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Genclik harekettir!
“Gençlik hızdır, harekettir ve hareketin getirdiği berekettir” diyen Konya Genç İş İnsanları Derneği (GİAD)
Başkanı Gülvezir Korkmaz, GİAD olarak köklü bir oluşumun temellerini attıklarını söyledi
DERNEK HAKKINDA BİLGİLER VERDİ
Konya Genç İnsanları Derneği (GİAD) bir
otelde düzenlediği program ile Konya’da faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluştu. İlk olarak, toplantıya katılan
basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Korkmaz,
daha sonra kısa adı GİAD olan Konya Genç
İş İnsanları Derneğini anlattı.

‘Konya medyası
lokomotiftir’

FİLİZİN TOHUMLARI KONYA’DA ATILDI
Konya GİAD olarak etkin işbirliği ve iletişim
adına önemli bir yola çıktıklarını belirten
Korkmaz, “Gençlik hızdır, harekettir ve hareketin getirdiği berekettir. Gençlik hayal kurmanın sınırsız olduğu noktadır. Dolayısıyla
biz Genç İş İnsanları olarak öncelikle şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için Konya’da
bir filizin tohumlarını attık” dedi. n SAYFA 2’DE

Araç alım-satımında ‘Güvenli Sistem’

‘PARA GÜVENLİ ŞEKİLDE
HESABA AKTARILACAK’

Konya Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla şehir genelinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının
yöneticilerini ve çalışanlarını biraraya getirdi. Konya basınından
övgüyle bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Konya medyasının lokomotif olduğunu vurguladı. n SAYFA 3’TE

Yeni Başkan Köseoğlu
TYB Konya
Şubesi’nin yeni
Başkanı Ahmet
Köseoğlu oldu.
Genel Kurul
sonrası teşekkür
eden Başkan
Köseoğlu, Konya
Yazarlar Birliği’nin
mütevazi ve anlamlı
yürüyüşünün devam
edeceğini vurguladı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Fetullah Arık
yeniden
başkan seçildi
n HABERİ SAYFA 5’TE

Ahmet Köseoğlu

Çobanlar karlı
yolları aşarak
çalışıyorlar
n HABERİ SAYFA 6’DA

10’Lar beğeni topladı

Konya Yenigün
Gazetesi yine bir
ilke imza atarak,
Konya basın tarihi
açısından arşiv
niteliğinde bir yayın
olan 10’Lar Dergisi
10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü
Özel Ekiyle büyük
beğeni topladı.
n HABERİ
SAYFA 3’TE

Konya protokolü dergiyi dikkatle inceledi

Balıklar tezgahta,
tadımlıklar
ızgarada
n HABERİ SAYFA 7’DE

Güven tazeledi

MEDAŞ çalışıyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası
Konya Şubesi 17. Genel Kurul
toplantısı gerçekleştirildi. Tek
liste ile gidilen seçimde mevcut
başkan Saadet Armağan Güleç
Korumaz güven tazeledi.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol
Uçmazbaş, Hadim, Bozkır ve
Taşkent’te kar yağışı nedeniyle
elektrik hatlarında yaşanan
hasarlarla ilgili bölgede yaşanan
mağduriyeti gidermek için ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

n SAYFA 5’TE

n SAYFA 10’DA

Türkiye Noterler Birliği’nin
Ticaret Bakanlığı ile yaptığı
anlaşma ile taşıt alım satımında
‘Güvenli Ödeme Sistemi’nin
kurulması ve işletilmesi konusunda bir çalışma yapılacağını
ifade eden Konya Noter Odası
Başkanı Ali Altıner, projeyle
alışverişlerde paranın güvenli
şekilde hesaba aktarılacağını
söyledi.

Ali Altıner

n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Karatay’ı çok
güzel günler
bekliyor’
n HABERİ SAYFA 10’DA
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Konya Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Gülvezir Korkmaz, “Konya, köklü geçmişinden gelen tarihi ve kültürel değerleri, ekonomik potansiyeli, genç ve dinamik işgücü ile ülkemizin en önemli şehirlerinden birisidir. Bizler Konya GİAD olarak, köklü bir oluşumun temellerini attık” dedi

Köklü bir oluşumun temeli!

Konya Genç İnsanları Derneği
(GİAD) bir otelde düzenlediği program ile Konya’da faaliyet gösteren
yerel ve ulusal basın temsilcileriyle
buluştu. İlk olarak, toplantıya katılan basın mensuplarının 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Korkmaz, daha sonra
kısa adı GİAD olan Konya Genç İş
İnsanları Derneğini anlattı.
‘ÜYELERİMİZ ARASINDA
ETKİLEŞİMİ ARTIRACAĞIZ’
Dernek hakkında bilgi veren
Konya GİAD Başkanı Gülvezir
Korkmaz, “1990’lı yılların başlarında İstanbul, Ankara ve İzmir’de
vücut bulan derneğimiz, genç, dinamik, ülkesini seven, vatanına ve
milletine sevdalı genç iş insanlarını
bir araya getirerek; şehirlerimizin

ve ülkemizin ekonomisine katkıda
bulunmak, iş hayatında yaşanan
sorunların çözümü noktasında aktif
rol almak, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetler gerçekleştirerek
birlik ve beraberliğimizi daha da
güçlendirmek amacıyla Anadolu’da da bir teşkilatlanma sürecine
girmiştir. Genel Başkanlığını Sayın
Erkan Güral’ın yaptığı ve kısa adı
TÜGİK olan Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu çatısı altında
Konya’da faaliyetlerine başlayan
derneğimiz, üyeleri için değer yaratan, güzel şehrimiz ve ülkemizin
gelişimine katkı sağlayan bir sivil
toplum kuruluşu olmayı temel misyon edinerek, ekonomik ve sosyal
hayattaki sinerjiye katkı sunmayı
hedeflemektedir. Üyelerimiz ara-

sında etkin iletişim, etkileşim ve
iş birliğini artırarak, onların çeşitli
ortak hedefler için birlikte hareket
etmelerini sağlamak amaçlarımız
arasındadır” ifadelerini kullandı.
‘ŞEHRİMİZİN VE ÜLKEMİZİN
KALKINMASI İÇİN TOHUMLARI ATTIK’
“Gençlik hızdır, harekettir ve hareketin getirdiği berekettir. Gençlik
hayal kurmanın sınırsız olduğu noktadır. Dolayısıyla biz Genç İş İnsanları olarak öncelikle şehrimizin ve
ülkemizin kalkınması için Konya’da
bir filizin tohumlarını attık” diyen
Korkmaz, ekonomiye, üretimime,
kalkınmaya yeni bir soluk olmak için
bir araya geldiklerine dikkat çekti.
Korkmaz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Konya, köklü geçmişinden gelen
tarihi ve kültürel değerleri, ekono-

mik potansiyeli, genç ve dinamik işgücü ile ülkemizin en önemli şehirlerinden birisidir. Bizler Konya GIAD
olarak, Konya ekonomisine yön veren firmalarımızın genç kuşaklarının
bir araya gelmesiyle köklü bir oluşumun temellerini attık. Çok şükür ki,
derneğimiz çok kısa sürede ciddi bir
teveccühe mazhar olmuş ve yoğun
bir üye kayıt talebiyle karşılaşmıştır.
Bu durum bizim sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. Bu sebeple
öncelikle üyelerimize en iyi şekilde
hizmet etmeye, onların taleplerini
en iyi şekilde cevaplamaya çalışacağız. Üyelerimizin iş hayatındaki
değişikliklerden en kısa zamanda
bilgi sahibi olması amacıyla eğitim
çalışmaları, konferanslar, seminerler düzenlemeye hız vereceğiz. Tabi

ki bunun yanında sosyal faaliyetleri
ve sosyal sorumluluklarımızı da ihmal etmeyeceğiz. Bu doğrultuda siz
değerli basın mensuplarımızla sık
sık bir araya gelmeye özen göstereceğiz” şeklinde konuştu. Gülvezir
Korkmaz başkanlığında Konya İş
İnsanları Derneği Yönetim Kurulu
şu isimlerden oluştu; Gülvezir Korkmaz, Yunus Derebağ, Ramazan Yaşar, Mustafa Yavuz Tezcan, İbrahim
Kayhan, Şakir Dinçer, Fatih Baykara,
Muhammet Şeker, Murat Küçükaladağlı, M.Safa Camcı, Esad Önde,
Nuri Kaymak, Burak Dağlı, Zeki Cihat Poçan, Metin Söyler, Ali Bağcı,
Ali Han Özdemir, Cantürk Karçaaltıncaba, Mehmet Koçak, Taner Çolak, Recep Erol, Uğurhan Kurt.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gülvezir Korkmaz

Araç alım-satımında yeni döneme geçilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Türkiye Noterler
Birliği ikinci el araç satışında ‘Güvenli Ödeme Sistemi’nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendirilecek

Araç alım-satımında ‘Güvenli Sistem’
Araç alım-satımında yeni döneme geçilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Türkiye Noterler Birliği’ni ikinci el araç satışında
‘Güvenli Ödeme Sistemi’nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendirilecek. Bu sistemle satış bedeli ile
aracın mülkiyetinin eş zamanlı olarak devredilebilecek. Ayrıca 6 Nisan
2019’da başlatılan nöbetçi noterlik
uygulaması vatandaştan ilgi gördü.
9 aylık sürede nöbetçi noterliklerde
yaklaşık 600 bin işlem yapıldı. Ayrıca noterlerde kredi kartı ile ödeme 1
Şubat 2020’de başlayacak.
‘PARA GÜVENLİ ŞEKİLDE
HESABA AKTARILACAK’
Türkiye Noterler Birliği’nin Ticaret Bakanlığı ile yaptığı anlaşma ile
taşıt alım satımında ‘Güvenli Ödeme
Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi
konusunda bir çalışma yapılacağını

ifade eden Konya Noter Odası Başkanı Ali Altıner, “Ticaret Bakanlığı
ve Türkiye Noterler Birliği arasında
yapılan çalışmalar ile araç alım satımında para alışverişin daha güvenli
olması, dolandırıcılığın önüne geçmek ve hukuki itilafların azaltılması
amacıyla araç alım ve satımlarında
Güvenli elektronik ödeme sistemini
hayata geçirmeyi planlıyor. Bu konu
ile ilgili çalışmalar sürüyor. Noter
emanet hesabı diye bir hesap düşünülüyor. Bu durum noterlerimizi
yatırılan ve alınan paralarda sıkıntıya
sokacağı için, paranın eksik olması
veya fazla olması. Bunun için bunun
dışında bir yöntem için çalışılıyor. Bu
da daha çok alıcı ve satıcının kendi
bankalarında hesaplarına girerek
referans numarası alarak, satın alınacak aracın plakası, alıcı ve satıcının
TC kimlik numaraları ile bedel girile-

rek bir referans başvurusu alınacak.
Hem alıcı hem de satıcı tarafından.
Bu referans numaraları noterlere
verilecek. Alım ve satım işlemi gerçekleştikten sonra veznede makbuz kesildikten sonra direk satıcının
hesabına o para alım satım bedeli
olarak güvenli bir şekilde alıcının
hesabına aktarılacak. Şuana kadar
noterlerde yapılan tüm işlemler nakit
olarak ödenebilirken, yetiştirebilinirse 1 Şubat itibariyle Kredi Kartı ile
de gerçekleştirilebilecek” ifadelerini
kullandı.
EN FAZLA İŞLEM İKİNCİ
EL ARAÇ ALIM SATIMINDA
6 Nisan’dan bu yana nöbetçi
noterliklerde yapılan 598 bin 872
işlemin büyük çoğunluğunu ikinci
el araç satış, sicil ve tescil işlemleri
oluşturduğunu ifade eden Altıner, “6
Nisan 2019 tarihinde uygulamaya

başlanılan Nöbetçi Noter uygulaması
devam ediyor. Hafta içerisinde çalışan vatandaşların işlerini daha rahat
yapmaları için başlatılan uygulama
sorunsuz bir şekilde devam ediyor.
Nöbetçi noter uygulaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da Cumartesi ve Pazar gününde de devam
ediyor. 9 aylık süre içinde nöbetçi noterlik uygulamasından Türkiye genelinde 600 bin’e yakın başvurmuş
olup, bunun 380-400 bini araç satışı.
80-100 bini araç alım satım vekaleti
oldu. Bu da Cumartesi ve Pazar günü
araç satımının yapıldığını gösteriyor.
Konya’da da Cumartesi ve Pazar
günleri olmak üzere toplamda 600
ile 700 arasında haftalık işlem yapılmakta olup, bu rakam aylık 3 bin. 9
ay içerisinde de 30 bin’e yakın işlem
gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ali Altıner
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Basın tarihi açısından önemli bir kaynak
Konya Yenigün Gazetesi
yine bir ilke imza atarak, Konya basın tarihi açısından arşiv
niteliğinde bir yayın olan 10’Lar
Dergisi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Özel Ekiyle büyük
beğeni topladı. Konya Yenigün
Gazetesi şehrin dinamiklerini
ortaya koyarak, şehrin gelişime
katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu
kapsamda her ay aralıksız farklı
sektörleri ele alan Yenigün Gazetesi 10’Lar Dergisi Ocak ayında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü dolayısı ile gazetecilere
özel sayısıyla çıktı. Yine bir ilke
imza atan Yenigün Gazetesi,
Konya basın tarihine geçen
bir çalışmaya imza atmış oldu.
Arşivlik bir çalışmayla Konya
basınının önemli isimlerine yer
veren Yenigün Gazetesi 10’Lar
Dergisi, büyük bir beğeni topladı. Büyükşehir Belediyesi’nin
10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısı ile basına verdiği özel yemekte dağıtılan dergi, protokol-

den ve basın camiasından tam
not aldı. Konya basın sektöründeki önemli isimlerin yer aldığı
dergide, gazetecilik mesleğinin
önemi ortaya konarken, Konya
basınının da başarısı yansıtılmış
oldu. Dergi önümüzdeki günlerde bayilerde ve abonelere de
dağıtılacak.
KAYNAK NİTELİĞİNDE BİR ESER
Yenigün Gazetesi 10’Lar
Dergisi 10 Ocak Özel Sayısı
ile ilgili bilgiler veren Yenigün
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Abdullah Akif Solak,
ortaya konan çalışmanın Konya
basın tarihi açısından oldukça
önemli olduğunu söyledi. Böyle
bir çalışmanın Konya’da ilk kez
ortaya konduğunu dile getiren
Solak, şöyle devam etti, “Konya basınına baktığımız zaman,
oldukça başarılı bir tabloyu
görmekteyiz. Tarihten aldığı
güçle Konya’nın bugününe ve
yarınına ışık tutacak nitelikte
bir basına sahibiz. Bu anlamda

Konya basını üzerine değerli
akademisyen hocalarımız tarafından birçok çalışma ortaya kondu. Ancak biz Yenigün
Gazetesi olarak “Terzi kendi
söküğünü dikemez” atasözüne
inat, Konya basınını ortaya koyan bir çalışmaya imza atmak

istedik. Akademik araştırmaların dışında ilk kez yapılan bu
çalışma, Konya basının önemli
isimlerini içerisinde barındırıyor. Basın adına önemli işlere
imza atmış ve Hakk’a yürümüş
büyüklerimiz, yaşayan ve basın
sektörüne büyük katkılar sunan

önemli isimlerimiz ile Konya’da
girdiği basın sektörüne, ulusal
anlamda büyük katkılar sunan
değerli isimlerimizin yer aldığı dergimiz, Konya basın tarihi açısından oldukça önemli.
Dergimiz büyük bir beğeni aldı
ve olumlu geri dönüşler oldu.
Dergimize Konya basınında yer
alan tüm isimlere yer vermek
isterdik ancak bu mümkün olmadı. Bu yüzden, dergimizde
yer veremediğimiz çok değerli isimlerden anlayış bekliyor,
dergimizde yer alarak verdikleri
katkılardan dolayı tüm büyüklerime, kardeşlerime teşekkür
ediyoruz. Bu önemli çalışmayı
ortaya koyma vizyonunu sağlayan Yenigün Gazetesi Yönetim
Kurulu Başkanımız Mustafa
Arslan Bey ve tüm Yenigün
ekibine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yenigün ailesi olarak ilklere imza atmaya
devam edeceğiz.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla şehir genelinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını biraraya getirdi. Konya basınından övgüyle bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya medyasının lokomotif olduğunu vurguladı

‘Konya medyası lokomotiftir’
Konya Büyükşehir Belediyesi,
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla şehir genelinde faaliyet
gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını
bir araya getirdi. Selçuklu Kongre
Merkezi’nde düzenlenen programa
AK Parti Konya Milletvekili Gülay
Samancı, AK Parti Konya İl Başkanı
Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet
Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube Başkanı
Murat Dönmez ile çok sayıda basın
mensubu katıldı. Gerçekleştirilen
programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, gazeteciliğin bilgi, kültür, yetenek, sosyallik ve aktivite gerektiren zor iş bir meslek olduğunu ifade
ederek, olağan dışı ve farklı olanın
haber değeri kazandığı bir dünyada
tutunabilmenin kolay olmadığına
dikkat çekti.
‘KONYAMIZ KÖKLÜ BİR
BASIN GEÇMİŞİNE SAHİP’
Türkiye’de güçlü ve zengin bir
medya çeşitliliği bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, konuşmasını şu
sözlerle sürdürdü: “İnternet medyasıyla birlikte bu çeşitliliğin daha da
arttığını görüyoruz. Konya’mız da
köklü bir basın geçmişine sahip.
Şehrimiz medyası değişen şartlar ve
gelişen teknolojiye zamanında ayak
uydurmasını bilmiş ve hep gelişerek
günümüze kadar ulaşmıştır. Gazeteleri, dergileri, radyoları, televizyonları ve internet haber siteleriyle Konya
medyası ülkemiz yerel medyasının
da lokomotifidir. Konya’da her dönem basın etik kurallarına uyulan

Uğur İbrahim Altay

Gülay Samancı

bir medya yapılanması söz konusu
olmuştur. Her Konyalı gibi Konya’da
görev yapan gazeteciler de devletini,
milletini, vatanını ve şehrini seven
insanlardır. Konya’nın medyasının
etik kurallara uyma konusunda gösterdiği hassasiyet ve ilkeli duruşu
tüm Türkiye’ye örnektir. Bu yönüyle Konya’mızdaki tüm basın-yayın
kuruluşlarına teşekkür ediyorum.
Hayatlarını devletine, milletine, şehrine ve mesleğine adayıp aramızdan
ayrılan duayen gazetecilerimize Allah’tan rahmet diliyor, bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü’nü kutluyorum”
dedi.
SAĞLIK, AFİYET, HUZURLU BİR
ÇALIŞMA ORTAMI DİLİYORUM
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan
Angı, “Geçmişten bugüne bu şehirde büyük emekler vermiş ama aramızda olmayan tüm büyüklerimizi
rahmetle anıyorum. Şu anda birlikte
olduğumuz gazetecilere de Cenabı
Hak’tan sağlık, afiyet, huzurlu bir
çalışma ortamı diliyorum” ifadelerine yer verdi.
GERÇEKLERİN AKTARIL
MASINDA HER BİRİNİZİN OLDUKÇA
KIYMETLİ EMEKLERİ VAR
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ise, kendilerini gazetecilerle buluşturma fırsatı veren
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay’a teşekkür ederek,

Hasan Angı

“Kamuoyunun
bilgilendirmesinde ve kamuoyuna gerçeklerin aktarılmasında her birinizin oldukça
önemli, kıymetli emekleri var. Bu
yönüyle oldukça hassas bir mesleği
icra ediyorsunuz. 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü’nüzü tebrik ederim” dedi.
‘GAZETELERİN VE
TELEVİZYONLARIN SIKINTILI BÜYÜK’
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir ise programda
yaptığı konuşmada, “Her yıl olduğu
gibi bu yıl da biz basın emekçilerini
unutmayarak bir araya getiren Bü-

Ahmet Pekyatırmacı

Hasan Kılca

yükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Uğur İbrahim Altay’a çok teşekkür
ederken, bütün çalışan gazeteci
arkadaşlarımın gününü kutlarım.
Çalışan Gazeteciler Gününü bugün
10 Ocak olarak bizler kutluyoruz.
Bayram olarak başlayan, daha sonra
gün olarak devam eden 10 Ocak’la
ilgili olarak söyleyeceklerimiz var.
Çalışanların olması, bunların haklarının savunulması için öncelikle
meslektaşlarımızı çalıştıran kurumlarımızın da ayakta durması lazım.
Son ekonomik sıkıntılar ile birlikte
kurumlarımızın ciddi sıkıntı içerisin-

Mustafa Kavuş

Sefa Özdemir

de olduğunu biliyoruz. Bunun sonucu olarak 2019 yılında 5 ilçemizde,
Konya’da 11 gazete 3 gazeteyi satın
alarak gazete sayısının azaltılmasını
ve diğer gazetelerin sürdürülebilirliğine katkı sağladı. Yine bu süreçte
icra- iflas kanunu ile ilgili mücadelede Milletvekilimiz Gülay Samancı
hanımefendiye teşekkür ederiz. Gazetelerimizin ve televizyonlarımızın
sıkıntıları çok büyük. Çalışan arkadaşlarımızın en büyük sıkıntısı ise
basın kartları ile ilgili sorun. Basın
Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü döneminde basın kartları ile ilgili

Murat Dönmez

konuya ulaşmamız biraz daha kolay
ve sorunların çözümü biraz daha
iyiydi. Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığının kurulması ile birlikte
basın kartların değişim süreci bazı
arkadaşlarımızın bir yılı aşkın süredir
gelmiyor. Birçok arkadaşımız kartı
iptal ediliyor, bilgi almaktan zorlanılıyor. Bu sorunların çözümünde
bizlere destek verilmesi kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bütün çalışan
gazeteciler gününü kutlayarak, “En
zor şartlarda görevinizi yapmak için
gayret ediyorsunuz. Bu çerçevede
yapılan işin çok önemli olduğunu
düşünüyorum” dedi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan
Kılca, ahirete intikal eden gazetecilere Allah’tan rahmet dilerken, bütün
çalışan gazetecilerin gününü tebrik
etti.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Dünyada bir yıl içinde
kendisine ait üç günü olan tek bir
meslek var; o da gazetecilik. Her
yıl üç defa tebrikleşiyoruz. Bu da
herhalde mesleğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hepinizin
gününü kutlarım” şeklinde konuştu. Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD) Konya Şube Başkanı Murat
Dönmez, her geçen gün çalışan gazetecilerin sayısının artmasını diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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TYB Konya Şubesi’nin yeni Başkanı Ahmet Köseoğlu oldu. Genel Kurul sonrası teşekkür eden Başkan Köseoğlu, Konya Yazarlar Birliği’nin mütevazi ve anlamlı
yürüyüşünün devam edeceğini, Türkiye’nin insanına iyiyi, güzeli, hayrı, kültürel sanatsal ve edebi programlar içerisinde sunmayı vazife bildiklerini vurguladı

TYB’de yeni Başkan Köseoğlu
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu, 11 Ocak 2020 tarihinde
Kılıçarslan Konferans Salonunda
gerçekleştirildi.
Şube Başkanlığı görevini yürütmekte olan ve akademik çalışmalarındaki yoğunluk sebebiyle
başkanlık vazifesinden ayrılan
Prof. Dr. Hayri Erten, görevi eski
TYB Konya Şube başkanlarından
Ahmet Köseoğlu’na devretti.
Ahmet Köseoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu listesi, genel
kurula tek liste olarak girdi.
Genel Kurulda teşekkür ve
veda konuşması yapan Prof. Dr.
Hayri Erten, dört yıllık başkanlığı
döneminde 150 etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Türkiye Yazarlar Birliğinin misyonu;
dinî ve millî değerlerimize bağlı
kalarak edebî değerlerimizi ve
kültürümüzü gelecek nesillere
aktarmak, gündeme taşımak,
unutturmamak ve halkımızı bu
konularda bilinçlendirmek, daha
ileriye, istikbale doğru en güzel
şekilde yürümeyi sağlamaktır.
İdeolojiden ve siyasetten uzak,
herkesi kucaklayan, bilimsel çerçevede gerçekleri ortaya koymaya çalışan bir bakış açısına sahibiz.” dedi.
Konya Milletvekili Tahir Akyürek de yaptığı konuşmada 20
yılı aşkın bir zamandır Türkiye
Yazarlar Birliği Konya Şubesinin şehrin kültürüne çok büyük
katkılar sunduğunu belirterek,
kültür ve sanat faaliyetlerinin
medeniyetimize sunmuş olduğu
katkılara dikkat çekerek sloganlarının “Konya’yı geçmişi kadar
görkemli ve başarılı bir geleceğe
taşımak” olduğunu ve bunu kısmen Alaaddin ve Kültürpak civarında gerçekleştirdiklerini; yeni
başkanların da bu çalışmalara
devam edeceklerini söyledi. Prof.
Dr. Hayri Erten’in son 4 yılda çok
önemli ve kıymetli çalışmaların
altına imza attığını söyleyerek
Prof. Dr. Hayri Erten’e teşekkürlerini iletti; yeni başkan Ahmet
Köseoğlu’nu da tebrik ederek
çalışmalarında başarılar diledi.
Türkiye
Yazarlar
Birliği
Onursal Başkanı Mehmet Doğan
da yaptığı konuşmada Konya Şubesinin yaptığı faaliyetlerle ülke
genelinde hep örnek gösterildiğini söyleyerek emeği geçen
herkese teşekkürlerini iletti.
Daha önce de şube başkanlığı
görevinde bulunan Ahmet Köse-

Tahir Akyürek

Mehmet Doğan

Hayri Ertem

Ahmet Köseoğlu

oğlu’nun çok çalışkan ve gayretli
bir yapıda olduğunu vurgulayan
Doğan, daha önce başkanlık vazifesini yürüten herkese ve özellikle Prof. Dr. Hayri Erten’e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Nazmi Zengin, Eği-

timci-Yazar Duran Çetin ve Konya Bölge Yazma Eserler Müdürü Bekir Şahin’in Divan Kurulu
üyeleri olarak seçilmelerinden
sonra yapılan oylamada oy birliği
ile kabul gören ve yönetim kurulu adına teşekkür konuşması

yapan Ahmet Köseoğlu da Türkiye Yazarlar Birliğinin kendileri
ve Konya kültür sanat dünyası
için çok büyük kıymet ifade ettiğini belirtti. Buradaki başkanlığı
“baş hizmetçilik” olarak niteleyen Köseoğlu, Konya Milletvekili

ve eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve
Türkiye Yazarlar Birliği Onursal
Başkanı Mehmet Doğan başta
olmak üzere genel kurula katılım
gösteren herkese teşekkürlerini
iletti.

Daha sonra Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve Türkiye
Yazarlar Birliği Onursal Başkanı
D. Mehmet Doğan tarafından
Prof. Dr. Hayri Erten’e yapmış
olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.
Yeni yönetim ve denetim
kurulu asil ve yedek üyeleri şu
isimlerden oluştu: Asil üyeler:
Ahmet Köseoğlu, Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Doç. Dr. Ahmet Akman, Duran Çetin, Vural Kaya,
Hüzeyme Koçak, Atilla Yaramış,
Melahat Ürkmez ve Saffet Yurtsever.
Yedek üyeler: Muhammet
Acıyan, Hasan Coşar, Ahmet
Aka, Hatice Hilal Seyhan, Şener
İşleyen, Ali Işık, Hasan Bayraktar, Zeki Oğuz ve Sadık Gökçe.
Denetim Kurulu asil üyeler:
Prof. Dr. Nazmi Zengin, Prof. Dr.
Ahmet Kazım Ürün ve Salih Sedat Ersöz. Yedek üyeler: Bedir
Köseoğlu, Mustafa Güden ve Zafer Karakuş.
13.Genel Kurul’da oy birliğiyle başkan seçilen Ahmet Köseoğlu bir teşekkür konuşması
yaparak Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesinin yaklaşık 20
yıldır yıllık faaliyet takvimini yıl
başında ilan edip programlarını
aksatmadan başarılı bir şekilde
yürüten yegane sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Konya
Yazarlar Birliği’nin mütevazi ve
anlamlı yürüyüşünün devam
edeceğini özel de Konya’nın genelde Türkiye’nin insanına iyiyi,
güzeli, hayrı, kültürel sanatsal
ve edebi programlar ve faaliyetler içerisinde sunmayı vazife bildiklerini vurguladı. Köseoğlu,
Kuruluşundan bu yana Konya Yazarlar Birliğinin içerisinde
bulunduğunu ve şehrimiz de çok
değerli programlar yapıldığını
bundan dolayı önceki dönemlerdeki başkan ve yönetim üyelerine teşekkür etti.
Genel Kurula Tahir Akyürek
ve Mehmet Doğan’ın yanı sıra
TYB Konya Şubesi eski dönem
şube başkanları, Karatay Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Kaçar, Selçuklu Belediyesi Başkan
Yardımcısı Ali Düz, Meram Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Konya Gazeteciler
Başkanı Sefa Özdemir, Selçukya
Derneği Başkanı Fatma Polat,
akademisyenler, kültür adamları, şair ve yazarlar katıldı.
n HABER MERKEZİ
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Konya Şubesi 17. Genel Kurul toplantısı
gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Saadet Armağan Güleç Korumaz güven tazeledi

Korumaz güven tazeledi
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası
Konya Şubesi 17. Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Cumartesi
günü Konya Ticaret Odası Konferans
Salonu’nda yapılan genel kurul ardından Pazar günü Mimarlar Odası
Konya Şubesinde seçimler gerçekleştirildi. Gerçekleştiren seçimlere mimarlar yoğun ilgi gösterdi. Tek liste
ile gidilen seçimde mevcut başkan
Saadet Armağan Güleç Korumaz güven tazeledi.
‘GÖREV SÜREMİZ BOYUNCA
ŞEHRİMİZİN VE MESLEĞİMİZİN
SORUNLARINI AKTARDIK’
Gerçekleştiren genel kurulda konuşan Mimarlar Odası Konya Şube
Başkanı Saadet Armağan Güleç Korumaz iki yıl önce aldıkları sorumluluk ile çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Çatalhöyük’ten
bu yana birçok medeniyetin izlerini
taşıyan, Selçuklu Başkenti ve hoşgörünün merkezi Konya’da Mimarlar
Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu
üyeleri olarak aldığımız sorumluluğun farkındalığı ve bilinciyle çalışarak
geçirdiğimiz iki yılı geride bırakmanın haklı gururunu yaşamaktayız.
Geçen bu iki yıl süresince, şehrimize
gönülden hizmet edebilme mecrası olarak gördüğümüz ve büyük bir
özveriyle, emekle katkı koymaya çalıştığımız kurumumuza en ufak bir

değer katabilmenin çabası içerisinde
olduk. Bu çabada bizlerle olan tüm
üye ve öğrencilerimize Yönetim Kurulumuz olarak gönülden şükran ve
teşekkürlerimizi sunarız. Mimarlar
Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri olarak aldığımız her türlü
karar ve uygulamamızda temel hedefimiz, mesleğin ve şehrin menfaati
oldu. Mesleğimiz için, şehrimiz için
faydalı olduğunu düşündüğümüz her
projede yer almaya, katkı koymaya
çabaladık. Yaşadığımız şehri önemseyerek ve hissederek, doğrular için
önerilerde bulunduk. Kurum olarak
gerek verdiğimiz demeçlerle, gerek katıldığımız toplantılarla, gerek
hazırladığımız raporlarla görüş ve
önerilimizi ilgili mecralara sunduk.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yerel
yönetimlerle ve Sivil Toplum Kuruluşları’yla ortak komisyonlar kurduk.

Bu komisyonlarda hem şehrin sorunlarını hem de mesleki alandaki eksiklikleri yazılı hale getirdik ve ilgililere
ilettik” ifadelerini kullandı.
‘PROGRAMLARIMIZI MESLEĞİMİZE
KATKI SUNMAK İÇİN DÜZENLEDİK’
Her etkinliklerini üyeler ile bir
araya gelme gayesiyle ve mesleğimize katkı koyabilme amacıyla düzenlediklerini ifade eden korumaz, “Üyelerimizden aldığımız güç ve destekle
çalışmalarımıza yön verdik. Odamız
bünyesinde kurduğumuz komisyonlarda gönüllü ve aktif biçimde çalışan
üyelerimize gönülden bir teşekkürü
borç biliriz. Gerçekleştirdiğimiz komisyon çalışmalarında, üyelerimizin
mesleki anlamda sıkıntı çektiği konuları masaya yatırdık. Yönetmelik,
şantiye şefliği, imza yetkileri, müteahhitlik yasası, İmar Barışı gibi
kentin ve ülkenin gündeminde yer

Saadet Armağan Güleç Korumaz

alan önemli konularla ilgili raporlar
hazırladık ve yerel yönetimler ve Bakanlıklara kadar bu çalışmaları ilettik.
Gerek serbest gerek ücretli gerek de
kamuda çalışan meslektaşlarımızın
sorunlarına karşı maksimum hassasiyet ve duyarlılıkla yaklaşmaya ve
çözüm üretmeye çalıştık. Oda olarak
ilişkilerimizi yerelle sınırlı tutmadık,

uluslararası kurumlarla da işbirliği
içerisinde olduk, etkinlikler düzenledik. TİKA ve Hollanda Büyükelçiliği
ile ortak projelerimiz oldu. Ve Hollanda Büyükelçiliği yeni bir projede tekrar birlikte çalışmak istediklerini belirttiler. Şuan yeni bir proje üzerinde
çalışmaktayız. Her etkinliğimizi üyelerimizle bir araya gelme gayesiyle ve
mesleğimize katkı koyabilme amacıyla düzenledik. Sizlerden aldığımız
güç, azmimizi arttırarak bu meşakkatli yola devam etmemizi sağladı.
Sizlerle birlikte olmak bize her zaman
keyif ve güç verdi” şeklinde konuştu.
‘YÖNETMELİKLER
ŞARTLARI ZORLUYOR’
Sürekli değişen yönetmelikler
mesleği uygulama şartlarını daha
da zor hale getirmekte olduğuna
dikkat çeken Korumaz, “Son yıllarda mesleki haklarımıza ilişkin

yapılan düzenlemeler ve var olan
güvenceler yetersiz kalmakta, kurumsallaşmamış ve sürekli değişen
yönetmelikler mesleğimizin uygulama şartlarını daha da zor hale getirmektedir. Haksız rekabet, çalışma
koşullarındaki yetersizlik, ülkemizin genelinde var olan ve en çok da
sektörümüzü etkileyen ekonomik
durum ve bu ortamda yerine getirmeye çabaladığımız mimarlık mesleğimizde hem uygulamada hem
de yasal anlamda yaşanılan eksik
ve yanlışlar, mesleğimizi çıkmaza sürüklemektedir. Sürekli açılan
mimarlık okulları, her yıl sayısı artan kontenjanlar, sahte diploma ile
mimarlık hizmeti vermeye çalışanlar, yasal olarak Mimarlık Meslek
Yasası’nın olmayışı, ülke genelinde
benimsenmiş bir Mimarlık Politikası eksikliği gibi temel sorunlar
hala çözülmeyi beklemektedir” diye
konuştu. Saadet Armağan Güleç
Korumaz başkanlığında Mimarlar
Odası yönetimi şu isimlerden oluştu; Ahmet Övet, Ali Babaoğlu, Mümine Feyza Yarar, Muhammet Şerif
Öncü, Gökhan Becerik, Muharrem
Erhan Öncan. Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri Dilara Aytürk Tulukcu,
Cüneyt İnan, Ali Çelik, Aliye Temizci, Hilal Şahin, Seda Karakurt, Muhammet Serdar Yalman.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yeniden Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı seçilen Prof. Dr. Fetullah Arık, mesleğin önemine dikkat çekti.
Arık, “Jeoloji Mühendisliği üç boyutun ötesinde zamanı da kapsayan dört, hatta çok boyutlu bir meslektir” dedi

‘Çok boyutlu bir mesleğimiz var’
Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi’nde Genel Kurul heyecanı
yaşandı. İnşaat Mühendisleri Odası
Konya Şubesi binasında düzenlenen 11. Dönem Olağan Genel Kuruluna oda üyeleri, Genel Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. İMO
binasında yapılan seçime tek aday
olarak giren mevcut Başkan Prof.
Dr. Fetullah Arık tekrar başkanlığa
seçildi.
‘JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK
BOYUTLU BİR MESLEKTİR’
Jeoloji Mühendisliği mesleğinin çok boyutlu bir meslek olduğunu ifade eden Jeoloji Mühendisleri
Odası Konya Şube Başkanı Prof.
Dr. Fetullah Arık, “Temel bir bilim
dalı olan Jeolojinin asıl konusu tabiat olup şimdilik bilindiği kadarıyla
canlı yaşamına imkân sağlayan tek
gezegen olan dünyamızla birlikte,
içinde bulunduğumuz güneş sistemine, atomdan evrenin ücra köşelerine kadar geçmişte meydana

gelen olaylardan elde ettiği ipuçlarından yararlanarak gelecekte neler
olabileceğini tasarlamaktır. Jeoloji
Biliminin en önemli uygulama alanı olan Jeoloji Mühendisliği ise bir
yandan ülke mekânsal strateji planlarından başlayarak yerleşmelerin
imar planları için veri üretmek öte
yandan yapı temellerinin oturduğu
parselin jeolojik-jeoteknik özellik-

lerini belirleyerek güvenli yerleşim
alanları ve yapılaşma için gerekli
araştırmaları yapmaktadır. Konutlardan sanayi ve kamu binalarına,
barajlardan tünellere, karayollarından havaalanlarına kadar yapı temellerinin yanısıra ve bu yapıların
inşasında kullanılacak doğal yapı
malzemelerinin araştırılması da jeolojinin ana konularıdır. Sanayi ve

enerji sektörleri için temel hammaddeler olan metalik maden, endüstriyel hammadde, enerji hammaddeleri (jeotermal, petrol, doğal
gaz, kömür, radyoaktif hammaddeler, bor vb), değerli ve yarı değerli
taşlar ile diğer doğal kaynakların
aranması ve insanlığın hizmetine
sunulması da Jeoloji Mühendisliğinin temel faaliyet alanlarıdır. Canlı

yaşamının en temel ihtiyacı olan su
ve hidrolik enerji araştırmaları da
doğrudan Jeoloji mühendisliğinin
uygulama alanlarıdır. Kuşkusuz anılan bu doğal kaynakların aranması,
bulunması ve bu kaynakların kullanımı esnasında ve sonrasında çevre
ile barışık ve kamu yararını gözeten
yaklaşım en temel ilkemizdir. Jeoloji Mühendisliği; doğal kaynakların

nelerden (?), nasıl (?) oluştuğunu,
nereden (?), nasıl (?) geldiğini; bu
şekilde hoyratça, hesapsızca kullanarak ve kirleterek kullanmaya devam edersek ne zamana (?) kadar
yeteceğini düşünür. Dolayısıyla Jeoloji Mühendisliği yaptığı bütün çalışmalarda diğer mühendislik disiplinlerinden farklı olarak; üç boyutun
ötesinde zamanı da kapsayan dört,
hatta mekânda değişim ve tabiatın sunacağı sürprizleri de hesaba
katmak zorunda olan çok boyutlu
bir meslektir” diye konuştu. Prof.
Dr. Fetullah Arık başkanlığında
Jeoloji Mühendisleri Odası Konya
Şubesi şu isimlerden oluştu; Şükrü
Arslan, Mustafa Korkmaz, A. Fatih
Özerdem, Şükrü Yavuz Pınarkara,
Buğra Sucu, Şenol Çaylak. Yönetim
Kurulu Yedek: Tahsin Yaldız, Salih
Koyuncu, Derya Cantekinler, Feyza Uysal, Şerafettin Güçlü, Mustafa
Asım Tekin, Canan Erarslan.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Katil zanlısı, psikolojik tedavi görmemiş
Konya’da platonik aşık olduğu
komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba
Sarı’yı (18) tabancayla vurarak öldüren, anneleri Hacer Sarı’yı (51)
da yaralayan Muzaffer Canpolat’ın
(53) psikolojik tedavi görmediği ortaya çıktı. İlk duruşmadaki
savunmasında, psikolojik tedavi
gördüğünü ileri süren Canpolat’ın
hastaneye bir kez muayene için
gittiği, tedavi görmediği belirlendi.
Olay, geçtiğimiz yıl 27 Haziran günü Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak’taki
apartmanda meydana geldi. 2014
yılında Hollanda’dan kesin dönüş
yapan ve eşinden ayrı olduğu için
yalnız yaşayan Muzaffer Canpolat,
karşı komşusu Burhanettin Sarı’nın evden ayrıldığını görünce,
eline aldığı tabancasını arkasına
gizleyip, evden çıktı. Ayakkabı
atölyesinde çalışan 3 çocuk babası Canpolat, kapıda bekleyen
Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve
Tuğba’nın yanına gitti. İddiaya
göre, ‘’Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim’’ diyen Canpolat’a, Hacer Sarı
‘’Bizim, sizinle konuşacağımız bir
şey yok’’ yanıtını verdi. Bu sırada

kendilerine yaklaşan Canpolat’ı
itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı’yı
başından vurdu. Bunun üzerine
Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin
içine kaçtı. Kardeşlerin arkasından
içeri giren Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona
saklanan Tuğba Sarı’ya da tabancayla ateş etti. Sonra da yakındaki
polis merkezine giderek, teslim
oldu.
‘BEN EVDEYKEN DEĞİŞİK
ÖKSÜRÜYORDU’
Mahkemeye sunulan iddianamede, sanığın, genç kızın öksürük
ve hareketlerinden kendisine yönelik anlamlar çıkardığı ve deği-

şik duygular beslediği anlatılarak,
Muzaffer Canpolat’ın şu sözlerine
yer verildi: “Tuğba ve Şeyma’yı
çocukluklarından beri tanırım.
Şeyma’nın bana karşı hareketlerinden dolayı değişik duygular içerisine girdim.
Şeyma ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu. Şeyma
benimle iletişim kurmak için bu
şekilde öksürüyordu. Onların
evinden benim evimin duvarına
vurma gibi sesler geliyordu. Bir
gün balkonda sigara içerken Şeyma’nın aşağıya gittiğini gördüm.
Balkona el işarete yaptığını, bu
el işaretinden Şeyma’nın benimle konuşmak istediğini anladım.

Ben de aşağıya indim. Şeyma ile
dolmuş durağında karşılaştık. Şeyma’nın beni beklediğini hissettim.
Şeyma bilerek, dolmuşa binmedi.
Bu sırada Hacer evden çıkarak,
Şeyma ile konuşmama fırsat vermedi. Fırsatım olsaydı Şeyma’ya
onu sevdiğimi söyleyecektim. Bir
süre sonra Şeyma’nın babası Burhanettin bana, Şeyma’yı neden
takip ettiğimi sordu. Aramızda
tartışma çıktı. Sarı ailesinin, nasıl
olduğunu bilmiyorum ama evime
girdiklerini hissediyorum. Tuvaletin içerisinde ve lavabonun altına
sarı bir şeyler dökülmüş. Yatak
odasında da bayan parfümü gördüm.”

HACER’İ VURDUĞUM
İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM
Şeyma ve Tuğba Sarı’yı öldürdüğü için pişman olduğunu, Hacer
Sarı’yı vurduğu için ise pişmanlık
duymadığını belirten Canpolat,
“Şeyma’nın nişanlı olduğunu karakolda öğrendim. Nişanlı olduğunu bilseydim, hayatımdan silerdim. Şeyma’nın egosunu tatmin
etmek için bu şekilde bana davrandığını sandım. Şeyma’nın beni
sevdiğini babasının da bu durumu
engellediğini sandım. Şeyma’nın
beni sevdiği için okula ara verdiğini düşündüm” dedi.
BENİ DİNLİYORLARDI
Konya 1’inci Ağır Ceza Mah-

kemesi’nde görülen ilk duruşmada ise tutuklu sanık Muzaffer
Canpolat, “Şeyma ve ailesi beni
dinliyorlardı. Evime girip çıkıyorlardı. Ben de bu durumu Şeyma’ya sormak amacıyla konuşmak
istediğimi söyledim. Yanıma tabancamı da almıştım. Tabancamı
yanıma almamın sebebi Hacer
Sarı ve kızlarının tavırlarına göre
hareket etmekti. Tuba ve Şeyma
içeri girdiler. Hacer’e konuşmak
istediğimi söyledim. O da beni
itekledi. Daha sonra neler oldu hatırlamıyorum. Pişmanım. Bu olaydan önce Selçuk Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde psikolojik
tedavi gördüm” şeklinde konuştu.
PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRMEMİŞ
Duruşma sonunda mahkeme
heyeti, Canpolat’ın psikolojik tedavi görüp görmediğinin araştırılmasına karar verdi. Karar doğrultusunda yapılan incelemede,
Canpolat’ın Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi psikiyatri
servisine bir kez muayene olmak
için gittiği, uzun süreli psikolojik
tedavi görmediği tespit edildi. Muzaffer Canpolat, önümüzdeki günlerde ikinci kez hakim karşısına
çıkacak.n DHA

Beyşehir ilçesindeki çobanlar, suların donduğu ve elektriğin kesildiği yaylalardaki
zorlu kış şartlarına rağmen hayvan sürülerinin bakımına devam ediyor

Ateşe döktüğü
tiner kendini yaktı
Karatay ilçesinde, iş yerinde
çalışan yabancı uyruklu bir kişi,
teneke içinde yanan ateşe tiner
dökünce kendisi yanarak ağır yaralandı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye
yansıdı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi
Çakmak Mahallesi’nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, iş yerinde işçi olarak çalışan
Angola uyruklu Josef isimli bir kişi,
mesai arkadaşı ile kovanın içinde
yanan ateşin çevresinde ısındıkları sırada Josef ateşin başından
ayrıldı. Elinde tiner ile gelen Josef,
tenekedeki ateşin büyümesi için tiner döktü. Bir anda parlayan alevler tenekenin başında oturan işçi
ile Josef’i kıyafetlerini tutuşturdu.
Diğer işçi kendini kenara atarak

eliyle kıyafetindeki ateşi söndürürken, yabancı uyruklu işçi alevlerin
arasında kaldı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kıyafetleri alevler içerisinde tenekenin başında
ayrılan Josef’in üzerindeki alevleri
çevredekiler söndürdü. 112 Acil
Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk
edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görüntülerde, iki çalışanın tenekedeki ateşin başında oturduğu
sırada Josef isimli yabancı uyruklu
iş yeri çalışanı ateşe tiner dökmeye çalışıyor ve tinerin alev alması
sonucu çalışanın elbisesinin alev
aldığı görülüyor. n İHA

Çobanlar karlı yolları
aşarak çalışıyorlar
Beyşehir ilçesindeki yaylalarda
besicilikle uğraşan çobanlar, soğuk
havanın getirdiği zorlu koşullarda
hayvan sürülerine bakıyor. Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden İç Anadolu Bölgesi’nin soğuk
kesimleri olarak bilinen yaylalardaki
besicilerin günlük yaşamları kış aylarının gelmesiyle daha da zorlaştı.
Beyşehir ilçesindeki 2 bin metreyi
aşan yüksekliklerde bulunan dağ
köyleri ve yaylalardaki kar kalınlığı bir metreye yaklaşıyor. Hava
sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın
altında 10 derece ölçüldüğü bölgede
bazı yolların kar nedeniyle ulaşıma
kapanması, hayvancılıkla uğraşan
çobanların günlük yaşamlarını da
etkiliyor. Bölgede bulunan yaklaşık
10 bin küçükbaş, 3 bin büyükbaş
hayvanın günlük bakımlarını üstlenen çobanların çilesi sabahın ilk
saatlerinde başlayarak gün batımına
kadar sürüyor.
Zaman zaman etkili olan kar
yağışı ve tipiye aldırış etmeden sürüleriyle kışı dağlarda geçirecek çobanların çilesi, suların donmasıyla
bir kat daha artıyor. Çoğu zaman
olumsuz hava şartları nedeniyle
elektriğin de verilemediği bölgelerdeki çobanlar, gün içinde hayvanları
yaylalardan donmayan alanlara su
içirmeye götürüyor. Sarp kayalıklara
ve kar yağışına rağmen hayvanları

suyla kavuşturmak için uğraşan çobanların tek tesellisi ise akşam saatlerinde yeniden ağıllara dönülmesi.
“HAYAT BUNDAN İBARET, YILMADAN
DEVAM EDİYORUZ”
Bölgede çobanlık yapan Afganistan uyruklu Ebu Muhammed Rasidova, bulundukları alanda elektriğin
olmadığını, hayvanları her gün su
yataklarına götürmek zorunda kaldığını söyledi. Tüm olumsuzluklara

rağmen yaylada hayvanlarla baş
başa kalmanın mutluluk verici olduğunu anlatan Rasidova, gün içindeki
yorgunluklarını akşam saatlerinde
dinlenerek attıklarını belirtti. Bölgede hem besicilik hem de çobanlık
yapan Ümit Eren de bu işin ekmek
tekneleri olduğunu dile getirerek,
“Kış çok ağır geçiyor. Havalar çok
soğuk. Sular donmuş durumda.
İçme suyumuz dahi yok. Kar ve tipi

nedeniyle elektrik direkleri kırıldığından bölgeye elektrik de verilemiyor. Hayvanlarımızı her kış olduğu
gibi donmayan su yataklarına götürmek zorundayız. Hayat bundan
ibaret, yılmadan devam ediyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Yıllardır bu şartlarda çalıştıklarını ifade eden Eren, koyun, kuzu ve
keçilere gözü gibi baktığını sözlerine
ekledi. n AA
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Hamile kadına kuryelik yaptırmışlar!
Seydişehir ilçesinde uyuşturucu
kuryeliği yapan 8 aylık hamile Alime Ç. (23) ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında
Antalya yolu üzerinde bulunan Marangozlar Kavşağı’nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Alime Ç., Ali Erkan B.
(47) ve Murat K.’nin (33) üzerinde
arama yapan polis 121 gram eroin

ile 8 uyuşturucu hap ele geçirdi. Eşinin de uyuşturucu ticareti yapmak
suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen 8 aylık hamile Alime Ç.’nin
kuryelik yaptığı, diğer şüphelilerin
kadına, ‘Sen kadın olduğun için polis seni aramaz. Sen bize yardımcı
olursan biz de sana bakarız’ dedikleri, kadının da bu teklifi kabul ettiği
öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki
sorgusunun sürdüğü belirtildi.n DHA
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Balıklar tezgahta, tadımlıklar ızgarada
Konya’da çeşit çeşit balıklar
tezgahları süslüyor. Balık bolluğu
vatandaşları da memnun ederken,
bazı balıkçıklar tezgahının önüne
koyduğu ızgarada balık pişirerek,
satmadan önce müşterilerine ikram ediyor.
Konya’da geçtiğimiz hafta kilosu 30 liradan satılan hamsi bu hafta 20 liradan satılıyor. Hamsinin
fiyatının gelecek hafta ise 10 liraya
kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Tezgahlarda durum böyleyken,
balık halinde balıkların satılabilmesi için değişik yöntem izleyen
satıcılar dikkat çekiyor. Konya’da
45 yıldır balıkçılık yapan 56 yaşındaki Hasan Çelikkollu, ekmek
teknesi olan tezgahının önüne
koyduğu ızgara ile balıkları pişirerek, alışverişe gelen vatandaşlara
ikram ediyor. Bu sayede balık almaya gelen vatandaşlar tadına bakarak balığını alıyor.
“BALIĞI TATTIRIYORUZ, MEMNUN
KALIYOR VE ALIYOR”
Gelen vatandaşlara balığın
tazeliğini gösterdiklerini ve ikram ettiklerini söyleyen Hasan
Çelikkollu, “Hangi balığı alacaksa
onu pişiriyoruz, tadına bakıyor ve
memnuniyetle alıp gidiyor. Vatandaşların hepsi memnun. En azından balığın taze olduğunu biliyor.

Vatandaşımız da memnun. Konya’da balık kültürü yok deniliyor
ama şimdi yavaş yavaş vatandaşlar da bilinçlenmeye başladı. Biz
de böyle pişirip ikram ederek mesela yemediği balığı tattırıyoruz,
memnun kalıyor ve alıyor. Yani bir
yönden de kültürü genişletiyoruz”
dedi.
“HAFTAYA 10-15 LİRAYA
DÜŞER HAMSİ”
Hamsinin tezgahlara dönmesiyle vatandaşların ve balıkçı camiasının yüzünün güldüğünü dile
getiren Çelikkollu, vatandaşların
bundan sonra taze ve daha ucuz
hamsi yiyeceğini belirtti. Çelikkollu, “Hava şartlarından dolayı
Gürcistan’a gitmişti hamsi. Şu

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyeye ait kütüphanelerden en fazla kitabı alarak okuyanlara sürpriz
ödüller takdim etti. Kavuş, okumaya verdikleri değerle en güzel şekilde örnek olan ödül sahiplerine teşekkür etti

Okuyarak örnek oldular

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyeye ait 5 ayrı
kütüphaneden en fazla kitap okuyanları sürpriz yaparak ödüllendirdi. Ödüllerin bir yarışma düzenlenmeden kendiliğinden oluşmasının
samimi bir hava oluşturduğunu
belirten Başkan Mustafa Kavuş, çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere üç
farklı bölümde yapılan değerlendirmede ödül almaya hak kazananları,
böylesi güzel ve örnek bir faaliyette
bulunmalarından dolayı tebrik etti.
Başkan Kavuş, kitap kurtlarıyla! tek
tek tanışıp onların kitaplar hakkındaki düşüncelerini dinledi. Ödüllerin
kendileri için de sürpriz olduğunu
söyleyen kitap severler, okumaya
gösterdiği hassasiyetten ve özendirme çalışmalarından dolayı Başkan
Kavuş’a teşekkür ettiler.
BAŞKAN KAVUŞ; “İNSANI GÜZELE
VE İYİYE DOĞRU DEĞİŞTİRECEK VE
DÖNÜŞTÜRECEK EN BÜYÜK EYLEM
OKUMAKTIR!”
Ödül alanların okuduğu kitap
sayılarını görünce şaşırdığını ifade
eden Başkan Kavuş, “Herbirinizi ayrı
ayrı tebrik ediyorum. Bu rakamlara
ulaşacak kadar kitapları ve okumayı
seviyor olmanız en güzel övgülere
layık bir davranış. Okudukça insanın ufku açılıyor, dünyaya başka bir

pencereden bakıyor, insanların size
bakışı ve saygısı değişiyor, kullandığı kelimelerin sayısı bile artıyor. Bizi,
ailemizi, çevremizi ve toplumumuzu değiştirecek ve dönüştürecek bir
eylem olan okumaya verdiğiniz değer sebebiyle sizleri ödüllendirmek
istedik. Bu yüzden size bir sürpriz
yaptık. Verdiğimiz ödüller de sizleri okumaya yine teşvik edici şeyler.
Meram Belediyesi olarak 5 kütüphanemiz var 6.sı yolda. Havzan Sosyal
Tesisini kütüphaneye çevirecek projenin protokolünü İl Kültür Müdürlüğü ile imzaladık. Çocuklarımız, rahat rahat kitap okusunlar, derslerine
çalışsınlar diye olabildiğince kütüphanelere önem vermeye, sayılarını
artırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; “HERŞEYİN BAŞI
OKUMAKTIR!”
İlimin, irfanın, ahlakın, gelişmenin ve dönüşmenin başlangıç noktasının kitaplar ve okumak olduğunun
altını çizen Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Her şeyin başı
okumak. Sağlıkta okumakla kazanılıyor, eğitimde okumakla başlıyor.
Din de, bilim de, kültür de, sanat da
kısaca hayatın tüm aşamalarında kitap ve okumak var. İnsan okumakla
anlam kazanıyor, şehir de, ülke de,
dünya da, kainatta… İnsan da okumakla güzelleşiyor, şehirini ve çevresini de okumakla güzelleştiriyor.
Bugünde, yarında, geçmişte okumakla anlam kazanıyor. İşte tüm
bu sebeplerle okumak gençlerimize

ve geleceğimize kazandırmaya çalışacağımız en temel alışkanlık olmalı.
Biz bugün bu ödüllerle bu noktada
bir farkındalık oluşturuyoruz. Daha
doğrusu sizlerin oluşturduğu farkındalığı herkese ilan ediyoruz. Bu
örnek davranışınızdan dolayı sizleri
tebrik ediyorum.
Okuma konusunda gösterdiğiniz azimden çok bu noktada topluma ve yeni nesle örnek olmanızdan
dolayı da teşekkür ediyorum”
Başkan Kavuş, kitapseverlerle
yaptığı sohbetin ardından kendilerine kitap almaları için hediye çeki
ve kitap setinden oluşan ödüllerini
takdim etti.
Meram Belediyesine ait 5 farklı
kütüphaneden en fazla kitabı alıp
okuyarak ödül almaya hak kazananların isimleri ve okudukları kitap sayısı ise şöyle;
Yusuf Samet Çakar
1 6 2
Kitap, Ayşegül Çalışır 145 Kitap,
Müslüme Çalışır 138 Kitap, Güllü
Ceran 88 Kitap, Kefser Harmankaya
69 Kitap, Yusuf Ali Ahıskalı 51 Kitap, Abdüssamed Arı 50 Kitap,
Ayşe Nisa Alaşahin 47 Kitap, İbrahim Çelik 45 Kitap, Salih Tavukçu
45 Kitap, Ahmet Duran 42 Kitap,
Zeynep Kaplan 31 Kitap, Ayşe Bozkurt 27 Kitap. n HABER MERKEZİ

Rektör Özçelik’ten, Hidrokon’a Ziyaret
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya’daki
sanayi ziyaretleri kapsamında, Türkiye’nin
araç üzeri vinç üretiminde söz sahibi firmaları arasında yer alan “Hidrokon”u ziyaret etti.
Rektör Özçelik, “araç üstü katlanır bomlu
hidrolik vinç”, “araç üstü teleskopik hidrolik
vinç”, “araç üstü insan kaldırma platformu”,
“mobil teleskopik vinç” ve “marin vinç” üretimi gerçekleştiren firmaya ilişkin Organize
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı ve
Firma Genel Müdürü Memiş Kütükcü’den
bilgi aldı. Ardından, Firma Teknik Koordinatörü Bülent Öznalçacı, Ür-Ge Müdürü Emrah Sarı ve Tasarım Mühendisi Veli Ahmet
Akteke firmaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.
Sonrasında, Rektör Özçelik ve Genel Müdür
Kütükcü, firma birimleri ve üretim tesislerini gezdi.n HABER MERKEZİ

anda pazarımızda taze hamsi var.
Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz, hamsilerimiz ucuzladı. Hamsi
çocuk kemik gelişimi olsun, fosforu yüksek bir balık olduğu için
kış gününde faydalı bir balıktır.
Hamsinin geri döndüğüne hepimiz sevinçliyiz. Vatandaş olarak,
biz balıkçılar olarak memnunuz.
İnşallah böyle devam eder. Hamsi
bir hafta önceye kadar 30-35 liraydı. Şu anda hamsi 20 lira. Allah’ın
izniyle haftaya 10-15 liraya düşer
hamsi. Şu anda bol olduğu söyleniyor. Deniz levreklerimiz var, 25
liradan başlar, 30 liraya kadar gider. Karadeniz kefali var 15 lira, şu
an akını var onun. İstavritimiz var
20 lira. Fiyatlar uygun yani” şek-

linde konuştu.
“TADINA BAKARAK ALMAK TABİİ
Kİ DAHA GÜZEL OLUYOR”
Balık almaya gelen vatandaşlardan Mustafa Ali Karaarslan,
“Satıcıların kendilerinin burada
ızgarada yapıp, pişirip kendilerinin yemesi, bize ikram etmesi,
tadını bilerek almamız etkiliyor.
Gayet lezzetli, Karadeniz hamsisi, Karadeniz istavriti, levrek,
onlardan aldım. Tadına bakarak
almak tabii ki daha güzel oluyor”
ifadelerini kullandı. Aileleri ile
gelen çocuklar da balık yemeyi
çok sevdiklerini belirtti.
“BALIĞIN TAZE OLUP OLMADIĞINI
GÖRÜYORUZ”
Fiyatların gayet makul olduğunu dile getiren Hasan Oguz da,
“Geçen seneye bakacak olursak az
da olsa fiyatlarda artış var ama yine
de iyi. İlk önce hamsinin geldiğine
seviniyoruz. Biz müşteriler olarak
burada balığın iyi olup olmadığını
anlayamadığımızdan dolayı burada duran tezgahtar arkadaşlar
balığı ilk önce burada mangala
atıyorlar. Balığın taze olup olmadığını görüyoruz. Ben müşteri olarak
hem lezzeti açısından hem tazelik
açısından memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.
n İHA

Birlikte kuvvet,
ayrılıkta azap var’

Akören Belediyesi ve Akören
Eğitim Platformu tarafından ortaklaşa düzenlenen konferanstan önce,
saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın
ardından kısa bir konuşma yapan
Akören Eğitim Platformu sözcüsü
Muzaffer Tulukcu, ayda iki defa
düzenlenecek olan konferanslarla
genç nesli bilinçlendirmek, tarih
şuuru vermek ve millî kültür bilincini aşılama gayreti içinde hareket
edeceklerini belirterek “İkinci konferansta Dr. Mustafa Güçlü, “Şehit
Muhsin Yazıcıoğlu”nu anlatacak.
Şubat’ta da “Akören ve Akören’e
hizmet eden belediye başkanları”
dile gelecek” dedi.
“AYRILIK AZAPTIR, BİLGİ
KUVVETTİR”
Zaferler kadar bozgunlardan
da ders çıkartmak lâzım geldiğini
ifade ederek ahlâkı, ahlâksızlardan
öğrenerek kötü örnekten ders alarak iyi ahlâk sahibi bir insan olunabileceğini söyleyen Prof. Dr. Caner Arabacı, Balkan Harbi’ni farklı
değerlendirdi. 1251’de Celâleddin
Karatay tarafından yaptırılan Karatay Medresesi’nin taş kapısında
bulunan 33 Kelâmı- Kibar’ın birisinde “Ayrılık azaptır, bilgi kuvvettir” ifadesinin yer aldığını hatırlatan Profesör Arabacı, “Balkan
Harbi, kökeni hadis olan bu devasa
hikmeti unutmamızın bir sonucu
olarak başımıza musibet halinde
geldi” dedi. Ayrışma ve birleşmeyle ilgili İslâm medeniyeti ile Türk
tarihinden çok çarpıcı örnekler de
veren tarihçi Arabacı, şu ifadelere
yer verdi: “Avrupa medeniyetinin
kökeninde İslâm Medeniyeti var.
Endülüs’ten, Sicilya’dan, Kuzey
Afrika’dan, Tebriz-Trabzon-İstanbul hattından Avrupa medeniyeti
asırlarca beslenmiştir. Avrupa’nın
dirilişi 16.asırdan sonradır. Sicilya’daki İslam Krallığı 250 yıl sonra
yok edilir. Nasıl biliyor musunuz?
Önce üçe bölünür, Müslümanlar
birbirine düşer. Gavurlar papalık ve
Katoliklik altında birleşmeyi öğrenir. Müslümanlar ayrılmayı öğrenir.
Meselâ, eski başkentleri Palermo’da
300 cami vardır. Şimdi Sicilya’da bırakın camiyi minareyi İslam Medeniyetinde bir dikili taş bile bulmanız
mümkün değil. Endülüs’e 800 yıl
hakim olan İspanya’da Müslüman
kökünü kazırlar. Camiler ahır olur.
Camiler alkol alınan mekânlar olur.
Sekiz asırlık İslam diyârı, hıristiyan
diyarı haline getirilir. Kuvvet birliktedir. Ayrılık azaptır. İslam âlemi

Prof. Dr. Caner Arabacı

ve Türk dünyası müthiş bir azabı
18.yüzyıl ve 19.yüzyılda yaşadı ve
günümüzde de yaşamaya devam
ediyor. 58 İslam ülkesinin duruşuna
bir bakın; azabı davet eden bir kafa
yapısı var.”
“BİRLİKTE KUVVET,
AYRILIKTA AZAP VAR”
Balkan Harbi’nin 8 Ekim
1912’de başladığını ve savaştığımız
ülkelerin küçük küçük dört ülke olduğunu belirten Arabacı, ilk savaş
açan ülkenin 500 bin nüfuslu Karadağ olduğunu ve ordusunun da
37 bin kişi olduğunu Yunanistan,
Bulgaristan ve Sırbistan’ın da küçük olduğunu hatırlatarak “Peki bu
küçük devletler karşısında bozgunu
biz nasıl aldık? O Balkan toprakları
kan ekseniz, can bitecek toprakları
nasıl terk edip geldik? Milyonlarca Evlâd-ı Fatihan’ı babasız, anasız, yâni devletsiz, ordusuz, yetim,
korumasız nasıl bıraktık geldik?
Balkan Harbi yıllarına baktığınızda
gavur birleşmeyi öğreniyor” dedi.
Oğuz Kaan’dan ok örneğini veren
Arabacı, tek tek ok gibi olursanız sizi
çabuk böler ve parçalarlar. İki-üç
oku kırmak, parçalamak ise o kadar
mümkün değil. Onun için birlikte
kuvvet, ayrılıkta azap var” diye konuştu. Konferanstan sonra Akören
Eğitim Platformunun teşekkür plaketini Prof. Dr. Caner Arabacı’ya,
Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın verdi. Belediye Başkanı İsmail
Arslan da, belediye amblemli çini
tabak hediye etti. Akören Kültür
Konferansları’nın ilkine Konya Vali
Yardımcısı Mehmet Aydın, Akören
Belediye Başkanı İsmail Arslan,
HİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu, Konya
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr.
Mustafa Güçlü, MHP Akören İlçe
Başkanı Sebahattin Ipıl, AK Parti
Akören İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya, Akören Eğitim Platformu
sözcüsü Muzaffer Tulukcu, eğitimciler, öğrenciler ve Akören halkı katıldı. n HABER MERKEZİ
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Abdullah Çimen Özfatihler
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde
VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

-DEPO DORUMLUSU

(Askerliğini yapmış Excell kullanabilen)

-PLAZMA OPERATÖRÜ
(AUTOCAD BİLEN )

-ELEKTRİK - OTOMASYONCU
(AUTOCAD BİLEN)

ELEMANLAR ALINACAKTIR.
-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır
Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

DUYURU

İRŞAD Dayanışma
Vakfımız evlerine belli
sayıda erkek ve kız
öğrenci alınacaktır
Vakfımızda akşam yemeği
ve kahvaltı verilmektedir
İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI
İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94
Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101
Karatay/KONYA

İŞ ARIYORUM
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

PVC EXTRUDER
OPERATÖRÜ

VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR

Bahçıvanlık ve
Tekstil tecrübem vardır
Meram Bölgesi tercihimdir
Maaş konusunda
makul ücret yeterlidir
Bay - Yaş 29

ADAYLARIN ŞAHSEN

GSM : 0553 678 91 69

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET.
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi
3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332

239 11 12

www.konyayenigun.com

HABER - İLAN
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BAŞSAĞLIĞI
Atasoy Otomotiv Sahibi İşadamı

Halit

Atasoy Otomotiv Sahibi İşadamı Halit Atasoy’un kayınbiraderi Yusuf Kenan Ulusoy 49
yaşında vefat etti. Merhum Ulusoy dualarla defnedildi

ATASOY

’un

kayınbiraderi

Yusuf Kenan
ULUSOY
’un

Yusuf Kenan Ulusoy
dualarla toprağa verildi

Atasoy Otomotiv Sahibi İşadamı
Halit Atasoy’un kayınbiraderi Yusuf
Kenan Ulusoy 49 yaşında vefat etti.
Merhum Yusuf Kenan Ulusoy’un
cenazesi Cumartesi günü öğle vakti
Parsana Büyük Camii’nde kılınan
öğle ve cenaze namazının ardından
dualarla Musalla Mezarlığı’na defnedildi.
Atasoy ve Ulusoy ailelerini acı
günlerinde sevenleri ve yakınları
yalnız bırakmadı. Atasoy ve Ulusoy
aileleri cenazenin ardından taziyeleri kabul ederken, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Merhum Ulusoy 1 erkek 2 kız çocuk
babasıydı. Konya Yenigün Gaze-

tesi olarak merhum Yusuf Kenan
Ulusoy’a Yüce Allahtan rahmet, ya-

kınlarına ve sevenlerine başsağlığı
dileriz. n MEVLÜT EGİN

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

GAZETESİ

SATILIK
DAiRELER

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

0531 710 88 76
İLAN
Karatay Belediye Başkanlığından
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Karaaslan Üzümcü Mahallesi M29A16C2A-16C2C imar
paftalarına isabet eden, 5667 ada 60 ve 61 nolu parsellerde ayırma çapı düzenlenerek, 5667 ada
10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 87, 88, 102, 103, 105, 106 ve 107 nolu parseller, 5668 ada 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25 ve 37 nolu parseller, 5669 ada 1 nolu
parsel, 5670 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 nolu parsellerin tamamını kapsayan
alanda 734 nolu düzenleme sahası olarak seçilen bölgede, 3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci
maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış olup, Encümenimizin 18/12/2019 tarih ve
2019/932 sayılı kararı ile onanmıştır.
Parselasyon planı ile özet, ada, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemiz binasının Emlak ve
İstimlâk Müdürlüğünde 13/01/2020 tarihinden itibaren 2. defa 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Keyfiyet ilan olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın: 1114681
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MEDAŞ ekipleri gece gündüz çalışıyor
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.
(MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Hadim, Bozkır ve Taşkent’te kar yağışı, buzlanma ve
fırtına nedeniyle elektrik hatlarında
yaşanan hasarlarla ilgili bölgede yaşanan mağduriyeti gidermek için
ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi. MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş, Hadim Kaymakamı Tufan Bağır
Gilan, Taşkent Kaymakamı Uğur
Karakaya, Taşkent Belediye Başkanı
Osman Arı ve Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ile birlikte
bölgede hummalı çalışma yürüten
arıza ekipleriyle akşam yemeğinde
bir araya geldi. Genel Müdür Erol
Uçmazbaş, Hadim, Bozkır ve Taşkent’te Salı gecesi kar yağışı, buzlanma ve fırtına nedeniyle elektrik
hatlarında yaşanan hasarlarla ilgili
açıklamalarda bulundu. Uçmazbaş,

Erol Uçmazbaş

“Yaşanan afette elektrik hatlarımız
ciddi anlamda zarar gördü. İlk saatlerden itibaren, Konya Büyükşehir
Belediyesinin, Karayolları Konya
Bölge Müdürlüğünün, Hadim, Bozkır ve Taşkent Kaymakamlarının ve

Belediye Başkanlarının vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür
ederim. Bölgede yaşanan mağduriyeti gidermek için ekiplerimiz gece
gündüz çalışmaktadır. Bölge genelinde buz yükünden ve fırtınadan

dolayı 1200 civarında elektrik direği
yıkılmış ve teller kopmuştur. Arazi
ve hava koşullarının çok zor olduğu,
kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu
ve araçların girmesinin mümkün
olmadığı yerler vardır. Ekiplerimiz

-7 derece havada buralara direkleri
sırtlarında taşıyorlar. Enerjisiz olan
bölgelere enerji vermek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
Bu özverili çalışmalarından dolayı
tüm ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür

ediyorum” dedi. Hadim Kaymakamı
Tufan Bağır Gilan ve Taşkent Kaymakamı Uğur Karakaya, yaşanan
afette gösterdikleri özverili gayret
için belediye ve MEDAŞ çalışanlarına teşekkür etti. n İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay projelerini masaya yatırdı. Başkan Altay, “Karatay’ın çok önemli işlere şahitlik edeceğini hep birlikte göreceğiz” dedi

‘Sadece doyurmakla
baba ve anne olunmuyor’
Tüm Eğitim Yardımlaşma
Araştırma Derneği’nin (TEYAD)
Cuma sohbetlerinde bu hafta İlahiyatçı-Yazar Halil Atalay “Mutu
Bir Yuva Nasıl Kurulur, Nasıl Korunur?” konulu bir konferans verdi.
Programı düzenleyen Ömer Lütfi
Ersöz, Şair Cengiz Numanoğlu’ndan “İnsan Olmak Bu Kadar mı
Zorlaştı?” isimli şiiri okudu. Konuşmasına ailenin tanımıyla başlayan
ve “Toplum yangınında ilk kurtarılacak olan müessese ailedir. Çünkü
bir milleti ayakta ve diri tutan, tarihe mal eden ve insanlığa hizmet
fırsatı veren kurum ailedir.” diyen
ilahiyatçı yazar Halil Atalay; “Eşler birbirinin rakibi değil birbirinin
refikidir, hayat arkadaşıdır, cennet
yoldaşıdırlar. Çocuk yetiştiği ailede şeklini alır. Sadece doğurmakla
anne, sadece doyurmakla da baba
olunmuyor. Pekçoğu doğuruyor
ama anne olamıyor. Hz. Mevlânâ
şöyle diyor: ‘Her insan bir cevherdir, işlenirse mücevher olur.’ Ustaların sanatının değeri eserlerinden
belli olur. Anne ve babanın kıymeti
de yetiştirdikleri çocuklardan belli olur. İlk aile Cennette kuruldu.
Onun için ailede cennetten bir
koku ve tat vardır. Biz bu koku ve
tadı alamıyorsak dönüp kendimize
bakmamız, kendimizi sorgulamamız gerekir” dedi.
“Cennette başlayan, dünyada
devam eden ve yine cennette devam edecek olan iki ibadet vardır:
Biri imandır, diğeri nikâhtır.” diyen
Atalay; “Müslümanlar sadece bir
yastıkta kocamak için değil cennette de beraber olmak için evlenirler.
Müslüman eşler birlikte cennet
yolculuğuna çıkmış yolculardır.
Bundan dolayı birbirlerini yoldan
çıkarmamalıdırlar. Mutluluk elimizde ve evimizde olmalıdır. Elinde kelebek olan birisine sormuşlar;
‘elindeki kelebek sağ mı, ölü mü?’
diye o da demiş ki; ‘bu size bağlı,
kelebek nazik bir varlıktır, tutmayı
bilirseniz yaşar, tutmayı bilmezseniz ya ölür ya da kaçar.’ cevabını

Halil Atalay

vermiş. Ailenin mutluluğu da bize
bağlı. Eşler birinin tamamlayısıdır.
Hiç imtihanımız olmaz mı, zorluk
olmaz mı, elbette olacak. Rahmetli
Seyyid Kutup’un şöyle bir tespiti
var: ‘Ben bilginin gücüne inanırım,
kültürün gücüne inanırım ama
eğitimin gücüne daha fazla inanırım.’ diyor. Hem belediyelerimiz
hem de düğünlere giden insanlarımız evelenen çiftlere aile ile ilgili
kitaplar hediye ederlerse çok hayırlı bir iş yapmış olurlar.” dedi.
Evlilik dışında huzur arayanların hüsrana uğradıklarına vurgu
yapan Atalay, bir Erzurum türküsünü örnek vererek “hani bir Erzurum türküsünde ‘Neyleyeyim
köşkü, neyleyim sarayı, / İçinde
salınan yâr olmayınca...’ diyor ya,
insanın iki cenneti var diyor âlimlerimiz: Biri öldükten sonraki ahiret hayatımızdaki cennet, diğeri ise
dünyadaki cennetimiz. İşte dünyadaki cennetimiz evimiz, yuvamızdır, eşimiz ve çocuklarımızla olan
hayatımızdır. Mutluluğun 5 S’i
vardır: Sevgi-Saygı birliği, Secde
birliği, Sofra birliği, Sohbet birliği,
Seyahat birliği” dedi.
TEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Oğuz, Yönetim Kurulu
Üyesi Ömer Lütfi Ersöz ve Yunus
Gören ile emekli öğretim üyesi
Hüsnü Çeşmeci tarafından konuşmacı İlahiyatçı Yazar Halil Atalay’a
günün anısına dernek plâketi takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

‘Karatay’ı çok güzel
günler bekliyor’
Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay ile Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay
Belediyesi’nin 2019 yılı içerisinde
hayata geçirdiği yatırımlar, projelerin yanı sıra 2020’de Karatay’da
için hayata geçecek projeler ile planlamalarını masaya yatırdı. Başkan
Uğur İbrahim Altay ve Başkan Hasan Kılca’nın yanı sıra toplantıda
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Karatay Belediyesi Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.
Toplantının ardından Başkan Uğur
İbrahim Altay ve Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan istişarelerle
Karatay’ın gelecek dönem projeleri
hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.
KARATAYIMIZI HEP BİRLİKTE
GELECEĞE TAŞIYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan
Kılca, yaptığı konuşmada, Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay ile birlikte Karatay
Belediyesi’nin çalışmalarını içeren
uzun bir değerlendirme yaptıklarını
belirterek 2020’de ve daha sonraki
dönemleri içeren planlamaları da istişare ettiklerini aktardı.
Bugüne kadar Karatay’da önemli proje ve yatırımların hayata geçtiğini, yeni dönemde çok daha güzel
işlerin yapılabilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi ile her daim istişare ve uyum içerisinde olduklarının
altını çizen Başkan Kılca, “Belediye
meclisi toplantımızın öncesinde büyükşehir belediye başkanımız, daire
başkanlarımız ve ekibimizle birlikte
Karatay’ımıza kazandırılacak yatırımları ve projeleri istişare ettik. Ben
bu vesileyle, Karatay’ımıza yaptıkları
büyük destek ve katkıları dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Uğur İbrahim Altay’a, yine
büyükşehir belediyemizin kıymetli
daire başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Karatay’ımızı geleceğe emin

adamlarla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. “Gönül Belediyeciliği” ilkelerinden sapmadan insan
merkezli hareket ediyoruz” dedi.
KARATAY’I ÇOK GÜZEL
GÜNLER BEKLİYOR
Konya için çok önemli olan
Konya Metrosu projesinin yanı sıra
Eski Sanayi’nin taşınması, Mevlana
Çarşısı ve Altın Çarşı konusunda
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket ettiklerini, bu konuda önemli
mesafeler aldıklarını aktaran Başkan Hasan Kılca, şunları söyledi:
“Karatay’ımız her şeyin en iyisini en
güzelini hak ediyor. 31 Mart Yerel
Seçimleri Beyannamemizde de yer
alan ve Büyükşehir Belediyemiz ile
birlikte yürüttüğümüz Eski Sanayinin taşınması, Mevlana Çarşısı ve
Altın Çarşı’nın dönüşümü konusunda da aynı birlikteliği sürdürüyoruz.
Bu bölgede yürüteceğimiz çalışmalarla inanıyorum ki Karatay’ımızı çok
güzel günler bekliyor.”
KARATAY BELEDİYEMİZ
BİRÇOK VİZYONER YATIRIM VE
PROJEYE İMZA ATIYOR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz
günlerde 28 ilçe belediye başkanıyla
yatırım toplantıları yaptıklarını, söz
konusu toplantılara merkez ilçelerle

devam ettiklerini ve bu kapsamda
Karatay’da da oldukça verimli bir
toplantı gerçekleştirdiklerini ifade
etti.
Başkan Uğur İbrahim Altay,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Karatay
çok önemli bir ilçemiz. Hz. Pir’in
memleketindeyiz. Karatay Belediye
Başkanımız Hasan Kılca Bey de bu
dönemde büyük bir gayretle Karatay’a hizmet ediyor. Zaten hem
Selçuklu, hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimiz süresince birlikte çalıştık. Belediyeciliği
hakikaten çok iyi bilen, kurumsal
iletişim ve daha birçok konuda çok
mesafe kat etmiş bir başkanımız. Bu
manada da gelecek dönemlerde de
kendisinden önemli işler ve görevler
beklediğimizi buradan ifade etmek
istiyorum. Bu görevi yerine getirirken kendisiyle yol yürüyen ekibi de
en az kendisi kadar iyi ve kaliteli.
Karatay Belediye Meclisi Üyelerimiz
de bu kapsamda belediye başkanımızla çok iyi bir uyum içinde. Birçok
vizyoner projenin ortaya çıkışı ve
uygulanışında tüm meclis üyelerimizin önemli bir payı var. Ben tüm
meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Karatay’ımız,
geçmişte olduğu gibi bu dönem ve
önümüzdeki yıllarda da çok önemli

işler yapacaktır” ifadelerini kullandı.
KARATAY, HER MANADA
KONYAMIZIN EN KIYMETLİ
YERLERİNDEN BİRİ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay’ın
hizmetleri ve yatırımlarının yanı sıra
Konya için de büyük önem taşıyan
projelerini konuştuklarını kaydetti.
Başkan Uğur İbrahim Altay,
önümüzdeki dönemlerde Karatay’da
önemli değişimlerin yaşanacağına
vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün Konya’nın önemli
projelerinden biri olan Konya Metrosu yatırımının yanı sıra Eski Sanayi’nin taşınması ile Mevlana Çarşısı
ve Altın Çarşısı projeleri konusunda
da bilgilendirme yapmak için bir
aradayız. Hz. Pir’in bulunduğu alan
ve Mevlana Türbesi’nin etrafı, hem
manevi hem de maddi anlamda en
kıymetli yerler arasında bulunuyor.
Yine Karatay, Konya’mız adına turizmin başkenti konumunda. Dolayısıyla da söz konusu bölgelerde bir
dönüşüme ihtiyaç duyuluyor. Bizler,
Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı konusunda düzenleme çalışmalarını
yürütürken, Karatay Belediyemiz de
hemen Mevlana Kültür Merkezi’nin
karşısından başlayarak Mevlana
Müzesi’ne kadar olan alanda bir faaliyet yürütüyor. Bu konularda da her
daim bir istişare içerisindeyiz. Bu
alandaki çalışmalarımız tamamlandığında inşallah Konya’mıza yakışır
bir iş ortaya çıkmış olacak. Yeni projeleri ve eksik işlerin tamamlanması
için ilçe belediyemizle birlikte gece
gündüz demeden çalışıyoruz.”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları da Karatay
Belediyesi Meclis Üyeleri’ne Konya
Metrosu’nun yanı sıra Eski Sanayi’nin taşınması ile Mevlana Çarşısı
ve Altın Çarşısı projelerini içeren birer sunum yaptılar. n HABER MERKEZİ

HABER
Kış aylarında basında sıkça
rastladığımız haberler arasında
şu ilçemizde 2 bin metreyi aşan
yüksekliklerde bulunan dağ köyleri ve yaylalardaki kar kalınlığı bir
metreye yaklaşıyor, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında
10-15 0C ölçüldüğü bölgede çobanlar zor durumda kalmaktadır.
Köy veya yaylalarda yolların kar
nedeniyle ulaşıma kapanması,
hayvancılıkla uğraşan çobanların
günlük yaşamlarını da etkilemesi
ve çobanların. Çile çektikleri haberleri yer almaktadır. Günümüzde yaşananlar doğrudur, ancak bu
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böyle olmamalıdır.
Köylerimizde veya yaylalarımızda hayat her yıl olduğu gibi
mevsimine göre sürmektedir.
Geçmiş yıllara göre bir farklılık
olur ise bu bir olağan üstü durum olarak görülmeli ve bu bir çile
olarak ifade edilmelidir. Maalesef
ülkemizde ne zaman hayvan otlatılacağı uygulamasına geçilmediği, daha doğrusu geçildiği halde
uygulanmadığı için bu durumlar
olağan bir durummuş gibi aktarılmaktadır.
Kıymetli okurlarım, çok defa
belirttik, kış aylarında hayvanlar

ÇOBANIN ÇİLESİ
otlatmak için meraya
ranti altına alınırdı. Güçıkarılmaz, ancak finümüzde insanlar için
ziksel aktiviteleri için
bu durum değişti, anbarınakların etrafında
cak hayvanlarımız için
kısa bir süre gezdirilkışın yiyecekleri yem
melidirler. Metrelerce
hazırlığı değişmedi.
karlı günlerde ise hiç
Meradaki bitkilerde
çıkarılmamalıdır.
canlıdır. Bu canlı bitEskiden köylerden PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM kilerin de büyüme ve
mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
şehir bağlantısı bu
gelişmeye ihtiyaçları
günkü gibi olmadıvardır. Kışın durgun
ğından birçok ihtiyaç kıştan önce olan bu dönemde meraya hayvan
temin edilir ve hayatın sürmesi ga- sokulmamalıdır. Bu bilindiği halde

olayın bir trajik haber olarak sunulması her halde konuyu bilmemekten geçmektedir. Haberlerde
yer alan çobanın çile çekmesi
değil, çobanın mesleğini bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Çobanın görevleri arasında sürünün
güvenliğini sağlaması ön sırada
yer almaktadır.
Hepimiz biliyoruz ki karlı bir
günde Alacabel’de zincirsiz araç
geçişine izin verilmemekte, trafik
güvenliği açısından zaman zaman
bu uygulamayı takdirle karşılamaktayız. Kış lastiği ticari araçlarda belirli aylarda zorunlu oldu, bu

11

doğrudur, toplumda doğru kabul
etmektedir. Fakat her mevsim
meraya hayvan çıkarılmaz denilen
bilimsel doğruyu kabul etmekte
zorlanıyoruz.
Hayvan yetiştirenler hayvanın
belirli bir süre için ihtiyacı olan
yemini, suyunu ve diğer girdilerini
kış öncesi temin ederek ağılında
veya ahırında hayvanını beslemeli
ve kışın böyle bir durumlarla karşılaşmamak için gerekli tedbirlerini
almalıdırlar. Hayvancılığımızda o
günleri görmek dileklerimle hoşça
kalınız.

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP olarak bölgeye büyük destekler verdiklerini belirterek, “İnşallah
bundan sonra da bu desteklerimizi yenilikçi alanlar başta olmak üzere vermeye devam edeceğiz” dedi

Yenilikçi projeler
için adımlar atılıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının,
2020 yılı Mali Destek Programları
kapsamında hayata geçirdiği ‘KOP
Proje Havuzu’ tanıtım toplantısı
Konya’da gerçekleştirildi.
İdarenin Büyük Selçuklu Konferans salonunda düzenlenen toplantıya KOP İdaresi Başkanı İhsan
Bostancı, Başkan Yardımcısı Halil
İbrahim Tongur ile Kamu Kurum
ve Kuruluşlarının temsilcileri ve
KOP İdaresi Proje Uzmanları katıldı. Aksaray, Karaman, Kırıkkale,
Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve
Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde
2020 yılı içerisinde Mali Destek imkânı sunulacak olan KOP Bölgesinde
Okuma Kültürünün Geliştirilmesi
Projesi (KOP Okuyor) ve KOP Sosyal
Gelişim Programı (KOPSOGEP) kapsamında ve sürdürülebilirlik ilkesi
çerçevesinde hazırlanan, yenilikçilik
esaslarına dayanan, katma değeri
artırıcı, sosyal etkisi olan ve bölge ihtiyaçlarını gözeten projelerin desteklenmesi için ‘KOP Proje Havuzu’nda
hayata geçirildiğini ifade eden KOP
Başkanı İhsan Bostancı, bölgenin
gelişen ve değişen ekonomik yapısı göz ününde bulundurulduğunda
her ne kadar tarım, sulama ve hayvancılık projeleri ön plana çıksa da
İdare olarak sosyal sektörlerde de
beşeri sermayeye dokunan katma
değeri yüksek faaliyetleri de büyük
önem verdiklerini belirtti.
8 YILDA 1.357 PROJEYE
1.2 MİLYAR TL KAYNAK
2013-2019 yılları arasında başta
sulama olmak üzere kırsal kalkınma, tarımsal eğitim ve yayım, okuma kültürünün yaygınlaştırılması
ve dezavantajlı grupların ekonomik
ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik toplam bin 357 projeye
1 milyar 200 milyon TL tutarında
kaynak aktarıldığını söyleyen Başkan Bostancı, “Son dönemlerde
insan odaklı, beşeri sermayemizi
geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarımızın projelerini mali destek
programları kapsamında destekliyoruz. Evet, insanı odağına alan sosyal
projeler yürütmek çok farklı bir süreç. Yatırım projelerinde yaptığınız
işin bir karşılığı var. Bir gölet, bir
bina yapıyorsunuz ve harcadığınız
paranın karşılığını belli bir zaman
sonra alabiliyorsunuz. Ama insana

İhsan Bostancı

yapılan yatırımın karşılığını bakarak
göremiyorsunuz çünkü ektiğiniz tohumların ne zaman meyve vereceğini ve karşılığının ne kadar büyük
olacağını görmek için zamana ihtiyacınız oluyor. Biz bu bölgede, maliyet boyutuna baktığımızda ağırlıklı
olarak iktisadi sektörlere yönelik yatırımlar yapıyoruz ama bunun yanı
sıra meyvelerinin daha bereketli olacağına inandığımız beşerî yatırımları
da önemsiyoruz. Bu kapsamda 2016
yılından bu yana KOP Okuyor ve
KOP SOGEP mali destek programlarını yürütüyoruz. Bu programlar sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarına görev sahaları dâhilinde çözüm

getirmek istedikleri alanlara biz de
katkı sağlamış oluyoruz” dedi.
İnsan hayatına dokunan, bölgenin beşerî sermayesine dönük yatırım ve desteklemeler içeren KOP
Okuyor Projesinin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraatları arasında tanıtılan 400
projeden biri olmayı başardığını kaydeden Bostancı, “KOP Okuyor kapsamında bölge illerimizde okuma
alışkanlığını artırmaya yönelik 20162019 yılları arasında hazırlanan 208
projeye toplam 12 milyon TL mali
destek verildi. İnşallah bundan
sonra da bu desteklerimizi yenilikçi
alanlar başta olmak üzere vermeye
devam edeceğiz. Sosyal Projeler konusunda önem verdiğimiz diğer bir
alan da toplumumuzun dezavantajlı
kesimlerine yönelik yürüttüğümüz
kısa adı KOP SOGEP olan KOP Sosyal Gelişim Programıdır. Özellikle
yoksulluk, göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermek ve
dezavantajlı vatandaşlarımızı sosyal
hayata aktif şekilde katılmalarını
sağlamak amacıyla KOP SOGEP’i
yürütmekteyiz. Programın başladığı 2017 yılından bugüne kadar Bakanlık düzeyin SODES programının
uygulanmadığı iller olan Konya, Ka-

raman, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’de yürütülen KOP SOGEP, 2020
yılından itibaren 8 ili de kapsayarak
Aksaray, Niğde ve Yozgat illerinde de yürütülecektir. Bu kapsamda
2017-2019 yılları arasında dezavantajlı gruplara yönelik mesleki gelişim, sosyal içerme, kültür, sanat ve
spor başlıklarındaki 77 proje toplam
16 milyon TL bütçe ile desteklenmiştir” diye konuştu. Kamu kurum
ve kuruluşlarının 2020 Yılı Mali Destek Programına yönelik proje tekliflerini sunabilmeleri için proje.kop.
gov.tr adresi üzerinden KOP Proje
Havuzu Sistemini oluşturduklarına
değinen KOP Başkanı Bostancı konuşmasını şöyle tamamladı; “Bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları,
Bölgenin öncelikleri doğrultusunda,
sürdürülebilirlik esasına dayalı, yenilikçi, katma değeri artırıcı, sosyal
etkisi olan proje tekliflerini bu sistem üzerinden online olarak bizlere
sunacaklardır. Başvurular başlamış
olup; bugün sizlere burada tanıtılacak sistem üzerinden 2 Mart 2020
tarihine kadar başvurular alınmaya
devam edilecektir”
NASIL BAŞVURULACAK,
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Mali Destek Programlarına; Valilikler, Büyükşehir ve İl Belediyeleri,
Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri,
Kamu Üniversiteleri, Tarım ve Orman Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, DSİ-Orman Bölge ve Şube
Müdürlükleri, Kamu adına görev
yapan Araştırma Kuruluşları, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, İl ve İlçe Müftülükleri, İl
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve
bağlı okullar ile Valiliklere bağlı tüm
İl Müdürlükleri proje sahibi olarak
başvurabilecekler. Ticaret, Sanayi ve
Esnaf Odaları gibi Meslek Kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üretici
örgütleri ise ortak olarak yer alabilecek. Havuzda toplanacak projeler
arasında yapılacak değerlendirmeler
sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye
uygun bulunan projelere 20 bin TL
ile 3 Milyon TL arasında finansman
desteği sağlanacak. Programlarla ve
başvuru şartları ile ilgili rehberlere
http://proje.kop.gov.tr adresinden
ulaşılacak olup; proje başvuruları
aynı site üzerinden 2 Mart 2020 tarihine kadar yapılabilecek.
n HABER MERKEZİ

Tarımsal öğretimin 174.yılı kutlandı
Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi’nde tarımsal öğretimin
174. Yılı dolayısıyla basın toplantısı
gerçekleştirildi Tarımsal öğretimin
174.yılı vesilesiyle düzenlenen toplantıya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Aydın,
Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım
Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. H. Özkan Sivritepe, Konya
Teknik Üniversitesi Tarım Bilimleri
Ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mahmut Kuş, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube
Başkanı Murat Akbulut ve yönetim
kurulu üyeleri katıldı. Programda
konuşan ZMO Konya Şube Başkanı
Murat Akbulut, “Eğitimi 1846’dan
bu yana devam eden köklü meslek
grubu olma gururuyla ülkemizde tarımsal öğretimin 174. yıldönümünü

büyük bir kıvançla kutluyoruz. İlk
tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri, Osmanlı Devleti döneminde 10
Ocak 1846 yılında İstanbul-Yeşilköy Ayamama Çiftliğinde Kurulan
Mekteb-i Zirai Şahane ile başlamış
ve bu tarihten itibaren 10 Ocak gününü kapsayan hafta ülkemizde Tarım Haftası olarak kutlana gelmiştir.
Atılan bu temeller sayesinde bugün
sayıları 40’ı bulan değişik isimlerde
ziraat fakültelerimiz bulunmaktadır.
Bu vesile ile ülkemiz tarımına hizmet etmiş tüm meslektaşlarımızdan
hayatta olanları saygı ile aramızdan
ayrılanları da rahmetle anıyor ve
174 yıl boyunca tarım öğretimine
emeği geçen tüm hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Üniversite ve lise
arasında protokol
KTO Karatay Üniversitesi ve
Meram Anadolu Lisesi arasında
eğitim, kültür, sportif ve sosyal
faaliyetler düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.
Meram Anadolu Lisesi’nde
gerçekleştirilen imza törenine
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade,
Meram Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Karataş, üniversite ve lise yetkilileri katıldı.
Törende konuşan KTO Karatay
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Bayram Sade “Başarı ile yürüttüğümüz protokolü bugün yeniliyoruz.
Geçtiğimiz yıl Üniversitede Bir Gün Projesi kapsamında
Meram Anadolu Lisesi öğrencileri; Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Mühendislik, İktisadi ve
İdari Bilimler, Güzel Sanatlar ve
Tasarım, Hukuk Fakültelerinde
ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda derslere girerek
üniversiteli olma heyecanını
yaşadılar. Ayrıca KTO Karatay
Üniversitesi’nin Türkiye Geneli Deneme Sınavı’na katılarak,
gerçek bir sınav deneyimine sahip oldular. Bölgenin en büyük
insan kaynağı fuarı olan Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki
İç Anadolu Kariyer Fuarı’na katılım sağladılar ve sektörün birbirinden değerli firmaları ile bir

araya geldiler. Sınav Motivasyonu ve Sınav Süreci konusunda uzmanlarımızdan seminer
aldılar. Liseli Genç Mühendisler
Projesi ile atölye ve laboratuvarlarımızı kullanımlarına açarak akademisyenlerimiz gözetiminde projeler geliştirdiler ve
geliştirmeye devam ediyorlar.”
dedi. Meram Anadolu Lisesi
Müdürü Mehmet Emin Karataş
ise “KTO Karatay Üniversitesi
ile aramızdaki iş birliğinin devam etmesinden dolayı oldukça memnuniyet duymaktayız.
Bu yıl başlattığımız Liseli Genç
Mühendisler Projesi ile gençlerimiz projeler üretiyor, mühendislik alanını tanıyor. Meram
Anadolu Lisesi’nin, şehrimizin
parlayan yıldızı KTO Karatay
Üniversitesi ile iş birliği yapması, öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz açısından oldukça
önem arz etmektedir. Sadece
mühendislik alanıyla kalmayıp
farklı projelerle de öğrencilerimiz deneyimler kazanmakta,
tecrübe edinmektedir. Protokolün kurumlarımız ve ülkemizin
teminatı gençlerimiz için hayırlı
olmasını diliyorum.” şeklinde
konuştu. Tören, iş birliği protokolüne dair imzaların atılması
ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Yurt dışına kaçmak
üzereyken yakalandı
Konya’da
teyzesinin oğlu Suriye uyruklu
Hüsam Al İsa (21) tarafından bıçaklanan Ahmet El Osman (28), ağır
yaralandı. Yurt dışına
kaçmayı planlayan Hüsam Al İsa, Adana’daki
bir dinlenme tesisinde
yakalandı. Olay, önceki
gün saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu
ilçesi Bedir Mahallesi Sarıyer Caddesi’nde
meydana geldi. Ailesi
tarafından cadde üzerinde kanlar içerisinde
bulunan Ahmet El Osman, çağırılan ambulansla Konya Numune
Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan, göğüs ve karın
bölgesinden bıçaklandığı tespit
edilen El Osman’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş
Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, Suriyeli El Osman’ı bıçaklayan kişinin teyzesinin oğlu

Hüsam Al İsa olduğunu tespit
etti. Polis, şüphelinin yurt dışına
kaçmak için Gaziantep’e doğru
gittiğini belirledi. Polis, Hüsam
Al İsa’yı Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan bir dinlenme
tesisinde yakalayarak gözaltına
aldı. Al İsa’nın Konya’ya getirileceği belirtildi.
n DHA
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Ülkemizde son yıllarda teknolojide gözle görülür ve hissedilir bir gelişme yaşanıyor.
Savunma sanayinde, kendi teknolojimizle ürettiğimiz araç gereç,
mühimmat gibi ürünlere her gün bir
yenisi ekleniyor.
Özel sektörün de bu gelişmelere
ilgisi gittikçe yoğunlaşıyor.
Otomotiv, elektronik, mekatronik,
robotik her alanda yeni yeni ürünlerle
tanışıyoruz.
Tekstil, denizcilik, tarım birçok
alanda bir hareketlenme var.
Teknoloji Endüstri Bölgeleri, Teknoparklar, İnnovasyon Merkezleri,
Bilişim Vadileri ile; teknolojide küresel
ekonomide lokomotif olmamızın önü
açılıyor.
Konya’mızın da bu konuda adımları hızlanmaya başladı. Teknoloji Endüstri Bölgesi, Teknopark, İnnopark,
OSB’nin bitişiğinde kurulmakta olan
Konya Teknik Üniversitesi, İkincisi
açılan Meslek lisesi gibi Sanayileşmede kalifiye insan kaynaklarının temini
açısından önemli girişimler var.
Milli Eğitim Bakanlığı’da Organize Sanayi Bölgelerinde, Mesleki ve
Teknik Eğitim konusunda Haziran
2019’da hazırladığı tespit ve analiz

içeriği güçlü bir raporla sahaya inmiş.
Devlet ihmal ettiği çok önemli bir
alanda uyanmış görünüyor.
Bu araştırmadan anlaşıldığına
göre 309 Mesleki ve Teknik lisenin
%23’ü OSB’lerde.
Birçok ildeki Mesleki Eğitim ve
Teknik Liseleri Teknoloji ile ilgili olmasına rağmen, şehir OSB’lerinin konusu ile alakalı değil.
Yani Mesleki Eğitim ve Teknik
Liseleri OSB’lerin gerçek insan kaynakları miktarını karşılamadığı gibi,
alakasız liseler de var.
Üniversite ise çok daha az. Düne
kadar ne sanayici üniversiteye yakın
duruyordu, ne de üniversiteler sanayicilerle iletişime geçme konusunda
istekli idiler.
Sanayiciler üniversiteleri küçümsüyordu, üniversitelerde sahada çalışmayı küçümsüyordu.
Gelişmeler çok olumlu.
Bu girişimleri desteklemeli ve yüreklendirmeliyiz.
Bana göre bütün mesleki eğitim
ve teknik liseler OSB’lerde olmalı. Küçük Sanayiyi de unutmadan.
Yeni OSB’ler planlanırken; Teknik
liseler, Üniversiteler fakülte açabilecek
alanlar, OSB’nin konusuna ve büyük-

SANAYİLEŞME, OSB’LER, İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
lüğüne göre laboratumın önemini anlar.
arlar, test merkezleri
• Mesela OSB’de
kurulmalı. Bazı OSB’ler
meydana gelen bir geçevre illeri de düşünelişmeyi basında izlerken
rek merkezi bir yerde
bağlantı kurar, daha bir
bu test ve laboratuar
merakla ilgisi yoğunlaşır.
merkezlerini büyük ve
• OSB’de yön levhapaylaşım amaçlı yapaları, yerleşim haritaları ile
bilmeli.
şirketlerin ve konularının
Sanayiciler kalifiye
adları bilinçaltında yer
TEVFİK OVACIK
haber@konyayenigun.com
eleman bulmakta hala
yapar.
zorlanıyor.
• Bölgedeki gelişmeMezun öğrenciler de çalışacak lere kulak misafiri olur
fabrika bulamıyor. Bulsa da sudan
• OSB’de okula giderken ister isçıkmış balık gibi ortada kalıyorlar. temez, orada çalışanlarla tanışır.
Kıdem altında eziliyorlar. Meslekten
• Şirketler hakkında merakları
soğuyorlar.
artar, ilgi gelişir ve fabrikalara kişisel
Hâlbuki Mesleki Lise ve Üniver- ziyaretler başlar. Tanıdıklar arttıkça
siteler OSB’lerin içinde olsa ne olur?
şirketin ihtiyaçları ile tanışır. Boş va• Öncelikle öğrenci her gün sana- kitlerinde para bile kazanmaya başlar.
yi bölgesinin havasını teneffüs etse o
• Okuldaki öğretmenlerin de aynı
bile işe girerken öz güvenine faydası sebeplerle fabrikalarla ilgileri ve iletiolur.
şimleri gelişir.
• Daha öğrencilik hayatında,
• Yöneticilerle ve ilgili sorumluyolda iş makineleri, nakliye araçları, larla kurmuş oldukları bağlarla, okul
bankalar, marketler, kargo firmaları ile iş arasındaki ilgi kuvvetlenir, karşıgibi lojistik faktörleri ile tanışır. Göz lıklı ihtiyaçlara kapı açılır.
aşinalığı kazanır. Lojistiğin ve ulaşı• Okullar atölyelerinde şirketlerin

ihtiyaçlarını üretebilir, okula kaynak
sağlanır.
• Bazen de okul araç gereç ve
uygulama imkânını fabrikalardan ve
iş yerlerinden uygun şekilde sağlar.
• Okul, öğretmen ve öğrenci ile
yaşam uyumlu hale gelince okulda
okumak zevkli, kazançlı ve öğrencinin
kariyer gelişiminde önemli hale gelir.
• Bu okullara ilgiyi arttırır. Okullara daha kaliteli öğrencilerin gelmesinin önü açılır. Okulların yaşamda
önemli bir yere sahip olabileceğine
aileler de inanır.
• Ayrıca OSB’lerde fabrikalar küresel ekonomi ile entegre oldukları
için; şimdiki sistemde ailesi, çevresi
şehri hakkında bile bilgi ve ilgi düzeyi
düşük olan öğrenci, böyle bir yerde
küresel ekonomi ile ne kadar bağlı olduğunu da hisseder, görür talep eder.
• Eğer Liseler ve Üniversiteler
OSB içinde olurlarsa her ders ve konuda fabrikalarda çalışan yetkin bir
uzmanın da derslerde konuk olarak
bulunma imkânı, öğrencileri daha
okulda iken yaşama dair yüreklendirir.
• Devletin vereceği teşvikler, yatırımlar, alacağı kararların, üreteceği
politikalar, kendi hayatlarını ne kadar
etkilediğine çok yakından şahit olur-

lar.

• Döner sermaye gibi bir sistemle öğrenci ve öğretmenler ek gelirler
elde edebilir. Bu da motive edici etki
meydana getirir.
• Sanayici de ihtiyacı olan insan
kaynağına eğitimden korkmadan
ulaşabilir. Okulla OSB insan kaynağı
ihtiyacını birlikte kararlaştırır.
• Geleceğin yatırımlarına göre insan kaynağı temin edilmiş olur.
• Eğitim güncel gelişmeler paralelinde gider.
• Belki de birçok konuda dünyada
ilk teknolojilerin parçası olarak liselerimiz ve öğrencilerimiz duydukları
gururla ekonomiye sahiplikleri artar.
Bu kadar yoğun faydası olan eğitim sanayi yakınlaşması için bence
Milli eğitim
Bakanlığı, Sanayi Odaları, Ticaret
Odaları el birliği ile hızlı bir şekilde
bütün Mesleki ve Teknik liseleri acil
olarak OSB’lere taşımak lazım.
Bu proje fabrika açmak kadar elzem ve önemli.
Şu anki OSB ile ilgili ama OSB
dışındaki Mesleki ve Teknik liseler
sadece insan öğütme mekanizmasından başka bir şey değil. Üretici değil
tüketici yetiştiriyor.

Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, romatizmal hastalıkların diyabet, tansiyon gibi süreğen bir hastalık
olduğunu ve çok soğuğun romatizmayı etkileyebileceği gibi çok sıcağın da etkileyebileceğini söyledi

Sıcak ortamlar da
romatizmayı etkiler!
‘Teknoloji bağımlılığı
biran önce önlenmeli’
Yunak Kaymakamlığı, Yunak
Meslek Yüksekokulu ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile velilere yönelik ‘Çocuk ve Ergenlerde
Teknoloji Bağımlılığı’ konulu konferans düzenlendi. Yunak Anadolu
İmam Hatip Lisesinde Konferansa
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı
Abdullah Emre Demirhan, Başkan
Yardımcısı Bekir Coşkun, Cumhuriyet Savcısı Ömer Polat, Yunak
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doc.
Dr. Kadir Öztaş, Akşehir Meslek
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Uğur
Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire amirleri,
okul müdürleri ve veliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının
ardından konferansına başlayan
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Hilmi Çetin, Teknoloji Bağımlığı hakkında günümüz çocukluk ve gençlik
dönemlerinde yaşanan olaylara
değinerek konuyla ilgili çarpıcı verileri paylaştı. Çetin; “Teknoloji
hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdiği zamandan beri hızlı
gelişmeler değişimleri de sağladı.

Torun eve geldiğinde dedesinden
ziyade telefonu arar oldu. Eskiden
ebeveyn odaya gidin dediğinde hepimiz odamıza giderdik. Şimdi ise
odamıza sevinerek gidiyoruz. Bizleri odamızda teknolojik cihazlar
bekliyor. Yaşanan hayat değişimiyle birlikte çocuklarda da değişim
var. Çocuklar artık doğaya dokunmadan büyümeye başlıyor. Küçük
yaşlardan itibaren çocuk bilgisayar
ve teknolojik aletlerle bir arada
oluyor” dedi. Teknoloji bağımlılığın
daha küçük yaşlardan itibaren önlenmesi gerektiğine vurgu yapan
Çetin, hayatın bebeklik, çocukluk
ve gençlik dönemlerinde alınması
gereken önlemleri sıraladı. Konferansın sonunda Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan ve
Yunak Meslek Yüksekokulu Müdürü Kadir Öztaş tarafından Konuşmacı Dr.Öğr. Üyesi Fatih Hilmi
Çetin’e çeşitli hediye takdiminde
bulunuldu.
Katılımcıların soru ve görüşleri alındıktan sonra konferans sona
erdi. n HABER MERKEZİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş,
romatizmal hastalıkların diyabet,
tansiyon gibi süreğen bir hastalık olduğunu ve çok soğuğun romatizmayı etkileyebileceği gibi çok sıcağın da
etkileyebileceğini söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, “Çok
sıcak ortamlar, kaplıcalar romatizmal hastalıkları artırabilirken, yine
çok soğuk zamanlar, iklim değişiklikleri ve kış ayları da romatizmal
hastalıkları tetikleyebilir. O yüzden
hastalarımızın kaplıca gibi planları
olduğunda mutlaka doktorlarıyla
görüşmeleri de gerekir” dedi.
“AŞIRI SICAK VE SOĞUK HASTALIĞIN
AĞRILARINI ARTIRABİLİR”
Romatizmanın bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu ifade eden
Uzman Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş,
romatizmanın eklemleri ilgilendirse
de aslında bütüncül olarak bakıldığında bütün vücudu ilgilendiren bir
rahatsızlık olduğunu kaydetti. Romatizmanın birçok hastalığın ortak
ismi olduğunu aktaran Uzman Dr.
Yanartaş, “Romatizma temel olarak
bir bağışıklık sistemi problemidir.
Romatizmal hastalıkların sebebi belli olmamakla beraber en çok genetik
faktörlerden söz edilmektedir. Genetik faktörlerin yanı sıra, çevresel
etkenler de söz konusudur. Bakteriler, çevresel uyaranlar, beslenme
koşulları, sigara gibi maruz kaldığımız çevresel uyaranlar da romatizmaya yol açabilmektedir. Romatizmal hastalıkların bazı belirtileri
olmaktadır. Mevsimler romatizmayı

ilgilendiren durumlardır ve mevsimsel değişiklikler gösterir. Aşırı
sıcak ve soğuk hastalığın ağrılarını
artırabilir” şeklinde konuştu.
“BELİRTİLER GÖRÜLÜNCE
DOKTORA BAŞVURULMALI”
Romatizmanın başlıca belirtilerinin eklemlerdeki ağrılar olduğunu anlatan Uzman Dr. Yanartaş,
“Eklemlerde şişlik, sabah tutukluğu
gece uyandıran ağrılar ve bunların
uzun sürüyor olması, yine mafsalla-

rımızda gördüğümüz ağrılar, şişlikler romatizma belirtileridir. Bunların
yanı sıra gözlerde kızarıklık, ciltte
anlam verilemeyen döküntüler,
yutkunmada zorluklar, yüzde güneşe karşı hassasiyet, parmaklarda
uyuşukluk, renk değişiklikleri, soğuğa karşı beyazlaşmalar, sabah ilk
kalkıldığında artan bel ağrısı bunlar
romatizma belirtileridir. Eğer buna
benzer şikayetler varsa ve uzun sürüyorsa mutlaka hekime başvurma-

Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş

mız gerekiyor” diye konuştu.
Romatizmanın tıpkı diyabet ve
tansiyon gibi süreğen bir hastalık
olduğunu belirten Yanartaş, romatizma teşhisi konulduğunda doktor
kontrolünde ilaç alınıp bırakılması
gerektiğini ve tansiyon, şeker hastalıklarında olduğu gibi romatizmal
hastalıklarda da ömür boyu kullanılabilecek haplar olabileceğini aktardı.
“RAHATLAMAK HASTALIĞIN
BİTMESİ ANLAMINA GELMİYOR”
Romatizmal hastalıklarda tedavi
şeklini genelde hekimin belirlediğini
kaydeden Yanartaş şöyle konuştu:
“Bireyin durumuna ve hastalığın
şiddetine göre ilk basamak tedavisi
yapılıyor. Bu basamak tedavisinde
en basit ağrı kesicilerle başlanıyor.
Ağrı kesiciler vücuttaki iltihabı dağıtmak için kullanılıyor ve sırayla
yükseltilerek devam ediliyor. Ondan
sonra kortizon türü ilaçlar kullanılıyor. Kortizondan sonra hastalığı
modifiye eden dediğimiz ilaçlar var.
Son dönemde de biyolojik ajanlar
dediğimiz ilaçlar var. Tedavi şemasında etki artarken yan etki de çok
yükseliyor. Burada vereceğimiz en
büyük mesaj çok rahatladıkları anda
ilaçların yan etki profillerinin göz
önüne alınması lazım. Rahatlamak
hastalığın bitmesi anlamına gelmiyor, bu sefer de ilaç yan etkileriyle
uğraşılıyor. Özellikle TNF alfa dediğimiz biyolojik ajanlarda görülen yan
etkiler çok daha fazla. Zaten bunlar
önce enfeksiyon ve kanser taraması
yapılmadan başlanmayan ilaçlar ve
gerçekten başlandıktan sonra sıkı
takip edilmesi gereken ilaçlar.” n İHA

CHP Ilgın İlçe Başkanı Kozan, güven tazeledi
Yunak’ta minikler
sesleriyle yarıştı
Yunak ilçesine bağlı Saray
Mahallesi Saray İlk/Ortaokulu “O
Ses Türkiye” yarışmasını andıran “O Ses Saray” ses yarışması
gerçekleştirildi. Yarışmaya 3 aylık
bir süreçte hazırlanan öğrenciler,
seslendirdikleri şarkı ve türkülerle hünerlerini sergiledi. Saray İlk/
Ortaokulu Konferans Salonu’nda
düzenlenen ses yarışmasına, 30
öğrenci katıldı. Elemeler sonunda
finale kalan 11 yarışmacı, birincilik
için yarıştı.
İlçe protokol üyelerinin jüri
üyeliği yaptığı yarışmaya katılan
öğrenciler hem jüri üyelerine hem
de dinleyicilere seslerini beğendirmek için büyük gayret sarf etti.
Öğrencilerin performansı kar-

şısında seçim yapmakta oldukça
zorlanan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu, Zehra Kuru ve
Melike Akgöz ikilisinin düeti birinci, Beren Güler ve Ceren Güler
düeti ikinci, Sultan Yapıcı üçüncü
oldu. Yarışmanın ödül töreninde konuşan Yunak Kaymakamı
Mehmet Erdem Akbulut, yarışmaya emeği geçenlere teşekkür
ederek, bu tür aktivitelerin eğitimin bir parçası olduğunu söyledi.
Programa Kaymakam Akbulut’un
yanı sıra Yunak Belediye Başkanı
Abdullah Emre Demirhan, Yunak
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut
İşcan, daire ve kurum amirleri ile
davetliler katıldı.
n AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Ilgın İlçe Başkanlığı olağan kongresi,
Vuslat Düğün ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve
İstiklal Marşının okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığına
seçilen Genç Osman Killik, yaptığı
konuşmada yönetimi ve partilileri
kutladı. İlçe Başkanı Mustafa Kozan, yaptığı açılış konuşmasında,
davetlerine katılan tüm partililere
teşekkür ederek, faaliyet ve hesap
raporlarını okudu. “CHP geleceğin
partisidir yürekten buna inanıyo-

ruz” diyen CHP Konya Milletvekili
Abdullatif Şener, “Türkiye’nin içinde bulunduğu her türlü zorluktan
kurtulmanın tek yolu ve alternatifi
CHP’ye sahip çıkmaktan ve onu
iktidara taşımaktan geçiyor.” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından
seçime geçildi. Seçimde ilçe başkanı Mustafa Kozan tek listeyle girdiği
seçilerde yeniden başkan seçildi. Yönetim kuruluna, Remzi Arıkan, Fethi
Acar, Hamza Bora, Nihat Direk, Hüseyin Doydu, Feray Elma, Nuri Ev,
Eylül Kara, Levent Korkmaz, Gülnur

Özkan, Mehmet Özer, Şevket Barış Cesur, İnönü Ali Tokgöz seçildi.
Kongreye CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, eski milletvekilleri Atilla Kart, Hüsnü Bozkurt, İl
Başkanı Barış Bektaş, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İyi
Parti İlçe Başkanı Muharrem Elmalı,
Millet İttifakı Belediye Başkan adayı
Mustafa Öğdü, Esnaf ve Sanatkarlar
Odası eski Başkanı Ertuğrul Parlak,
İl yönetim Kurulu üyeleri, ilçe delegeleri ve çok sayıda partili katıldı.
n AA

Mustafa Kozan
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Her 5 tüketiciden 3’ü şikayetinde haklı çıktı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
tüketici hakem heyetlerinin, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında oluşan uyuşmazlıkları, mahkemeye yansımadan, masrafsız,
hızlı ve kolay bir şekilde çözüme
bağladığını söyledi.
Heyetlerin,
kurulduğu
1995’ten bugüne kadar geçen
sürede, 14 milyondan fazla başvuruyu karara bağlayarak hem yargının üzerinden önemli bir iş yükünü aldığını hem de tüketicileri
haklarını arama konusunda cesaretlendirdiğini dile getiren Pekcan,
heyet kararlarıyla tüketicilerin
mağduriyetlerin önüne geçildiğini
ifade etti.
Pekcan, geçen yıl tüketici hakem heyetlerine, vatandaşlarca
545 bin 237 başvuru yapıldığını
ve 541 bin 770 karar alındığını
belirterek, “Bunların yaklaşık yüzde 61’i tüketici lehine sonuçlandı. Tüketici hakem heyetlerimiz,
toplamda 546 milyon 50 bin 537
lira tutarında uyuşmazlığı değerlendirdi.” dedi. Tüketicilerin olası mağduriyetlerini önlemek için
hem tüketicileri hem de tacirleri
tüketici hakları konusunda bil-

Ruhsar Pekcan

gilendirdiklerini anlatan Pekcan,
“Vatandaşlarımızın tüketici haklarıyla ilgili bilinç düzeyini artırmak
adına her türlü aracı ve platformu
kullanıyoruz. Kamu spotları yayınlıyor, kitapçık, afiş ve broşürler basıyor, sektörle ve tüketici
örgütleriyle toplantılar, çalıştaylar
ve seminerler gerçekleştiriyoruz.”
diye konuştu. Pekcan, tüketicilere
çağrıda da bulunarak, haklarını

ararken bilinçli ve cesur olmaları
ve haklarını aramaktan imtina etmemeleri gerektiğini kaydetti.
EN ÇOK ŞİKAYET AYAKKABI
GRUBUNDA
Ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde geçen yıl tüketicilerin, tüketici hakem heyetlerine
en çok 70 bin 698 ile ayakkabı konusunda başvurduklarını anlatan
Pekcan, bu grubu 62 bin 110 ile

cep telefonu, 41 bin 707 ile kredi
tahsis ücreti (dosya masrafı), 31
bin 547 ile kredi kartı üyelik ücreti,
25 bin 157 ile internet abonelikleri
uyuşmazlıklarının izlediğini söyledi. Sektörel dağılıma bakıldığında
ise geçen yıl 265 bin 431 başvuru
ile perakende ticaretin ilk sırada
yer aldığını ifade eden Pekcan, bu
sektörü 122 bin 659 ile finansal
hizmetler, 71 bin 558 ile abonelik

hizmetleri, 19 bin 417 ile ulaşım,
sağlık, eğitim hizmetleri, 5 bin
682 ile turizm hizmetlerinin takip
ettiğini bildirdi. Tüketici hakem
heyetlerine yönelik hukuki, fiziki
ve teknik çalışmalar yürüttüklerini
de belirten Pekcan, bu faaliyetler
sonucunda 2019’da ortalama karar alma süresini, yasal süre olan
6 aydan yaklaşık 3 aya düşürdüklerini kaydetti.

E-DEVLET VE ALO 175 TÜKETİCİ
DANIŞMA HATTI ÜZERİNDEN
BAŞVURU KOLAYLIĞI
Bakanlık bünyesinde oluşturdukları “Alo 175 Tüketici Danışma
Hattı” ile tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm yolları sunduklarına da işaret eden Pekcan, söz
konusu hatta tüketicilerin insan
sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünleri ve firmaları ihbar edebildiklerinin altını
çizdi. Pekcan, vatandaşlara 2017
yılında tüketici hakem heyetlerine
e-devlet üzerinden başvuru imkanı sağladıklarını, 2018’de e-Devlet
üzerinden tüketici hakem heyetlerine 97 bin 791 başvuru yapıldığını hatırlattı. Başvuru sayısının geçen yıl 137 bin 731’e ulaştığını ve
toplam başvuruların yaklaşık yüzde 25’inin e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiğini ifade eden Pekcan,
“e-Devlet üzerinden başvuru kolaylığı, vatandaşlar tarafından her
yıl daha fazla benimseniyor. Hem
tüketiciler hem iş erbabı hem de
ihracatçılarımızın iş ve işlemlerini
kolaylaştırmak için Bakanlık sistemlerindeki teknolojik altyapıyı
sürekli iyileştiriyoruz.” dedi.n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi üzerinden prim yapılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi

‘Kanal İstanbul üzerinden
prim yaptırmayacağız!’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk’taki temasları kapsamında sorularını yanıtladı.
Projeyle ilgili sorulara cevapları net
şekilde verdiklerini ifade eden Kurum, “Kanal İstanbul Projesi üzerinden birilerinin prim yapmasına da
müsaade etmeyeceğiz. Bizim işimiz
var. Hem ülkemizde hem mazlum
coğrafyada yardım bekleyen vatandaşlar var.” diye konuştu. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda
Arnavut kardeşlerine yardım elini
uzatmak amacıyla ülkeye geldiklerini söyleyen Kurum, kalıcı konutlar yapılması noktasında ziyaret
gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kanal
İstanbul Projesi ile alakalı da gerekli
her türlü bilgiyi verdiklerini aktaran
Kurum, şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşımızı net bir şekilde, doğru
bir şekilde depremden etkilenmeyeceği, su kaynaklarının azalmayacağı,
yine bölgeden 500 bin yeni nüfus
geleceği, 500 bin yeni nüfus dışında herhangi bir nüfus gelmeyeceği,
iklim değişikliği noktasında, ekolojik
koridorların açıldığı, millet bahçelerinin oluşturulacağı, bu projenin
İstanbul Boğazı’nı kurtarma projesi
olduğu, güvenlik sorunu sebebiyle
oradaki yaşayan vatandaşlarımızın
can ve mal emniyeti açısından bugüne kadar yaşanmış yüzlerce kaza,
yüzü aşkın vatandaşın ölümüyle
sonuçlanmış ciddi kazalardan kurtarmak amacıyla boğazın özgürlük

2019’da ihracat en
fazla Orta Doğu’ya arttı

Murat Kurum

projesi olarak Kanal İstanbul Projesi’ni yapma sürecimiz kararlılıkla
devam etmektedir.” Bir bölü 100
bin ölçekli planı askıya çıktıklarını, 5
bin ve 1000 ölçekli uygulama imar
planları hazırlığını da yaptıklarını

belirten Kurum, en geç üç, dört ay
içerisinde bu planların da onaylanacağı bilgisini verdi. Bu planlar çerçevesinde yaşanabilir bir alan oluşturulacağına dikkatini çeken Kurum,
şöyle devam etti: “İçinde üniversite,
Ar-Ge alanlarının, bu anlamda vatandaşımızın vakit geçireceği, millet
bahçelerinin, millet kıraathanelerinin, kütüphanelerin olduğu çok
önemli, mahalle kültüründe yatay
şehircilik anlayışıyla zemin artı üçü,
dördü geçmeyen, mevcut yerlerde
finans alanlarının olduğu, üretim
merkezlerinin olduğu çok örnek bir
şehircilik anlayışıyla Kanal İstanbul
Projesi’ni yapmak istiyoruz.”
Kanal İstanbul güzergahı üzerinde yaşayanların sağlam, güvenli konutlarda oturması için rezerv
konutlar üreteceklerini dile getiren

Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Deprem riskini bertaraf etmek
adına İstanbul’daki rezerv konut
alanlarının olacağı önemli bir projeyi
gerçekleştirmek istiyoruz. Bu çerçevede zaten bilim adamlarımız da
depremin tetiklemeyeceğini net bir
şekilde ifade ettiler. ‘Biz öyle söylemiştik, böyle söylemiştikten’ ziyade
yapılması gereken projelerimize
bakıyoruz. Kararlı bir şekilde bundan önce olduğu gibi, Osmangazi
Köprüsü’nde,
Marmaray’ımızda,
üçüncü köprüde olduğu gibi bundan
sonra da o projeleri nasıl gerçekleştirdiysek, milletimizle beraber Kanal
İstanbul Projesi’ni de 2023 yılına giden yolda gerçekleştirecek adımları
kararlı bir şekilde atacağız.”
n AA

TBMM 2 haftanın ardından yeniden mesaide
Meclis, yaklaşık 2 haftalık aranın
ardından 14 Ocak Salı günü yasama
çalışmaları için yeniden toplanacak.
Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin
kabul edilmesinin ardından 2 Ocak
Perşembe gününden itibaren çalışmalarına iki hafta ara veren TBMM

Genel Kurulunda, bu hafta Türkiye
ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan
uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
KOMİSYON GÜNDEMİ
TBMM Dışişleri Komisyonu, 15
Ocak Çarşamba günü toplanarak

uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 12 kanun teklifi
için mesai yapacak.
TBMM Obezite ile Mücadele
Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin
Belirlenmesi Alt Komisyonu da 15

Ocak Çarşamba günü toplanacak.
Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığının yanı
sıra Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr.
Ender Saraç ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Emel Ergül
sunum yapacak. n AA

Türkiye’nin 2019’da bir önceki
yıla göre ihracatını en fazla artırdığı bölge yaklaşık 1,9 milyar dolarlık artışla Orta Doğu olurken, söz
konusu artışa yüzde 41 ile en fazla
katkı kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen geldi. Küresel
ekonomiyi etkisi altında bırakan
siyasi belirsizlikler, ekonomik durgunluk sinyalleri, ticaretteki yavaşlamalar ve korumacı politikalara
rağmen Türkiye, ihracatını geçen
yıl da artırmayı başardı.
Türkiye’nin geleneksel pazarı
olan Avrupa Birliği (AB) ve ABD’ye
ihracatında 2019’da düşüşler gerçekleşirken, ülkenin, ihracat rotasını Orta Doğu, Bağımsız Devletler
Topluluğu (BDT) ve Afrika gibi bölgelere çevirdiği gözlemlendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre,
Türkiye’nin geçen yıl Afrika, AB,
BDT, diğer Amerika, diğer Asya,
diğer Avrupa, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Okyanusya,
Orta Doğu, serbest bölgeler, Uzak
Doğu ve diğer ülkelere gerçekleştirdiği ihracat yaklaşık yüzde 1,6
artarak 165 milyar 959 milyon 755
bin dolara ulaştı. Bu dönemde ülkenin en fazla dış satım gerçekleştirdiği bölgeler 82,2 milyar dolarla
AB, 26,1 milyar dolarla Orta Doğu,
15,5 milyar dolarla Afrika, 12,9
milyar dolarla BDT ve 9,4 milyar
dolarla Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi oldu.
ORTA DOĞU’YA EN ÇOK KİMYEVİ
MADDE SATTIK
Geçen yıl ihracatı bir önceki
yıla göre 1 milyar 870 milyon 707
bin dolar artış gösteren Orta Doğu,
dış satımı söz konusu dönemde en
fazla yükseliş kaydeden bölge oldu.
Orta Doğu’ya geçen yıl 27 sektörden ihracat gerçekleştirilirken,
yıllık bazda bu sektörlerin 17’sinin
ihracatı arttı. Orta Doğu’ya ihracattaki artışa en büyük katkı kimyevi
maddeler ve mamulleri sektöründen geldi. Sektörün ihracatı, yıllık
bazda 767,2 milyon dolar artarak
3,6 milyar dolar oldu. Bu artışın
bölgeye toplam ihracattaki oransal
karşılığı ise yüzde 41 olarak hesaplandı. Orta Doğu’ya ayrıca 2,9 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı
tohumlar ve mamulleri, 2,7 milyar
dolarlık çelik, 2,1 milyar dolarlık
mobilya, kağıt ve orman ürünleri
ve 2 milyar dolarlık hazır giyim ve
konfeksiyon ürünleri satıldı. Bölgeye ihracatını yüzde 128,2 artırarak
710,1 milyon dolarlık dış satım
gerçekleştiren savunma ve havacılık sanayi ise oransal bazda ihracatı

en fazla yükselen sektör oldu. İhracatı değer bazında en fazla artış
gösteren bölgeler sıralamasında
Orta Doğu’yu, dış satımı 1 milyar
820 milyon 191 bin dolar artan
BDT ve 1 milyar 205 milyon 657
bin dolar yükselen Afrika takip etti.
İHRACATI DEĞER BAZINDA
EN FAZLA DÜŞEN BÖLGE AB
OLDU
Geçen yıl AB’ye ihracat, toplamın yüzde 49,5’ini oluştururken,
yıllık bazda bölgeye gerçekleştirilen dış satım 771,3 milyon dolarlık
düşüşle yaklaşık yüzde 1 azaldı.
Değer bazında kaydedilen bu azalış AB’yi, aynı zamanda 2019’da
ihracatın en fazla düştüğü bölge
yaptı. Türk firmaları, Avrupa’ya
2019’da 27 sektörden ihracat gerçekleştirirken, 14 sektörün dış satımında yıllık bazda artış kaydedildi.
AB’ye en fazla ihracat otomotiv
sektöründen yapıldı. Geçen yıl bu
sektörün bölgeye dış satımı yüzde 4,8 azalarak 23,4 milyar dolar
oldu. AB’ye ayrıca 12,2 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon,
8,5 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, 6,5 milyar dolarlık elektrik ve elektronik ve 5,1
milyar dolarlık çelik ihraç edildi.
Bölgeye söz konusu dönemde dış
satımı değer bazında en fazla artış
gösteren sektör 1,8 milyar dolarla
kimyevi maddeler ve mamulleri
olurken, en fazla azalış 1,4 milyar
dolarla çelik sektöründe gerçekleşti. AB’ye ihracatı yüzdelik bazda
en fazla artan sektörler ise yüzde
37,9 ile mücevher, yüzde 28,1 ile
fındık ve mamulleri, yüzde 27,4 ile
kimyevi maddeler ve mamulleri,
yüzde 12,5 ile halı ve yüzde 8,6 ile
çimento, cam, seramik ve toprak
ürünleri oldu. İhracatta geçen yıl
2018’e göre değer bazında en fazla
düşüş yaşanan bölge olan AB’yi,
dış satımı 731 milyon dolar düşen
Kuzey Amerika Serbest Bölgesi,
487,4 milyon dolarla diğer Asya,
433,3 milyon dolarla diğer Avrupa
ve 75,4 milyon dolarla Okyanusya
izledi.
BDT’YE DIŞ SATIM
YÜZDE 16,5 ARTTI
Verilere göre, geçen yıl, 2018’e
göre ihracatta yüzdelik bazda en
fazla artışın yaşandığı bölge ise
BDT oldu. Bu bölgeye ihracat
2018’de 11 milyar 25 milyon 984
bin dolar seviyesinde bulunurken,
geçen yıl yüzde 16,5 yükseldi.
BDT’ye geçen yıl 27 sektörden ihracat gerçekleştirilirken, yıllık bazda bu sektörlerin 23’ünün ihracatı
arttı. n AA
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Feghouli puan farkına rağmen
şampiyonluğa inanıyor
Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli,
daha önce geriden gelerek şampiyon olduklarını anımsatarak,
bunu tekrar yapabileceklerine inandığını söyledi. Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde
basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki futbolcu, kamp sürecinde genel olarak iyi çalıştıklarını söyledi.
Kampta tüm takım olarak çalışma imkanı bulduklarını
ve yaptıkları iki hazırlık maçını kazandıklarını ifade eden Feghouli, “Bunlara baktığımızda olumlu bir süreç geçirdiğimizi
söyleyebiliriz. Dinlenip ikinci yarıya daha iyi bir şekilde başlayacağız.” diye konuştu.
“ŞAMPİYONLUKLA SEZONU BİTİRECEĞİZ”
Cezayirli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası’ndan geldiği için
çok fazla dinlenemeden sezon başında takıma katıldığını belirterek, şimdi ise tam dinlenmiş durumda olduğunu aktardı.
“İnşallah bu sezonun ikinci yarısında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Daha iyi bir şekilde geleceğim.” diyen Feghouli, “Bunu da şampiyon olmak için yapacağım. Takımıma

yardımcı olabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.
Hem Türkiye Kupası’nı almak hem de şampiyon olmak için
mücadele edeceğiz. Daha önce de 10 puan geriden geldik,
bunu tekrar yapabileceğimize inanıyorum. Bu şekilde şampiyon olup kupayı almış bir şekilde sezonu bitireceğimize inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu. Takıma yeni katılan ve
kendisiyle aynı mevkide oynayan Jesse Sekidika ile ilgili soru
üzerine Feghouli, Nijeryalı oyuncunun takıma adapte olmaya
başladığını söyledi. Feghouli, Sekidika’nın şampiyonluk yolunda çok büyük katkılar yapacağına inandığını vurgulayarak,
“Sadece o değil Emre Mor ve Jimmy Durmaz da bu bölgede
oynuyor. Onlarda ellerinden gelen katkıyı sağlıyorlar. Oynasalar da oynamasalar da takımı motive etme yönünde çok büyük
katkıları var. Eğer Galatasaray’ın oyuncusu iseniz eğer, sadece oynadığınız zaman değil oynamadığınız zaman da önemli.
Burada da takımı iyi motive etmeniz gerekiyor.” ifadelerini
kullandı.
n AA

‘İlk yarının üstüne çıkmalıyız’
İlk yarıyı lider bitiren Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci yarıda oynayacakları oyun ile ilk yarının
da üstüne çıkmaları gerektiğini söyledi. Çalımbay, sezon sonuna kadar takımda kalacaklarını açıklayan Emre
Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın Avrupa’da kariyerlerini sürdürmelerinin daha iyi olacağını söyledi
Süper Lig’de lider durumda bulunan
Demir Grup Sivasspor’un teknik direktörü
Rıza Çalımbay, sezon sonuna kadar takımda kalacaklarını açıklayan Emre Kılınç
ve Mert Hakan Yandaş’ın Avrupa’da kariyerlerini sürdümelerinin daha iyi olacağını söyledi. Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi bitecek
Emre Kılınç ve Mert Hakan’ın ilk hedefinin
Sivasspor’u başarıya ulaştırmak olduğunu
belirterek, iki oyuncusunun da çok daha
başarılı işlere imza atacağına inandığını
belirtti. Deneyimli teknik adam, “Onların
hedefleri vardır, hedefleri doğrultusunda
bir yerlere gitmeleri haklarıdır. Emre geçen sene de iyi oynamış, bu sene de iyi
oynuyor. Mert Hakan da yeni çıktı, mükemmel oynuyor. Avrupa da olabilir Türkiye de olabilir. Bana göre Emre ve Mert
Hakan’ın Avrupa’ya gitmesi daha iyi olur.”
ifadelerini kullandı.  
Çalımbay, “Mert Hakan ve Emre’ye
sözleşme uzatma teklifinde bulunuldu
mu?” sorusuna, “O benim işim değil, yönetimin işi. Mutlaka görüşüyorlardır. Mert
Hakan ve Emre ile sürekli konuşuyoruz,
onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Şimdiden onların bir takıma gitmeleri pek doğru
bir şey olmayabilir. Başka takıma gittiklerinde beklenti çok fazla olur ve beklentiye
karşılık veremeyebilir. Devre arası çok
kısa, uyum sürecinde sıkıntı yaşayabilirler. Sezon sonu gitmeleri onlar için daha
iyi.” yanıtını verdi.
Rıza Çalımbay, “Mert Hakan’ı da
Emre gibi A Milli Takım’da görebilir miyiz?” sorusunu ise “Ben milli takımın
teknik direktörü değilim. Emre kadar Mert
Hakan kadar takıma çok katkısı olan arkadaşlarımız da var. Bunların seçimi Şenol
Hoca’ya bağlı. Nerede ihtiyacı varsa oradan alacak. Bu Mert Hakan olabilir, Hakan
Aslan olabilir, Ziya, Uğur olabilir. Kararı
verecek Şenol Hoca, bir şey diyemeyiz.
Bize sorarsa kendi fikrimizi söyleriz.” şeklinde yanıtladı.
“İLK YARIDA OYNADIĞIMIZ OYUNUN
ÜZERİNE ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”
Kırmızı-beyazlı takımın başarısını,
“Takımın uyumu, sezon başından bu
yana iyi çalışması, yönetimin, taraftarın
durumu, bunların hepsi bir araya gelince bir bütün oluyor ve başarı geliyor. Biz
bunların hepsini sağladık. Bir yönetim
ne yapması gerekiyorsa hepsini fazlasıya yaptılar. Maddi açıdan hiçbir sıkıntı
yok.” sözleriyle açıklayan Rıza Çalımbay,
şampiyonlukla ilgili olarak, “Çalışma

ortamı çok iyi, huzur içinde çalışıyorsun.
Takımdaki arkadaşların hepsi inanılmaz
disiplinli çalışıyor. Ortaya da güzel şeyler
çıkıyor. Kimse bizim ilk yarıyı lider bitireceğimizi, o kadar çok galibiyet alacağımızı, öyle bir seri başlatacağımızı beklemiyordu ama biz belli bir şeyden sonra
kendimize inandık. Yeni yeni arkadaşlarımızı oynattık, onlar da çok başarılı oldu.
İlk yarı bitti, ilk yarıyı sildik, yeni bir lig
başlıyor. Maçın ikinci yarısı başlıyor ve bu
ikinci yarı çok zor olacak. Telafisi olmayan
maçlar oynanacak. İlk yarıda oynadığımız
oyunun üzerine çıkmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra inşallah iyi bir yerde
ligi bitireceğiz.” şeklinde konuştu.
Şampiyonluk yarışındaki rakiplerini de
değerlendiren Çalımbay, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bana göre hepsi zorlar. Buna

Başakşehir de dahil. Başta Beşiktaş. Onlar her ne olursa olsun bizden daha güçlü
tarafları var. Saydığım unsurları bir araya
getirebilirsek biz de yarışta çok iddialı

olacağız. Bana göre en iyi kadro Başakşehir’de. Başakşehir her türlü imkana sahip,
kadrosu, maddi açıdan hiçbir sıkıntısı yok,
taraftar baskısı yok. O yüzden daha rahat.
Diğer takımlar, Beşiktaş, Fenerbahçe,
Galatasaray mutlaka toparlanacaklardır.
Onların hepsi şampiyonlukta iddialılar.”
“EN ZOR MAÇIMIZI
BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞIZ”
Süper Lig’de ikinci yarıya Beşiktaş ile
oynayacakları zorlu maçla başlayacaklarını söyleyen deneyimli teknik adam,
“İlk maçımızı Beşiktaş ile oynayacağız.
Beşiktaş çok iyi bir takım. Ben de orada
çok uzun süre forma giydim, muhteşem
bir taraftarı var. Takımıyla bütünleşir, o
yüzden bizim rakip 11 değil 12 kişi oluyor
taraftarla beraber. Öyle maçları oynamak
çok zordur. Lige iyi başlamak gerekiyor.
Beşiktaş’ın çok kaliteli bir kadrosu var,
onlar da aradaki puan farkını kapatmak isteyeceklerdir. En zor maçımızı Beşiktaş ile
oynayacağız. Çünkü Beşiktaş her açıdan
daha iyi bir takım.” değerlendirmesine
bulundu.
Memleketi Sivas’ta çalışmaktan ve
başarılı olmaktan dolayı ayrıca mutlu olduğunu aktaran Çalımbay, Malili kalecileri Mamadou Samassa’nın, “Sivas’ta çok
huzurluyum” sözleriyle ilgili olarak, şu
görüşleri paylaştı: “Sivas’ta acayip huzurluyum, oraya gittiğim zaman kendimi çok
huzurlu hissediyorum. Sivas’ta istediğin
kadar zaman var çalış çalışabildiğin kadar. Oyuncular da öyle. Bizim antrenman
biter oyuncuların çoğu sahada kalır. Yarım
saate yakın kalırlar, biz fazla tutmayız ama
hepsi kalır, çalışır. Futbolu çok seven futbolcular bir araya geldi. Samassa ayrı bir
kişilik, gerçekten mükemmel karakterli,
hiçbir şeyden şikayetçi olmayan bir insan.
Yabancı arkadaşlarımız ne istiyorsa hepsi var. Sivas büyük şehir gibi olmayabilir
ama huzurlu bir şehir. Sivas’ta çalışırken
sorumluluğum iki üç kat daha artıyor.
Neticede doğduğum, büyüdüğüm yer.
Ben burada çok başarılı olmak istiyorum.
Gerçekten ne gerekiyorsa da yapıyorum.
Buradaki en büyük amacım güzel şeyler yaşamak, bundan önce gittiğimde üç
sene çok sıkıntılı olmasına rağmen hiçbir
zaman ayrılmadım, 3 yılım bittikten sonra
kendim ayrıldım, sonra yine gelirim diye.
Kısmet oldu, bir daha geldik. Her zaman
orada huzurlu ve mutluyum. İnşallah bu
seneyi sıkıntı yaşamadan iyi bir yerde bitireceğiz.”
n AA

Beşiktaş Guilherme transferini bitirdi
Transfer çalışmaları için TFF’nin faiz
indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı
alan Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor forması
giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme’yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar bu transfer
için Yeni Malatyaspor’a da 40 bin Euro
ödeyecek.
Transfer çalışmaları için TFF’ye
başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan Beşiktaş, TFF’den dün çıkan ret
kararı sonrasında planlamada değişikliğe
gitti. Özellikle forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, çıkan sonuç
sonrasında transferleri askıya aldı. TFF’nin
belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca
2 milyon TL (350 bin Euro) transfer harcaması limiti bulunan Beşiktaş, sezonun ilk
yarısında menajeriyle görüşerek anlaşmaya vardığı Guilherme konusunda mutlu
sona ulaştı. Bonservisi İtalyan ekibi Bene-

vento’da bulunan 28 yaşındaki orta saha
oyuncusunun Yeni Malatyaspor’la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyor. Beşiktaş,
bu transfer için Benevento ve oyuncuyla
görüşürken şartlarda anlaşma sağladı.
Guilherme’nin özellikle Beşiktaş’ın içinde
bulunduğu mali durum nedeniyle bu sezon
için fedakarlık yapacağı öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun maaşında önümüzdeki
sezon artırım yapılacak. Transferdeki bir
diğer kritik nokta ise Yeni Malatyaspor’un
alacağı para. Guilherme ile yapılan anlaşmada sözleşmede yer alan ‘40 bin Euro
karşılığında istediği takıma gidebilir’ maddesi de Malatyaspor’un elini kolunu bağlıyor. Oyuncuyla ve Benevento ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’a
da 40 bin Euro ödeyerek transferi tamamlayacak. Guilherme transferinin detayları
ise önümüzdeki günlerde kulüp tarafından
açıklanacak. n İHA

Trabzonspor Hüseyin
Çimşir’e güveniyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik
direktörüleri Hüseyin Çimşir’e güvendiklerini belirterek,
“Karakter, ahlak ve insanlık olarak takım aidiyeti noktasına baktığımız zaman gerçek bir Trabzonsporlu. Ben doğru
bir isim olduğuna inanıyorum. Olmasaydı takımı teslim
etmezdik” dedi. Ağaoğlu transfer konusunda ise “Kriterlerimize uyduğu takdirde belki 1 oyuncu alabiliriz. Ama
transfer konusunda kimse fazla umutlanmasın” yorumunu
yaptı.
Takımın yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir hakkında açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, “Güvenmediğiniz bir
insana takımın teknik patronluğunu teslim etmezsiniz. Kesinlikle başarılı bir şekilde götüreceğine inandığım biri. İyi
bir futbol adamı, aynı zamanda iyi bir Trabzonsporlu. 1.5
senedir bizimle birlikte. Aynı futbolcu kadrosuyla takımın
içerisinde hiç de yabancı olmayan birinci yardımcı hocaydı. Genellikle zaten bu işler böyle olur. Hoca ayrıldığı zaman eğer sağlam bir yardımcı hoca alt kadro devam ediyorsa, takımda oyun içerisinde oyuncu değişikliği gibi bir
şeyle özleşebilir. Ben doğru bir isim olduğuna inanıyorum.
Olmasaydı teslim etmezdik” şeklinde konuştu. n İHA

Kayserispor
Campanharo ile anlaştı
Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo
Campanharo ile anlaştı.
Süper Lig’in ikinci yarısında güçlü bir kadro ile mücadele ederek zoru başarmak isteyen Kayserispor, Brezilyalı
futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı. 28 yaşındaki
futbolcu, bu gece Kayseri’ye gelecek yarın da sözleşmeyi
imzalayacak.
Gustavo Campanharo kimdir?
Gustavo, 4 Nisan 1992 doğumlu. Brezilya’nın Rio
Grande de Sul kentinde doğdu. Brezilya’da Chapecoense
takımında orta saha ve forvet arkası mevkilerinde oynadı.
İtalya’nın Hellas Verona ve Fiorentina takımlarında da forma giyen Gustavo bu sezon hiç oynamadı.
Gustavo, geçen sezon Ludogorest takımında forma
giydi, sonrasında da Brezilya takımına transfer oldu. n İHA

Yeni Malatyaspor
ikinci yarıdan umutlu
Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, ligin
ikinci yarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi. İkinci yarıda her şeyin farklı olacağı
inancındayız. Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum” dedi.
Antalya’da takımın kampında kulüp televizyonuna
açıklamada bulunan Yalçınkaya, geçen sezon olduğu gibi
bu sezon da Avrupa’ya gitmek istediklerini söyledi. Antalya’da verimli bir kamp süreci geçirdiklerini belirten Yalçınkaya, “Ligin ilk yarısında yaşadığımız bazı şanssızlıklar
ve hakem kaynaklı hatalardan dolayı puanlar kaybettik.
Aslında bakıldığında genel olarak kötü bir görüntü ortaya
koymadık. Ancak istediğimiz puanla da bitiremedik ilk yarıyı. Hedefimiz ikinci yarı toplayacağımız puanlarla geçen
sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa’ya gitmek. Bunu başarabilecek bir kadromuz var. Yapacağımız takviyelerle de
daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Antalya’da
verimli bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Lig öncesinde kupada Sivasspor ile bir maçımız var. Bu maçı kazanıp ikinci
yarıya moralli başlamak istiyoruz” diye konuştu. n İHA
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Mehmet Sak: Konyaspor maçı bizim için çok önemli
MKE Ankaragücü’nün savunma
oyuncusu Mehmet Sak, ikinci yarı
daha iyi bir Ankaragücü izlettireceklerini belirterek, “Savaşçı ruhumuzu
ilk haftadan yansıtırsak, geriye düşmeden daha farklı skorlar alacağımızı
düşünüyorum” dedi.
Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını
Antalya’da sürdüren Ankaragücü’nde
başarılı savunma oyuncusu Mehmet
Sak, İhlas Haber Ajansı’na önemli
açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk
devresinde şanssız puanlar kaybettiklerini söyleyen Mehmet Sak, “İlk
yarıyı tamamladık ve Antalya’ya kampa geldik. Burada da çalışmalar sürüyor. İlk yarıda puan anlamında çok iyi
yerde olduğumuz söylenemez. Oyun
anlamında çok iyi oynadığımız maçlar
oldu. Şanssız kaybettiğimiz puanlar
oldu. Bu puanları kaybetmesek şu
anda çok daha farklı bir pozisyonda
olabilirdik. Ancak puan durumuna
bakınca, arada çok fazla farklar olmadığını da görüyoruz. 7. sıradaki
rakibimizi, 3 maçlık seriyle yakalayabilecek pozisyondayız. Bu kötü gidişi,
buradaki kamp çalışmalarıyla ikinci
yarıda telafi edip üst sıralara çıkmak
istiyoruz. Bunun için de iyi bir kamp
dönemi geçiriyoruz. Herkes bunun bilincinde. Taşıdığımız formanın ağırlığı
çok büyük. Çok büyük bir camiadayız.

Ben ve takım arkadaşlarım da bunun
farkında. Bütün önlemlerimizi alıp
ikinci yarıda daha iyi bir Ankaragücü
izleteceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.
“LİG SONUNA DOĞRU SIKINTI
YAŞAMAK İSTEMİYORUZ”
Yakalayacakları birkaç maçlık seri
ile ligin havasını değiştirebileceklerini
belirten Sak, “Üst taraftaki bazı takımlar dışında, puan durumunda çok
büyük bir fark yok. Onun için de bütün
takımlar kendisini üst taraflara atmak
istiyor. Hedef olarak bunu istiyor. En
alttan Kayserispor, biz, Antalyaspor,
Kasımpaşa, Konyaspor gibi takımların umudu çok fazla. Birkaç maçlık seriler ligin havasını değiştirebilir. Bu da
lige keyif veriyor çünkü hiçbir şey belli
değil. Bu temponun da sezon sonuna
kadar gideceğini düşünüyorum. Sezon sonuna doğru bir şeyler netleşir.
Biz de lig sonuna doğru sıkıntı yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
“İKİNCİ YARININ İLK
ÜÇ HAFTASI ÇOK ÖNEMLİ”
Sezonun ikinci yarısının ilk üç haftasına dikkat çeken Sak, “Konyaspor
ve ardından oynayacağımız 3 maç
bizim için hayati. İkinci yarının ilk 3
maçı bizim için çok önemli. Direkt
rakiplerimiz gibi görünen ekiplerle
oynayacağız. İlk 3 haftada Konyaspor,

Kayserispor ve Kasımpaşa ile karşılaşacağız. Bu maçları da 2’si iç sahada olacak. Bu da bizim için büyük
avantaj. Taraftarlarımızla bütünleşip
mutlaka galip gelmek istiyoruz. Kayserispor maçında da alacağımız 1 ya
da 3 puan bizim için büyük avantaj anlamına gelir. 3’te 3’lük bir seri bizi bir
anda yukarılara tırmandırır. Bundan
sonraki dönemde daha farklı düşüncelere gidebiliriz takım olarak. Bunun
da hepimiz farkındayız. Umarım lige
de taraftarımızın önünde iyi başlarız
ve o şekilde devam eder” değerlendirmesini yaptı.
“SAVAŞÇI RUHUMUZU
SAHAYA YANSITMALIYIZ”
Savaşçı ruhlarını maçlara yansıtmaları gerektiğini söylen Sak, “En
sevindirici nokta, maçı son saniyeye
kadar bırakmayan savaşçı bir takım
halinde olmamız. Kiminle oynarsak
oynayalım, karşı takımı maçın sonuna
kadar her an konsantre hale sokuyor.
Son 3 haftada son dakikalarda döndük
maça. İkinci yarıda daha farklı olmasını ümit ediyorum. Pes etmemek güzel
bir şey. Aldığımız 1 puanın bizi de çok
yukarıya taşımayacağı bir durumda
olduğumuzun da bilincindeyiz. Savaşçı ruhumuzu ilk haftadan yansıtırsak,
geriye düşmeden daha farklı skorlar
alacağımızı düşünüyorum” diye ko-

nuştu.

“EŞİM DÖNÜNCE BANA
HESAP SORABİLİR”
Yeni doğan bebeğini sadece bir
kere gördüğünü söyleyen Sak, “Birkaç gün oldu ikinci çocuğumu göreli.
İnşallah vatana millete hayırlı bir evlat olur. Tabii ki biraz zor bir durum.
Kamptayken doğum gerçekleşti. 1
günlüğüne gidip geri geldim kampa
Burada da önemli bir kamp dönemi
var. Çok mutluyum. Biraz daha zamanım olsa daha fazla zaman geçirebilirdim ama artık kamptan sonra kucaklaşırız. Mesleğin cilvesi. Eşim de
daha tam olarak çözemedi durumu.
Şu anda benimle çok uğraşmıyor, çocuklarla uğraşıyor. Herhalde dönünce
hesabını sorar bazı şeylerin” ifadelerini kullandı.
Son olarak taraftar ve camiaya da
seslenen Sak, şunları söyledi:
“Konuşmamın başında söylediğim gibi Ankaragücü çok büyük bir
camia ve taraftarıyla bütünleşen bir
camia. Onlar bizim en büyük itici gücümüz. Bunu da iç sahadaki maçlarda
hissediyoruz. Deplasmanda da bizi
yalnız bırakmıyorlar. Onlar için sezon
sonuna kadar yüreğimizle, elimizden
geleni yapıp Ankaragücü’nü hak ettiği
yere taşıyıp, bu sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz.” n İHA

Konyaspor Basket’ten
utanç verici mağlubiyet
Sezona zirve hedefi ile giren Konyaspor Basketbol, aldığı istikrarsız sonuçlarla camianın tepkisini
çekmişti. Yeşil Beyazlılar son 2 haftanın aksine ilk yarının son maçında utanç verici bir mağlubiyet aldı.
Yeşil Beyazlılar, 19 yaş ortalamalı alt yapı takımı Bandırma Kırmızı’ya 79-61 yenildi

Türkiye Basketbol 1. Lig’i temsilcimiz
Konyaspor Basketbol istikrarsız sonuçlarını devam ettiriyor. Son 2 maçını kazanan
ve zirve mücadelesinde yeniden umutlanan Yeşil Beyazılar ilk yarının son maçında deplasmanda Bandırma Kırmızı ile
karşılaştı. 19 yaş ortalamalı rakibi karşısında varlık gösteremeyen Dev Kartallar,
utanç verici bir mağlubiyet aldı.
Konyaspor Basket, tamamı genç
oyunculardan kurulu Bandırma Kırmızı
karşısında varlık gösteremedi ve maçtan
79-61 mağlup ayrıldı. İlk yarıyı yenilgiyle tamamlayan yeşil-beyazlı ekipte
sergilenen kötü oyun, sabırları taşırdı.
Konyaspor Basket, Türkiye Basketbol
1. Ligi’nde ilk yarının kapanış maçında
deplasmanda Bandırma’nın altyapı takımı Bandırma Kırmızı ile karşılaştı. Maça
yeşil-beyazlı ekip çok kötü başladı. Hücumda varlık gösteremeyen Dev Kartal,
ilk basketini çeyreğin bitmesine 2 dakika kala attı. Tempolu oynayan ev sahibi
ekip, ilk çeyreği 16-9 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe iyi başlayan yeşil-beyazlı
temsilcimiz, Alp Karahan’ın üçlükleriyle
farkı 2 sayıya kadar düşürerek maça ortak
oldu. Hücumda tercih hataları yapan, savunmasında ise sert olmayan Konyaspor
Basket, 17-0’lık seri yiyerek soyunma
odasına 44-27 geride gitti.
GENÇLER DERS VERDİ
Maçın ikinci yarısı farkın açılmasıyla

Selçuk Üniversitesi
ilk yenilgisini aldı
Konya 1. Amatör Küme A Grubu’nda erteleme maçları dün oynandı. Ligdeki ilk 10 maçında 10 galibiyet
alarak rekora koşan lider Selçuk Üniversitesi, ligdeki ilk
mağlubiyetini Ergesspor’dan aldı. Ergesspor’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Selçuk Üniversitesi ile takipçisi
Ömeranlıspor arasındaki puan farkı 2’ye düştü. Selçuklu
İdmanyurdu’nu 2-1 yenen Ömeranlıspor lider ile arasındaki puan farkını 2’ye düşürerek şampiyonluk için iddialı
duruma geldi.
Grupta oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Ergesspor – Selçuk Üniversitesi: 3-1, Ereğli Anadoluspor –
Sarayönüspor: 1-1, Hilalspor – Demirspor: 3-2, Selçuklu
İdmanyurdu- Ömeranlıspor: 1-2. n SPOR SERVİSİ

2. Lig Beyaz Grup’ta
liderlik el değiştirdi
heyecansız geçti. Bandırma Kırmızı’nın
genç oyuncuları Konyaspor’u adeta parkeden sildi. Rakibine hiçbir şekilde karşılık veremeyen ve çok kötü bir basketbol
oynayan temsilcimiz, üçüncü çeyreği 6444, maçı da 79-61 kaybederek ilk yarıya
yenilgiyle nokta koydu. Ligdeki 7. yenilgisini alan Konyaspor Basket’te yeni transfer Alp Karahan 18 sayı, 3 asist ve 2 top
çalma takımının en iyi ismi oldu. Mehmet Özdoğan 14 sayıyla direnç gösteren

diğer oyuncu oldu. Çok iyi bir basketbol
oynayan takımı genç oyunculardan kurulu Bandırma Kırmızı’da ise Eray Akyüz 21
sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Ercan Osmani 21
sayı, 11 ribaunt, Sadık Emir Kabaca 14
sayı, 4 ribaunt ile oynadı. Ozan Bulkaz’ın
ekibi, sezonun ilk yarısında oynadığı 15
maçta 8 galibiyet ve 7 yenilgi alarak hayal
kırıklığı yaşattı.
TAKIMIN YILDIZI ALP KARAHAN OLDU
Hafta içi Konyaspor Basket’in Pınar

Karşıyaka’dan kiraladığı Alp Karahan,
ilk maçına Bandırma Kırmızı karşısında
çıktı. Maçta çok iyi basketbol oynayan
21 yaşındaki skorer, 6 üçlükle 18 sayı
atarak ilk maçında yıldızlaştı. Takım arkadaşlarından yeterince skor yönünde
destek alamayan Karahan, ilk maçında etkili bir performans sergilemesine
rağmen mağlup olmanın üzüntüsünü
yaşadı.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig’de ikinci yarının ilk haftasının ardından
Beyaz Grup’ta liderlik el değiştirirken, Kırmızı Grup lideri
koltuğunu korudu.
Ligin 18. haftasına lider giren Manisa FK, deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kalarak
puan kaybetti. Zirve yarışındaki Yılport Samsunspor,
rakibinin puan kaybettiği haftada Gümüşhanespor’u 3-0
yenerek averajla liderliği devraldı.
Temsilcimiz Konyaspor’un Çorumspor’u 1-0 ile geçtiği haftada Beyaz Grup’ta hem üst sıralarda hem de alt
sıralarda işler karıştı. Alt sıralarda puan farkları ortadan
kalkerken üst sıralarda ise Samsunspor grubun yine lideri oldu. n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor hayata döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz
1922 Konyaspor hayata döndü. Ligin
ilk yarısında aldığı kötü sonuçlarla düşme hattında bulunan Yavru Kartal, ikinci yarının ilk maçında evinde Çorum FK
ile karşılaştı. 1922 Konyaspor zirve
mücadelesi veren rakibini 1-0 mağlup

ederek tam anlamıyla hayata döndü.
Ligin ilk yarısında aldığı kötü sonuçların ardından yönetim ve teknik
heyet değişimine giden 1922 Konyaspor, Antalya’da yaptığı kampın
ardından ikinci yarıya büyük bir umutla girmişti. İlk yarıyı 17. Sırada ve en

büyük düşme adayı olarak tamamlayan Yeşil Beyazlılar, ikinci yarının ilk
maçında evinde Çorum FK’yı ağırladı.
Kritik maçta büyük bir mücadele ortaya
Koyan 1922 Konyaspor, güçlü rakibini
1-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın tek
golü Seyid Ahmet Han’dan geldi.

Hakemler: Semih Kurt, Fatih Pazı,
Gürcan Dönmez
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
1922 Konyaspor: Kadem Burak Yaşar,
Celal Hanalp (46 Alpay Cin) Seydi
Kayasoy, Can Demir Aktav, Anıl Şahin,
Seyid Ahmet Han (80 Alperen Aydın)
Adem Eren Kabak, Ekrem Kayılıbal,
Seddar Karaman, Güray Gazioğlu,
Mehmet Tuğrul Başkan (90 Şehmus
Aslan)
Çorum FK: Onur Tekin, Ertuğrul
Sancaktutan, Murat Cömert, Osman
Bodur, Mert Ilıman, Kerem Çağatay
(67 Burak Seres) Muhammed Rıdvan
Özdemir, Muhammed Çoban, Mikail
Albayrak (79 Kıvanç Kaya) Murathan
Buruş (46 Volkan Akyıldız) Fatih
Şerifoğlu
Sarı Kartlar: 14 Adem Eren Kabak,
44 Celal Hanalp, 80 Fuat Duran (1922
Konyaspor), 44 Murathan Buruş,
68 Ertuğrul Sancaktutan, 79 Mikail
Albayrak (Çorum FK)
Goller: 58 Seyid Ahmet Han (1922
Konyaspor)

Konyaspor bu sonuçla puanını
17’ye yükselterek üst grubu yakaladı ve
puan farkının açılmasına izin vermedi.
1922 Konyaspor gelecek hafta Gümüşhane deplasmanına konuk olacak.
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TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP
2019-2020
PUAN DURUMU

S.TAKIMLAR
1.SAMSUNSPOR
2.MANİSA FK
3.H. TRABZON
4.SANCAKTEPE FK
5.ÇORUM FK
6.İNEGÖLSPOR
7.A. AFYONSPOR
8.PENDİKSPOR
9.TARSUS İY
10.SARIYER
11.Z. KÖMÜRSPOR
12.HACETTEPE SPOR
13.KIRKLARELİSPOR
14.AMED SF
15.BAŞKENT AKADEMİ
16.GÜMÜŞHANESPOR
17.1922 KONYASPOR
18.ŞANLIURFASPOR

O
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

G
13
13
11
10
10
8
7
7
8
6
6
7
5
5
5
5
5
0

B
4
4
2
3
1
4
4
4
1
6
6
2
7
5
3
3
2
1

M
1
1
5
5
7
6
7
7
9
6
6
9
6
8
10
10
11
17

A
42
49
34
30
25
28
26
23
25
20
24
22
15
13
22
20
20
5

Y
7
18
29
15
21
18
22
22
27
19
24
30
23
27
25
27
30
59

AV
35
31
5
15
4
10
4
1
-2
1
0
-8
-8
-14
-3
-7
-10
-54

P
43
43
35
33
31
28
25
25
25
24
24
23
22
20
18
18
17
-14

Thuram: Büyüleyici atmosferi kendim yaşamak istiyorum
Konyaspor’un yeni golcüsü Thuram Konyaspor’dan teklif aldığında çok mutlu olduğunu,
taraftarın büyüleyici atmosferini yaşamak için
sabırsızlandığını söyledi. Antalya kampının ardından konuşan Konyaspor’un yeni transferi
Thuram, “Öncelik burada olmaktan çok mutluyum. Kamp dönemimiz çok iyi geçiyor. Kampın
yarısında katıldım. Burada bulunduğum süre içerisinde Konyasporlu oyuncular, Konyaspor ailesi
bana gerçekten çok iyi davrandılar. Beni iyi karşıladılar. Aynı şekilde şu ana kadar bütün arkadaşlarımla tanışamasam da yavaş yavaş onlarla iletişim kuruyorum. Benimle iyi ilgileniyorlar” dedi.
Konyaspor’dan teklif aldığında bir an önce
Türkiye’ye gitmek istediğini söyleyen Thuram,
“Konyaspor’dan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Özellikle Konyaspor takımı olsun, Süper Lig
olsun harikulade. Bana kalan kısmı bu güzelliğe
başarı ile karşılık vermek. Yunanistan’da oynuyordum. Menajerim bana Konyaspor’dan teklif
olduğunu söylediğinde gerçekten çok mutlu oldum. Antrenmanı bırakıp, atlayıp Türkiye’ye gitmek istedim. Antrenmanda bile aklımda Türkiye

vardı. Beraberinde oradaki takımımla konuştum.
Türkiye‘ye gitmek istediğimi söyledim. Onlarda
olumlu karşıladılar. Bu şekilde transferim gerçekleşti.
Türkiye liginin kaliteli bir lig olduğunu arkadaşlarımdan duydum. Bunun beraberinde Süper
Lig’de oynamış Brezilyalılar ile konuştum. Onlar
da Süper Lig’de oynamamın kariyerime olumlu
etkisinin olacağını söyledi. Konyaspor taraftarını
tanıyorum. İlk kez Shakhtar Donetsk ile Konya’da
oynanan maçta izleme şansı bulmuştum. Gerçekten harikulade atmosferde geçen bir maçtı.
Maalesef Konyaspor kaybetti ama taraftarın kalabalıklığı ve ateşli atmosfer beni büyüledi. Bu büyüleyici atmosferi kendim de yaşamak istiyorum.
Takımla birlikte güzel sonuçlar elde edip bu güzel
atmosferi kendim deneyimlemek istiyorum.
Taraftarlardan tek isteğim maça gelsinler bizi
desteklesinler. Onlar bizim en büyük gücümüz.
Onların sayesinde daha güçlü olabiliriz. Biz de
elimizden geldiğince çaba sarf ederek iyi sonuçlar almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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‘Bugünü kazanırken
geleceği kaybedemeyiz’
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımın eksiklerinin farkında olduğunu ancak
bugünü kurtarmak için geleceği ipotek altına almayacaklarını söyledi. Geride kalan Antalya kampını da
değerlendiren Kocaman, “En büyük transfer takım bütünlüğünü kazanmak olacak” ifadelerini kullandı

Konyaspor’un Thuram
transferinde şok iddia
İttifak Holding Konyaspor’un Yunanistan’ın PAS Lamia takımından transfer ettiği 28 yaşındaki golcü Thuram
için şok bir iddia ortaya atıldı. Yunan basınına göre PAS
Lamia takımı transferde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle
Konyaspor’u UEFA’ya şikayet etti.
Ancak bu iddia Konyaspor tarafından yalanlandı.
Oyuncunun PAS Lamia takımının bonservisli oyuncusu
olmadığı, Portekiz’in yatırımcı kulüplerinden Alvarenga’dan kiralandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre Portakiz
takımı oyuncuyu sözleşmesindeki maddeye dayanarak
geri çağırdı ve Konyaspor’a kiraladı. Yapılacak herhangi
bir şikayetin muhatabının Konyaspor olmadığı ortaya çıktı.
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İttifak Holding Konyaspor Teknik
Direktörü Aykut Kocaman geride kalan
Antalya kampını ve transfer gündemini
değerlendirdi. Faydalı bir kamp dönemi
geçirdiklerini belirten Kocaman, en büyük
transferin kamp sonunda elde edecekleri takım bütünlüğü olduğunu söyledi.
Transferlerle ilgili de konuşan Kocaman,
eksiklerin farkında olduğunu ancak bugünü kurtarmak için geleceği ipotek altına
almayacaklarını söyledi. İşte Kocaman’ın
açıklamaları;
UMARIM SKORLARA YANSIR
Diğer sezonlara oranla nispeten süre
olarak daha kısa sayılabilecek bir kamp
dönemi geçirdik. Bir hafta, 8 gün Antalya’da çalışma imkanı bulduk. Onun da
sonuna geldik. 3 tane maç planlamıştık.
Son olarak Bursaspor ile oynadık. Özellikle kurgusu iyi olan, alt ligde olmasına
rağmen saha yerleşimi, saha akışı iyi
olan takımlarla oynayarak, Ankaragücü
maçı ile başlayacak, ligdeki Konyaspor’un
durumunu belirleyecek, çok daha netleştirecek ilk 7 haftaya hazır olabilmek için
ideal denilebilecek rakiplerle oynadık.
Her çalışma faydalıdır. Her kamp dönemi
kendi içinde bazı faydaları barındırır. Tabi
esas faydayı skorlardan sonra görmek gerek. Neyi ne kadar istediğiniz kadar bunu
başarıp başaramadığınız önemli. Umarım
skorlara yansır bu çalışmalar.
YÖNETİME İSTEKLERİMİZİ İLETTİK
Ancak diğer taraftan hazırlık dönemi,

var olan oyuncuların gelişimi, ilk yarıdaki sorunları bir nebze bertaraf ederek,
kendi oyunumuza doğru, hem davranış
olarak hem de oyun anlamında gelişim
sağlamak kadar, dönemi önemli kılan bir
başka nokta transfer. Bütün takımlarda
olduğu gibi Konyaspor’da da bu anlamda
bir gündem var. Bu noktadaki düşüncelerimizi yönetimle uzun süredir konuşuyoruz.

Yönetim bu konuda çalışmalar yapıyor.
Thuram geldi. Birkaç oyuncu ile ilgili talebimiz oldu. Umarım transfer sezonunun
sonuna kadar o oyuncularla ilgili çalışmalar yapılır ve transferler gerçekleşir.
SORUNLARIMIZI ÇÖZMEYE YAKINIZ
Ankaragücü maçı için buradaki kadro
üzerinden yürüyeceğiz. Var olan oyuncular üzerinden planlama yapacağız.

Arkasından oynanacak Galatasaray ve Antalyaspor maçlarına ise takımı tamamlayarak gidebilmek en büyük arzumuz. Durum değerlendirmesi yapmak gerekirse,
sorunlarımızın bir kısmını çözmeye yakın
gibi görünüyoruz. Umarım yanılmayız.
GELECEĞİ İPOTEK ALTINA ALAMAYIZ
Şunu bir tekrarlamak, üstünden
geçmek lazım. Bu benim tarzım ve bakış açım. Ben transferde kulüpten farklı
düşünmüyorum. Transfer yaparken evet
bugünü kurtarmak önemli ama diğer
taraftar geleceği de inşa etmek lazım.
Geleceği ipotek altına almadan transfer
yapmaya çalışıyoruz. Bizim en büyük
transferimiz takım bütünlüğünü yakalamak. Bunu yakaladığımız andan itibaren
skorlar da gelmeye başlayacak. Bunu
eksik bölgelere yapacağımız transferle
kolaylaştırabilirsek, daha doğru hareket
etmiş oluruz. Thuram’ı 2 maçtır kullanıyoruz. Takımı adapte etmeye çalışıyoruz. Evet, eksiklerimiz var. Ben de en
azından Konya kamuoyunun bildiği kadar eksiklerimizin ne olduğun biliyorum.
Ama bir taraftan harcama kotası var,
diğer taraftan takımın içinde bulunduğu
mali durum var. Bütün bunları bir araya
getirdikten sonra hamle yapmak lazım.
Bu anlamda da yöneticiler çalışıyorlar.
Olumsuz bir şey söyleyemem bu konuda. İsteklerimizi ilettik. Yönetim elinden
geleni yapıyor.
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Konyaspor son hazırlık maçında galip
İttifak Holding Konyaspor, hazırlık
maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’u 2-0
yendi. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde
sürdüren İttifak Holding Konyaspor ile Bursaspor, Konya ekibinin kamp yaptığı otelin
sahasında karşı karşıya geldi.
Konya ekibine galibiyeti getiren golleri
6. dakikada yeni transfer Thuram penaltıdan ve 87. dakikada Miya attı. Müsabakada Konyaspor’un ilk 11’inde Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ,
Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Daci,
Hadziahmetovic ve Thuram yer aldı.

Bursaspor ise bu mücadelede Çağlar
Akbaba, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun,
Diarra, Onur Atasayar, Selçuk Şahin, Shehu, Burak Kapacak, Recep Aydın, Kubilay
Kanatsızkuş ve Seleznov 11’iyle sahaya
çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı gergin geçti.
İki takım futbolcuları sert fauller sonrasında tartıştı. Oyuncuları sakinleştirmek
için iki takımın teknik direktörleri Aykut
Kocaman ve İbrahim Üzülmez de sahaya
girdi. Antalya kampındaki son hazırlık maçını oynayan İttifak Holding Konyaspor, bu
akşam Konya’ya dönecek.
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Akademi takımları
yine rakiplerine acımadı
İttifak Holding Konyaspor’un U14-U15 ve U16 takımları bu hafta Gençlerbirliği ile karşılaştı. Konyaspor’un
gençleri rakibine acımadı ve 3 takım da sahadan galibiyetle ayrıldı.
Konyaspor U14 Takımı Konya’da oynanan maçta
Gençlerbirliği U14 takımı ile karşılaştı. Yeşil Beyazlılar
Ömer ve Barış’ın golleri ile rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Konyaspor U15 takımı yine Konya’da oynanan maçta Alperen (2), Mevlana ve Mehmet’in golleri ile sahadan
4-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Konyaspor U16 takımı ise Ankara’da Gençlerbirliği
U16 takımı ile mücadele etti. Yeşil Beyazlılar, Barış (2) ve
Ahmet’in golleri ile rakibini 3-1 yendi.
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SPOR TOTO SÜPER LiG
2019-2020 PUAN DURUMU
S.TAKIMLAR
1.DG SİVASSPOR
2.M. BAŞAKŞEHİR
3.TRABZONSPOR
4.FENERBAHÇE
5.BEŞİKTAŞ
6.A. ALANYASPOR
7.GALATASARAY
8.Y. MALATYASPOR
9.GAZİANTEP FK
10.GÖZTEPE
11.Y. DENİZLİSPOR
12.Ç. RİZESPOR
13.GENÇLERBİRLİĞİ
14.KASIMPAŞA
15.İH KONYASPOR
16.ANTALYASPOR
17.ANKARAGÜCÜ
18.İM KAYSERİSPOR

O
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

G
11
9
9
9
9
8
7
6
6
6
6
6
4
4
3
3
2
2

B
4
6
5
4
3
5
6
6
6
5
4
2
6
3
6
5
6
4

M
2
2
3
4
5
4
4
5
5
6
7
9
7
10
8
9
9
11

A
35
32
35
34
27
31
23
32
26
19
19
17
28
26
15
15
15
16

Y
16
17
19
21
22
16
15
22
28
20
23
27
32
34
24
33
34
42

AV
19
15
16
13
5
15
8
10
-2
-1
-4
-10
-4
-8
-9
-18
-19
-26

P
37
33
32
31
30
29
27
24
24
23
22
20
18
15
15
14
12
10

