-
yon dolar ile Almanya ve 6,8 milyon 
dolar ile ABD izlemektedir. 2017 
Aralık ayında ise en fazla ihracat 20,6 
milyon dolar ile yine Irak’a yapılmış-

tı. Türkiye’de; Almanya’ya yapılan 
ihracat 2018 Aralık ayında 1 milyar 
205 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla 893 milyon dolar ile Birleşik 
Krallık, 741 milyon dolar ile İtalya ve 
712 milyon dolar ile Irak takip etti.

KONYA’DA EN FAZLA İTHALAT 
ÇİN’DEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ  

2018 Aralık ayında en fazla itha-
lat 13,4 milyon dolar ile Çin’den ger-
çekleştirildi. Bu ülkeyi 10,2 milyon 
dolar ile Rusya Federasyonu ve 7,9 
milyon dolar ile Brezilya izledi. 2017 
Aralık ayında ise en fazla ithalat 
18,7 milyon dolar ile Rusya Federas-
yonu’ndan yapılmıştı.  Türkiye’de; 
Rusya’dan yapılan ithalat, 2018 yılı 
Aralık ayında 1 milyar 786 milyon 
dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 mil-

yar 720 milyon dolar ile Almanya, 1 
milyar 292 milyon dolar ile Çin ve 
997 milyon dolar ile ABD izledi.

EN ÇOK MOTOR PARÇALARI VE 
AKSESUAR İTHAL EDİLDİ

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; 2018 
Aralık ayında Konya ilinden yapılan 
ihracat içerisinde en büyük pay 16,4 
milyon dolar değeri ile Motorlu kara 
taşıtlarının motorlarıyla ilgili parça 
ve aksesuarlarına aittir. Bu değeri 
9,7 milyon dolar ile Pompa, komp-
resör, musluk ve vana ile 8,7 milyon 
dolar ile Fırın ürünleri izlemektedir. 
2017 Aralık ayında ise ihracat içe-
risindeki paylara bakıldığında 21,9 
milyon dolarlık değeri ile yine Mo-
torlu kara taşıtlarının motorlarıyla 

ilgili parça ve aksesuarları ilk sırada 
gelmekteydi.
İHRACATTAKİ EN BÜYÜK PAY BÜYÜK 

VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANDA
2018 Aralık ayında Konya ilinde 

yapılan ithalat içerisindeki paylara 
bakıldığında 9,6 milyon dolarlık de-
ğeri ile Sığır, koyun, keçi, at, eşek, 
bardo, katır v.b. ilk sırada yer almak-
tadır. Bu değeri 8,5 milyon dolar 
ile Demir-çelik dışındaki ana metal 
sanayi, 6,2 milyon dolar ile Tahıl ve 
başka yerde sınıflandırılmamış bitki-
sel ürünler izlemektedir. 2017 Ara-
lık ayında yapılan ithalat içerisinde 
en büyük pay 22,2 milyon dolarlık 
değeri ile Tahıl ve başka yerde sınıf-
landırılmamış bitkisel ürünlere aitti. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Türkiye’den Arakanlı 
Müslümanlara kış yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, “Sı-
cacık Bir İyilik” sloganıyla sürdür-
düğü kış kampanyası kapsamında 
Bangladeş’e göç eden 30 bini aşkın 
Arakanlı Müslümana battaniye, 
kazak ve şal dağıtımında bulundu. 

Kış ayları en çok onlar için zor 
geçiyor. Her yıl binlerce insan evle-
rini savaşlar sebebiyle terk etmek 
zorunda kalıyor. Binlerce göçmen 
çıktıkları yolculukta hayatlarını 
kaybediyor. Geri kalanlar kışın 
dondurucu soğuğuyla yüzleşiyor. 
Kış, mülteci kamplarında soğuk, 
hastalık ve ölüm anlamı taşıyor. 
Milyonlarca ihtiyaç sahibinin elbi-
se, bot, battaniye ve gıdaya ihtiyacı 
var. Üşüyen elleri, titreyen beden-
leri ise sıcak bir iyilik istiyor. 

Kuruluşunun 26. yılında İHH 
İnsani Yardım Vakfı, Kış Çalışma-
larına “Sıcacık Bir İyilik” sloganıyla 
devam ediyor. Bu kapsamda İHH, 
Arakan’daki zulümden kaçarak 
Bangladeş’e göç eden 30 bin Ara-
kanlı’ya battaniye, kazak ve şal 
yardımında bulundu. Yardımlar-
dan 30 bin 675 Arakanlı istifade 
etti. 

BÖLGEDE MUSON YAĞMURLARI 
ETKİLİ OLUYOR

İHH Güney Asya Masası’ndan 
Mücahit Demir, Bangladeş’in Cox’s 
Bazar şehrindeki mülteci kampla-
rında bulunan Arakanlıların der-
me çatma evlerde yaşadıklarından 
dolayı kış şartlarında yaşamlarının 
zorlaştığını söyledi. Arakanlıların 
yaralarını bir nebze de olsa sarma-
yı hedeflediklerini söyleyen Mü-

cahit Demir, açıklamalarını şöyle 
sürdürdü: “Bangladeş, Muson 
yağmurlarından aylarca etkilenen 
bir ülke olduğundan hava sıcaklığı 
normal seyrinin altına düşmek-
te. Arakanlı mülteciler de derme 
çatma evlerde yaşadığından uzun 
süreli yağan yağmurlardan direkt 
etkileniyorlar. Mülteciler, özel-
likle sabaha karşı çok daha fazla 
soğuklardan etkilenmekteler. Bu 
nedenle İHH olarak Arakanlı aile-
lerimize kışlık kıyafet ve battaniye 
dağıtımları yaptık. İnşallah destek 
geldiği sürece bu yardımlarımızı 
sürdüreceğiz.” 

81 İLDE, 18 ÜLKE VE BÖLGEDE
İHH İnsani Yardım Vakfı 81 il 

ile 18 ülke ve bölgede kış faaliyet-
leri yürütüyor. O ülkelerin isimleri 
ise şu şekilde: Afganistan, Kırgı-
zistan, Moğolistan, Rusya (Altay 
Özerk Cumhuriyeti), Kazakistan, 
Kırım, Azerbaycan, Arnavutluk, 
Makedonya, Bosna Hersek, Ko-
sova, Karadağ, Sırbistan (Preşo-
va), Yunanistan, Lübnan, Yemen, 
Bangladeş (Arakan) ve Mısır.

Destek için İHH aracılığıyla 
yurt içinde ve dünyanın dört bir ya-
nındaki mazlumlara Kış Çalışmala-
rı kapsamında destek olmak iste-
yen bağışçılar, KIS yazıp 3072’ye 
SMS göndererek 5 TL yardımda 
bulunabiliyor. Daha fazla bağış 
yapmak isteyenler ise İHH’nın 
internet sitesi ve banka hesapla-
rı yoluyla da yine KIŞ koduyla bu 
yardımlara destek olabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Zafer Meydanı’nda ilginç bir işe imza atan iki lise öğrencisi, 1 lira karşılığında dert dinliyor. 
Oldukça ilgi gören gençler bugüne kadar çok sayıda vatandaşın derdini dinlediklerini belirtiyor

Dert dinlenir!

Konya’da iki lise öğrencisi ilginç 
bir işe imza attı. Yayaların yoğun 
olduğu bir bölgede tezgah açan 
gençler, dert dinliyor.  Konya’da 
Zafer Meydanı İl Sağlık Müdürlüğü 
karşısında “Dert Dinlenir” yazısıyla 
tezgah açan Mehmet Zahit ve Fur-
kan Karakuş isimli 2 lise öğrencisi, 
1 lira karşılığında vatandaşların der-
dini dinliyor. İki lise öğrencisinin bu 
ilginç iş serüveni ise vatandaşların 
dikkatini çekiyor. Konuyla ilgili açık-
lamalarda bulunan Mehmet Zahit 
yaptıkları işle vatandaşların ilgisini 
çektiklerini, gün içerisinde birçok 
vatandaşın kendilerine dertlerini 
anlattıklarını söyledi. Bazı vatandaş-
ların yaptıkları işi garipsediğini bazı 
vatandaşların ise normal karşılayıp 
kendilerine ücret karşılı dertlerini 
anlattıklarını dile getiren Zahit, “Çok 

sayıda dert dinliyoruz. İlginç şeyler 
anlatanlar oluyor. Sigara bırakmak 
isteyip de bırakamayanlar bize an-
latıyor, sevgilisinden ayrılıp da üzü-
lenler gelip bize anlatıyor, ders ça-
lışmak istemeyenler ya da ailesinin 
“ders çalış” baskısından dolayı sıkın-
tıya girenler gelip bize derdini anlatı-
yor. Biz dert dinliyoruz ve elimizden 
geldiğince onlara tavsiyelerde bulu-
nuyoruz” dedi. Furkan Karakuş da 
yaptıkları işle vatandaşların dertle-
rine ortak olduklarını dile getirerek, 
“İnsanlara yardımcı olabiliyorsak ne 
mutlu bize. Hem insanların dertleri-
ne ortak oluyoruz hem de küçük bir 
miktar ücret alarak cep harçlığımızı 
çıkarıyoruz” diye konuştu. Oldukça 
rağbet gören liseli gençler fotoğraf 
çekinme ücreti olarak ise 5 TL alı-
yorlar. n ONUR KALKAN

İhracatımız arttı, ithalatımız azaldı
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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.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

ZAYİ
037101-037150 arası 1 
cilt faturamı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

İBRAHİM TÜRKMEN
MERAM V.D.: 38114212552

Z-448
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 Programcılık Seviye-
sinde CNC Operatörleri 
ve CNC Programcıları,

    18-28 Yaş Arası;
0 Gaz Altı Kaynakçıları,
0 Pres Tezgah İşçileri,
0 Testere ve Taşlama

İşçileri Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

- Bireysel Kombili 
- 2+1 100 m2 dairem ve 
asansörlü kapıcı dairesi 

SAHİBİNDEN 
KİRALIKTIR

İrtibat Telefonu: 

0542 566 89 85

KİRALIK
DAİRE

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU  VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.
GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
Sertifikalı veya Sertifikasız daha önce deneyimi olan 3 vardiyalı sistem-
de çalışabilecek bay güvenlik elamanı alınacaktır.
SEKRETER; 
Sekreterlik görevinde deneyimli, Orta seviye İngilizce konuşabilen, 
Diksiyonu düzgün Bayan Sekreter alınacaktır.

KTB’den Başkan Yaka’ya ziyaret
Karapınar Ticaret Borsası (KTB) 

Başkanı Ahmet Ulusoy ve yönetim 
kurulu üyeleri Karapınar Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka’yı ziyaret 
etti. Başkanlık makamında gerçek-
leştirilen ziyarette, ilçeye kazan-
dırılacak “Yeni Hayvan Pazarı”na 
ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 
Ticaret Borsası Başkanı Ahmet 
Ulusoy, ilçenin hayvan sayısı bakı-
mından önemli rakamlara ulaştı-
ğını söyledi. Karapınar’ın hayvan-
cılıkta söz sahibi bir ilçe olduğunu 
belirten Ulusoy, “Her yönü ile ka-
litemizi ispat ettik. Yeni bir hayvan 
pazarı yapılması için Belediyemiz 
ile ortak hareket ediyoruz. Gerekli 
görüşmeler yapıldı. Umuyorum ki 

ilçemize modern bir hayvan pazarı 
kazandıracağız.” ifadelerini kullan-
dı. Belediye Başkanı Mehmet Yaka 

ise ziyaretleri dolayısıyla KTB heye-
tine teşekkür etti.
n AA
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Ahırlı’da demircilik yapan Atıf 
Candan’ın, televizyon dizisi Diriliş 
Ertuğrul’dan esinlenerek yaptığı 
“Kayı” armalı kılıçlar, hem ilçede 
hem de sosyal medyada ilgi görü-
yor.

Bundan 30-40 yıl öncesine ka-
dar 40’ın üzerinde demir ustasının 
bulunduğu ilçede kalan son demirci 
ustası Atıf Candan, işini çok sevdiği-

ni ve bu nedenle gelişime ve değişi-
me açık olduğunu söyledi.

Mesleği babasından öğrendiğini 
anlatan Candan, “Demirciliğin yar-
dım gerektiren bir iş olmasına rağ-
men yalnızlığa aldırmadan tek başı-
ma dükkanımı açık tutmaya devam 
ediyorum. Şimdilerde mesleği öğ-
reteceğim bir çırak bulamıyorum.” 
diye konuştu.

Candan, günün ihtiyaçlarına uy-
gun ürünler yaparak evinin geçimini 
sağladığını vurgulayarak, son yıllar-
da tarihi dizi ve filmlerde kullanılan 
eşyalardan esinlenerek üretim yap-
tığını dile getirdi.

2016 yılında Diriliş Ertuğrul 
dizisinin sevilen karakteri Turgut 
Alp’in kullandığı baltadan esinle-
nerek, üzerinde “Kayı” arması olan 

balta yaptığını ve bu baltanın çok ilgi 
gördüğünü anlatan Candan, “Çıkan 
haberlerden sonra Türkiye’nin dört 
bir yanından Kayı baltası talebi aldık. 
Şimdi de dizide kullanılan pusat-
ları, yani kılıçları yapıyoruz.” dedi.  
Atıf Candan, kayı baltasından sonra 
ürettiği pusatların da aynı ilgiyi gör-
düğünü bildirdi.
n AA

Konya Aydınlar Ocağı’nda Âşık Mehmet Yakıcı’yı anlatan Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, “Ben Âşık 
Mehmet Yakıcı’yı çocukluk yıllarımda tanıdım. Âşık Yakıcı tam bir Konya âşığıdır” dedi

Aydınlar Ocağı’nda
Aşık Yakıcı anıldı

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, “Doğumunun 140.Yılında Âşık 
Mehmet Yakıcı” konuşuldu. Ma-
halleli tarafından Âşık Mehmet Ya-
kıcı’ya “Âşık Mehmet Ağa” olarak 
hitabedildiğini ifade ederek sözleri-
ne başlayan edebiyatçı-yazar Prof. 
Dr. Saim Sakaoğlu, Âşık Mehmet 
Ağa ile ilgili Konya’da ilk konferansı; 
Alaaddin Caddesinde, Bakı Eczanesi 
Sokağının içerisinde bir işhanında 
vererek andıklarını dile getirdi. Âşık 
Mehmet Ağa ile ilgili ilk yazısının İs-
tanbul’da çıkan Türk Halk Kültürü 
dergisinde çıktığını ifade eden ede-
biyatçı Saim Sakaoğlu, aynı yazının 
üç yıl önce kitaplaştırarak “Konyalı 
Âşık Mehmet Yakıcı” diye şiirleriyle 
birlikte ele aldığını söyledi.

“Âşık Mehmet Yakıcı 1879 yı-
lında Sedirler Mahallesi’nde doğar. 
Ama bazı kaynaklar babasının köyü 
olan Göçü’de doğduğunu söyler. 
Uzun yıllar Sedirler’deki evinde ya-
şadıktan sonra Adnan Menderes 
daha iktidarda değilken 1950 yılın-
da vefat eder” diyen Sakaoğlu, Âşık 
Mehmet Yakıcı’nın mahalle komşu-
su olduğunu ifade etti.

ÂŞIK YAKICI’YI ÇOCUKLUK 
YILLARINDA TANIDIM

Sedirler’de sekiz ay oturduktan 

sonra bahar aylarının sonuna doğ-
ru Çaybaşı Mahallesine gelen Âşık 
Mehmet Yakıcı vefat ettiğinde 11 
yaşında olduğunu söyleyen Saka-
oğlu, eskiden mahallelerinde Maraş 
Caddesi olduğunu ve Maraş’ın Fran-
sız işgalinden kurtulduğu günlerde 
o cadde üzerinde fener alaylarının 
düzenlendiğini ve bu caddenin bir 
kardeşinin de Trabzon’da olduğunu 
hatırlattı.

Âşık Mehmet Yakıcı’nın çocuk-
ları çok sevdiğini ve çocuklara ad 
taktığını belirten Sakaoğlu, şu ifa-
delere yer verdi: “Mahalle çocukları 
olarak onun karşısında sıralanır ve 
başlardı bize sırayla ad takmaya: 
Senin adın tavşan olsun der, birimi-

ze tavşan adı verirdi. Bir başkasına 
şöyle bir bakar ve senin adın da tilki 
olsun derdi. Oyunla ilgili adlarımızı 
alır ve sonra dağılırdık. Ama her gün 
aynı adları takmazdı. Ben Âşık Meh-
met Yakıcı’yı ta çocukluk yıllarında 
tanıdım ve sevdim.

Âşık Yakıcı tam bir Konya âşığı-
dır. Konya’nın her köşesi onun şiir-
lerinde yankısını bulmuştur. Ayrıca 
onda Meram’ın özel bir yeri vardır. 
O, âdeta bir Meram şairidir.” Âşık 
Mehmet Yakıcı’nın 1910 yılında İs-
tanbul’da askerken kendi kendine 
âşıklık taslamaya başladığını kay-
deden Sakaoğlu, “35 yaşında kah-
ramanlık üzerine şiirler söylemeye 
başlayan Âşık Mehmet’e komutan-

ları, “Amca sana ne vereceğiz? O şi-
irlerini yakıp duruyor ya. Hadi sana 
Yakıcı diyelim demişler. O günden 
bugüne Yakıcı soyadını kullanmaya 
başlamış” dedi.

‘DOMOFİLDE LEVHASI 
VAR MERAM’IN’

Âşık Mehmet Yakıcı’nın Meram 
Methiyesi’nde, otomobile Gonya-
lıca “Domofil” dediğini hatırlatan 
Sakaoğlu, bu şiirin iki kıtasını şöyle 
paylaştı: “Hoş olur Meram’ın abu 
havası/ Ahet Recep domofilin ağası/ 
Binenlerin yeter ona duası Hiç sal-
lamaz domofili Meram’ın / Binenler 
arttırmaz gam ile keder/ Hepsinden 
yüksek süratle gider/ Meram lev-
hasına hem dikkat eder/ Domofilde 
levhası var Meram’ın.”
SAKAOĞLU’NA TEŞEKKÜR PLAKETİ

İl Halk Kütüphanesi’nde gerçek-
leştirilen sohbetin sonunda Konya 
Aydınlar Ocağı’nın “Yazı hayatının 
60.yılında Edebiyatımızın Aksakalı 
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu hocamıza 
teşekkür eder, sıhhat, afiyet ve ha-
yırlı ömürler dileriz” yazılı teşekkür 
plaketini HİSDER Başkanı Prof. Dr. 
Önder Kutlu takdim etti. Büyük Sel-
çuklu Mirası adlı kitap hediyesini de 
HİSDER Sekreteri Muzaffer Tulukcu 
verdi.
n HABER MERKEZİ

Demir ustasının Kayı kılıçlarına büyük ilgi

Eğitimde verimliliği artıracak projeler
Konya Teknik Üniversitesi 

(KTÜN) tarafından 2019 yılında 
TÜBİTAK Araştırma Destek Prog-
ramları (ARDEB) ve TÜBİTAK Tek-
noloji ve Yenilik Destek Program-
larına (TEYDEB) başvurmak üzere 
proje önerisi hazırlayacak olan aka-
demik personele bilgi ve mentörlük 
desteği sağlamak amacıyla başla-
tılan hareketin ilk çalışması olarak 
bir değerlendirme toplantısı düzen-
lendi.

KTÜN Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. H. Selçuk Halkacı başkanlığın-
da yapılan toplantıya Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Tek-
nik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
öğretim üyeleri katıldı. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. 
Selçuk Halkacı, yaptığı konuşma-
da, projenin hazırlığında mentör-
lük desteğinin önemli olduğunu 

ifade ederek, bu kapsamda yapı-
lan toplantıları ve çalışmaları, pro-
je deneyimi daha az olan öğretim 
üyelerinin bilgi ve tecrübe kazan-
ması açısından önemli bulduğu-
nu söyledi. Halkacı, “Bu zamana 

kadar TÜBİTAK haricinde başka 
bir kurumdan destekli proje sa-
yımız 70’i buldu. Tamamlanmış 
TÜBİTAK projesi sayımız ise 220 
civarındadır. Aslında bu sayılar iyi 
bir birikimin olduğunu ve kurum 

içi mentörlük desteğini başarıy-
la verebileceğimizi gösteriyor. 
Akademik personelimizin verimli 
eğitim-öğretim faaliyetlerinin ya-
nında, projeler üreterek üniver-
sitemizin gelişimine büyük katkı 

sağlayacağı inancındayım. KTÜN 
olarak büyük bir sorumluğumuz 
var. Bu yüzden çok çalışmamız ve 
nitelikli projeler üretmemiz gere-
kiyor. Bir proje bir kişi tarafından 
hazırlandığı zaman tek açıdan ba-

kılabilir ama kendi alanı olmasa 
bile, farklı kişilerce o proje değer-
lendirildiğinde bazı hususlar daha 
iyi görülebilir. Bu yüzden mentör-
lük proje için büyük bir önem taşı-
yor.” dedi.

Toplantıda talep eden proje gi-
rişimcisi mentör eşleştirmeleri ger-
çekleştirildi. Ayrıca gelecek aylarda 
yapılacak başvurular için de organi-
ze bir proje eğitimi ve proje önerisi 
hazırlamaya yönelik atölye çalışma 
planlaması yapıldı.

Konya Teknik Üniversitesinin 
ARDEB, TEYDEB ve ihtiyaç halin-
de diğer kurumlara yapılacak pro-
je başvurularında da mentörlük 
yapması; daha fazla panel ve proje 
deneyimlerinin paylaşıldığı toplan-
tıların gerçekleştirilmesi önerileri 
ile toplantı sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Güzel Türkistan sana 
ne oldu 
Seher çağında gülle-
rin soldu 
Çemenler berbad, 
kuşlarda feryad 
Hepsi bir mahzun ol-
maz mı dilşad. 
Bilmem niçin kuşlar 
ötmez bahçelerinde
 *
Birliğimizin sarsılmaz dağı 
Ümidimizin sönmez çerağı 
Birleş ey halkım gelmiştir çağı 
Bezensin şimdi Türkistan bağı
 Uyan halkım bitsin artık bunca 
zulümler
*
 Bayrağını al kalbin uyansın 
Kulluk, esaretin her şeyi yansın 
Kur yeni devlet düşmanlar ürk-
sün 
Yüce Türkistan göklere değsin 
Yayıl yeşer öz vatanın gül bağla-
rında 

Yukarıda sözlerini okuduğu-
nuz Türkünün sözleri beni her 
seferinde duygulandırır ve alıp 
başka diyarlara sürükler. 

Bu Türküyü en iyi ve yürek-
ten söyleyenlerden birisi de İb-
rahim Dülger’di. Onun sesinden 
dinlemek bana ayrı bir heyecan 
verir, çoğu zaman gözyaşlarımı 
tutamazdım. Geçen yılın son-
larına doğru Ahde Vefa Turan 
Derneği tarafından Doğu Türkis-
tan’da yapılan Türk Soykırımına 
dikkat çekmek için düzenlenen 
bir panele gittiğimde İbrahim 
Dülger ile kapıda karşılaştık. 
“Azizim yine hüzünleneceğiz.” 
dedikten sonra kısa bir sohbet 
yaptık ve içeriye girdik. 

Programın sonunda kürsü-
ye çıkan İbrahim Dülger, “Güzel 
Türkistan…” Türküsünü ses-
lendireceğini söyleyince salon 
alkıştan adeta yıkıldı. Ama İbra-
him Dülger kendisinden önce 
yapılan konuşmalar sırasında 
anlatılanlardan o kadar etkilen-
mişti ki gözyaşlarını tutamıyor-
du kürsüde. Konuşmasının de-
vamında kardeşlerimize yapılan 
zulmü duyduktan sonra saz ve 
benzeri bir enstrüman çalmanın 
saygısızlık olacağını belirtip “Gü-
zel Türkistan” Türküsünü hep 
birlikte söylememizi teklif etti. Ve 
istediği gibi salonda bulunanlar 
İbrahim Dülger’in öncülüğünde 
Türküyü seslendirdiler.

Bu meğerse bu Türküyü o 
güzel insandan son dinleme-
mizmiş!.. Elbette biz bunu bile-
mezdik. Bu güzel insan 27 Ocak 
2019 günü bu fani âlemden o 
hep hasretini çektiği baki âleme 
göç etti. Ve sevenleri tarafından 
Uşak’ta ebedi istirâhatgâhına 
uğurlandı.

Fark etti iseniz Prof. Dr. İb-
rahim Dülger’den bahsederken 
Prof. Dr. tabirini kullanmadım. 
Kendisi de bu dünyevi unvanı 
fazla kullanmazdı zaten. Tanıştığı 
kişilere kendisini takdim ederken 
“Ülkücü İbrahim” derdi. Çünkü 
onun için Ülkücü olmak bütün 

rütbelerin üzerinde 
bir makamdı. Ve bu 
rütbeye ulaşmanın 
güç olduğunu söy-
ler, insan bir kez Ül-
kücü olduktan sonra 
bunu taşımanın so-
rumluluğuna sahip 
olmalı derdi. Ülkücü 
olmanın ayrıcalığını 
ve lezzetini tattığı 

için hiçbir faninin kulu olmaya 
yanaşmamış, doğru bildiğini ko-
nuşmuş ve doğru bildiği yoldan 
yürümüştü hayatı boyunca. Ta-
şıdığı bu kimlik yüzünden ülke-
nin en iyi Ceza Hukukçularından 
birisi olmasına rağmen Devlet 
Üniversitelerinde görev verilme-
mişti. Özel Üniversiteler ise ken-
disine endişe ile yaklaşmışlardı 
birilerinin öfkesini üzerlerine 
çekme korkusu ile…

Yine kendisini davet eden 
Ülkücülerin düzenlediği konuş-
ması engellenmişti Ülkücü İb-
rahim’in bizim çocuklar dediği 
kişiler tarafından. Asıl bu olaylar 
yıkmıştı Ülkücü İbrahim Dül-
ger’i. Yetişmeleri için hayatını 
adadığı gençler birileri tarafın-
dan yönlendirilerek Ülkücü İbra-
him’in karşısına çıkarılmışlardı. 
Onlar gençti, onlar bilmiyordu, 
ama onları yönlendirenler İbra-
him Dülger’i iyi tanıyorlardı. Ne 
kadar uğraşsalar da İbrahim 
Dülger Ülkücüler aleyhine tek laf 
etmezdi, etmedi de. Sadece bi-
zim çocuklar beni engelledi dedi. 
Ağzından bizim çocuklar için tek 
kötü laf çıkmadı, çıkmazdı da. O 
inanmış bir Ülkücü idi. Mevki, 
makam için birilerinin elini öp-
memişti, öpmezdi de. 

O hep o çok sevdiği “Güzel 
Türkistan” türküsünde geçen 
“Birleş ey halkım gelmiştir çağı” 
çağrısını tekrarladı, ama birileri 
de bu birleşmeyi önlemek için 
bütün gücünü ve zekâsını harca-
dı. Şu anda bölünmüş Ülkücüler 
elbette bir gün oynanan oyunun 
farkına varacak ve Ülkücü İbra-
him Dülger’in çağrısına uyup 
birliğe koşacaklardır. 

İbrahim Hocam, bu geçici 
âlemin kargaşasını ve iki yüz-
lülüklerini bırakıp adam gibi 
adamların toplantı yeri olan UÇ-
MAĞA vardın. 
Ruhun şad olsun.
*
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğ-
lu’nun, Atsız’ın ölümü üzerine 
kaleme aldığı şiirden iki beyit’i 
İbrahim Dülger için yazmak is-
tiyorum. 
…
Buradan uğurlarken onu binler-
ce Bozkurt
Orada karşılayan binlerce Alp-E-
ren var.
…
Töredir; konan göçer, doğan 
gün batar elbet
Tanrı zeval vermesin devlet, din 
ve KUR’AN var. 
…

İBRAHİM DÜLGER HOCANIN ARDINDAN

sgokce@konyayenigun.com
SADIK GÖKCE

TAVIR

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
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‘Ereğli’de 7’den 70’e herkese hizmet ediyoruz’
Ereğli Belediyesi kırsal ke-

simlerde yaşayan çoğunluğunu 
çocukların ve gençlerin oluştur-
duğu mahalle sakinlerine sine-
ma günü düzenlemeye devam 
ediyor. Bu kapsamda Ulumeşe 
Mahalle sakinleri sinemada do-
yasıya eğlendi. Hizmetle ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Belediye olarak her kesime yö-
nelik hizmetlerimiz devam edi-
yor. Hizmet politikamızda büyük 
önem verdiğimiz, geleceğimizin 
teminatı olarak gördüğümüz ço-
cuklarımızın, gençlerimizin ço-
ğunlukla yer aldığı kırsal kesim-
lerde yaşayan vatandaşlarımıza 
sinema günleri düzenlemeye 
devam ediyoruz. Bu kapsamda 
Ulumeşe Mahalle sakinlerimize 
sinema programı düzenledik. 

Umuyorum eğlenceli ve güzel 
zaman geçirmişlerdir. Sinema 
bizim kültürümüzün önemli yapı 
taşlarından bir tanesidir. Bu kül-
türü yaşatma ve sinema kültü-

rünü gelecek nesillere aktarma 
anlamında yaptığımız bu hizmet 
çok kıymetlidir. Ereğli’mizin fi-
ziki, sosyal ve kültürel olarak 
gelişimine değerli katkılarda bu-

lunduk. Bunların yanında 7’den 
70’e her vatandaşımıza hizmet 
ulaştırmaya gayret göstererek 
hizmet planlamalarımızı yapıyo-
ruz. Çıktığımız bu yolda şehrimi-

ze layıkıyla hizmet etmenin, gece 
gündüz demeden memleketimiz 
için uğraş vermenin haklı gu-
rurunu yaşıyoruz. Bu noktada 
bizlere her zaman destek olan, 

programlarımıza yoğun ilgi gös-
teren ve takdirlerini sunan tüm 
hemşehrilerimize teşekkür edi-
yorum” ifadelerini kullandı.
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Taksit ve moda tutkusu
israfı körüklüyor!

Türkiye İsraf Araştırması’na 
göre, bireylerin yüzde 37’sinin sa-
tın alıp hiç giymediği ayakkabı ve 
kıyafetleri bulunuyor, yüzde 36,8’i 
gardrobunu modadaki değişimlere 
göre düzenliyor.

Ticaret Bakanlığının koordi-
nasyonunda, bir araştırma şirketi 
ve Hacettepe Üniversitesi akade-
misyenleri iş birliğinde, anket yön-
temiyle gerçekleştirilen çalışmaya 
2 bin 209 tüketici katıldı.

Anket sonuçları, insanların sa-
dece giyinme ihtiyacını gidermek 
için değil isteklerini, hayallerini 
gerçekleştirmek, dünyada sahip ol-
dukları veya olmak istedikleri hak-
kında mesaj vermek için de giyim 
alışverişi yaptığını ortaya koydu.

Tüketicilerin kalite, ürünün 
ham maddesi ve üretim koşul-
larını gözetmeden, yeniye sahip 
olma içgüdüsüyle ürün satın aldı-
ğı tespitine yer verilen çalışmaya 
katılanların yüzde 51,7’si ihtiyaç 
duydukça giyim alışverişi yaptığını 
belirtirken, yüzde 18,5’i mevsim-
lik, yüzde 12,7’si ayda bir, yüzde 
7’si iki haftada bir, yüzde 3,8’i de 
haftada bir giysi satın alıyor.

Gelir düzeyi açısından bakıl-
dığında ise tüm gelir gruplarında 
giysi alışverişini ihtiyaç duydukça 
yaptığını belirtenler arasında aylık 
“1.405-3.000 lira” aralığında ka-
zancı olanlar yüzde 53,8 ile ilk sı-
rada yer aldı.

Anket çalışması, “10 bin lira ve 
üzeri” gelir grubunda olan ve ayda 
bir giyim alışverişi yaptıklarını be-
lirtenlerin oranının yüzde 25, “7 
bin 500-10 bin lira” gelir grubun-
daki en az haftada bir giysi satın al-
dıklarını belirtenlerin oranı da yüz-
de 17,4 olduğunu ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 37’sinin 
hiç kullanmadığı giyim eşyaları var

Ankete katılanların yüzde 
38,7’si giyime ayda 100 lira, yüzde 
28,6’sı 101-200 lira, yüzde 19,2’si 
201-300 lira, yüzde 5,2’si de 501 
lira ve üzerinde harcama yaptığını 
ifade ederken, cinsiyet açısından 
aylık giyim harcaması tutarı ista-
tistiksel olarak anlamlı değişiklik 
göstermedi.

Katılımcıların yüzde 37’si sa-
tın alıp hiç giymediği ayakkabı ve 
kıyafetleri olduğunu belirtirken, 
yüzde 46’sı da taksit olanaklarının 

fazla olmasının alışveriş iştahını ar-
tırdığını bildirdi.

Bu kişilerin yüzde 36,8’i gard-
robunu modadaki değişimlere 
göre düzenlemeye çalıştığını ifade 
etti. Markası için bir giyim eşyasına 
daha fazla ödemeyi göze alanların 
oranı da yüzde 35’i buldu.
ESKİ GİYSİLER İHTİYACI OLANLARA 

VERİLİYOR
Öte yandan katılımcıların yüz-

de 37,2’si giymediği giysi ve ayak-
kabıları giysi kumbaralarına, yüzde 
27,4’ü çöpe attığını, yüzde 62,5’i 
ihtiyacı olana verdiğini belirtti.

Ayrıca, bireylerin yüzde 65,3’ü 
ihtiyacı doğrultusunda alışveriş 
planı yaptığını, yüzde 69,5’i kalite 
ve fiyat yönünden bütçesine en uy-
gun olan giysileri aldığını ifade etti.

Cinsiyet açısından bakıldığında 
kadınların “kalite ve fiyat yönün-
den bütçeye en uygun olanı ter-
cih etme”, “giyilmeyen giysi ya da 
ayakkabıları ihtiyacı olanlara ver-
me” davranışlarına daha yüksek 
oranda katıldıkları ortaya çıktı.
GEREKSİZ “ÇEYİZ” HARCAMALARI 

İSRAFI ARTIRIYOR
Çalışma, çeyiz hazırlamada ge-

leneklere aşırı bağlılığın tüketiciyi 
olumsuz yönde etkileyebildiğini de 
ortaya koydu.

Evlenecek genç kızlar için bazı 
yörelerde yapılan aşırı giyim ve çe-
yiz hazırlama harcamaları çoğu kez 
bireylerin gerçek giyim ihtiyaçları-
nı karşılamaktan uzak kalırken, söz 
konusu harcamalar para, zaman, iş 
gücü gibi kaynakların israfına yol 
açıyor.

Bu açıdan bakıldığında anke-
te katılanların yaklaşık yüzde 28’i 
gelenek ve göreneklerin baskısıyla 
alışveriş yaptıklarını belirtti. Ya-
rıdan fazlası çeyiz olarak aldıkları 
veya kendilerine hediye edildiği 
halde kullanmadıkları eşyalarının 
bulunduğunu ifade etti.

Üniversite ve lisansüstü eği-
tim görmüş olanlarda çeyiz olarak 
alınan ya da hediye edilen fakat 
kullanılmayan çok ürün olduğunu 
söyleyenlerin oranının diğer öğre-
nim düzeylerinden yüksek olması 
dikkati çekti.

Katılımcıların yüzde 55,8’i 
nişan, düğün, bayram gibi özel 
günlerde bütçeyi zorlayan alışveriş 
yaptığını kaydetti. n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBŞ kotasını yüzde 2,5’e indirerek üreticinin yüzünü güldürdü. Pankobirlik Genel 
Başkanı Recep Konuk, “Hem pancar üreticisi hem ülke hayvancılığı hem de tüketici kazandı” dedi

Kotanın düşürülmesi 
üreticiyi sevindirdi

2001 yılında çıkarılan Şeker 
Kanunu ile yapılan düzenleme so-
nucu Türkiye’nin Avrupa (AB15) 
ülkelerine göre kişi başına 5-7,5 kat 
fazla NBŞ tüketmek durumunda 
kaldığını hatırlatan PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız son bir yılda al-
dığı iki karar ile NBŞ kotasını iki kez 
yarı yarıya düşürerek %2,5 seviye-
sine çekilmesini sağladı. Bu seviye 
gelişmiş ülkelerin gıda standartları 
ile uyumlu bir seviyedir. Pankobir-
lik olarak biz 2001’de yürürlüğe 
giren Şeker Kanunun hem hazırlık 
sürecinde hem de uygulama sü-
recinde pancar şekeri ikamesinde 
kullanılan ürünlere tanınan yüksek 
kotanın hem tüketici sağlığı açısın-
dan taşıdığı riskleri, hem ülke tarım 
sektörüne olumsuz etkilerini hem 
de pancar tarımındaki daralmanın 
ülke hayvancılığına olumsuz yansı-
malarını ısrarla dile getirdik. Sayın 
Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl 
mart ayında NBŞ kotalarının yüzde 
10’dan yüzde 5’e düşürüleceğini 
açıkladı ve 31 Temmuz’da yayınla-
nan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de 
NBŞ Kotası yüzde 5 olarak resmi-
leşti. Sayın Cumhurbaşkanımız iki 
gün önce de NBŞ Kotasının yüzde 
2,5’e düşürüldüğünü açıkladı. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 1 yıl içinde 
aldığı bu iki karar Sayın Cumhur-
başkanımızın hem ülke çiftçisine, 
pancar üreticisine sahip çıkma hem 
de milletimizin sağlığını koruma ko-
nusunda kararlılığının ilanıdır” dedi.

NBŞ kotalarının yüzde 2,5 ola-
rak uygulanmasının hem tüketici 
sağlığını hem pancar üretimini hem 
de pancarın en çok desteklediği yan 
sektörlerden biri olan hayvancılığı 
olumlu etkileyeceğini vurgulayan 

Başkan Konuk, ülke gıda sektörü-
nün de orta vadede bu karardan 
kazançlı çıkacağını belirterek “Son 
bir yılda alınan iki karar ile NBŞ ko-
talarının %10’dan yüzde 2,5’e in-
dirilerek 67 Bin 500 tonla sınırlan-
dırılmasının ilk sonucu ülkemizin 
200 Bin tonun üzerinde daha fazla 
pancar şekeri üretmesi demektir. 
Bu da yaklaşık 1,5 Milyon Ton daha 
fazla pancar üretimi anlamına gelir 
ki bu daha çok tarlaya iş bulunması 
çiftçinin daha çok pancar üretmesi 
demektir.

Kararın ikinci sonucu ülke hay-
vancılığını pozitif manada etkileye-
cek olmasıdır. Malum ülkemizde 
son yıllarda en çok gündeme gelen 
konulardan biri et fiyatları ve hay-
van ithalatı. Ülkemiz hayvancılığı-
nın en büyük meselelerinden biri 
yem materyali eksikliği. Özellikle 
kış aylarında kaba yem ihtiyacı had 
safhalara çıkıyor. Pancar ise kaba 
yem ihtiyacının en çok hissedildiği 
aylarda yani Aralık-Şubat ayların-
da bu ihtiyacı karşılayabilecek en 
önemli tarımsal ürünlerden biri. 
Çünkü pancar Eylül-Ocak arasın-
da fabrikalarda işlenen bir ürün ve 
şeker üretim sürecinde çıkan en 
önemli yan ürün küspe ve melas ise 
çok kıymetli besi materyali. Yani ül-
kemiz hayvancılığının kış aylarında 
ihtiyaç duyduğu kaba yem eksik-
liğini giderebilecek çok önemli bir 
kaynak. Bu karar ile azalacak NBŞ 
üretimi kadar artacak pancar şekeri 
üretimi, dolayısıyla da pancar üreti-
mi ile ülkemiz 500.000 tonun üze-
rinde daha fazla küspe, 85.000 ton 
civarın da daha fazla melas üretebi-
lecektir. Bu daha fazla üretilebilecek 
besi materyalinin et üretimi karşılığı 
bir yılda yaklaşık 16.875 tondur ki 

bu da 80.000 civarında büyük baş 
besinin sorunsuz beslenebilme-
si anlamına gelmektedir bu da bu 
miktarda canlı hayvan ya da karkas 
et ithalatından ülkemizin kurtulma-
sı demektir” dedi. 

Kararın bir diğer olumlu sonu-
cunun da sağlık açısından olduğu-
na işaret eden Recep Konuk, “Bu 
sonuç en az üretimdeki pozitif etki 
kadar hatta ondan bile değerli bir 
sonuçtur. Pancar şekeri yerine kul-
lanılan tatlandırıcıların tüketici sağ-
lığına etkileri bundan bir süre önce 
tartışılıyordu ya da tartışmalıydı. 
Günümüzde ise bu konu tartışmalı 
olmaktan çıkmış bu ürünlerin kul-
lanımının tüm dünyada kısıtlandığı 
bir süreç başlamıştır. Birçok ülke bu 
ürünlerin kullanıldığı içecekler baş-
ta olmak üzere gıda ürünlerine ilave 
vergiler koyarak tüketimlerini da-
raltmak için çaba sarf ederken obe-
zitenin en önemli nedenlerinden 
biri olduğu kabul edilen bu ürünle 
piyasa mekanizması içinde müca-
dele gelişmiş ülkelerden başlayarak 
tüm dünya da yaygınlaşmaya başla-
mıştır. Keza Sağlık Bakanlığımızda 
geçtiğimiz aylarda yayınladığı Bilim 
Kurulu Raporu’yla NBŞ’lerin insan 
sağlığına olumsuz etkilerine dikkat 
çekerek söz konusu ürünün tüketi-
min sınırlandırılması tavsiyesinde 
bulunmuştu.

Bu kararın dördüncü sonucu 
da gıda sektörümüzün yönünü orta 
vadede kazançlı çıkacağımız bir ro-
taya çevirecek olmasıdır. Her ne ka-
dar bugün için NBŞ’ler hem üretim 
sürecinde kolay karışım özelliği ile 
maliyet, ucuz girdi olması sebebiyle 
özellikle ihracatta rekabet avantajı 
sağlıyor olsa da bu dünya pazarla-
rındaki gıda trendleri dikkate alın-

dığında gıda sektörümüz açısından 
sürdürülebilir bir durum değildir ve 
orta ile uzun vadede gittikçe ihracat 
pazarlarımızı daraltabilecek riskler 
içermektedir. Çünkü gelişmiş ülke-
lerde gıdadaki genel trend sağlıklı 
ve güvenilir gıdadır. Üst ve orta ge-
lir gurubu ülke pazarlarında tüketici 
sağlığı birinci önceliktir ve tüketici 
sağlığını korumak için piyasa me-
kanizması içinde olan vergi meka-
nizmasının yanı sıra gıda ürünlerine 
yönelik içerik korumalı önlemler de 
alınmaktadır. Bu çerçevede bir çok 
ülkenin pancar şekeri yerine kul-
lanılan tatlandırıcıların kullanıldığı 
ürünlere ilave vergi uyguladığını 
düşünürsek bunun şimdilik böyle 
olduğunu ve bu uygulamanın ile-
ride içerik korumaya dönüşeceğini 
kestirmek için kahin olmaya sanı-
rım gerek yoktur. Gittikçe yaygınla-
şan bu trend bizim gıda sektörümü-
zü beslenmekten ziyade doymanın 
temel öncelik olduğu düşük gelir 
gurubu pazarlardan başka pazarlara 
ihracat yapamaz hale getirebilirdi ki 
bu karar ile birlikte gıda sektörümü-
zün önüne yeni bir rota çizilmiştir 
ve inanıyorum ki fiyat rekabetinin 
yanı sıra ülkemiz gıda sektörü kali-
te ve sağlığı önceleyen ürünleri ile 
tüm dünya pazarlarında özellikle 
üst ve orta gelir gurubu pazarlarda 
boy gösterecektir. Pancar üreticisi 
olarak biz yapacağımız üretimle ül-
kemiz gıda sektörünü büyütmeye, 
iç içe olduğumuz şeker sektörümüz 
de tüm gıda sektörümüzü destekle-
meye, onlara yine üretim sürecin-
de maliyet avantajı sağlayacak sıvı 
pancar şekeri gibi ürünlerle katkı 
vermeye hazırdır” ifadelerini kul-
landı. 
n HABER MERKEZİ
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Karatay Kent Konseyi köprü oldu
Yerel Yöneticiler ile vatan-

daş arasında köprü vazifesi gören 
Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın ve Gençlik Meclisi vatan-
daşlardan gelen istek ve önerileri 
değerlendirerek; sorunların çözü-
mü noktasında adımlarını atıyor.

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay Be-
lediyesi Kent Konseyi Kadın ve 
Gençlik Meclisi’nin büyük bir 
fedakarlıkla önemli çalışmalara 
imza attığına değinerek; Karatay 
Belediyesi ile uyum içinde çalıştık-
larını, belediyenin dışarıdaki gözü 
ve kulağı olarak gücüne güç kat-
tıklarını söyledi.  Çalışmalarından 
dolayı Kent Konseyi’ni tebrik eden 
Başkan Mehmet Hançerli, Karatay 
Kent Konseyi’nin hizmet trendini 
her geçen gün yukarıya çıkardığını 
dile getirdi. Başkan Hançerli “Kent 
Konseyimiz ilçemizin ihtiyaç duy-
duğu, her fikrin müzakere edildiği, 
önerilerin getirildiği ve o öneriler 

ışığında çözüm arayışında bulu-
nan bir konseydir” dedi.

‘KADIN MECLİSİMİZ BÜYÜK 
FEDAKARLIK YAPIYOR’

Vatandaşların Kent Konse-
yi aracılığıyla yerel yönetimlerde 
inisiyatif aldıklarına dikkat çeken 
Başkan Mehmet Hançerli büyük 
fedakarlık yapan Karatay Kent 
Konseyi’nin önemli çalışmalara 

imza attığını kaydetti. Karatay Be-
lediyesi’nden güç alan Kadın Mec-
lisi’nin sevgi ve dayanışma içinde 
yol aldığını dile getiren Başkan 
Hançerli; “Biz Kadın Meclisimizin 
yaptığı projeleri çok önemsiyoruz. 
Kadın Meclisimiz, kurulduğu gün-
den beri gerçekleştirdikleri çalış-
malarla ilçemize renk katarak; Ka-
ratay’da bir farklılık ve farkındalık 

oluşturdu” ifadelerini kullandı. 
GENÇLİK MECLİSİ GENÇLERİ 

GELECEĞE HAZIRLIYOR
Başkan Mehmet Hançerli; 

Gençlerin ilçe yönetiminde karar 
alma mekanizmalarına katılmala-
rı, gençlik ve ilçe ile ilgili sorun-
ların çözümünde sorun çözme 
anlayışı içerisinde aktif rol alma-
ları için yola çıkan Karatay Kent 

Konseyi Gençlik Meclisi’nin ise 
gençlerin kişisel, toplumsal, kül-
türel, sanatsal, sportif ve iletişim 
konularında gelişimlerine katkıda 
bulunduğunu kaydetti. Gençlere 
yönelik faaliyetlerini hız kesmeden 
sürdürdüklerini dile getiren Baş-
kan Hançerli, Karataylı gençlerin 
dünya gençliğinden geri kalmadı-
ğını ifade ederek; “Geleceğe yö-

nelik çok önemli projeler yürütü-
yoruz. Sportif aktiviteler, Gençlik 
Merkezimizde düzenlenen gelişim 
kurslarının yanı sıra, üniversite 
öğrencilerine yönelik teknik gezi-
ler düzenleyerek öğrencilerin teo-
rik bilginin yanında pratik bilgiye 
sahip olması adına çalışmalar yü-
rütüyoruz” dedi.

KARATAY KENT KONSEYİ 
LOKOMOTİF GÖREVİ GÖRÜYOR

Başkan Mehmet Hançerli; 
geçmişten bugüne Türkiye’deki 
Kent Konseyleri içinde lokomotif 
rolü üstlenen Karatay Belediyesi 
Kent Konseyi’nin bundan sonraki 
süreçte de öncü olmaya devam 
edeceğini söyleyerek; Karatay Be-
lediyesi olarak Hz. Mevlana’nın 
diyarına hizmet etmek için Kara-
tay Kent Konseyi’nin çalışmalarına 
her zaman destek olduklarını ve 
olmaya devam edeceklerini ifade 
etti.
n HABER MERKEZİ

MGK Toplantısı’nda
kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığında yapılan yı-
lın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 
toplantısı 5 saat sürdü.

Toplantı sonrasında yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer veril-
di: “1. Ülkemizin güvenliğini ya-
kından ilgilendiren önemli iç ve 
dış gelişmeler bütün yönleriyle 
ele alınarak, 2018 yılının güvenlik 
değerlendirmesi yapılmış, 2019 yı-
lında meydana gelmesi muhtemel 
risk ve tehditlere karşı alınabilecek 
tedbirler müzakere edilmiştir. 

2. Milli birlik ve beraberliğimiz 
ile bekamızı tehdit eden FETÖ/
PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ baş-
ta olmak üzere, tüm terör örgütleri-
ne karşı yurt içinde ve yurt dışında 
icra edilen operasyonlar hakkında 
Kurul’a bilgi sunulmuştur. Terör-
le mücadele harekatı kapsamında 
güney sınırlarımızda hudut güven-
liğini temin ve terör örgütlerinin 
milletimizin huzurunu kaçırmaya 
yönelik yöntemlerine karşı alınan 
tamamlayıcı tedbirler üzerinde du-
rulmuş; tüm kurum ve kuruluşları-
mızın bu konuda dirayetle hareket 
ettikleri memnuniyetle müşahede 
edilmiştir. Teröre ve terör örgütü 
mensuplarına verilen dış desteğin 
kesilmesi yönündeki çağrımız bir 
kez daha tekrarlanmış; bütün terör 
örgütleriyle mücadelenin kesintisiz 
olarak sürdürüleceği güçlü şekilde 
ifade edilmiştir.

3. Bazı ülkelerin firari terör ör-
gütü mensuplarını iade etmekten 

kaçınmalarının kabul edilemez 
olduğu belirtilerek, iadelerin ulus-
lararası hukukun ve sözleşmelerin 
gereği olduğu vurgulanmıştır. 

4. Türkiye’nin Suriye sınırını 
güvenlik altına almak için daha 
önce gerçekleştirdiği operasyon-
larda ve yürüttüğü diplomasiyle 
elde ettiği olumlu neticeler de göz 
önünde bulundurularak, İdlib’te 
mevcut statünün korunması, 
Münbiç yol haritasının süratle uy-
gulanması ve Fırat’ın doğusu ile 
ilgili varılan mutabakatların gere-
ğinin yapılması hususundaki ka-
rarlı duruşumuzun sürdürüleceği 
belirtilmiştir. 

5. Tüm terör örgütlerine kar-
şı mücadeleyi ilke edinen Türki-
ye’nin amacının, Suriye’nin siyasi 
birliği ile toprak bütünlüğünün 
korunarak, ev ve yurtlarını terk et-
mek zorunda bırakılmış milyonlar-
ca Suriyelinin yerlerine dönmeleri-
ni sağlamak olduğu; mezkur krizin 
aşılmasında önemli role sahip 
anayasa komitesinin kurulmasının 
barış ve istikrar ortamına büyük 
katkı sağlayacağı bir kez daha teyit 
edilmiştir. 

6. Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege 
ve Karadeniz’deki gelişmelerin 
yakından izlendiği; uluslarara-
sı antlaşmalardan doğan hak ve 
menfaatlerimizin korunmasına yö-
nelik bütün tedbirlerin alınmasına 
devam edileceği kuvvetle vurgu-
lanmıştır.”
n İHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen 31 
Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı’nda, partisinin seçim manifestosunu açıkladı

‘Cumhur İttifakı olarak 
yeni süreç başlatacağız’

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Ankara Spor Salonunda 
düzenlenen AK Parti 31 Mart 2019 
Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Top-
lantısı’nda yaptığı konuşmada, AK 
Parti’nin 31 Mart 2019 Mahalli İda-
reler Seçimleri’nin ardından şehirle-
ri yönetme anlayışının özünü, mil-
lete verecekleri sözlerin çerçevesini 
oluşturan manifestoyu paylaşmak 
üzere huzurda olduğunu söyledi. 

11 BAŞLIKTA AK PARTİ 
MANİFESTOSU 

Erdoğan, “Bu seçimlerde illeri-
ne, ilçelerine, beldelerine, hizmet 
etmek üzere belediye başkanlığına 
aday olan AK Parti’li ve Cum-
hur İttifakı mensubu ar-
kadaşlarımızın her biri-
ne başarılar diliyorum. 
Önümüzdeki seçimler-
de milletimizin ter-
cihini yine hizmet 
siyasetinden yana 
kullanarak AK 
Parti’yi sandıktan 
açık ara birinci 
parti olarak çı-
karacağınıza ina-
nıyorum.” diye 
konuştu. 

Milli iradenin 
üstünlüğüne yürekten bağlı bir 
parti olarak 31 Mart seçimle-
rinde ortaya çıkacak sonucun, 
Türkiye’ye ve millete hayırlı 
olması dileğinde bulunan 
Erdoğan, “Dik dur eğilme, 
bu millet seninle” sloganla-
rı üzerine, “Dik duracağız 
dikleşmeyeceğiz. Dik du-
ruyoruz endişeniz olma-
sın.” dedi.

Bugün “şehir” olarak 
ifade edilen il ve ilçe merkezlerinde 
yaşayan nüfus oranının yüzde 80’i 
aştığını belirten Erdoğan, dünya-
da ise Birleşmiş Milletler verilerine 
göre nüfusun yüzde 55’inin şehir-
lerde yaşadığını söyledi. Bu oranın 
2050’de üçte ikiyi geçmesinin bek-
lendiğine dikkati çeken Erdoğan, 
şehirlerde yaşayan insan sayısı ar-
tarken, küresel ölçekte gelir dağı-
lımının da giderek bozulduğunun 
altını çizdi. 

Yapay zeka gibi yeni teknoloji-
lerin, önemli fırsatlarla birlikte kimi 
belirsizlikleri de beraberinde getir-
diğini kaydeden Erdoğan, ekolojik 
tahribatın dünyanın geleceğini her 
geçen gün daha çok tehdit ettiğini 
vurguladı. Gelişmiş ülkeler başta 
olmak üzere pek çok yerde, etnik, 
kültürel ve dini ayrımcılık gibi de-
mokrasiye meydan okuyan eğilim-
lerin yükselişe geçtiğini dile getiren 
Erdoğan, “Son iki asırda, çarpık 
kentleşmeden çevre kirliliğine, sos-
yal buhranlardan terör olaylarına ve 
savaşlara kadar pek çok sıkıntıyla 
boğuşan dünyamız, artık tarihi bir 
yol ayrımına doğru gidiyor. Bu tablo 
bizi, diğer meselelerin yanı sıra, şe-

hir ve medeniyet tasavvurumuz ile 
bunların ayrılmaz bir parçası olan 
belediye hizmetleri üzerinde daha 
çok düşünmeye sevk ediyor. Bizim 
gözümüzde şehirler, kurucularının 
ve içinde yaşayan insanların adeta 
aynası gibidir. Dünyayı ve hayatımı-

zı nasıl idrak ediyorsak, yaşadığımız 
şehirlere de öyle şekil veririz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

‘AK PARTİ KADROLARI OLARAK, 
ŞEHİRLERİMİZİN VE ÜLKEMİZİN 

HİZMETİNE KOŞTUK’
Ecdadın “Şeref-ül mekan bil 

mekin” yani, “Bir şehri aziz kılan, o 
şehrin sakinleridir” diyerek, bu ger-

çeğe işaret ettiğini aktaran Erdoğan, 
“Yahya Kemal, ecdadın kurduğu şe-
hirleri anlatırken, ‘ve böylece toprak 
imana gelirdi’ diyecek kadar vecd 
içinde bir tasavvur ortaya koyuyor. 
Peki nasıl oldu da böylesine ince fi-
kirli ve zevkli bir medeniyet mük-
tesebatından, son asırda böylesine 
hoyrat bir şehircilik geçmişine sav-
rulduk? Bize göre şehirlerimizin 
uzun süredir malul olduğu sıkın-
tıların temelinde, insan fıtratının 
bir kenara bırakılıp bireysel hırslar 
elinde şekillendirilmesi yatıyor.” 
diye konuştu. 

Erdoğan, tribünlerden sarkıtı-
lan kendisinin, MHP Genel Başka-
nı Devlet Bahçeli’nin, Alparslan 

Türkeş ile Necmettin Er-
bakan’ın fotoğraflarının 
yer aldığı “Söz konusu 
vatansa gerisi teferru-
attır.” yazılı pankartı 
görmesi üzerine, “Söz 
konusu vatansa gerisi 
teferruattır. Cumhur 
İttifakı’nın tanımı 
budur. Pazara ka-
dar değil inşallah 
mezara kadar.” 
dedi. 

M i l l e t i n 
değerlerine 

sahip çıkma-
yanların şehirci-

lik mirasına sahip 
çıkmasının zaten 

işin tabiatına aykırı oldu-
ğunu ifade eden Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Geçmişiyle barışık olama-
yan geleceğini de sağlıklı 
bir şekilde inşa edemez. 
Türkiye, uzun süre yö-
netimine hakim olan 

vizyonsuz, öngörüsüz, kifayetsiz, 
plansız, istikrarsız, milletin derdiy-
le dertlenmediği için umursuz has-
talıklı zihniyetler elinde örselenmiş 
ve oyalanmıştır. Açık yüreklilikle 
kabul etmek gerekir ki, bırakınız 
sonradan kurulanları, kadim şehir-
lerimiz dahi bu hastalıktan kendini 
kurtaramamıştır. Bizler, tüm siyasi 

hayatı, işte bu çarpıklıklarla müca-
deleyle geçen AK Parti kadroları 
olarak, şehirlerimizin ve ülkemi-
zin hizmetine koştuk. Eksiklerimiz 
ve hatta kimi zaman hatalarımız 
elbette olmuştur. Ama, milletimiz 
ve tarih şahittir ki, tüm samimi-
yetimizle ve gücümüzle, ülkemizi 
maddi ve manevi medeniyet de-
ğerleriyle yeniden buluşturmak 
için çalıştık. Azmettik, çalışıyoruz 
ve çalışacağız.” 

‘MEMLEKET İŞİ GÖNÜL İŞİ’ 
DİYEREK MİLLETİMİZİN 
HUZURUNA ÇIKIYORUZ’

Erdoğan, burada yaptığı konuş-
mada, “Tevazu, samimiyet ve gay-
retle, ‘memleket işi gönül işi’ diye-
rek, gönül belediyeciliği sözüyle 
milletimizin huzuruna çıkıyoruz.” 
dedi. Şehirleri vizyoner isimlerle 
daha ileriye taşıyacaklarını söyle-
yen Erdoğan, şunları aktardı: “Hal-
kımıza, yeni bir heyecanla, yeni bir 
vizyonla, kimi tecrübeli kimi yeni 
ama birikimli ve vizyoner isimlerle 
şehirlerimizi daha ileriye taşımanın 
sözünü veriyoruz. Ülkemizin diğer 
vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz 
için de kısa, orta ve uzun vade-
li strateji belgeleri hazırlayacağız. 
Kısa vadeli hedefleri her yıl, orta 
vadeli hedefleri belediye başkan-
larımızın dönemlerinin bitiminde, 
uzun vadeli hedefleri de ülkemizin 
2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla 
bağlantılı şekilde değerlendirece-
ğiz. Bu süreçleri tüm belediyelerde 
takip etmek için Cumhurbaşkanlığı 
bünyesinde bir izleme-değerlendir-
me sistemi kuracağız.”

Merkezi yönetim birimlerin 81 
ildeki yatırımlarının takibiyle ilgili 
bir sistemi kurduklarını anımsatan 
Erdoğan, “Tecrübe ve bilgi payla-
şımından tasarruf ve şeffaflığa ka-
dar pek çok faydasını göreceğimize 
inandığım bu sisteme, belediyele-
rimizi de entegre edeceğiz. Ayrıca 
AK Partili belediyelerimizin daha 
yakından takibi için, benzer bir sis-
temi Genel Merkezimizde faaliyete 
geçireceğiz.” ifadelerini kullandı. 
n AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Beşiktaş’a Quaresma’dan kötü haber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol 

Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Qua-
resma’ya 2, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan’a 1 
maç men cezası verdi. 

TFF’den yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş’ın 
Portekizli futbolcusu Quaresma’ya 2, Akhisarspor Teknik 
Direktörü Cihat Arslan’a ise 1 maç men cezası verdiği be-
lirtildi. Arslan ayrıca, 13 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kurulun, İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen 
Bernard Mensah ve Akhisarspor’da oynayan Edin Coca-
lic’e 2 resmi müsabakadan men cezası verdiği kaydedildi. 

Kurulun, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe’ye 
tribün bloke cezası, haftayı deplasmanda tamamla-
yan Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 
Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor taraftarlarının da mi-
safir takım oldukları bir sonraki müsabakaya girişlerinin 
engellenmesine karar verdiği aktarıldı. 

MKE Ankaragücü taraftarlarının neden olduğu saha 
olayları nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 20 bin lira para 
cezası verildiği belirtilirken, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 
Kardemir Karabükspor’un futbolcusu Ahmet Karadayı’nın 
da 2 müsabakadan men cezası aldığı kaydedildi.  n AA

Bursaspor zorlu 
maça hazırlanıyor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’de Atiker Konyaspor 
ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını 21 yaş altı takı-
mıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya 
göre, ligin 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü saha-
sında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Bursaspor, 21 
yaş altı takımıyla Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde 
hazırlık maçına çıktı.

35’er dakikalık iki devre halinde oynanan müsabaka-
dan Bursaspor A takımı 3-2 galip ayrıldı. Maçta, kiralık 
olarak gittiği MKE Ankaragücü’nden dönen Kubilay Ka-
natsızkuş da forma giydi.

A takımın gollerini Kubilay Kanatsızkuş, Ramazan 
Keskin ve Burak Kapacak kaydetti. 21 yaş altı takımının 
golleri ise Ali Akman ve Hürrem Akkuş’tan geldi.  n AA

Fenerbahçe’nin 
rakibi Göztepe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında 
bugün Göztepe’yi konuk edecek. Ligin 19. haftasında 
Evkur Yeni Malataspor’u 3-2 yenerek 6 maçlık galibi-
yet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20 puanla 14. 
sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibini eli boş 
göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki 
maç kazanacak. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimin-
deki Göztepe ise Süper Lig’deki son iki maçını kaybetti. 
Haftaya 22 puanla 12. sırada giren Göztepe, sezonun ilk 
yarısında Fenerbahçe’yi evinde 1-0 yenmişti.  Fenerbah-
çe ile Göztepe arasında Ülker Stadı’nda oynanacak maç 
saat 20.30’da başlayacak. 

Fenerbahçe’de kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve 
Martin Skrtel, Göztepe maçında forma giyemeyecek. 
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık 
cezanın ikincisini çekecek Skrtel ile sarı kart cezalısı Ha-
san Ali Kaldırım, Göztepe karşısında kadroda olmayacak.

Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Michael 
Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Ka-
ğan Güçtekin de bugün görev alamayacak. Öte yandan 
sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, Mehmet Topal, İs-
mail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart 
ceza sınırında bulunuyor.  n AA

Antalyaspor’dan 
3 imza birden

Antalyaspor, Brezilyalı Amilton Silva, Tarık Çamdal 
ve Angolalı Fredy’le sözleşme imzaladı. 

Süper Lig’de ikinci transfer döneminin son gününde 
Antalyaspor kadrosunu 3 futbolcu ile güçlendirdi. Antal-
yaspor, Galatasaray’dan ayrılan Tarık Çamdal, Porte-
kiz’in Desportivo Aves takımından Amilton ve yine aynı 
ülkenin Belenenses takımından Fredy’i renklerine bağla-
dı. 3 futbolcu için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde imza 
töreni düzenlendi. 

Törende konuşan Antalyaspor Kulübü Başkan Ali Şa-
fak Öztürk, Portekiz liginden 2, Süper Lig’den bir oyun-
cuyu kadrolarına kattıklarını vurguladı. Öztürk, “Amilton 
kiralık ve satın alma opsiyonlu, Fredy ile sözleşmemiz 
1.5 yıllığına, Tarık ile 6 aylık sözleşmemiz var. Trans-
ferlerimizden beklentilerimiz çok yüksek. Takımımızın 
ihtiyacı olan bölgelere transfer yaptık. Bu sezondan gele-
cek yılın takım iskeletini oluşturmak istiyorduk. Bu arka-
daşların da faydası olacaktır. Uzun dönemde de faydaları 
olacağına inanıyoruz. Transfer engelini kaldırmak da çok 
önemliydi” diye konuştu.  n AA

Mbaye Diagne 
iz bırakarak gitti

10 milyon avroya Galatasaray’a transfer olan Mbaye Diagne Kasımpaşa forması giydiği 1 yılda lige damga vurdu. Geçen 
sezonun ikinci yarısı ve bu sezonun ilk yarısında 34 maça çıkan tecrübeli golcü 32 gol kaydederek büyük bir başarıya imza attı

Kasımpaşa’dan 10 milyon avro bon-
servis bedeliyle Galatasaray’a transfer 
olan Senegalli milli futbolcu Mbaye 
Diagne, kısa süre formasını giydiği laci-
vert-beyazlı takımda önemli bir iz bıraktı. 
Lacivert-beyazlıların geçen sezonun dev-
re arasında Çin’in Tianjin Teda takımın-
dan kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki 
oyuncu, 1 yıl formasını giydiği Kasımpa-
şa’da sergilediği performansla dikkatleri 
üzerine topladı.

Kasımpaşa’ya kısa sürede uyum 
sağlayan Diagne, 2017-2018 sezonunun 
ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta 12 
gol kaydetti. Bu sezona ise fırtına gibi gi-

ren Mbaye Diagne, ligde şu ana kadar 17 
karşılaşmada 20 kez fileleri havalandıra-
rak lacivert-beyazlı takımın üst sıralarda 
tutunmasında önemli rol oynadı. Diagne, 
bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda görev 
yaptığı 2 maçta ise gol kaydedemedi.

SÜPER LİG’İN EN GOLCÜSÜ
Mbaye Diagne, Kasımpaşa’da forma 

giydiği dönemde Spor Toto Süper Lig’in 
en golcü futbolcusu olarak ön plana çıkı-
yor. Diagne, geçen sezonun ikinci yarısı 
ve 2018-2019’un ilk 19 haftası dikkate 
alındığında ligde forma giydiği 34 maçta 
32 kez fileleri havalandırdı.

Senegalli santrforu bu süre zarfında 

15’er golü bulunan Medipol Başakşehir’in 
Bosna Hersekli milli oyuncusu Edin Visca, 
eski takım arkadaşı Mısırlı futbolcu Treze-
guet ve sezon başında Galatasaray’dan 
Suudi Arabistan temsilcisi El Hilal’e trans-
fer olan Bafetimbi Gomis takip ediyor.

Kırmızı kart cezası nedeniyle Süper 
Lig’de ikinci yarının ilk 2 maçında for-
ma giyemeyen Diagne, bu sezon gol 
krallığı yarışında açık ara zirvede yer 
alıyor. 

Sarı-kırmızılı oyuncuyu bu alanda 9’ar 
golü bulunan yeni takım arkadaşı Henry 
Onyekuru ile Trabzonspor’dan Hugo Ro-
dallega takip ediyor.

BÜYÜK TAKIMLARA 
KARŞI ETKİLİ OLDU

Mbaye Diagne, Kasımpaşa’nın Ga-
latasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trab-
zonspor ve Medipol Başakşehir ile oyna-
dığı maçlarda etkili görüntüsüyle dikkati 
çekti. Süper Lig’de 34 maçta forma giyen 
ve 32 kez ağları sarsan Diagne, laci-
vert-beyazlı formayla söz konusu 5 takı-
ma karşı oynadığı müsabakalarda toplam 
11 gol attı. Lacivert-beyazlı formayla Me-
dipol Başakşehir’e 3 gol atan Senegalli 
oyuncu, Galatasaray, Beşiktaş, Fener-
bahçe ve Trabzonspor ağlarını ise toplam 
2’şer kez havalandırdı. n AA

Buruk: İkinci yarı daha zor geçecek
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Bu-

ruk, “Erzurum deplasmanında kazanarak yolumuza 
emin adımlarla devam etmek istiyoruz.” dedi. Okan 
Buruk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ön-
cesi Çaykur Didi Stadı’nda gerçekleştirilen antren-
mandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklama-
da, ikinci yarıya iki galibiyetle moralli başladıklarını 
belirtti. 

İkinci yarı alt sıralardaki takımların takviyeler 
yaptığına değinen Buruk, “Herkes güçlendi. İkinci 
yarı çok daha zor geçecek. Her takımın güçlendiği-
ni görüyor ve ligin daha da zorlaşacağını biliyoruz. 
Buna göre kendimizi hazır hale getirme gayretinde-
yiz.” diye konuştu.

Okan Buruk, şöyle devam etti: “Erzurum dep-
lasmanı zor ve rakibin iç sahada kazanma isteği 
olacak. Önemli bir taraftar desteğini arkasına alan 
bir ekip. Biz iki maç üst üste kazanmanın morali ile 
gideceğiz. Her iki takımın da kazanmaya çok ihtiyacı 
var. Erzurum deplasmanında kazanarak yolumuza 
emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Rakibimizin 
ikinci yarıda ciddi takviyeleri oldu. Bu açıdan maçın 
zorluk derecesi daha da artmış oldu.”

“KADROMUZU ŞEKİLLENDİRDİK”
Okan Buruk, ikinci yarı kadrosunu şekillendir-

diklerine işaret ederek, şunları söyledi: “Bu saatten 
sonra transfer düşünmüyoruz. Kadromuzu şekillen-
dirdik. Bugün kadroda düşünmediğimiz arkadaşla-
ra transferleri için izin verdik. Samir Ujkani, Jakob 
Brabec, Matic Fink, Armand Traore, Jaroslav Jach 
kadro içerisinde yabancı olarak yer almayacak. 
Görüşmelerini sürdürüyorlar. Kulüp bulmalarını 
istedik. Gladky, Adana Demirspor’a transfer oldu. 
Kadromuzda 14 yabancı var. Yabancı oyuncu alma 
şansımız yok. Yerli oyuncu olarak istediğimiz kriter-
lere uyacak oyuncu bulamadık. Maç kadromuzda 12 
yabancı olacağı için iki oyuncu dışarıda kalacak. Bu-
nun zorluğunu yaşayacağız.” Yeni transferlerin ko-
lay uyum sağladıklarını da kaydeden Buruk, “Yeni 
oyuncuların takıma uyumunda, takım içerisinde 
bulunan aynı ülke oyuncularının önemli etkisi oldu. 
Motivasyonumuz yükseliyor. Üzerine koyarak ilerle-
mek zorundayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, hava ve yol şartları nedeniyle Erzu-
rum’a cumartesi günü uçakla gideceklerini  sözleri-
ne ekledi. n AA
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Selçuklu Wushu’dan madalya yağmuru
Selçuklu Belediyespor Kulübü Wushu Takımı 

Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’n-
dan 14 madalya ile döndü

 Türkiye Wushu Federasyonu faaliyet progra-
mında yer alan Minikler-Yıldızlar sanda ve taolu 
Türkiye Şampiyonası 26-29 ocak tarihlerinde An-
talya’da düzenlendi. Geçtiğimiz yıllarda düzenle-
nen şampiyonalarda madalyalara adeta ambar-
go koyan Selçuklu Belediyespor Kulübü, 2019 
yılında katıldığı ilk şampiyonadan da 14 madalya 
ile döndü. 45 ilden 945 sporcunun katılım sağla-
dığı şampiyonada Selçuklu Belediyespor Kulübü 
16 sporcusuyla mücadele etti. 14 sporcunun ma-
dalya kazandığı şampiyonada derece yapan spor-
cular şu şekilde; Irmak Koçak yıldızlar sanda 38 
kiloda Türkiye şampiyonu, Nehir Koçak yıldızlar 
sanda 35 kg Türkiye Şampiyonu, Havvanur Bıyık-
lı minik-yıldız sanda 32 kg. Türkiye Şampiyonu, 
Rabia Gül Karakoç yıldızlar-sanda 45 kg Türkiye 
Şampiyonu, Nisanur Irmak minikler daoshu Tür-
kiye Şampiyonu,  Tuana Akdemir minikler guns-

hu Türkiye Şampiyonu, Efnem Gökalp minikler 
changquan Türkiye Şampiyonu, Furkan Osman 
Sayıner nangun Türkiye Şampiyonu, Ekin Demir-
yakan yıldızlar sanda 35 kg Türkiye ikincisi, İbra-
him Ali Alanyurt changquan Türkiye ikincisi, Al-
mina Sarı minikler nandao Türkiye ikincisi, Hilal 
Yüzbaşıoğlu yıldızlar changquan Türkiye ikincisi, 
Enes Okur yıldızlar sanda 32 kg Türkiye üçüncü-
sü, Hümeyra Soylu nanquan Türkiye üçüncüsü.

BAYRAKTAR:  EMEKLERİMİZİN 
KARŞILIĞINI ALDIK

Selçuklu Belediyespor Kulübü Wushu branşı 
Başantrenörü Mehmet Bayraktar şampiyonadan 
14 madalya ile döndükleri için mutlu olduklarını 
ifade ederek, “Çok iyi hazırlandığımız bir şampi-
yonadan emeklerimizin karşılığını alarak döndü-
ğümüz için mutluyuz. Kulübümüzü ve şehrimizi 
en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı tebrik 
ediyorum. Selçuklu Belediye Başkanımıza, Kulüp 
Başkanımıza ve yöneticilerimize desteklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi. n SPOR SERVİSİ

Ak Gençlik’ten Mismar’a teşekkür
AK Gençlik ve Spor Kulübü yöneti-

mi, kulübe destek olan sponsor firma-
lara plaket takdim ederek teşekkür etti. 
AK gençlik ve Spor kulübü yönetimi son 
olarak kulübe sponsor olan Bozkırlılar 
MİSMAR AVM yönetim kurulu başkanı 
ve sahibi Bayram  Altuner beye Plaket 
takdim etti. Altuner’e plaket teslim tö-
reninde Ak gençlik ve spor başkanı Ziya 
Ak,  AK gençlik ve spor Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Küçük ile Kulüp Sporcula-
rı hazır bulundu. Altuner’in kendisine 
üzerinde isminin ve şirketine hitaben 
“Türk sporuna ve sporcularına vermiş 
olduğunuz destek ve katkılarınızdan 
dolayı teşekkür eder saygılarımızı su-
narız”  yazan teşekkür plaketi takdim 
edildi.

Bayram  Altuner; “Plaket takdim 
edilmesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Altuner, Ak gençlik ve Spor 
kulübüne 2018 yılı Türkiye Şampiyona-
sında katkı sağlayarak sponsor olmuş-
tuk. AK gençlik ve spor’ un başarısı için 
bundan sonraki süreçte de destekleri-
mizi sürdüreceğiz” dedi.

Katkılarından dolayı Altuner ’e te-

şekkür eden Ak gençlik spor Yönetim 
Kurulu Başkanı Ziya AK, “Konya’da  
ağırlıklı olarak yaşayan ailelerin bir-
çoğu yoğun bir şekilde  çalışıyor. Bu 
nedenle aileler gençlerimize yeterince 
zaman ayıramıyorlar. Bizler de kulüp 
olarak bu boşlukta kalmış gençlerimizi 

kötü alışkanlıklardan, madde bağımlı-
lığından uzak tutmak için ve Konya’da 
sporun sevdirilmesi için elimizden 
geldiğince çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Kulübümüze katkılarından 
dolayı Ak gençlik ve Spor kulübü yöne-
tim kurulu ve sporcularımız adına Boz-

kırlılar MİSMAR AVM yönetim kurulu 
başkanı Sayın Bayram Altuner ’ beye 
teşekkür ediyor, diğer esnaflarımızı da 
spora destek olmaya davet ediyoruz 
çocuklara Destek, Geleceğimize Des-
tektir ‘ ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

Anadolu koşuyor!
Atiker Konyaspor yönetiminin devre arasında alt yapı ve Anadolu Selçukspor için aldığı ölçüm cihazları 
kullanılmaya başlandı. Yavru Kartal Tuzlaspor maçında 115 km mesafe katederken, 2-0’dan çevirip 3-2 

kazandığı Fethiye maçında ise 118 km koştu. Veriler Aykut Kocaman ve ekibi tarafından da izleniyor
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor’dan teknolojik atılım. Atiker Konyaspor 
yönetimi tarafından devre arasında alınan ve 1.5 
milyon lira yatırım yapılan ölçüm cihazları kulla-
nılmaya başlandı. Yavru Kartal 2-1 mağlup olduk-
ları Tuzlaspor maçına 115 km mesafe katederken, 
2-0’dan 3-2 çevirdikleri Fethiye maçında ise 118 
km koştu. 

VERİLER AYKUT KOCAMAN’DA
Pilot kulüp Anadolu Selçukspor’a yapılan tek-

nolojik yatırım sonuç vermeye başladı. Yeşil be-
yazlıların maç ve antrenmanlarından elde edilen 
veriler ortak bir havuzda toplanarak Konyaspor ve 
Anadolu Selçukspor teknik heyetleri tarafından ta-
kip ediliyor. 

Bilimsel verilere ve analizlere önem veren 
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman alt 
yapı ve Anadolu Selçukspor’dan gelen verileri de 
takip ediyor.

ANADOLUYA CEZA
Fethiyespor ile oynadıkları kritik maçta 2-0 

mağlup duruma düşmesine rağmen maçı 3-2 
kazanan Anadolu Selçukspor’a ceza yağdı. Maçta 
yaşananlar nedeniyle PFDK Anadolu Selçukspor 
para cezası verilirken, Sertan Yiğenoğlu’na 4 maç 
men cezası geldi.

RAKİBE DE CEZA
Anadolu Selçukspor Fethiye maçında yaşa-

nanlar nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK 
kararları açıklandı. Yapılan açıklamada, “Konya 
Anadolu Selçukspor Kulübünün, 27.01.2019 tari-
hinde oynanan Konya Anadolu Selçukspor-Fethi-
yespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, 
takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nede-
niyle 2.850.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konya Anadolu Selçuks-
por Kulübü sporcusu Sertan Yiğenoğlu’nun, rakip 
takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve ih-
raç sonrası müsabaka hakemine yönelik sport-
menliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 resmi 
müsabakadan men ve 6.000.-TL para cezası ile 
cezalandırılmasına,

20- Fethiyespor Kulübünün, 27.01.2019 tari-
hinde oynanan Konya Anadolu Selçukspor-Fethi-
yespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, 
takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nede-
niyle 2.500.-tl para cezası ile cezalandırılmasına 
karar verilmiştir” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu eskrimcilerin 
milli takım heyecanı

Uluslararası Eskrim Federasyonu’nun(FIE) faaliyet tak-
viminde yer alan ve 2-3 Şubat tarihleri arasında Sırbistan’ın 
Belgrad kentinde yapılacak olan Gençler Erkek Epe Dünya 
Kupasına Atiker Konyasporlu Sporcu Hilmi Taha Ekenler 
ile Antrenör Yusuf Barsbuğa milli takım antrenörü olarak 
davet edildi. Bir diğer Konyasporlu sporcu Beyza Halvacıay 
ise aynı tarihlerde Slovakya’nın Bratislava kentinde yapıla-
cak olan Gençler Bayan Epe Dünya Kupasında mücadele 
edecek.

Konuyla ilgili Konyaspor resmi sitesinden yapılan açık-
lamada, “Ülkemizden erkeklerde dört bayanlarda ise iki 
sporcu ile temsil edileceğimiz milli takımımıza ve sporcu-
larımıza başarılar dileri” denildi.  n SPOR SERVİSİ

Tevfik Erdoğdu’ya 
yeni Görev

Türk bisiklet sporunun 
efsane isimlerinden Tevfik 
Erdoğdu, Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Yönetim Ku-
rulu Üyeliğine getirildi.

Konya’nın yetiştirdiği, 
Türk bisiklet sporunun ef-
sane isimlerinden Tevfik 
Erdoğdu, Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Merkez Ha-
kem Kurulundan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyeliğine 
getirildi. Sporculuk dö-
neminde kazandığı tarihi 
kupa ve madalyalar ile Türkiye’nin gururu olan Erdoğdu, 
100 kez milli olarak, toplamda 70 derece elde etti. Yol ve 
pist yarışlarında 4 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan ve 
alanında tek olan Erdoğdu, Türkiye bisiklet camiasının unu-
tulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Merkez Hakem Kurulun-
dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak 
olan Erdoğdu, bisiklet camiasının içinde bulunmaktan 
duyduğunu memnuniyetini dile getirerek, “Bu görev beni 
yeniden gençleştirdi. Şu an 60 yaşındayım. Türk bisiklet 
sporuna uzun yıllar hizmet ettim ve Allah sağlık sıhhat ver-
dikçe de hizmet etmeye devam edeceğim. Bisiklet ailesine 
katkıda bulunmaya çalışacağım” dedi.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 19 12 4 3 35 10 25 40
2.MENEMEN BLD 19 11 6 2 41 24 17 39
3.F. KARAGÜMRÜK 19 11 4 4 34 20 14 37
4.ŞANLIURFASPOR 19 10 5 4 25 20 5 35
5.MANİSA BŞB 19 9 7 3 32 13 19 34
6.PENDİKSPOR 19 8 6 5 27 24 3 30
7.TARSUS İY 19 7 7 5 29 26 3 28
8.ETİMESGUT BLD 19 6 6 7 22 25 -3 24
9.KIRKLARELİSPOR 19 6 5 8 24 25 -1 23
10.KAHRAMANMARAŞ 19 6 5 8 17 23 -6 23
11.Z. KÖMÜRSPOR 19 5 7 7 21 26 -5 22
12.SİVAS BLD 19 6 4 9 20 26 -6 22
13.KA SELÇUKSPOR 19 4 8 7 26 33 -7 20
14.BAK SK 19 4 8 7 19 30 -11 20
15.D. GENÇLERBİRLİĞİ 19 5 5 9 19 30 -11 20
16.FETHİYESPOR 19 2 9 8 19 28 -9 15
17.BANDIRMASPOR 19 3 5 11 21 35 -14 14
18.TOKATSPOR 19 2 7 10 15 28 -13 13

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU
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Koyuncu Fiat servis kampanyası ile ilgi çekiyor. Koyuncu Fiat Bayi Servis Müdürü Onur Uyaner-
ler, “Tüm müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve sadakati artırmak istiyoruz” dedi

Koyuncu Fiat’tan
servis kampanyası

Koyuncu Fiat Bayi gerçek-
leştirdiği kampanyalarla adın-
dan söz ettirmeye devam edi-
yor. Bu kapsamda Koyuncu 
Fiat Bayisi yeni bir kampanyaya 
imza attı. Gerçekleştirilen ser-
vis kampanyası ile müşterileri-
ne önemli avantajlar sağlıyor. 
Konuyla ilgili bilgi veren Ko-
yuncu Fiat Bayi Servis Müdürü 
Onur Uyanerler, “Koyuncu Fiat 
Bayı servisi olarak araçlarımız 
servise geldiği zaman genel 
kontrolleri gerçekleşiyor. Bu 
kontroller içerisinde herhangi 
bir tespit için ücret alınmıyor. 
Yapılan kontrollerde sorun bu-
lunduğu ise araç sahibi aracın 
yanına götürerek, yapılan tes-
pitler müşterilerimize aktarılı-
yor.  Çıkan sorunun kendisine 
en uygun şekilde nasıl yapılabi-
leceği bilgisini verdikten sonra 
müşterimiz işlemi kabul ederse 
bakım ve onarımını uzman eki-
bimiz ile hemen gerçekleştiri-
yoruz.  Müşterimize 20 nokta 
kontrollerini ücretsiz bir şekil-
de gerçekleştiriyoruz” dedi.

‘KAMPANYALAR İLE 
MÜŞTERİLERİMİZİN 

YANINDAYIZ’
Günümüzde hızla değişen 

Pazar koşulları ve rekabet orta-
mında firmaların başarısı büyük 
ölçüde pazarlama iletişim stra-
tejilerine bağlı olduğuna dikkat 
çeken Uyanerler,  “Günümüzde 
hızla değişen Pazar koşulları 
ve rekabet ortamında firmala-
rın başarısı büyük ölçüde pa-
zarlama iletişim stratejilerine 
bağlıdır. İçinde bulunduğumuz 
dönem uygun kampanyalar ile 
tüm müşterilerimizin ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılamaktır. 
Koyuncu Fiat ailesi olarak pa-
zarlama ekibimizle çalışmala-
rımıza hız vermiş bulunmakta-
yız. Hayata geçireceğimiz yeni 
ve farklı uygulamalar ile tüm 
müşterilerimizin beklentilerini 
karşılamak  ve sadakati artır-
mak istiyoruz. Konya’da Pazar 
liderliğinin bize yüklediği so-
rumluluğun bilincindeyiz ve tü-
keticinin Koyuncu Fiat ailesine 

sunduğu bu liderliği karşılıksız 
bırakmayız. Ana firmamız ile 
gerçekleştirdiğimiz ulusal kam-
panya ile müşterilerimizi unut-
madığımızı ifade etmek isterim. 
28 Şubat 2019 tarihine kadar 
geçerli olan ücretsiz kış kont-
rollerini ve mekanik işlemlerde 
araç yaşının 10 katı kadar işçi-
lik indirimi, triger seti 649 TL, 
baskı balata 649 TL KDV dahil 
(1.3 motor tipi seçeneği için ge-
çerlidir) Yağ değişimi 249 TL 
+ KDV, Periyodik bakım 449 
TL+ KDV(1.3 motor tipi seçe-
neği için geçerlidir). Triger ve 
baskı balata diğer motor seçe-
neklerinde ,işçilikte yüzde 50, 
yedek parçada yüzde 15 iskon-
ta uygulanmaktadır. Bunların 
yanında Ducato  müşterilerimi-
ze özel 2.8 motor tipine sahip 
araçlarda bakım ücreti işçilik ve 
KDV dahil 900 TL yerine 599 
TL. Yine bu araçlarda özel baskı 
balata değişimi, şanzıman yağı 
ile birlikte işçilik ve KDV dahil 
sadece Bin 599 TL, Triger seti 
değişimi işçilik ve KDV dahil 
999 TL olarak uygulanmakta-
dır” ifadelerini kullandı.

‘MÜŞTERİLERİMİZE 
EN İYİ HİZMET VERMEK
 İÇİN UĞRAŞIYORUZ’

Uzman ekip ile araçla-

ra müdahale ettiklerini ifade 
eden Uyanerler, “Kampanya-
lar ve pazarlama faaliyetleri 
iletişimin kuvvetlendirilmesi 
ve sadakat için işletmeler ve 
tüketiciler açısından vazge-
çilmez bir olgudur. Amacımız 
marka değer algısı oluşturmak 
ve sürdürebilir bir satış perfor-
mansıyla müşteri memnuniye-
tini artırmaktır.

Kampanya algısı ile kalite-
yi artırmak ve güvenliği pe-
kiştirmektir. Serviste görev 
alan personellerimiz ve usta-
larımız araçlar ile kontrollere 
çıkıyorlar. Uzman ekibimiz ile 
araçlara müdahale ve bakım 
gerçekleştiriyor.  Araçların 
son kontrolleri eğitim almış 
kalite kontrol yetkilileri tara-
fından sadece bakım yapılan 
yerleri değil aracın tamamında 
kontroller gerçekleştirildikten 
sonra müşterilerimize teslim 
ediyoruz.  Yetkili servislerin 
yetkili eller. Yetkili servislerde 
çalışan elemanlar bu konuda 
eğitimler almış, kendisini bu 
konuda sürekli geliştiren ele-
manlar tarafından müdahale-
ler yapılmaktadır.  Yetkili ser-
vislerde personeller araçlara 
en doğru bakımı gerçekleştiri-
yor. Bakım sırasında karşılan 

en küçük sorunda direkt olarak 
fabrika ile iletişime geçiriliyor. 
Personellerimiz sürekli olarak 
eğitimler almaktadır. Çalışma 
arkadaşlarımızın periyodik eği-
timlerini bizlerde sürekli takip 
ederek, arkadaşlarımızın eği-
timleri tam ve eksiksiz almaları 
konusunda destek sağlıyoruz. 
Yetkili servislerde kullanılan 
parça malzemeler fabrikanın 
kullandığı ve önerdiği mal-
zemelerdir. Düzenli bakımlar 
araçların 2. el satışlarında etkili 
oluyor. Koyuncu Fiat ailesi ola-
rak müşterilerimize randevu-
lu olarak hizmetler veriyoruz. 
Randevusuz gelen müşterileri-
mizi de mağdur etmemek için 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.  
İnternet üzerinde yada bizleri 
arayarak randevu alan Müşte-
rilerimizin hazırlıkları yaparak 
aracı bekliyoruz.  Şahıs Müşte-
rilerimizin araçları bir günden 
fazla kalma durumu var ise 
müşterilerimize gerekli form-
ları doldurduktan sonra yedek 
aracı veriyoruz. Bunun yanın-
da müşterilerimizi gidecekleri 
noktalara kadar bırakıyoruz.  
Müşterilerimize araçlarını en 
iyi şekilde teslim etmek için 
yoğun çaba harcıyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Koyuncu Fiat Bayi Servis Müdürü Onur Uyanerler



Anadolu Kartalı’nın Kocaman yükselişi
Atiker Konyaspor, Spor Toto Sü-

per Lig’in 13. haftasında göreve gelen 
teknik direktör Aykut Kocaman yöneti-
minde çıktığı 7 maçta 14 puan topla-
yarak, yükselişe geçti. Rıza Çalımbay 
yönetiminde çıktığı ilk 12 haftada 17 
puan toplayan ve 9. sırada yer alan 
yeşil-beyazlılar, tecrübeli teknik adam 
ile yollarını ayırmış ve yerine Aykut 
Kocaman’ı takımın başına getirmiş-
ti. Ligin son haftasında konuk ettiği 
Antalyaspor’u 2-0 yenen Atiker Kon-
yaspor, Kocaman yönetiminde çıktığı 
7 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 
mağlubiyetle ayrılarak, 20. haftaya 31 
puanla 4. sırada girdi. 

TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİ 
SONRASI YÜKSELİŞ

Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman 
ile çıktığı ilk maçında deplasmanda 

Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, 
sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 
mağlup etti, ardından deplasmanda 
Trabzonspor’a 3-0 yenildi.  Bu mağlu-
biyetin ardından yükselişe geçen Kon-
yaspor, oynadığı son 4 mücadelede 
kalesinde sadece 3 gol gördü. Bu 
seride sadece Akhisarspor ile bera-
bere kalan yeşil-beyazlılar, sırasıyla 
Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Er-
zurumpsor ve Antalyaspor maçlarını 
kazanarak, 4 karşılaşmada 10 puan 
topladı.  Konya temsilcisi, rakip fileleri 
27 kez havalandırırken, kalesinde 21 
gol gördü.

EVİNDE 17 PUAN TOPLADI
Özellikle evindeki maçlarda başa-

rılı bir grafik çizen yeşil-beyazlılar, iç 
sahada çıktığı 9 karşılaşmada 5 gali-
biyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 17 

puanı hanesine yazdırdı.  Atiker Kon-
yaspor, iç sahada Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor’u 3-2, MKE Ankaragü-
cü’nü 2-0, Aytemiz Alanyaspor’u 2-0, 
Kasımpaşa’yı 3-2 ve Antalyaspor’u 2-0 
mağlup etti. Bursaspor ile 1-1, Beşik-

taş ile 2-2 berabere kalan Konyaspor, 
Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’ye 
1-0 mağlup oldu.  Konya temsilcisi, 
deplasmanda çıktığı 10 maçtan ise 3 
galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle 
ayrıldı.  n AA

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 19 12 5 2 28 10 18 41
2.GALATASARAY 19 10 5 4 37 21 16 35
3.EY MALATYASPOR 19 9 5 5 31 21 10 32
4.A. KONYASPOR 19 8 7 4 27 21 6 31
5.TRABZONSPOR 19 8 6 5 35 27 8 30
6.BEŞİKTAŞ 19 8 6 5 32 24 8 30
7.KASIMPAŞA 19 9 2 8 37 31 6 29
8.ANTALYASPOR 19 8 4 7 19 23 -4 28
9.DG SİVASSPOR 19 6 7 6 25 26 -1 25
10.A. ALANYASPOR 19 7 3 9 17 22 -5 24
11.BURSASPOR 19 4 11 4 19 19 0 23
12.GÖZTEPE 19 7 1 11 20 23 -3 22
13.İM KAYSERİSPOR 19 5 6 8 16 26 -10 21
14.FENERBAHÇE 19 4 8 7 20 27 -7 20
15.ANKARAGÜCÜ 19 6 2 11 17 34 -17 20
16.Ç. RİZESPOR 19 3 9 7 23 29 -6 18
17.BB ERZURUMSPOR 19 3 8 8 18 25 -7 17
18.AKHİSARSPOR 19 4 5 10 20 32 -12 17

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Yiğit’in hayalleri 
gerçek oldu

Konyasporlu futbolcular ve Aykut Kocaman ile ta-
nışmak isteğini anlatan mektubunu Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ulaştıran minik 
Atiker Konyasporlu Yiğit’in hayalleri gerçek oldu. Yiğit ve 
bu sezon bütün Konyaspor maçlarını izleyen Ceylin Bayır 
Konyaspor antrenmanında takımla tanıştı. 

Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “BŞB 
Başkanı U.İbrahim Altay’a mektup yazdı hayalini anlattı. 
O mektup Başkanımız Hilmi Kulluk’a iletildi ve Yiğit’in 
hayalleri gerçek oldu. Yiğit Yüksek ve bu sezon iç saha 
maçlarını kaçırmayan Ceylin Bayır, Teknik Direktörümüz 
Aykut Kocaman ve futbolcularımızla bir araya geldi” de-
nildi.  n SPOR SERVİSİ

İstanbul takımlarını 
kurtaracak projeye 

UEFA’dan onay
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım 

Demirören, TFF ile Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), 
kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusunda 
yaptığı çalışmayı UEFA’nın desteklediğini söyledi.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’ne 
gelen başkan Demirören, TFF’nin TBB ile yapmayı plan-
ladığı anlaşmaya ilişkin UEFA’ya sunum yaptı.  Bir saat-
ten fazla süren sunumun ardından konuşan Demirören, 
UEFA ile Türk kulüpleri açısından son derece faydalı bir 
toplantı yaptıklarını söyledi. Demirören, TFF ile TBB’nin 
kulüplerin idari ve mali yapılarını güçlendirmek için yap-
tığı anlaşmayı desteklediğini vurgulayarak, “UEFA ku-
lüplerin borçlarını yeniden yapılandırmasını destekliyor. 
Kulüpler de ona göre bakacaklar. “ ifadesini kullandı.

UEFA ile görüşen TFF heyetinde Başkan Demirö-
ren’in yanı sıra  Başkan Vekilleri Servet Yardımcı ve 
Hüsnü Güreli ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer 
aldı. UEFA Kulüp Lisans Komitesi Üyesi Sinan Güreli de 
toplantıda hazır bulundu.  n AA

Volkan: Çıkışımızı 
sürdürmek istiyoruz

Atiker Konyaspor’un tecrübeli futbolcusu Volkan Fındıklı coşkulu bir taraftar desteği ile Antalyaspor 
karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bursaspor ile zor bir maça çıkacaklarını söyleyen 
Volkan, “Takım olarak iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı

Aykut Kocaman’ın takımın başına gelmesinin ardından yeniden for-
ma şansı yakalamaya başlayan ve performansı ile göz dolduran Volkan 
Fındıklı Antalyaspor karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. 
Bursaspor maçının zor geçmesini beklediğini belirten Volkan, iyi bir 
çıkış yakaladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini ifade etti.

Atiker Konyaspor’un Kayacık Tesisleri’nde yaptığı Bursaspor maçı-
nın ilk çalışması öncesi açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu Volkan 
Fındıklı, ilk 2 maçta aldıkları 6 puanla üst sıralarda kendilerine yer bul-
duklarını ve hedeflerinin alacakları sonuçlarla buralardan kopmamak 
olduğunu söyledi.

GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK
Antalyaspor ile oynadıkları ve 2-0 kazandıkları 19.hafta maçının de-

ğerlendirmesiyle açıklamasına başlayan Volkan Fındıklı, “İkinci yarının 
iç sahada oynadığımız ilk maçıydı. Kazanmamız gereken bir maçtı. 
Çünkü B.B.Erzurumspor maçı ile beraber yukarıya doğru bir yükselişi-
miz oldu. Tabiki bunu daha da anlamlandırmak için bu maçı kazanmak 
istiyorduk. Nitekim istediklerimizi sahaya yansıtarak coşkulu seyircimi-
zin de desteğiyle güzel bir galibiyet aldık. Antalyaspor maçından 3 puan 
aldığımız için mutluyuz. İkinci devrede ilk 2 maçı kazanarak 6 puan top-
ladık ve kendimize 4.sırada yer bulduk. Tabiki ilk hedefimiz üst sıralar-
dan kopmamak. Bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde 
görüş belirtti.

 ZOR MAÇ OLACAK
Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında ortaya koyduğu futbolla yıl-

dızlaşan Volkan Fındıklı, 20.haftada deplasmanda Bursaspor ile oyna-
yacakları karşılaşma ile ilgili de açıklamada bulunurken, “Zor bir dep-
lasmana gideceğiz. Zor mağlup olan, iyi defans yapan ve az gol yiyen 
bir takımla oynayacağız. Zor olacağını biliyoruz. Ama takım olarak iyi 
bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 VERİLEN GÖREVİ YAPIYORUM
Teknik Direktör Aykut Kocaman ile daha önceki dönemde çalışma-

larının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu da sözlerine ekleyen 
Volkan Fındıklı, “İstediği şeyleri az-çok biliyoruz ve ona uyum sağlama-
ya çalışıyoruz. Hocamızda sağolsun ne yapmamız gerektiğini antren-
manlarda ve maç öncesinde aktardığı için bende sahada sadece söyle-
nenleri yapmaya çalışıyorum. Ekstra bir şey yapmıyorum. Söylenenleri 
de düzgün bir şekilde yaptığımız zaman güzel sonuçlarda geliyor” diye 
konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Bursaspor maçını Özkahya yönetecek
Atiker Konyaspor’un Pazartesi günü saat 20.00’de dep-

lasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçını hakem Halis 
Özkahya yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını Kerem 
Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaparken maçın dördüncü 
hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu. 

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak kar-
şılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.  Spor 
Toto Süper Lig’de 20. hafta heyecanı bugün, yarın, 3 Şubat 
Pazar ve 4 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla ya-
şanacak. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklama ile 
haftanın hakemleri belli oldu. Ligin 20. haftasında oynana-
cak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle: 

BUGÜN; 20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Suat Arslanboğa 
YARIN:13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobil-

ya Kayserispor: Mete Kalkavan, 16.00 Kasımpaşa - Demir 
Grup Sivasspor: Arda Kardeşler, 16.00 Trabzonspor - MKE 
Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu, 19.00 Aytemiz Alan-
yaspor - Galatasaray: Alper Ulusoy 

3 ŞUBAT PAZAR: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya, 16.00 Akhi-
sarspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek, 19.00 An-
talyaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım 

4 ŞUBAT PAZARTESİ: 20.00 Bursaspor - Atiker Kon-
yaspor: Halis Özkahya 
n AA
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