
ANADOLU BASINININ GÜR SESİ OLACAKLAR 
Mustafa Arslan, Mehmet Nuri 
Kolaylı ve Şevket Erzen, Basın 
İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete 
Sahipleri Temsilciliği görevine 
yeniden seçildi. Toplam 530 oyun 
kullanıldığı seçimle, 3 oy geçersiz 
sayılırken, Mustafa Arslan 520, Nuri 
Kolaylı 457 ve Şevket Erzen 453 oy 
aldı. 
Kendilerini destekleyen delegelere 
teşekkür eden Arslan, Kolaylı ve 
Erzen, azim ve gayretle çalışmalarını 
sürdüreceklerini vurguladılar.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Mushaf yanmadı! 40 ilde operasyon!

Konya’da müstakil bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale 
gelirken, soğutma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri odada 
mushaf buldu. İtfaiye eri tarafından kapağı açılan mushafın 

sayfalarının yanmadığı görüldü. n SAYFA 6’DA

İllegal bahis oynatarak 3 buçuk milyar TL haksız kazanç 
sağlayan çeteye yönelik aralarında Konya’nın da 

bulunduğu 40 ilde yapılan operasyonda gözaltı kararı 
verilen 394 kişiden 197’si yakalandı. n SAYFA 6’DA

03 Vali Orhan Toprak 
‘GAMER’i ziyaret etti 05 Taksi şoförlerine

uygulamalı eğitim 07 Akgöl yeniden 
canlandırılacak

KONYA PROJELERİ 
ANKARA’DA KONUŞULDU

‘KONYA’NIN EN İYİSİ 
KONUMUNA GELDİK’

BAKIRCILIK MESLEĞİ 
KAYBOLUYOR!

Başkan ve başkan adaylarından çıkarma 

Medova, basınla buluştu 

Konya’daki son temsilcisi konuştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca 
ve Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş 
ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin 
Usta, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek Konya proje-
lerini istişare ettiler.

Konya’da 3. hizmet yılını dolduran Medova Hasta-
nesi, basınla biraraya geldi. Medova Hastanesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Seçkin Olcay, Konya’da en 
iyi ve güvenilir hastane olma hedeflerine 3 yıl gibi 
kısa sürede ulaştıklarını söyledi.

Anadolu’da yüzlerce yıl en gözde meslekler ara-
sında yer alan bakırcılık zanaatının Konya’daki son 
temsilcisi Kemal usta, 45 yıldır mesleği yaşatmaya 
çalışıyor. Kemal Usta, çok sevdiği mesleğin eriyip 
kaybolduğunu söylüyor.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

Kağnıcıoğlu 
güven tazeledi

Büyükşehir’den 
kayak jesti

İKAF 2019 
Nisan’da!

Tenimiz farklı 
davamız aynı

2 dönemdir Altınekin Ziraat 
Odası Başkanlığı görevini yü-
rüten, ilçe ve bölge çiftçisi için 
yaptığı başarılı çalışmalarla dik-
kat çeken Bekir Kağnıcıoğlu, 
21 delegenin tamamının oyunu 
alarak yeniden başkan seçildi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Ara tatil dönemini Bilgehane-
ler’de eğitim yaparak değer-
lendiren öğrencilere Konya 
Büyükşehir Belediyesi bir jest 
yaptı. Öğrenciler, Derbent’te 
bulunan kayak merkezinde 
gönüllerince eğlendi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 
Himayelerinde ve bölgedeki 8 
üniversitenin katılımı ile 25-26 
Nisan tarihlerinde gerçekleşti-
rilecek İç Anadolu Kariyer Fu-
arı (İKAF 2019)’na ev sahipliği 
yapacak.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen MUSTA PPITurki 
programının ev sahibi Selçuk 
Üniversitesi oldu. Prof. Dr. 
Ahmet Kağan Karabulut, “Ten 
renklerimiz ayrı olsa da yüre-
ğimiz bir, davamız, özümüz, 
sözümüz, kökümüz bir” dedi.  
n HABERİ SAYFA 7’DE
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TÜİK açıkladı: Konya’nın nüfusu 2 milyon 205 bin!

Kilometrekareye 
57 kişi düşüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, 31 Aralık 2018 
tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından 
‘Konya İli, 2018 yılı Nüfusu’nu açıkladı. Buna göre 31 Aralık 2018 
tarihi itibariyle Konya nüfusunun 2 milyon 205 bin 609 
kişi olduğu belirlendi.  Nüfus yoğunluğu olarak ifade 

edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, 
Türkiye genelinde 2017 yılına 

göre 2 kişi artarak 107 kişi oldu. 
Bu sayı Konya’da 57 olarak 

hesaplandı. Konya, illerin nüfus 
yoğunluğu sıralamasına göre 

49’uncu sırada yer aldı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

140 ilaca ulaşım zor!
5. Bölge Konya 

Eczacı Odası Başkanı 
Ecz.Adem Açıkgöz, 
bir süredir yaşanan 
yaklaşık 140 ilacın 

tedarikindeki 
sorunun kaynağının 
biran önce araştırılıp 
konunun çözülmesi 

gerektiğini söyledi 

SGK ÖDEME LİSTESİ 
GENİŞLETİLİYOR

SMA hastalarının da içinde olduğu 10 ilacın 
daha geri ödeme listesine alınmasıyla, yurt 
dışı ilaç sayısı 400’e, yurt içi ilaç sayısının da 
8 bin 562’ye ulaştığı belirtildi. Böylece has-
ta olan vatandaşların tedavi süreçlerindeki 
önemli aktör olan ilaca olan ulaşım günden 
güne artırılmış oluyor. Diğer yandan bazı 
ilaçların da bulunmasında sıkıntılar yaşanı-
yor. Bu sorunun da çözülmesi için Sağlık Ba-
kanlığı tarafından adım atılması bekleniyor.

BAKANLIK BU 
OLAYI ARAŞTIRMALI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 5. 
Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı Ecz.Adem 
Açıkgöz yaklaşık 140 ilacın bulunmasında sı-
kıntılar yaşandığını söyledi. Açıkgöz, “Bu ilaç-
ların tedariki ile ilgili sorunu Sağlık Bakanlığı 
incelemeli ve neden bu ilaçların Türkiye’de 
olmadığı veya tedarikinde neden sorun yaşan-
dığı ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde 
bu sorunlar çözülmeli, vatandaşın bu ilaçlara 
ulaşımı kolaylaştırılmalı” dedi.   n SAYFA 11’DE Ahmet Eymen



2 2 ŞUBAT 2019HABER

Mustafa Arslan, Mehmet Nuri Kolaylı ve Şevket Erzen, Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete 
Sahipleri Temsilciliği görevine yeniden seçildi. Kendilerini destekleyen delegelere teşekkür eden 

Arslan, Kolaylı ve Erzen, azim ve gayretle çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladılar 

Anadolu basınının 
gür sesi olacaklar

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 
Genel Kurulu’na katılacak olan Ana-
dolu gazete sahiplerinin 3 temsil-
cisinin seçimi gerçekleştirildi. 195 
sayılı BİK Teşkiline Dair Kanun’un 
5. maddesinin son fıkrasına istina-
den yapılan seçimle  Mustafa Ars-
lan, Mehmet Nuri Kolaylı ve Şevket 
Erzen delegelerin oyları ile yeniden 
göreve getirildi. Seçimler, BİK tara-
fından Ankara Ahmet Taner Kışlalı 
Spor Salonu’nda yapıldı. Oy kul-
lanma işlemi öncesinde yetkililerce 
Anadolu’nun dört bir tarafından 
gelen delegeler, seçimler hakkında 
bilgilendirildi. 

Seçim Müşahitliklerini  BİK Yö-
netim Kurulu Üyeleri Adnan İnanç 
ve Ahmet Özdemir üstlendi. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardın-
dan Seçim Müşahidi Ahmet Özde-
mir açılış konuşması yaparak, Divan 
için verilen önergeyi okudu ve  oyla-
ma yapıldı. Divan Başkanlığı’na Sefa 
Özdemir, Başkan Yardımcılıklarına 
Mehmet Çelik, Erdoğan Erişen, Ka-
tip Üyeliğe Ali Cihangir, Üyeliğe Ala-
attin Arslan seçildiler. Divan Başkanı 
Sefa Özdemir, seçilmeleri nedeniyle 
teşekkür ederek, seçimlerin Anadolu 
Basınına hayırlı olmasını diledi. 

Anadolu gazete sahiplerinin 3 
temsilcisinin belirlendiği, rekor ka-
tılımın olduğu seçimlere Mehmet 
Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şev-
ket Erzen rakipsiz girdi. Üç aday, se-
çime katılanların tamamının oyunu 
alarak 2 yıl için Basın İlan Kurumu  
Anadolu Gazete Sahipleri temsilcisi 
olarak Genel Kurul Üyeliği’ne se-
çildi.Toplam 530 oy kullanıldı, 3 oy 
geçersiz sayıldı. Buna göre Mustafa 
Arslan 520, Nuri Kolaylı 457, Şevket 
Erzen 453 oyla seçimi kazanarak BİK 
Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcili-
ği görevine seçildiler. 

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK
BİK Anadolu Gazete Sahipleri 

Temsilciliği görevine yeniden seçi-
len Mustafa Arslan, Mehmet Nuri 
Kolaylı ve Şevket Erzen, kendilerine 
destek veren tüm delegelere teşek-
kür ederek kendilerine gösterilen 
güveni bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da boşa çıkarmaya-

caklarını dile getirdiler.  Yerelde 
demokrasinin işlerliğinin sağlan-
ması, denetleme, tanıtım görevle-

rinin yerine getirilmesi açısından 
yerel basının son derece önemli bir 
fonksiyonu yerine getirdiğine vurgu 

yapılan açıklamada, yerel basının 
desteklenmesi ve sorunlarının çö-
zülmesi için bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da çalışmaları-
nın süreceği belirtildi. Açıklamada, 
“Kar kış demeden bu salona bizzat 
gelerek ve vekalet vererek bizle-
re destek veren tüm gazete sahibi 
meslektaşlarımıza yürekten teşek-
kürlerimizi sunuyoruz. Onların bize 
olan güvenini bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da boşa çıkar-
mayacağız. Her ortamda ve şartta, 
onların sorunlarına sahip çıkmak 
için gece gündüz mücadele etme-
ye devam edeceğiz. Basınımızın 
çok zor günler yaşadığı dönemde 
ateşten gömlek mesabesinde bir 
görevi yüklemiş bulunuyorsunuz. 
Güveninize, her türlü takdirin öte-
sindeki fedakarlık ve desteklerinize 
şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı 
Hakk’tan niyazım yardımını esirge-
memesi, vukufiyetimizi artırması, 
mücadele gücü vermesidir. Atalete 
düşmeden, adaletle hizmet amacı-
mızdır. Bu yolda daima eleştiri, gö-
rüş ve desteklerinizi talep ediyoruz. 
Bu tablo kuşkusuz camiamızın ese-
ridir. Allah kem gözden, fitneden 
korusun. Kardeşliğimizi daim etsin. 
Ayrıca, bu büyük organizasyonu öz-
veri ile başarılı bir şekilde sonlandı-
ran başta Basın İlan Kurumu Genel 
Müdürü Yakup Karaca ve Genel 
Müdür Yardımcısı Cem Elçin olmak 
üzere, tüm Basın İlan Kurumu per-
soneline teşekkür ediyoruz” denildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Seçimde Divan Başkanlığına Sefa Özdemir, Divan Başkan Yardımcılığına Mehmet Çelik ve Erdoğan Erişen, Divan üyeliğine Ali Cihangir ve Alaattin Arslan oy birliği ile seçildi.

Mustafa Arslan, Mehmet Nuri Kolaylı ve Şevket Erzen, yeniden seçimi
kazanarak BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliği görevine seçildiler.

Oy kullanma işlemi öncesinde yetkililerce Anadolu’nun dört bir tarafından gelen delegeler, seçimler hakkında bilgilendirildi. Akabinde delegeler oy kullanma işlemine geçti.
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Bakanlar ile Konya projeleri görüşüldü

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca ve Meram Bele-
diye Başkan Adayı Mustafa Kavuş 
ile birlikte AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-

li, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’u ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca ve Meram Bele-
diye Başkan Adayı Mustafa Kavuş 

ile birlikte Ankara’da bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi. AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı, Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u 
ziyaret eden Altay, Pekyatırmacı, 
Kılca ve Kavuş, Konya’da hayata 

geçirilmesi planlanan projeler hak-
kında istişarelerde bulundu. Ziya-
retlerde gönül belediyeciliği anlayı-
şıyla toplumun bütün kesimleriyle 
işbirliği ve dayanışmanın artırılma-
sı, Konya’nın geleceği için birlik ve 
beraberlik içinde hareket edilmesi-
nin önemi ele alındı.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ve AK Parti Sey-
dişehir İlçe Başkanı Kemalettin 
Atalay Seydişehir’de doktor ve 
hastane yetersizliği ile ilgili bir dizi 
görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın AK Parti Seçim Ma-
nifestosu’nu açıkladığı programa 
katılan Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “Gönül Belediyeciliği’ ve 
2023 Vizyonu” konsepti doğrultu-
sunda milletimiz için yeni oluşum-
lar yeni yatırımlar getireceğini 
ifade etti. Sağlık alanında önemli 
atılımları ile kamuoyunun yakın-
dan takip ettiği Ak Parti Konya 
Milletvekili Dr. Abdullah Ağralı’yı 
makamında ziyaret eden Ak Par-
ti Seydişehir İlçe Başkanı Kema-
lettin Atalay ve Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Seydişehir’in artık 
metropol bir şehir olması ile böl-
genin doktor ve hastane imkanla-
rına olan taleplerin her geçen gün 
arttığını dile getirdi. Bazı alanlar-

da halen doktor eksikliğinin ya-
şandığını, yeni yapılan hastanenin 
ihtiyaca bir nebze olsun merhem 
olduğunu, fakat halen yetersiz 
kaldığını iletti. 

AK Parti Konya Milletvekili 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu üyesi Abdullah 
Ağralı, Seydişehir’de doktor ek-

siklikleri konusunda gerekli çalış-
maların başlatılacağını belirterek 
Başkan Tutal’ın Seydişehir’e ya-
pılacak olan 75 yataklı yeni hasta-
nenin yatak sayısının arttırılması 
talebini de değerlendirerek gerek-
li çalışmaları yakinen takip ettiği-
ni belirtti. Milletvekili Ağralı, Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal ve 

Ak Parti İlçe Başkanı Kemalettin 
Atalay’ın ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek bir-
lik ve beraberlik mesajı verdi. Bu 
arada Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal ve İlçe Başkanı Kemalettin 
Atalay Milletvekili Ağralı’ya ilgisi 
ve gayretleri için teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Vali Orhan Toprak 
‘GAMER’i ziyaret etti

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, 112 Acil Çağrı Merkezi 
ile Güvenlik ve Acil Durumlar Ko-
ordinasyon Merkezini (GAMER) 
ziyaret ederek incelemelerde bu-
lundu. Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, 112 Acil Çağrı Merkezi ile 
Güvenlik ve Acil Durumlar Koor-
dinasyon Merkezinde (GAMER) 
incelemelerde bulunarak yetkili-
lerden bilgi aldı. İl Jandarma Ko-
mutanı Tuğg. Ercan Yaşin, Vali 
Yardımcıları Hasan Karakaş ve 
Mehmet Kamil Sağlam ile İl Em-
niyet Müdürü Şükrü Yaman’ında 
eşlik ettiği ziyarette Vali Toprak, 
yürütülen çalışmaları yerinde in-
celedi.

Kamu düzeni ve güvenliği ile 
kişilerin can ve mal emniyetini ko-
ruma, trafik hizmetlerinin sağlıklı 
bir şekilde yürütülmesini sağlama, 
bireylerin temel hak ve hürriyet-
lerini güvence altına alma, toplu-
mun güven ve huzurunu temin 

etmene dönük tedbirler alma, acil 
durum öncesi önleme, risk ve za-
rar azaltma ve acil durumlara ha-
zırlıklı olma, acil durum esnasında 
sorunlara hızlı ve etkili bir şekilde 
müdahale, acil durum sonrası iyi-
leştirme, maddi ve manevi yaraları 
sarma, mağduriyetleri giderme, 
rehabilitasyon, fiziki ve toplumsal 
restorasyon, güveni yeniden tesis 
etme ve yaşamı normale döndür-
me amacıyla İçişleri Bakanlığı ta-
rafından 2017 yılında illerde ku-
rulmasına karar verilen Güvenlik 
ve Acil Durumlar Koordinasyon 
Merkezleri (GAMER) 7 gün 24 saat 
esasına göre hizmet veriyor.

Güvenlik ve Acil Durumlar 
Koordinasyon Merkezleri, aynı za-
manda İl Afet ve Acil Durum Yö-
netim Merkezleri ve 112 Acil Çağrı 
Merkezleri ile birlikte sisteme en-
tegre edilmiş bir şekilde koordinas-
yon içerisinde çalışıyor.
n HABER MERKEZİ

Asker adayları güle
oynaya uğurlandı

Karapınar’da, vatani görevle-
rini yerine getirmek üzere askere 
gidecek gençler birliklerine uğur-
landı. İlçe otogarında aileleri ve 
sevenlerinin uğurladığı 99/1 tertip 
gençler, asker olmanın heyecanını 
yaşadı. İlçede konvoylar eşliğinde 
otogarda yapılan uğurlamada, as-
ker adaylarında morallerinin yük-
sek olduğu gözlenirken, sevenle-

riyle birlikte davul zurna eşliğinde 
halay çekti. Otobüslere omuzlarda 
“En büyük asker bizim asker” slo-
ganlarıyla bindirilen asker aday-
larının, aileleriyle vedalaştıkları 
sırada duygusal anlar yaşandı.  
Çocuklarını askere gönderen aile-
ler ise gurur ve sevinci bir arada 
yaşadı.
n AA

Ara tatil dönemini Bilgehaneler’de eğitim yaparak değerlendiren öğrencilere Konya Büyükşehir 
Belediyesi bir jest yaptı. Öğrenciler, Derbent’te bulunan kayak merkezinde gönüllerince eğlendi

Bilgehane öğrencileri
kayak sevinci yaşadı

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Medeniyet Okulu Projesi 
kapsamında hizmet veren Bilge-
hanelerde eğitim gören öğrenci-
ler yarıyıl tatilinde Derbent Ala-
dağ’daki kayak tesislerinde kayak 
yapmanın sevincini yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Medeniyet Okulu Projesi 

kapsamında binlerce öğrenciye 
hizmet sunan Bilgehaneler, yarı-
yıl tatilinde öğrenciler için çeşitli 
etkinlikler düzenledi. Bilgehaneler 
tarafından verilen hizmet kapsa-
mında yarıyıl tatillerini hem eğ-
lenerek hem öğrenerek geçiren 
öğrenciler yeni döneme çeşitli et-
kinliklerle hazırlandı. Bu kapsam-

da Bilgehanelerde eğitim gören 
öğrenciler Derbent ilçesinde bu-
lunan Aladağ Kayak Tesislerinde 
kayak yaparak yarıyıl tatiline renk 
kattı. 6 gün süren kayak etkinliği 
boyunca öğrenciler kayak yaparak 
doyasıya eğlendi. İlk kez kayak 
keyfi yaşayan öğrenciler ise çok 
mutlu olduklarını belirterek, ken-

dilerine bu sevinci yaşatan Büyük-
şehir Belediyesine teşekkür etti. 
Bilgehanelerde eğitim gören 2 bin 
700 öğrenci, gerçekleştirilen spor 
aktiviteleri, binicilik, havuz ve si-
nema gibi faaliyetlere de katılarak 
yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmenin 
mutluluğunu yaşadı.
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‘Hastanenin yatak kapasitesi artırılsın’
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KONYA NÜFUS BİLGİLERİ (ADNKS SONUÇLARI) 31.12.2018
Konya   2017 ADNKS NÜFUS (31.12.2017) 2018 ADNKS NÜFUS (31.12.2018) Yıllık Nüfus Artışı Kişi (2017-2018) Toplam Nüfus Artış 

Hızı ‰ (Binde)İlçe Adı Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın İlçe Toplam Değişim Erkek Nüfus Değişim Kadın Nüfus Değişim 
Ahırlı 4.598 2.242 2.356 5.084 2.498 2.586 486 256 230 100,5

Akören 6.004 2.923 3.081 5.879 2.898 2.981 -125 -25 -100 -21,0

Akşehir 94.255 46.109 48.146 93.233 45.557 47.676 -1.022 -552 -470 -10,9

Altınekin 14.074 7.104 6.970 14.548 7.351 7.197 474 247 227 33,1

Beyşehir 72.716 36.241 36.475 73.768 36.755 37.013 1.052 514 538 14,4

Bozkır 25.983 12.662 13.321 26.287 12.818 13.469 304 156 148 11,6

Cihanbeyli 52.549 26.144 26.405 52.525 26.148 26.377 -24 4 -28 -0,5

Çeltik 9.569 4.823 4.746 10.071 5.104 4.967 502 281 221 51,1

Çumra 66.019 33.034 32.985 66.794 33.469 33.325 775 435 340 11,7

Derbent 4.300 2.090 2.210 4.455 2.168 2.287 155 78 77 35,4

Derebucak 6.326 3.170 3.156 6.473 3.274 3.199 147 104 43 23,0

Doğanhisar 16.118 7.713 8.405 16.029 7.724 8.305 -89 11 -100 -5,5

Emirgazi 8.685 4.351 4.334 8.949 4.505 4.444 264 154 110 29,9

Ereğli 143.625 71.793 71.832 145.389 72.818 72.571 1.764 1.025 739 12,2

Güneysınır 9.296 4.649 4.647 9.458 4.770 4.688 162 121 41 17,3

Hadim 11.873 5.920 5.953 11.970 5.988 5.982 97 68 29 8,1

Halkapınar 4.173 2.076 2.097 4.354 2.154 2.200 181 78 103 42,5

Hüyük 15.556 7.588 7.968 16.073 7.817 8.256 517 229 288 32,7

Ilgın 54.825 27.067 27.758 54.622 26.963 27.659 -203 -104 -99 -3,7

Kadınhanı 31.830 16.009 15.821 33.036 16.658 16.378 1.206 649 557 37,2

Karapınar 49.581 24.911 24.670 49.766 25.146 24.620 185 235 -50 3,7

Karatay 315.959 158.906 157.053 323.659 162.432 161.227 7.700 3.526 4.174 24,1

Kulu 49.564 24.618 24.946 50.667 25.171 25.496 1.103 553 550 22,0

Meram 345.813 171.896 173.917 342.315 169.973 172.342 -3.498 -1.923 -1.575 -10,2

Sarayönü 26.522 13.181 13.341 26.875 13.389 13.486 353 208 145 13,2

Selçuklu 639.450 313.981 325.469 648.850 318.588 330.262 9.400 4.607 4.793 14,6

Seydişehir 64.894 32.769 32.125 64.687 32.515 32.172 -207 -254 47 -3,2

Taşkent 6.036 2.978 3.058 7.635 3.824 3.811 1.599 846 753 235,0

Tuzlukçu 6.544 3.192 3.352 7.280 3.549 3.731 736 357 379 106,6

Yalıhüyük 1.533 744 789 1.785 881 904 252 137 115 152,2

Yunak 21.879 10.834 11.045 23.093 11.536 11.557 1.214 702 512 54,0

Toplam 2.180.149 1.081.718 1.098.431 2.205.609 1.094.441 1.111.168 25.460 12.723 12.737 11,6
Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı 
(UAVT)’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü, 31 Aralık 2018 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne bağlı olarak 
Konya’nın nüfusunu ve nüfus dağılımını açıkladı. Konya nüfusu buna göre 2 milyon 205 bin 609 kişi

Konya’nın nüfusu 
2,5 milyona yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu Kon-
ya Bölge Müdürlüğü, 31 Aralık 
2018 tarihi itibariyle Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından 
‘Konya İli, 2018 yılı Nüfusu’nu açık-
ladı. Buna göre 31 Aralık 2018 tarihi 
itibariyle Konya nüfusunun 2 milyon 
205 bin 609 kişi olduğu belirlendi. 

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 
25 BİN 460 KİŞİ ARTTI

Yapılan açıklamada 2018 yılın-
da Konya’da ikamet eden nüfusun 
bir önceki yıla göre 25 bin 460 kişi 
artarak 2 milyon 205 bin 609 kişi 
olduğu belirlendi. Konya’da yaşayan 
1 milyon 94 bin 441 kişinin erkek; 
1 milyon 111 bin 168 kişinin de ka-
dın olduğu; erkek nüfusunun ora-
nının yüzde 49,62; kadın nüfusun 
ise yüzde 50,38 olduğu bildirildi. 
2018 yılında Konya’nın yıllık nüfus 
artış hızı ise binde 11,6 olarak ger-
çekleşmişti. 2017 yılında binde 8,7 
olan Konya’nın yıllık nüfus artış hızı 
2018 yılında binde 11,6’ya yükseldi. 
Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı ise 
binde 14,7 olarak gerçekleşti. 2018 
yılında 80 ilin nüfusu bir önceki yıla 

göre artarken, sadece Gümüşhane 
ilinin nüfusu azaldı. Konya binde 
11,6 nüfus artış hızı ile nüfus artış 
hızı sıralamasına göre 81 il arasın-
dan 63’üncü sırada yer aldı.
TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 2,7’Sİ 

KONYA’DA İKAMET ETMEKTEDİR
Türkiye nüfusunun yüzde 

18,4’ünün ikamet ettiği İstanbul, 
15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok 
nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sıra-
sıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile 
Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi 
ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi 
ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 
kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 
82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip 
olan il oldu.

İllerin nüfus büyüklüğü sırala-
masına göre Konya 2 milyon 205 
bin 609 kişilik nüfusla 7’nci sırada 
yer aldı.

KONYA’DA KİLOMETREKAREYE 
57 KİŞİ DÜŞÜYOR

Nüfus yoğunluğu olarak ifade 
edilen “bir kilometrekareye düşen 
kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2017 
yılına göre 2 kişi artarak 107 kişi 

oldu. Bu sayı Konya’da 57 kişi iken, 
İstanbul 2 900 kişi ile nüfus yoğun-
luğunun en fazla olduğu ildir. Nüfus 
yoğunluğunun en az olduğu il ise 
12 kişi ile Tunceli’dir. Konya, illerin 
nüfus yoğunluğu sıralamasına göre 
49’uncu sırada yer aldı.  2018 yılın-
da Konya’nın toplam nüfusu 2017 
yılı nüfusuna göre 25 bin 460 kişi 
arttı. Konya’da; 24 ilçenin toplam 
nüfusları bir önceki yıla göre artar-
ken, 7 ilçenin nüfusu azaldı. Nüfus 
artış hızı en fazla olan ilçeler sıra-
sıyla, Taşkent (binde 235), Yalıhü-
yük (binde 152,2), Tuzlukçu (binde 
106,6) iken; merkez ilçelerden Ka-
ratay’ın nüfus artış hızı binde 24,1, 
Selçuklu’nun nüfus artış hızı bin-
de 14,6,  Meram’ın nüfus artış hızı 
binde -10,2 oldu. Nüfus artış hızı en 
düşük olan ilçeler ise Akören (binde 
-21),  Akşehir (binde -10,9) ve Me-
ram (binde -10,2) oldu.

KONYA NÜFUSUNUN YARISININ 
YAŞI 31,2 YAŞINDAN KÜÇÜK. 
Yapılan araştırmaya göre Kon-

ya’da 2017 yılında 30,8 olan ortanca 
yaş 2018 yılında 31,2’ye yükseldi. 

Ortanca yaş Konya’da erkeklerde 
30,5, kadınlarda 31,9 olarak gerçek-
leşti. Ülkemizde 2017 yılında 31,7 
olan ortanca yaş, 2018 yılında önce-
ki yıla göre artış göstererek 32 oldu. 
Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken, 
kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti. 
Ortanca yaşın en yüksek olduğu il-
ler sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile 
Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. 
Ortanca yaşın en düşük olduğu iller 
ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 
ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı oldu.
KONYA NÜFUSUNUN YÜZDE 66,6’ SI 

15 İLE 64 YAŞLARI ARASINDA
Konya’da 15-64 yaş grubunda 

bulunan çalışma çağındaki nüfus 
2017 yılına göre 14 bin 888 kişi ar-
tarak 1 milyon 469 bin 218 kişi (yüz-
de 66,6) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş 
grubundaki nüfus 2017 yılına göre 
2 bin 753 kişi artarak 534 bin 940 
kişi (yüzde 24,3) olarak gerçekleşti.  
65 ve daha yukarı yaştaki nüfus ise 
2017 yılına göre 7 bin 819 kişi ar-
tarak 201 bin 451 kişi (yüzde 9,1) 
olarak gerçekleşti.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin nüfusu 
82 milyonu aştı

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 
tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 
882 kişi oldu. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2018 yılı adrese 
dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçla-
rını açıkladı. Buna göre; Türkiye’de 
ikamet eden nüfus 2018 yılında, 
bir önceki yıla göre 1 milyon 193 
bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 
milyon 139 bin 980 kişi olurken, 
kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 
kişi oldu. Buna göre toplam nüfu-
sun yüzde 50,2’sini erkekler, yüz-
de 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu. 

Türkiye’nin yıllık nüfus artış 
hızı, binde 14,7 oldu. Yıllık nüfus 
artış hızı 2017 yılında binde 12,4 
iken, 2018 yılında binde 14,7 oldu.  
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan-
ların oranı yüzde 92,3 olarak ger-
çekleşti. İl ve ilçe merkezlerinde 
ikamet edenlerin oranı 2017 yılın-
da yüzde 92,5 iken, bu oran 2018 
yılında yüzde 92,3’e geriledi. Belde 
ve köylerde yaşayanların oranı ise 
yüzde 7,7 olarak gerçekleşti. 

İstanbul’da ikamet eden nü-
fus bir önceki yıla göre yüzde 0,3 
artış gösterdi. Türkiye nüfusunun 
yüzde 18,4’ünün ikamet ettiği İs-
tanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi 
ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. 
Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 
985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 

bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 
bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 
426 bin 356 kişi ile Antalya takip 
etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile 
en az nüfusa sahip olan il oldu. 

TÜRKİYE NÜFUSUNUN 
ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ 

Türkiye’de 2017 yılında 31,7 
olan ortanca yaş, 2018 yılında 
önceki yıla göre artış göstererek 
32 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 
31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak 
gerçekleşti. Ortanca yaşın en yük-
sek olduğu iller sırasıyla; 40,3 ile 
Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 
ile Giresun oldu. Ortanca yaşın 
en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 
19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak 
ve 21,4 ile Ağrı oldu. 

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ 
NÜFUS BİR ÖNCEKİ YILA 
GÖRE YÜZDE 1,4 ARTTI 

Çalışma çağı olarak adlandırı-
lan 15-64 yaş grubunda bulunan 
nüfus 2018 yılında bir önceki yıla 
göre sayısal olarak yüzde 1,4 arttı. 
Buna göre, çalışma çağındaki nü-
fusun oranı yüzde 67,8; çocuk yaş 
grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş 
grubundaki nüfusun oranı yüzde 
23,4; 65 ve daha yukarı yaştaki 
nüfusun oranı ise yüzde 8,8 olarak 
gerçekleşti. 
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Konya’nın 3. büyük taşra
ilçesi Beyşehir oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK)’nun Adrese Dayalı Nüfus 
Sayım sonuçlarının açıklanması-
nın ardından Beyşehir ilçesinin 
nüfusunun bin 52 kişi artarak 73 
bin 768’e yükseldi. Beyşehir’in son 
dönemde her yıl artan nüfus du-
rumunu, Konya’da cazibe merkezi 
bir ilçe haline gelmesiyle sürekli 
göç almaya başlayan bir ilçe haline 
bürünmesine bağlayan Özaltun, 
uzun yıllar önce sürekli göç veren 
bir ilçe konumunda olan Beyşe-
hir’de günümüzde tam tersine bir 
durum yaşanmaya başladığını, 
bunun da sevindirici bir gelişme 
olduğunu ifade etti. Özaltun, ilçe-
de artan devlet yatırımlarının yanı 
sıra, yerel yönetimler olarak yürüt-
tükleri çalışmaların, hayata geçir-
dikleri projelerin meyvesini nüfus 
bakımından da almaya başladıkla-
rını kaydetti. 

BEYŞEHİR, KONYA’NIN 3’ÜNCÜ 
BÜYÜK TAŞRA İLÇESİ 

Beyşehir’in artan nüfusuyla 
halen Konya’da merkez ilçeler dı-
şında 3’ncü büyük ilçe konumunu 
koruduğunu da vurgulayan Baş-
kan Özaltun, “İlçemiz Konya’da 
taşra ilçeleri içerisinde nüfusu 
bakımından Ereğli ve Akşehir’den 
sonra geliyor. Beyşehir, nüfusuyla 
Türkiye’de de birçok il nüfusuna 

yaklaşım gösteriyor. TÜİK’in ve-
rilerine göre nüfusumuz her yıl 
önemli ölçüde artış gösteriyor. 
73 bin 768 olan nüfusumuzun 
36 bin 755’i erkek, 37 bin 013’ü 
ise kadınlardan oluşuyor. Sadece 
ilçe geneli nüfusumuz değil, yeni 
Büyükşehir Belediyesi yasasının 
yürürlüğe girmesinin ardından 
değişim ve gelişimin yaşandığı 
beldeden ve köyden mahalleye 
dönüşen birçok yerleşim merke-
zimizin nüfuslarında da gözle gö-
rülür artışlar görüyoruz. İlçemizde 
toplam yıllık nüfus artış hızımız 
da 2018 yılı sonu itibariyle yüzde 
1,44 olarak gerçekleşmiş. Yani, 
merkez ilçeler dışında ilçemiz 
Konya’da en fazla nüfusunda artış 
olan ilçeler arasında en üst nokta-
lara gelmiş durumda. Beyşehir’de 
ilçe nüfusumuz göreve geldiğimiz 
2014 yılından bu yana devam-
lı bir artış göstermiş durumda. 
2014’te 71 bin 366 olan nüfusu-
muz, günümüze geldiğimizde 73 
bin 768’e yükselmiş. Yani, 5 yılda 
nüfusumuz 2 bin 402 kişi artış 
göstermiş. Bu verilere göre nü-
fusumuz her yıl artmış ve ilçemiz 
göç veren bir ilçe konumundan 
artık göç alır bir noktaya gelmiş-
tir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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KTO Karatay İKAF 2019’a ev sahipliği yapacak
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-

ratay Üniversitesi, Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi Himayelerinde ve 
bölgedeki 8 üniversitenin katılımı 
ile 25-26 Nisan tarihlerinde ger-
çekleştirilecek İç Anadolu Kariyer 
Fuarı (İKAF 2019)’na ev sahipliği 
yapacak. 

Bu kapsamda İç Anadolu Kari-
yer Fuarı 2019 İstişare Toplantısı 
KTO Karatay Üniversitesi ev sahip-
liğinde, üniversite-sektör iş birliği-
nin en büyük dinamiklerinden biri 
olacak etkinlik hakkında da paydaş-
lar bilgilendirildi, fikir alışverişinde 
bulunuldu. Her bölümden öğrenci-
lere ve mezunlara yönelik yüzlerce 
firmanın yer alacağı, öğrenci ile iş 
dünyasını buluşturmak amacıyla 
düzenlenecek olan İç Anadolu Ka-
riyer Fuarı İstişare Toplantısı’na 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Bayram Sade, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabu-
lut’un yanı sıra Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi, Konya Teknik Üniver-
sitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapa-
dokya Üniversitesi, Karamanoğlu 

Mehmet Bey Üniversitesi, Ömer 
Halis Demir Üniversitesi’nden yet-
kililer ve akademisyenler katıldı. 
‘İŞ DÜNYASININ ÜNİVERSİTESİNDE 
İKAF’I DÜZENLEMEK GURUR VERİCİ’ 

KTO Karatay Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bayram Sade katı-
lımcılara etkinlik hakkında bilgiler 
aktardı. Rektör Sade, “Konya Ti-

caret Odası tarafından kurulan iş 
dünyasının üniversitesinde Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İn-
san Kaynakları Ofisi himayelerinde 
gerçekleştirilecek olan bu fuarı üni-
versitemizde düzenlemekten dola-
yı mutluluk duyuyoruz. Üniversite 
olarak biz iş fuarı düzenliyorduk, 
bunu bu yıl çevre illerdeki üniver-

sitelerin de destek ve katkılarıyla 
daha geniş kapsamlı bir şekilde 
gerçekleştireceğiz. Etkinlikte iş 
dünyası ile öğrencileri buluştura-
cağız. Üniversite olarak üniversi-
te-sanayi iş birliği noktasında çeşitli 
projeler uyguluyoruz. Bunlardan en 
önemlisi Sektör Danışmanlığı Pro-
jesi’dir. Öğretim faaliyetlerimizi de 

iş dünyasına olan sorumluluğumuz 
gereği istişarelerle planlıyor, o doğ-
rultuda şekillendiriyoruz. Gerçek-
leştireceğimiz etkinliğin şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.  İKAF 2019 adıyla 25-26 
Nisan tarihlerinde KTO Karatay 
Üniversitesinde düzenlenecek olan 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynak-
ları Ofisi himayelerindeki bölgesel 
kariyer etkinliği; çevre illerdeki tüm 
üniversitelerin öğrencilerini sek-
tördeki firmalar ile buluşturacak 
olup, öğrencilerin iş ve staj bulma 
süreçlerine ve istihdamlarına katkı 
sağlayacak. Aynı zamanda bölge-
deki üniversitelerde öğrenim gören 
öğrencilerin üniversitelerinin katılı-
mıyla etkinlik süresince çok sayıda 
yarışmalar, atölye çalışmaları, vaka 
analizleri, kariyer ve gelişime yöne-
lik eğitimler de gerçekleştirilecek.
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Taksi şoförlerine
uygulamalı eğitim

Konya Şoförler Odası, Trafik 
Şube Müdürlüğü ille birlikte Tak-
si esnafına alkol, öfke kontrolü 
ile ilgili duraklarda seminer ver-
di. Konya Şoförler Odası Başkanı 
Ahmet Şen bir açıklama yaparak 
Taksi şoförlerinin bilinçlendiril-
mesi için çalışmalarının devam 
etiğini söyledi. Şen, “Konya’da 
trafik denetleme şube müdürlü-
ğü ile birlikte emniyet kemerinin 
önemi, alkollü araç kullanmanın 
tehlikeleri ve öfke kontrolüyle ilgi 

taksi duraklarına gidilerek uygu-
lamalı seminer verildi. Simülas-
yon aracıyla uygulamalı olarak 
verilen seminerlerimizin esnaf-
larımı üzerinde olumlu etkilerini 
gözlemledik.  Alkol metre gözlü-
ğü takılarak şoförlere bir insanın 
alkollü iken ne durumda olduğu 
gösterilerek alkolünde tehlikeleri 
anlatıldı. Esnaflarımızın bilinç-
lenmesi için eğitimlerimi artarak 
devam edecek” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Hüsamettin Çelebi’ye
kadın eli değecek’

Selçuklu ilçesindeki Hüsamet-
tin Çelebi Mahallesi Muhtarı Adayı 
genç iş kadını Nursel Sertdemir, 
mahalle sakinlerinin artık muh-
tarlarının kadın olmasını istediğini 
belirtti. İş hayatında tertipli ve dü-
zenli çalışan kadınların işlerini se-
verek ve layıkıyla yaptığını dile ge-
tiren Hüsamettin Çelebi Mahallesi 
Muhtar Adayı Nursel Sertdemir, 
“Ben de işimi severek ve layıkıyla 
yaptığımı düşünüyorum ve ma-
hallenin isteğini geri çevirmeyerek  
Mahallemize muhtar adayı oldum” 
dedi.

‘ÇÖZÜMÜN ADRESİ OLACAĞIM’
Nursel Sertdemir, “Mahallem-

deki bayanların sesi olmak isti-

yorum. Seçilmem halinde işlerini 
yürütmekte karşılaştıkları sosyal 
çekinceleri aşamayan kadınlarımı-
za çok büyük kolaylaştırıcı unsur 
olacağıma inanıyorum. Kadın ve 
erkeğin yönetim tarzı arasında-
ki farkındalığı ortaya koyacağıma 
inanıyorum.

İlçemizde bulunan kurum ve 
kuruluşlar ile irtibatlı olarak ma-
hallemizin sıkıntıları üst mercilere 
ileterek çözüm noktaları üretece-
ğime inanıyorum. Önümüzdeki 
seçimlerin öncelikle mahallemize, 
ilçemize, ilimize ve ülkemize hayır-
lar getirmesini temenni ediyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Anadolu’da yüzlerce yıl en gözde meslekler arasında yer alan bakırcılık zanaatının Konya’daki son temsilcisi Kemal 
usta, 45 yıldır mesleği yaşatmaya çalışıyor. Kemal Usta, çok sevdiği mesleğin eriyip kaybolduğunu söylüyor

Bakırcılık mesleği
zamana direniyor

Anadolu’da yüzlerce yıldır sür-
düğü bilinen, 1970’li yıllardan sonra 
demir ve çeliğin yaygınlaşmasıyla 
popülaritesini kaybeden bakırcılık 
zanaatının Konya’daki son temsil-
cisi Kemal Arslan, ömrünü adadığı 
mesleğini yaşatma mücadelesi ve-
riyor. Günümüzde kaybolmaya yüz 
tutmuş meslekler arasında yer alan 
bakırcılığı, Konya’daki Bakırcılar Si-
tesi’ndeki atölyesinde 45 yıldır çeşit-
li tekniklerle sürdüren Kemal usta, 
mesleğe çocuk yaşta başladı. 

Çırak olarak başladığı mesleğin 
bugün kentteki son temsilcisi olan 
Arslan, 3 çocuğunu büyüttüğü, ge-
çimini sağladığı mesleğinin tarihin 
tozlu sayfalarına karışmasını istemi-
yor.  Kemal usta, gelişen teknoloji 
ve demir-çelik sanayisinin yaygın-
laşmasıyla neredeyse yok denile-
cek kadar az kalan bakırcılığın son 
ustalarının kıymetinin bilinmesi ve 
mesleğin devamlılığı için nitelik-
li eleman yetiştirilmesi gerektiğini 
söylüyor.

Kemal Arslan, Osmanlı döne-
minde Anadolu’da, daha sonra da 
Balkanlar’da bakır yataklarının iş-
letilmesi sonucunda altın çağını ya-
şayan bakırcılık zanaatının, bugün 
teknolojiye karşı tehlikede olduğunu 
söyledi.

Mesleğini çocukluğundan beri 
severek sürdürdüğünü belirten 
Arslan, “Mesleğimi sevdiğim için 
devam ettim. İnsanın yaradılışın-
da imal etmek, ortaya herhangi bir 
malzeme çıkarmak var. Ben de üret-
mekten hoşlanıyorum. O yüzden 
devam ediyorum. Mesleğimde 45 
yılı kelimelerle anlatmam çok müm-

kün değil. ‘Anlatılmaz, yaşanır’ diye 
bir söz vardır. Ne kadar anlatsam 
da aynı ortamda yaşamayan anla-
yamaz. Bu meslekle biraz maceralı 
bir hayat yaşadım diyebilirim.” diye 
konuştu. Demir ve çeliğin 1970’li 
yıllardan sonra yaygınlaşmasından 
sonra insanların bakır kullanma alış-
kanlığının kaybolmaya başladığını, 
dolayısıyla mesleğin de kaybolma 
noktasına geldiğini ifade eden Ars-
lan, şöyle devam etti: “Üzücü olan 
şu ki; hani insan bir ağaç diker, o 
ağacın kuruduğunu gördüğü zaman 
gücüne gider veya Allah gösterme-
sin insanın çocuğu vardır, hastadır, 
onun hastalıktan eriyişini seyreder 
ya, şu anda ben aynı duyguları yaşı-
yorum. Maalesef sevdiğim bir mes-
leğin gün geçtikçe eriyip kayboldu-
ğunu görüyorum. Şu anda Konya’da 
çekiç tutup çalışabilecek tek bakırcı 
ustası maalesef benim. Benden son-

ra da herhalde usta gelmeyecek. 
Gerçekten çok üzücü.”

‘VATANDAŞ, BAKIR ÜRÜNÜN 
ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMI 

HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMELİ’
Bakırcılığın devamı için yeni çı-

raklar yetişmesini isteyen Arslan, 
ayrıca bakır ürünlerin tanıtımının 
doğru şekilde yapılması ve sağlıklı 
yönünün de vurgulanması gerek-
tiğini vurguladı. Arslan, keşfedil-
diği tarihten itibaren birçok alanda 
kullanılmış madenler arasında olan 
bakırın, işlenerek genellikle mutfak 
eşyaları, çeşitli aletler ve süs eşyaları 
olarak kullanıldığını dile getirerek, 
“Vatandaş, bakır ürünün özellikleri 
ve kullanımı hakkında bilgilendiril-
meli ki bu ürünleri daha çok tercih 
etsin.” dedi.

BAKIR TAVA VE TENCERE 
KULLANIM FORMULÜ

Bakır mutfak eşyalarının nasıl 

kullanılacağına ilişkin bilgi veren 
Kemal usta, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bakır tavalar, tencereler 
mümkün olduğu kadar kısık ateşte 
kullanılmalı. En gerekli bakır kul-
lanım formülü budur. Kadın güne 
gidiyor, akşam eve geliyor, yarım 
saat sonra eşi gelecek. Hemen dü-
düklü tencereye malzemeleri dol-
durup ocağın üzerine koyuyor, di-
zisini seyretmeye gidiyor ama bakır 
tencerede yemek yapan tencereyi 
ocaktan indirene kadar mutfaktan 
çıkmamalı. Özenle yemeğini yap-
malı, başında durmalı.” 

Bakırın çok sağlıklı olduğunu 
anlatan Arslan, insanlara bakır 
ürünler kullanması tavsiyesinde 
bulundu. Mesleğine duyduğu saygı 
ve sevgi dolayısıyla 45 yıldır dük-
kanını sabahın erken saatlerinde 
açıp akşama kadar özveriyle çalış-
tığına dikkati çeken Arslan, şunları 
kaydetti: “Bakıcılık mesleğinin bit-
memesi, insanlığa hizmet etmesi 
gerekiyor. Bakır kullanımı insanlar 
için gereklidir. Benim gibi eliyle ça-
lışan, tabiri yerindeyse dişiyle tırna-
ğıyla çalışan el sanatları, zanaatkar 
ruhuyla yetişen insanların yapmış 
olduğu hiçbir şeyin bitmesini iste-
miyorum. Çünkü benim geçmişim, 
kültürüm budur. Benim ecdadım 
budur. Onun için zanaatkarların 
yaptığı hiçbir işin, ister demirci-
lik, ister kalaycılık, ister bakırcılık, 
çarıkçılık, çömlekçilik, ne olursa 
olsun, bu ruhla çalışılan meslekle-
rin bitmesini istemiyorum. Çünkü 
onlar bittiği zaman ben de damla 
damla eriyorum.”
n AA
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Aksaray’da taş ocağı kamyonlarının yola 
zarar vermesine tepki gösteren köylüler yolu 
trafiğe kapattı.  Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı 
Gözlükuyu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, köyde yaşayan yaklaşık 100 kişilik bir gu-
rup, yakındaki taş ocağından yük taşıyan kam-
yonların köyün içinden geçen yolu kullandığı 
ve tonajları nedeniyle yolu bozdukları gerek-
çesiyle kamyonların geçtiği yolu traktörleriyle 
kapattı. Ayrıca ocaktaki patlamalar sırasında 
çıkan gürültüden de rahatsız olan köy halkı 
taş ocağına giden kamyonların geçişine de izin 
vermedi. Olay anı vatandaşların cep telefonu 
ile kaydedildi. Yolun kapatılması üzerine olay 
yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri 
adeta etten duvar örerek köylülerin yolu kapat-
masına engel oldu. Köy halkını sakinleştirmeye 
çalışan jandarma vatandaşları ikna edemeyin-
ce olay yerine İl Jandarma Komutanı Albay 
Fuat Anık geldi. Albay Anık köylüler ile bir bir 
görüşerek ikna etmeyi başardı. Yol tekrar trafi-
ğe açılırken kalabalık da sessizce dağıldı.
n İHA

FETÖ’den gözaltına 
alınan 2 kişi tutuklandı

Aksaray’da polisin FETÖ/
PDY’ye yönelik gerçekleştirdiği 
operasyonda yakalanan 3 şüphe-
liden 2’si tutuklandı. Edinilen bil-
giye göre, daha önce FETÖ-PDY 
kapsamında haklarında yasal işlem 
yapılan 3 ayrı şüphelinin halen 
deşifre olmamış örgüt üyeleriyle 
hareket ederek tekrar yapılanmak 
için örgütsel faaliyetler yürüttük-
leri bilgisine ulaşan İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele (KOM) ile 
Terörle Mücadele (TEM) Şubesi 
ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. 
6 ay önce şüphelileri tespit ederek 
teknik ve fiziksel takibe başlayan 
KOM ve TEM ekipleri 6 aylık ça-

lışmanın ardından yeterli delil ve 
bulgulara ulaşarak operasyon için 
düğmeye bastı. 28 Ocak’ta gerçek-
leştirilen operasyonda FETÖ/PDY 
terör örgütü yöneticisi ve üyesi 
olan H.M. (51), H.H.B. (61) ve V.K. 
(47) isimli şüpheliler ikametlerin-
de yakalanarak gözaltına alındı. 
Şüpheliler sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra sorgulanmak 
üzere İl Emniyet Müdürlüğüne gö-
türüldü. Emniyetteki sorgularının 
ardından mahkemeye sevk edilen 
şüphelilerden H.H.B. isimli şahıs 
adli kontrol şartıyla serbest bırakı-
lırken, V.K. ve H.M. isimli şahıslar 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
n İHA

İllegal bahis oynatarak 3 buçuk milyar TL haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik aralarında Konya’nın da 
bulunduğu 40 ilde yapılan operasyonda gözaltı kararı verilen 394 kişiden 197’si yakalandı

Cumhuriyet tarihinin
en büyük operasyonu

İstanbul merkezli aralarında 
Konya’nın da bulunduğu 40 ilde 
internet üzerinden yasa dışı bahis 
oynatarak 3 buçuk milyar TL haksız 
kazanç sağlayan çeteye yönelik yapı-
lan operasyonda gözaltı kararı veri-
len 394 şüpheliden 197’sinin yaka-
landığı belirtildi. Operasyonlarda 42 
milyon TL, 94 bin dolar ve 133 bin 
euro’ya el konulduğu bildirildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruştur-
ma Bürosunca yürütülen bir soruş-
turma kapsamında, internet siteleri 
üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 
3 buçuk milyar TL haksız kazanç 
sağlayan çeteye yönelik operasyon 
başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Siber Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 
düzenlenen operasyonlarda hakla-
rında yakalama kararı verilen 394 
şüpheliden 197’sinin gözaltına alın-
dığı bildirildi. Baskınlarda 42 milyon 
TL, 94 bin dolar ve 133 bin euro’ya 
el konulurken, yapılan araştırmada 
kozmetik, nakliye, gıda adı altında 
72 paravan şirket kurulduğu ve bu 
şirketler aracılığıyla internet üzerin-
den futbol ve diğer spor müsaba-
kalarında yasa dışı bahis oynatıldığı 
tespit edildi. Para trafiği içinde bulu-

nan 849 kişi ve bu şirketlere ait 4 bin 
345 banka hesabı üzerinde finansal 
analiz yapıldı. Yapılan incelemede 2 
milyar 144 milyon 925 bin 905 TL, 
9 milyon 366 bin 87 euro, 12 mil-
yon 119 bin 244 dolar, 8 bin İsviçre 
frangı, 800 Kanada doları, 43 bin 
847 İngiliz sterlini, 7 milyon 60 bin 
855 Rus rublesi, 8 bin 127 gram al-
tın şeklinde para trafiği gerçekleştiği 

belirlendi. Polisin aldığı önlemlerle 
42 milyon 274 bin 766 TL, 94 bin 
518 dolar ve 133 bin 395 euro’ya 
el konuldu. Bahis oynayan 455 kişi 
hakkında ise 8 bin 500 ve 35 bin TL 
arasında idari para cezası kesilmesi 
için ilgili mülki idare amirliklerine 
bilgi verildi. 72 paravan şirket üze-
rinden bahis oynattığı belirlenen 
394 kişinin gözaltına alınmasına 

yönelik 40 ilde çalışma başlatıldı. 5 
bin polisin katıldığı operasyonda şu 
ana kadar 394 şüpheliden 197’sinin 
yakalandığı öğrenildi. 
OPERASYON 40 İLDE DEVAM EDİYOR 

Yürütülen soruşturma kapsa-
mında gerçekleşen operasyon, İs-
tanbul başta olmak üzere Ankara, 
İzmir, Adana, Adıyaman, Antalya 
Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Ça-
nakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, 
Gaziantep, Giresun), Hatay, Ispar-
ta, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, 
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, 
Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Os-
maniye, Sakarya, Samsun, Sivas, 
Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, 
Yalova ve Zonguldak’ı kapsayan 40 
ilde devam ediyor. Gözaltı kararı 
verilen 394 şüpheliden 207’sinin 
İstanbul, 34’ünün yurt dışında bu-
lunduğu, geri kalan 153 şüphelinin 
ise 38 ilde olduğu öğrenildi. 

Öte yandan emniyet güçlerince 
düzenlenen operasyon polis kame-
ralarınca da saniye saniye kaydedil-
di. Özel Harekat polislerinin de yer 
aldığı operasyonlardaki görüntüler-
de, 42 milyon TL, 94 bin dolar ve 
133 bin euro’ya el konulduğu görü-
lüyor.
n İHA

Kamyonlara tepki için yolu trafiğe kapattılar

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Evde çıkan yangında mushaf yanmadı!
Konya’da müstakil bir evde çıkan 

yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 
odada bulunan mushaf yanmadı. Yan-
gın, merkez Karatay ilçesi Yediler Ma-
hallesi Sarıkışla Sokak üzerinde bulunan 
müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 
Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde henüz 
belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 
Evden duman yükseldiğini gören kom-
şuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 
itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine 
olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 
müdahale ederek söndürdü. Yangın sıra-
sında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. 
Soğutma çalışmaları sırasında bir itfaiye 
eri odada mushaf buldu. İtfaiye eri tara-
fından kapağı açılan mushafın sayfaları-
nın yanmadığı görüldü. Yangında her-
hangi bir can kaybı yaşanmazken, evde 
büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. 
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA



2 ŞUBAT 2019 7HABER 

Nasreddin Hoca ve Akşehir’e yoğun ilgi
Akşehir’in tanıtımının yapıldığı 

standa, yerli ve yabancı ziyaretçiler 
büyük ilgi gösterirken, Temsili Nas-
reddin Hoca ile de fotoğraf çektir-
mek isteyenler adeta birbiriyle ya-
rıştı. Bu yıl kapılarını 23. kez açan 
ve kısa adı EMITT olan Doğu Akde-
niz Uluslararası Turizm ve Seyahat 
Fuarı’na Akşehir damgasını vurdu. 
EMITT İstanbul Fuarı’nın açılışına 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Ersoy’un yanı sıra İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Ba-
kanı Fikri Ataoğlu katıldı. Akşehir 
Belediye Başkan Vekili Avukat 
Özgür Kaçar, Akşehir Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin 
Makascı, Akşehir Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Filiz Tuna, 
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürü İbrahim Öncel’de 

Akşehir Standında fuara gelen mi-
safirleri ağırladı. Akşehir Belediyesi 
ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 
da ortak açtıkları bir stantla fuarda 
yer alırken, pek çok il ve ilçenin 
kendi stantlarında yörelerinin tanı-
tımını yaptığı EMITT İstanbul 2019 
Fuarı’nda en çok ilgiyi Akşehir 

standı ve Temsili Nasreddin Hoca 
çekti. 

Fuar ile ilgili görüşlerini belirten 
Akşehir Belediye Başkanı Vekili Öz-
gür Kaçar, “İstanbul’da 23.’üncüsü 
düzenlenen Emitt Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fu-
arı’na Ticaret ve Sanayi Odamızla 

birlikte ortak açtığımız bir stantla 
katılmış bulunmaktayız. Fuarda 
Akşehirimizin tarihi güzelliklerini, 
tabiat güzelliklerini, kiraz lokumu-
muzu, Nasreddin Hoca’mızı tanı-
tıyoruz Bu fuarda tanıtımımız için 
emeği geçen Başta Belediye Başka-
nımız Dr. Salih Akkaya Beye, bele-

diye personelimize, Akşehir Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanımız Ahmet 
Emin Makascı Beye ve personeline 
teşekkür ediyorum. Bu fuarın in-
şallah Akşehirimizin tanınmasında 
katkı sağlayacağını ümit ediyorum” 
diye konuştu. 

Akşehir standını Kültür ve 

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İs-
tanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 
Olimpiyat Şampiyonu Eski Güreş-
çi Ahmet Ayık, Selçuk Üniversitesi 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Uyanık, Konya İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Abdülsettar Ya-
rar, valiler, bir çok il ve ilçe beledi-
ye başkanı, kaymakamlar, turizm 
seyahat acente yetkileri ile yerli ve 
yabancı misafirler ziyaret etti. 

Akşehir Standı; temsili Nas-
reddin Hoca’sı ve dekorasyonu ile 
dikkat çekerken, temsili Nasreddin 
Hoca ve ‘Dünyanın Ortası Burası-
dır’ yazan platformda fotoğraf çek-
mek isteyen ziyaretçiler adeta bir-
biriyle yarışıyor. Fuar 3 Şubat 2019 
Pazar gününe kadar açık kalacak.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebiye 
Musaoğlu Başkanlığı’nda yürütülen 
ve Ereğli Kaymakamlığı’nda düzen-
lenen Akgöl 2. Çalıştayı Proje Aşa-
maları toplantısına katıldı.

“Akgöl şehrimizin önemli bir 
değeridir” diyen Başkan Özgüven, 
“Şehrimizin ve Ülkemizin önemli 
sulak alanlarından olan Akgöl ile ilgi-
li İstanbul Teknik Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu 
Başkanlığı’nda yürütülen proje top-
lantısına katıldık. Akgöl’ü yeniden 
canlandırma amacıyla yürütülen 
projeye Belediye olarak destek ve-
riyor, önemsiyoruz. Akgöl’ümüzün 
tekrardan eski haline kavuşabilme-
si Ereğli’miz ve Ülkemiz açısından 

çok önemlidir. Akgöl’ün ne derece 
önemli olduğunu, çiftçi açısından re-
gülatör olduğunu, doğal açıdan nasıl 
bir güzellik olduğunu yani bir değer 
olduğunu hemşehrilerimiz çok iyi 
biliyor. Bu projenin ilçemize, bölge-
mize hatta Ülkemize büyük katkıları 
olacak inşallah. Bir Ereğlili olarak, 
Ereğli sevdalısı olarak hemşehrimiz 
Prof. Dr. Nebiye Hanımefendiye, 
beraberindeki ekibe ve bu projeye 
destek veren herkese teşekkür ede-
rim. Belediye olarak da bu proje için 
gereken her türlü desteği verme-
nin, bu anlamlı projenin bir payda-
şı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Projenin Ereğli’miz ve Ülkemiz için 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

56 şehir ihracat 
fazlası verdi

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerini inceleyen B2B ti-
caret platformu Turkeyol’un derle-
diği bilgilere göre, 2018’de ihracat, 
bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 
168 milyar dolar olurken, ithalat 
yüzde 4,6 düşüşle 223 milyar do-
lara geriledi. 56 şehir ihracat fazla-
sı verdi, dış ticaret açığı yüzde 28 
azaldı. 

TÜİK verilerini inceleyen Tur-
keyol’un derlediği bilgilere göre 
2018’de ihracat, bir önceki yıla 
göre yüzde 7 artarak 168 milyar 
dolar olurken, ithalat yüzde 4,6 
düşüşle 223 milyar dolara geri-
ledi. İhracatın ithalatı karşılama 
oranı da bir önceki yıla göre yüzde 
8 artarak yüzde 75’e ulaştı. 2018 
yılında Türkiye’de 17 şehir ihracat 
fazlası verdi. En çok ihracat fazla-
sı veren şehirler ise 2 milyar 663 
milyon dolarla Bursa, 2 milyar 456 
milyon dolarla Sakarya ve 1 milyar 
849 milyon dolarla Gaziantep oldu. 

‘DIŞ TİCARET AÇIĞI 
E-İHRACAT İLE HIZLA AZALACAK’

Verilere göre, 2018 yılında en 
çok ihracat 85 milyar dolarla İs-
tanbul’dan gerçekleşirken, ikinci 
sırada 11 milyar dolarla Bursa ve 
üçüncü sırada ise 8 milyar dolarla 
Kocaeli yer aldı. İhracatta 1 milyar 
doları seviyesini aşan diğer iller ise 
Adana, Antalya, Ankara, Denizli, 
Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, 
Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, 
Sakarya ve Tekirdağ oldu. Konuyla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Turkeyol kurucusu Yusuf Yeni-
türkoğulları, ‘’İhracat fazlası veren 
illerin sayısının son 3 yılda yüz-
de 10 artması, ülkemizde üretim 
ağırlıklı ekonominin gelişmekte 
olduğunun en büyük göstergesi. 
Anadolu’daki KOBİ’lerin özellikle 
e-ihracata yönelmesiyle dış ticaret 
açığının kalıcı olarak hızla azalaca-

ğına inanıyoruz’’ dedi. 
İHRACATTA EN BÜYÜK ARTIŞ 

HOLLANDA’DA YAŞANDI 
Yalnızca Türkiye’den yurtdı-

şına toptan satışa odaklanan B2B 
ticaret platformu, KOBİ’leri bilgi-
lendirmek ve e-ihracat adımlarına 
yön vermek amacıyla Türkiye’nin 
ihracatına yön veren ülkeleri de 
derledi. Buna göre, toplam ihracat 
değeri yüzde 7,1 artışla 168 milyar 
dolara yükselen Türkiye, ihracatı-
nın yüzde 57’sini Avrupa, yüzde 
25’ini Asya, yüzde 7,8’ini Amerika 
ve yüzde 7,9’unu Afrika ülkelerine 
gerçekleştirdi. 2018 yılı içerisinde 
Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 
ülke 16 milyar dolar ile Almanya 
oldu. Almanya’ya yapılan ihracat 
bir önceki yıla göre yüzde 7 arttı. 
En çok ihracat yapılan ikinci ülke 
ise yüzde 15’lik artışla İngiltere 
oldu. 11 milyar dolar hacme ula-
şan İngiltere’yi, İtalya, Irak ve ABD 
takip etti. 2018 yılında Türkiye’nin 
en çok ihracat yaptığı 10 ülke ara-
sında en büyük artış, yüzde 23 ile 
4,7 milyar dolarlık ihracat hacmine 
ulaşılan Hollanda’da yaşandı.

İHRACATTA LİDER:
OTOMOTİV SEKTÖRÜ 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre, Türkiye’de 
2018 yılında en çok ihracat yapılan 
ürün grubu otomotiv oldu. Bir ön-
ceki yıla göre yüzde 11,8 artış ya-
şanan otomotiv sektöründe toplam 
ihracat 26 milyar 759 milyon dola-
ra ulaştı. İhracatta ikinci sırayı alan 
makine sanayi ise yüzde 14,5’lik 
artışla 15 milyar doları aştı. İhra-
catta geçtiğimiz yıl en büyük atılım 
yüzde 40,6 artış ile demir çelikte 
yaşandı. En büyük 3’üncü ihracat 
kalemi olan demir çelik ihracatını, 
tekstil ve mücevher ihracatı takip 
etti.
n İHA

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen MUSTA PPITurki programının ev sahibi Selçuk Üniversitesi oldu. Prof. Dr. Ahmet 
Kağan Karabulut, “Ten renklerimiz ayrı olsa da yüreğimiz bir, davamız, özümüz, sözümüz, kökümüz bir” dedi

Ten rengimiz farklı
ama davamız bir!

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Endo-
nezya Büyükelçiliği, Selçuk Üniver-
sitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Endonezya Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçiliğinin, destekleriyle her 
yıl geleneksel olarak düzenlenen 
“MUSTA PPITurki” programı bu yıl 
Selçuk Üniversitesi Süleyman De-
mirel Kültür Merkezinde gerçekleş-
tirildi. 

Türkiye’deki Endonezyalı öğren-
cileri bir araya getiren programa, 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Kara-
bulut, Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, 
Uluslararası İki Doğu İki Batı Öğ-
renci Derneği Başkanı Murat Uslu, 
Büyükelçiler ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. 

Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Ka-
rabulut, “Her ne kadar tenlerimizin 
renklerinde farklılıklar olsa da, yü-
reğimiz bir, davamız bir, özümüz 
bir, sözümüz bir, kökümüz bir, yü-
kümüz bir. Bundan dolayıdır ki da-
marda akan kanımız bir, canımız bir, 
cananımız bir, derdimiz bir. Hazreti 
Mevlana’nın kentine, bilhassa dı-
şarıdan gelen misafirlerimiz için, 
barış, hoşgörü kentine hepiniz hoş 
geldiniz. Tabii Konya’ya gelmişken 

Hazreti Mevlana’dan bahsetmeden 
olmaz. Ama biz Hazreti Mevlana’yı 
bir kısım insanların, ‘Dinler üstü bir 
adam’ gibi adlandırdığı değil, ‘Ben 
yaşadığım sürece Kur’an’ın kölesi-
yim. Övülmüş yüceltilmiş Peygam-
berin ayağının tozuyum. Her kim 
ki benden bundan başka bir şey 
aktarırsa, o sözden de sözü söyle-
yenden de davacıyım.’ diyen ken-
disini Kuran’dan ve sünnetten ayrı 
görmeyen ve onun kölesi olduğunu 
ifade eden bir Allah dostu olarak 
görüyoruz” dedi. Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Karabulut, konuşmasının 
ardından Hazreti Mevlana’yla ilgili 
kendi yazdığı ‘Gel’şiirini okudu. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, 
“Her şeyden önce PPI Konya Eki-
biyle programdan sonra görüşmek 
isterim. Farklı bir bakış açısıyla çok 
güzel bir Konya videosu hazırla-
mışsınız. Endonezya’yla olan aktif 
ilişkimiz üzülerek söylemek istiyo-
rum, tsunami sonrasında oldu. Ama 
inşallah daha iyi şartlarda, yeni dö-
nemde ilişkilerimizi daha da arttıra-
lım. Etrafınızda bulunan arkadaşla-
rınız için Konya’yı tercih etmelerini 
söylemenizi sizden rica ediyorum. 
Allah sizlere hayırlı sağlıklı ömürler 
versin. Konya’ya daha sık gelin. Ben 
emeği geçen herkese çok teşekkür 

ediyorum” dedi. 
Program kapsamında kültü-

rel aktiviteler aracılığıyla bağların 
güçlenebileceğini dile getiren En-
donezyalı öğrenciler, Endonezya 
geleneksel müzik aleti olan ‘Angk-
lung’, geleneksel maske dansı ‘Tari 
Topeng’ ve geleneksel dansları olan 
‘Tari Pukat’ ile gösteriler sergiledi. 

ENDONEZYALI ÖĞRENCİLER 
SELÇUK’TA ULUSLARARASI 
SEMPOZYUM DÜZENLEDİ

Program kapsamında Kon-
ya’daki Endonezyalı Öğrenciler 
Birliği tarafından Selçuk Üniver-
sitesinde uluslararası sempozyum 
düzenledi. Programa konuşma-
cı olarak, Endonezya Büyükelçisi 
R. Hitman Moelhjawan, Türkiye 
Cumhuriyeti Endonezya Büyükel-
çisi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Murat Çemrek katıldı. 
Sempozyumda sırasıyla “Endonez-
ya ile Türkiye arasındaki ilerleyen 
ilişkiler”, “Türkiye açısından Endo-
nezya” ve “Türkiye’nin dış politi-
kası ve güvenlik endişesi” konuları 
konuşuldu. Sempozyuma Türkiye 
çapında 220 Endonezyalı öğrenci 
katıldı. Yapılan etkinliklerin ardın-
dan protokol üyelerine hediye ve 
plâket takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Akgöl yeniden canlandırılacak
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SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76 FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 
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 Programcılık Seviye-
sinde CNC Operatörleri 
ve CNC Programcıları,

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

İşçileri Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

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

SAHİBİNDEN 
KİRALIKTIR

İrtibat Telefonu: 

0542 566 89 85

KİRALIK
DAİRE

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

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

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

Bölücü terör örgütü çökmek üzere
Bölücü terör örgütünden ka-

çarak teslim olan teröristin ifa-
desi, örgütün çökme noktasına 
geldiğini gösterdi. Güvenlik güç-
lerine teslim olan Ruken kod adlı 
terörist, örgütte sözde elebaşıla-
rına karşı bir güvensizlik olduğu-
nu, örgüt içinde huzursuzlukların 
arttığını, bu durumun en önemli 
nedenlerinden birinin örgütün 
TSK’nın operasyonları sonrasında 
iyice güç kaybetmesi olduğunu 
söyledi. Teslim olan terörist, ayrı-
ca elebaşılarının birbirine düştü-
ğünü, örgütte kavgaların arttığını 
ve örgüt mensuplarının her an 
ortada bırakılacağı endişesi içinde 
olduklarını ifade etti. Bu durum 
nedeniyle teröristlerin elebaşıla-

rına itirazlarının arttığını aktaran 
terörist, sonuçta yaygın bir şekil-
de örgütün sorgulanmaya başlan-
dığını açıkladı. 

Suriye’de halkın, çocuklarının 
örgüt tarafından kaçırılmasına 
yoğun tepki gösterdiğini ve bu se-
beple örgütün eleman bulmakta 
zorlanıldığını belirten terörist, bu 
durumun örgüt üzerinde ciddi bir 
moral bozucu etkisi olduğunu an-
lattı. Terörist, Suriyelilerin örgüte 
inanmadığını, özellikle Kürt hal-
kının terör örgütünün amacının 
farkında olduğunu, fırsat bulunan 
her durumda örgüte karşı ciddi di-
rençlerin gösterildiğini ifade etti. 

Ruken kod adlı terörist, kaçı-
rılan örgüt mensuplarının ailele-

riyle görüştürülmediklerini, irtibat 
kurmalarının yasak olduğunu, bu 
durumun örgüt mensuplarını çok 
olumsuz etkilediğini, örgüt içi iliş-
kilerin de samimi olmadığını ve 
iletişimin kopma noktasına geldi-
ğini ifade etti. Teslim olan terörist, 
örgüt içindeki yasak ilişkilerde 
genellikle kadın teröristlerin ceza-
landırıldığını, Şafak kod adlı kadın 
teröristin başka bir teröristle iliş-
kisinin deşifre olması sonrasında 
cezalandırıldığını, örgütte yaşa-
nan bu çifte standardın özellikle 
kadın teröristlerin örgüte olan 
güven ve inancını bitirdiğini ve 
örgütten kaçışların son dönemde 
çok arttığını belirtti.  
n İHA
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1 –  İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
Ekli listede bilgileri verilen gayrimenkuller, Meram Belediyesi tarafından 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü 
ile kiraya verilecektir.
2 – Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:
Şartname, Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 
Gayrimenkul Yönetim Bürosundan KDV hariç 100,00 TL (Yüztürklirası) 
karşılığında temin edilebilir.
3 – İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 
İhale13/02/2019 Çarşamba günü saat 16.00’da Hacı İsa Efendi Mahallesi 
Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi 
encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce, 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. 
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni 
serbesttir.
4 – Tahmin edilen bedel ve teminat miktarı:
Gayrimenkullerin 2019 yılı yıllık muhammen kira bedelleri ve teminat 
miktarları, ekli listede belirtilmiştir.
5-İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:
5.1 Gerçek Kişiler İçin:
5.1.1 Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, 
ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı, 
5.1.2Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu 
nüfus cüzdanı fotokopisi,
5.1.3 Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak 

aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat 
yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
5.1.4 Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın 
noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
5.1.5 Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
5.2 Tüzel Kişiler İçin:
5.2.1Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, 
ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ile tebligat için adres beyanı
5.2.2Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak 
aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat 
yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
5.2.3Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın 
noter tasdikli imza beyannamesi aslı.
5.2.4 2019 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
5.2.5 Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
5.2.7 Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
İsteklilerin 12/02/2019 salı günü mesai bitimine kadar, belgeleri Emlak 
ve İstimlak Müdürlüğü, Gayrimenkul Yönetim Bürosuna vermeleri şarttır. 
Belirtilen süreden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

T.C
MERAM BELEDİYESİ’NDEN

GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 938944

LİSTE

S. 
NO ADRESİ CİNSİ BAĞ. 

BÖL. M² ADA PARSEL CEPHE
YILLIK KİRA 
MUHAMM. BEDEL 
(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ 
TEMİNAT

İŞTİRAK 
TEMİNATI

KİRA 
SÜRESİ

ÖDEME 
ŞEKLİ

1 Hacı İsa Efendi Mh. 
Gazze Cd. No:33/102 İş Yeri 34 133 37361 6 Arka 18,000.00 540.00 5,400.00 5 Yıl Aylık

2 Hacı İsa Efendi Mh. 
Gazze Cd. No:33/213

İş Yeri 
(Dubleks) 44 223 37361 6 Arka 18,000.00 540.00 5,400.00 5 Yıl Aylık

3 Hacı İsa Efendi Mh. 
Gazze Cd. No:33/215

İş Yeri 
(Dubleks) 46 186 37361 6 Arka 18,000.00 540.00 5,400.00 5 Yıl Aylık

4 Hacı İsa Efendi Mh. 
Gazze Cd. No:33/201

İş Yeri 
(Dubleks) 47 229 37361 6 Arka 18,000.00 540.00 5,400.00 5 Yıl Aylık

5 Gödene Mahallesi 
Şaheser Sokak No:10/B Dükkan 6 35.00 37512 2 - 3,900.00 117.00 1,950.00 5 Yıl Yıllık

6 Melikşah Mah.Akkonak 
Sokak No : 21/B Dükkan - 13.35 2053 2 - 5,500.00 165.00 2,750.00 5 Yıl Yıllık

7 Melikşah Mah.Akkonak 
Sokak No : 21/C Dükkan - 13.35 2053 2 - 5,500.00 165.00 2,750.00 5 Yıl Yıllık

Bugün itibariyle 
bu köşe aracılığıyla siz 
değerli okurlara ulaş-
ma fırsatı tanıyan ‘’Ye-
nigün Gazetesi’ne’’ 
teşekkürlerimi suna-
rak yazıma başlamak 
istiyorum. Yerel ba-
sının önemi ve top-
lumda ki karşılığının 
bilinci ile başladığım 
bu serüvende sizler ile 
kurmayı hedeflediğim 
iletişimin benim için çok önemli olduğunu da belirt-
mek isterim. Ekseriyetle dış politika, ekonomi, politik 
gündem ve bazen de yerelden olaylara değinmeyi is-
tediğim bu serüvende sürdürülebilirlik ve devamlılık 
esasıyla sizlerle birlikte olmayı arzulamaktayım.

İlk yazımda Türkiye gündeminde yeteri kadar 
karşılık bulduğunu düşünmediğim ve yeterli akade-
mik çalışmanın bulunmadığını fark ettiğim Filipin-
ler’de meydana gelen referandum ve bu bağlamda 
Morolu Müslümanlara değinmek istiyorum. Türki-
ye’nin son dönemde ki barış sürecindeki etkisi ve sivil 
toplum aracılığıyla coğrafya ile kurduğu önemli bağa 
rağmen ortaya çıkan önemli tablonun Türkiye’de  ye-
teri kadar yer edinmemesine şaşırmamak elde değil. 
Özellikle coğrafyada ki Müslümanlara ulaşan ve on-
lara yardım götürenlerden dinlediğim kadarıyla bölge 
halkının Türkiye’yi bildikleri ve önem vererek bize 
bağladıkları umutların olduğunu söylemek mümkün 
gözüküyor. 2010 sonrası hızlanan barış görüşme-
lerinde bölge Müslümanlarının anayasa yapımı için 
Türkiye ve Konya ziyaretleri de bizim için ziyadesiyle 
önem arz etmektedir. Bu ziyaret kapsamında anaya-
sa yapımında Ahmet Sorgun ve Hüsnü Tuna isimle-
rinin ‘’dünya beşten büyüktür.’’ İddiası bağlamında ki 
etkileri de bizim için çok kıymetli bir husustur. 

Coğrafyanın ve olayların tarihsel arka planına göz 
attığımız takdirde karşımıza çok uzun yıllara dayanan 
bir mücadelenin olduğu gerçekliği karşımıza çıkıyor. 
Filipinler, 7000 adadan oluşan ve 110 etnik gruba 
sahip bir devlet olarak irdelendiğin de toplumsal fay 
hatlarının oluşumuyla ilgili birçok cevabı vermektedir. 
İspanyol koloni dönemi ve sonrasında Amerika kolo-
ni dönemi de göz önüne alındığında bölgede ki etnik 
ve dini fay hatlarının derinleştiğisöylenebilir. Bölge de 
çoğunluğu oluşturan Hristiyanların karşısında yüzde 
beş civarında bulunan Müslümanların, coğrafyada ki 
varlıkları 13-14. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bölgeye 
Arap tüccarlar aracılığıyla 13.yüzyılda ulaşan İslam’ın 
bugün orada önemli bir nüfusa sahip olduğunu 
görmekteyiz.  1450 yılında Sulu Sultanlığı ve 1515 
yılında Maguindanao Sultanlığı ile bölge de o yıllarda 
iki tane Müslüman devleti kurulduğunu da bugün 
bilmekteyiz. 

İspanyol Koloni döneminde oluşan sosyo-e-
konomik ayrışma, Amerika Koloni yönetimi altında 
derinleşmiş ve Filipinler Cumhuriyeti bağımsızlığını 
elde ettikten sonra da devem etmiştir. Bu bağlamda 
Müslüman kimliğinin, farklı etnik kimliklerin mağ-
duriyetlerini ifade edebilecek bir kimlik olarak ortaya 
çıktığı ve ötekileştirilme politikalarına karşı bir direnç 
noktasına dönüştüğü söylenebilir. 1965 yılında 
Filipinler Cumhuriyeti kurulmasıyla birlikte devlet 
başkanı F. Marcos’un ‘’tek ırk, tek ulus ve tek kader’’ 
vurgusuyla uyguladığı baskı politikalarına karşı Mo-
rolulardan tepki gelmiştir. Marcos döneminde ‘’Ja-
bidah Katliamı’’ sonrası Morolu bir gencin öldürül-
mesi halkı daha net bir mücadele alanı oluşturmaya 
itmiştir. Bununla birlikte 1968 tarihinde ‘’Moro Ulusal 
Kurtuluş Cephesi’’ kurulmuş ve toplumsal desteği 
hemen sağlamıştır. Hemen sonra ki yıllarda ulus 
inşası ve meşruiyeti sağlamak adına Müslümanlara 
karşı girişilen politikalar bağlamında toprak reformu 
ve zorunlu göç hadiseleri direnişin genele yayılması-
na sebep olduğunu söylemek yadsınamaz bir gerçek 
olarak bugün söylenebilir. Örgütün finansal anlamda 
İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından fonlandığı ve örgüt-
te ki direnişçilerin Libya ve Malezya da eğitim aldığı 
bir süreç işletilmiştir.  

İslam İşbirliği Teşkilatı sayesinde örgüt ulus-
lararası tanınırlık noktasında da önemli bir kazanım 
elde etmiş gibi gözükmektedir. 1976’da başlayan 
barış süreciyle ise 1977’de örgütten ayrılarak İsla-
mi bir mücadele vurgusunu artırmak isteyen grup 
‘’Moro İslami Kurtuluş Cephesi’’ni kurmuş ve barış 
sürecinin devamında muhatap alınan tek yapı olma 
hüvviyetini elde etmiştir. Barış görüşmeleri çerçeve-
sinde 11 Eylül saldırıları sonrası bölge de ortaya çıkan 
Abu Safya Örgütü sebebiyle bir aksaklık ortaya çıksa 
da Moro İslami Kurtuluş Cephesi bu örgüte karşı da 
mücadele edince kendi meşruiyetini elde etmiştir. 
Sonrasında hızlanan barış görüşmeleri çerçevesinde 
Moro’nun isteğiyle çoklu diplomasi de Türkiye’de 
yer almıştır. Filipinler Hükümeti ise Japonya ve İn-
giltere’ye yer verilmesini talep etmiştir. Türkiye’nin 
bölgeye ulaşan sivil toplum aracılığıyla önemli bir 
kamuoyu oluşturduğu da net bir gerçekliktir. Ribat 
FM’in bölge de kurduğu radyo da bu minvalde çok 
kıymetli gözükmektedir. 

Üstelik Türkiye doğrudan devlet olarak resmi 
bir şekilde bölge Müslümanlarına 500 bin dolardan 
fazla hibe de bulunmuştur. 2010’da barış sürecinin 
hızlanmasıyla bölgede ki kanaat önderleri anayasa 
çalışmaları için Türkiye ile bağlantıya geçmiş ve Kon-
ya’da Ahmet Sorgun’u ziyaret etmişlerdir. Moro’nun 
referandum ile kabul ettirdiği anayasa çalışmasında 
bu nokta da Hüsnü Tuna ve Ahmet Sorgun’un etkisi 
de Türkiye ve Türkiye’nin ‘’dünya beşten büyüktür’’ 
iddiası açısından ziyadesiyle önemlidir. Üstelik bu-
gün Moro’da yine bu isimlerin önderliğiyle 5-6 STK 
ortaklığında büyük bir külliye inşası da bu minval de 
yadsınamaz bir kıymete haizdir.

Moro’da Dutarte’nin başkanlık süreciyle Oba-
ma’ya küfür etmesi ve Amerika ile ilişkileri Çin’e çe-
virme politikası bölge ve Türkiye açısından dikkatle 
incelenmesi gereken bir husus olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

MORO REFERANDUMU VE 
TÜRKİYE’NİN OYLANAN 
ANAYASADA Kİ ETKİSİ

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU

Savaş ve yetersiz beslenmeyle mücadele eden Yemen’e RİDA Uluslararası Yetim ve Muhtaçlara Yardım 
Derneği ve Oyuncaksız Çocuklar İçin Yardım Grubu bir kampanya düzenleyerek yardımları ulaştırdı

Kardeş Yemen’e 
yardımlar ulaştırıldı

Yıllardır süren savaşların yanı sıra 
21’inci yüzyılın en büyük insani krizlerin-
den birine sahne olan Yemen’de siviller 
yetersiz beslenme sorunuyla da mücadele 
etmeye çalışıyor. Yemen’in liman kenti Hu-
deyde’den kaçan siviller ciddi bir gıda ek-
sikliğiyle karşı karşıya. Yetersiz beslenme-
nin yol açtığı hastalıklarla boğuşan çocuklar 
Aden’deki çeşitli hastanelerde tedavi altına 
alınıyor. Ancak yetersiz ilaç ve altyapı ne-
deniyle bu çocuklara yeterli seviyede teda-
vi götürülemiyor. Yemen halkının yaklaşık 
dörtte üçü insani yardıma muhtaç.  

TÜRKİYE’DEN YARDIMLAR ULAŞIYOR
RİDA Uluslararası Yetim ve Muhtaçla-

ra Yardım Derneği ve Oyuncaksız Çocuklar 
İçin Yardım Grubu bir kampanya düzen-
leyerek Yemen’e yardımlarını ulaştırmaya 
devam ediyor. Kampanya hakkında bilgi 
veren RİDA Derneği Ortadoğu ve Afrika 
sorumlusu Selim Doğdu, “Şu an bölgede 

dünyanın en feci insanlık felaketlerinden 
birisi yaşanıyor. Yeni doğan bebekler süt 
hakkından bile mahrum durumda. Anne-
ler yeterli beslenemiyor ve devam sütü bu-
lunamadığı için de ufacık bebekler hayata 
tutunamıyorlar. Bizler Rida Derneği olarak 

bu duruma sessiz kalamazdık. Yemenli 
kardeşlerimiz için, Oyuncaksız Çocuklar 
İçin Yardım Grubundaki arkadaşlarımızla 
birlikte Yemen’e çok acil bir gıda kampan-
yası düzenledik. Bu kampanyada bir gıda 
kolisi 90 TL olarak belirlendi. Yemen’in Ibb 

ve Maarib bölgesindeki çadırlarda yaşam 
mücadelesi veren Yemen halkına, bölgede 
çalışma yapan yerel dernekler işbirliğiyle 
içerisinde un, pirinç, şeker, yağ bulunan 
temel gıda yardımlarının ilk aşaması Ara-
lık ayında ulaştırılmıştı. Bu yardımların 2. 
etabını da Ocak ayının sonunda ulaştırdık.  
Bağışçılarımızın desteğiyle bu yardım kam-
panyasında 3 bin 365 Gıda kolisini ulaş-
tırmış olduk. Görülen tabloda maalesef ki 
bu yardımlar çok yetersiz kalıyor. Onun 
için yardımsever halkımızın bu çalışmalara 
daha çok destek vermesini temenni edi-
yoruz. Yardımlar için Kuveyt Türk TR92 
0020 5000 0067 2359 2000 01 Iban nu-
marasıyla dernek Yemen yardım hesabına 
ve www.ridader.org.tr adresinden online 
bağışla Yemen’e yardımlarınızı ulaştırabi-
lirsiniz. Yine çalışmalar hakkında 0332.234 
1616 telefonundan da bilgi alınabilir” ifa-
delerini kullandı. n HABER MERKEZİ
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Altay ve Kılca, Cuma çıkışı vatandaşla buluştu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-

him Altay, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca 
ve Meclis üyeleriyle birlikte Aykent Ayakkabıcılar 
Sanayi İrşad Camii’nde vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay Cuma buluşmaları kapsamında Ay-
kent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesinde bulunan İrşad 
Camii’nde vatandaşlarla buluştu. AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca ve Meclis üyeleriyle birlikte 
Cuma namazı sonrası bölge esnafı ve cemaatle bir 
araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Altay, 
“Aykent Ayakkabıcılar Sanayimizde esnaflarımızı 
ziyaret ettik. Şimdi de hemşehrilerimizin cuma-
larını tebrik ederek dualarını alıyoruz. Memleket 
İşi Gönül İşi sloganımızla hep birlikte şehrimizi 
geleceğe hazırlamak için çalışmaya devam ede-
ceğiz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve 
desteklerini sürdüren hemşehrilerimize teşekkür 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da 3. hizmet yılını dol-
duran Medova Hastanesi, basınla 
biraraya geldi. Medova Hastanesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Ol-
cay, İcra Kurulu Üyesi Seyit Karaca, 
Başhekim Mine Karaman ve Başhe-
kim Yardımcısı Mehmet Çelik’in ka-
tılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 
Medova Hastanesi’nin çalışmaları 
hakkında bilgi verildi. Medova Has-
tanesi Yönetim Kurulu Başkanı Seç-
kin Olcay, yaptığı açıklamada, Me-
dova Hastanesi’nin 3 yıldır Konya’ya 
hizmet ettiğini hatırlattı. “Biz 1993 
yılında Ankara odaklı olmak üzere 
kurulmak bir firmayız. Şuanda şir-
ketler gurubu olarak faaliyet göste-
riyoruz” diyen Olcay, Berk Şirketler 
Gurubu’nun bir markası olan Medo-
va Hastanesi’nin önemli yatırımla-
rından bir tanesi olduğunu söyledi. 
Medova Hastanesi ile 500’ün üze-
rinde istihdam sağladıklarının altını 
çizen Olcay, sözlerine şöyle devam 
etti, “Medova Hastanesi 60’ı yoğun 
bakım olmak üzere, 171 hasta ya-
tağı ve 500’ün üzerinde çalışanı ile 
ülkemize ve Konya’ya katkıda bulu-
nuyoruz. Biz 7 yıldır kadar önce ilaç 
sektöründe edindiğimiz kurumsal 
deneyimleri hastanecilik sektörün-

de de uygulayarak hastaneyi en iyi 
şekilde temsil edebilecek hale getir-
mek için çalışmalar içinde bulunduk. 
Güvenilir bir marka oluşturmaya 
çalıştık. Zannediyorum Konya için-
de ve çevresinde en güvenilir has-
tane konumuna gelmiş olduk. Bu 
hastane yatırımı çok kolay olmadı, 
çok çalışmalar yaptık. Bunla ilgili 
arkadaşlarımızın hepsine teşekkür 
ediyorum. Bu hastaneyi oluşturur-
ken düşüncemiz Konya ve civarının 
en iyi hastanesi olmasıydı. Böylece 

hastalarımızın Ankara ve İstanbul’a 
gitmesini önlemek istiyorduk. Bunu 
3 sene içerisinde hekim arkadaşla-
rımızdan, güvenlik sistemimizden 
bütün çalışanlarımıza kadar gayret 
içerisinde olarak Konya içerisinde en 
iyi hastane konumuna gelmiş olduk. 
Ülkemizde kısa süre içinde devleti, 
özel sektörü ile zor günleri atlata-
cağımıza inanıyorum. Biz hastaneyi 
açtıktan kısa süre sonra 15 Temmuz 
gibi bir hainlikle karşılaştık. Ardın-
dan bir ekonomik kriz içine girdik. 

Fakat biz yılmadık ve daima ileriye 
doğru gidip, Konya ve civarında gü-
venilir bir hastane olmak için çalış-
malarımızı yürüttük. Medova Hasta-
nesi Berk Gurup olarak gerek Konya 
gerek ülke ekonomisine destek ve-
rebilmek için tüm imkanlarımızı se-
ferber ettik.” Olcay’ın konuşmasının 
ardından, İcra Kurulu Üyesi Seyit 
Karaca, Başhekim Mine Karaman ve 
Başhekim Yardımcısı Mehmet Çelik 
de basın mensuplarına teşekkür etti. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Selçuklu’nun geleceğini 
istişare şekillendiriyor

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Bu-
luşmaları kapsamında Yazır Ma-
hallesi’nde vatandaşlarla bir araya 
geldi. Cuma Namazını Hz. Eyüp 
Camii’nde kılan Başkan Pekyatır-
macı namaz sonrasında vatandaş-
larla sohbet etti. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, her hafta farklı 
bir camide gerçekleştirdiği Cuma 
Buluşmaları ile mahalle sakinleri-
nin görüş ve önerilerini almaya de-
vam ediyor. İstişarelerin ve görüş 
alışverişlerin temel alındığı Cuma 
Buluşmalarının bu haftaki adresi 
Yazır Mahallesi oldu. Başkan Ah-
met Pekyatırmacı, Hz. Eyüp Ca-
miinde kılınan namazın ardından 
esnaf ve vatandaşlarla bir araya 
geldi.

Belediye hizmetleriyle ilgili 
olarak vatandaşlardan gelen istek 
ve önerileri dinleyen Başkan Pek-
yatırmacı’ya, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak 
Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, 
Yazır  Mahalle Muhtarı Celalettin 
Doğan, Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcıları, Belediye Meclis Üye-
leri  ve birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklunun yaşam kalitesinin 
artmasıyla birlikte standartların 

üzerinde bir yapıya kavuştuğunu 
ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, Yazır 
Mahallesinin her geçen gün artan 
nüfusuyla Konya’nın en büyük 
mahallerinden biri haline geldiğini, 
bugüne kadar sağlıktan, eğitime, 
spordan yeşil alan çalışmalarına 
kadar birçok alanda önemli eser-
lerin ve hizmetlerin kazandırıldı-
ğını belirtti. Yapılan hizmetlerin 
Selçuklu’nun geleceğine katkıda 
bulunduğunu ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı, önemli prestij eser-
lerin ve hizmetlerin ülke içinden 
ve dışından örnek alınmaya devam 
ettiğini söyledi.

“Selçuklu’nun geleceğini isti-
şare kültürüyle şekillendiriyoruz”

 Belediye hizmetlerinin ma-
hallelerin öncelikli ihtiyaçları çer-
çevesinde ve Selçuklu  sakinleri 
ve muhtarlardan gelen talepler 
doğrultusunda gerçekleştirildiğini 
ifade eden Başkan Pekyatırmacı: ” 
Bu noktada hemşehrilerimiz bize 
güven veriyor. Gerçekleştirdiğimiz 
Cuma Buluşmaları ve Halk Günü 
Organizasyonları ile her fırsatta 
hemşehrilerimizle birlikte oluyo-
ruz. Böylece Selçuklu’da hizmetler 
daha da bereketleniyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

İbrahim Ay: ‘Zillet 
İttifakı yere çakılmıştır!’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, 
yerel seçimlerde Meram’da “Cum-
hur İttifakı”nın önemli bir oy ora-
nıyla başarıya ulaşacağını söyledi. 
Meramlı vatandaşların sağduyulu 
olduğunu bu nedenle hiç bir kirli 
emele alet edilemeyeceğine vur-
gu yapan Başkan Ay, “Gücünü 
Meramlı hemşehrilerimizden al-
mak yerine sırtını Zillete Dayayan 
Pensilvanya artıklarına cevabı 
hemşehrilerimiz bundan önceki 
seçimlerde olduğu gibi 31 Mart’ta 
da sandıkta verecektir” dedi. Millet 
İttifakı’nı da sert bir dille eleştiren 
Başkan Ay, sözlerine şöyle devam 
etti, “Kopan ipi düğümle Meramı-
mızda devam ettirmek isteyenlere 
tavsiyemiz Zillet ile yönetilen şehir 
ve ilçeleri incelemeli PKK’ya nasıl 

teslim edilmeye çalışıldığını anla-
malarıdır.  Millet ittifakı vurgusuy-
la yola çıkarılan nereden beslen-
dikleri belli olmayan zillet ittifakı 
görülüyor ki hazırlıklarını tamam-
lamış neyi özlediklerinin adını  ko-
yamadan “Özlenen Meram” sloga-
nı ile yola çıkamadan olduğu yerde 
çakılmıştır. 

Özlenen Zillettir özlenen kaos-
tur özlenen güzel Meramımızdan 
alacakları her oy kaosa alt yapıdır. 
Meramlı hemşehrilerimiz önceki 
seçimde olduğu gibi Cumhur itti-
fakına büyük destek verecek Bele-
diye Başkanlığında Cumhur ittifakı 
adayı Sayın Mustafa Kavuş’a üret-
ken Belediyecilik anlayışımız ile 
Belediye Meclis üyeliğinde MHP 
tercih edeceklerdir.”
n HABER MERKEZİ 

5. Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı Ecz.Adem Açıkgöz, bir süredir yaşanan yaklaşık 140 ilacın 
tedarikindeki sorunun kaynağının biran önce araştırılıp konunun çözülmesi gerektiğini söyledi

İlaçta tedarik 
sorunu çözülmeli!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
kapsamına alınan ilaçların sayısı 
gün geçtikçe artıyor. Özellikle 2018 
yılında bu konuda önemli adımlar 
atılmış, bu adımlar 2019 yılının ilk 
ayında da devam etmişti. Yapılan 
çalışmalar kapsamında antibakte-
riyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında 
kullanılan ilaçlar, vitamin destek 
grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, 
antitrombotik, demir ilaçları ve so-
lunum yolu hastalıkları tedavisinde 
kullanılan ilaçlardan oluşan bir dizi 
ilaç, SGK kapsamına alınarak vatan-
daşların daha kolay ulaşabilmeleri 
sağlanmıştı. SMA hastalarının da 
içinde olduğu 10 ilacın daha geri 
ödeme listesine alınmasıyla, yurt 
dışı ilaç sayısı 400’e, yurt içi ilaç sayı-
sının da 8 bin 562’ye ulaştığı belirtil-
di. Böylece hasta olan vatandaşların 
tedavi süreçlerindeki önemli aktör 
olan ilaca olan ulaşım günden güne 
artırılmış oluyor. Ancak biryandan 
SGK kapsamına alınan ilaçların kap-

samı genişletilirken diğer yandan 
bazı ilaçların da bulunmasında sıkın-
tılar yaşanıyor. Bu sorunun da çözül-
mesi için Sağlık Bakanlığı tarafından 
adım atılması bekleniyor. 

VATANDAŞLAR RAHATLADI 
Konuyla ilgili değerlendirmeler-

de bulunan 5. Bölge Konya Eczacı 
Odası Başkanı Ecz.Adem Açıkgöz, 
Türkiye’de bazı ilaçların ruhsatının 
olmadığını söyledi. Sağlık Bakanlı-
ğı’nın son dönemlerde bu konuda 
çalışma yürüterek, bazı ilaçların ruh-
satlandırılmasını sağladığını dile ge-
tiren Başkan Açıkgöz, “Böylece bazı 
ilaçlar SGK ödeme kapsamına alındı. 
Bu ilaçlar pahalı ilaçlar. Bu nedenle 
vatandaşların bu ilaçları kendileri 
temin etmesi zor oluyordu. Devletin 
bu ilaçları ödeme kapsamına alarak 
vatandaşların tedavi süreçlerinde ra-
hatlamasını sağlamış oldu” dedi. 

BAZI İLAÇLARIN 
TEDARİKİNDE SORUN VAR! 

Buna karşın bazı ilaçların bu-

lunmasında güçlükler yaşandığına 
da dikkat çeken Başkan Açıkgöz, 
yaklaşık 140 ilacın bulunmasında 
sıkıntılar yaşandığını söyledi. Bunun 
nedeninin gündeme gelen zam-
larla ilgisinin olmadığını belirten 
Açıkgöz, sözlerine şöyle devam etti, 
“Bazı kalem ilaçlarda yaşanan bu 
sıkıntını sebebi olarak zamlar gös-

teriliyor. Ancak bunun sebebi zam-
lar değil. Bazı prostat ilaçları, astım 
ilaçları başta olmak üzere yaklaşık 
140 civarında ilacın bulunmasında 
sıkıntılar yaşanıyor. ama bu durum 
yeni olmuş değil. Bu ilaçların depo-
lardan temini anlamında biz zaten 
bir süredir zorluk çekiyoruz. Ama 
bu durumun eczanelerle bir ilişkisi 
yok. Hedef nokta olarak eczaneler 
gösteriliyor ama bunun sebebi ec-
zaneler değil ilaç dağıtım kanalları 
yani depolar. Depolarda ilaç olma-
dığı zaman doğal olarak eczanelerde 
de ilaç olmaz.Bununla ilgili muhatap 
Sağlık Bakanlığı. Bu ilaçların tedariki 
ile ilgili sorunu Sağlık Bakanlığı in-
celemeli ve neden bu ilaçların Türki-
ye’de olmadığı veya tedarikinde ne-
den sorun yaşandığı ile ilgili yapılan 
araştırmalar neticesinde bu sorunlar 
çözülmeli. Dolayısı ile bu ilaçların 
piyasada çoğaltılmasıyla vatandaşın 
ilaca ulaşımı kolaylaştırılmalı.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

‘Konya’nın en iyisi konumuna geldik’

Seçkin Olcay

Adem Açıkgöz
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Kanuninin İlk sefer-i hümayunu 
olan Belgrad harekatı sadece askeri 
bakımdan değil devletin vizyonu açı-
sından da sembolik bir önem taşır. Bu-
rası, vaktiyle büyük atası Fatih Sultan 
Mehmet’in başarısızlığa uğradığı ana 
hedefi konumundaydı. Kanuni Sultan 
Süleyman, Belgrad’ı alarak batıya karşı 
yeni bir açılım sağlamak amacındaydı. 
Kanuni Sultan Süleyman bu ilk siyasi 
faaliyetlerinde Fatih Sultan Mehmet’in 
izlerini takip etti ve buna göre bir strate-
ji oluşturdu. Belgrad’ın ele geçirilmesi-
nin ardından ilk hedefinin yine vaktiyle 
büyük dedesinin başarısızlığa uğradığı 
Rodos olması bu bakımdan dikkat 
çekicidir. Bunun üçüncü ayağı ise İtal-
ya’ya yönelik niyetlerinin başlangıcı 
olarak tasarlanan Korfu seferidir.

Derhâl Avrupa hedefine yönelen 
genç hükümdar, 1522’de Rodos’u 
aldı. 29 Ağustos 1526’da Mohaç ova-
sında yapılan tarihin en kısa sürede 
biten meydan muharebesi ” Mohaç 
Savaşı” ile Macaristan’ı haritadan sildi. 
Budapeşte’yi fethetti. 1529’da Viyana 
kuşatıldı. 1532’de Avusturya seferine 
çıkıldı. 1533’de Almanya ile anlaşma 
imzalandı. 1537’de Estergon, İstoni ve 
Belgrad’ı fethetti.

O sırada devletin ihtişamı öyle göz 

kamaştırıcı idi ki, Barbaros Hayred-
din Paşa, “İslam birliği” düşüncesi ile 
maliki olduğu kuzey Afrika’yı Osmanlı 
devletine hediye etti. Kanuni de, buna 
mukabil ona devletin Kaptan-ı Deryalı-
ğı’nı (Osmanlı deniz kuvvetleri kuman-
danlığını) verdi. Akdeniz kısa zamanda 
bir Osmanlı gölü haline geldi. Hint 
Okyanusu’na bile donanma gönderi-
lerek, oradaki Müslümanlara yardım-
da bulunuldu. Sudan ve Habeşistan’a 
seferler yapıldı. Hudutlar, güneyde orta 
Afrika’ya kadar uzandı. Kuzeyde Kırım 
Hanları, Moskova’ya kadar ilerlediler. 
1548’de Tebriz dördüncü defa geri 
alındı. Böylece doğudaki hudut, Hazar 
Denizi’ne dayanmış oldu.

Bu şekilde manevi olarak da ila-
hi teyide mazhar olan Kanuni Sultan 
Süleyman Han, uzun ömrünü, insan-
lığı huzur ve saadete eriştirmek için 
harcadı. Birçok zalim kralın zulmü 
altında inleyen insanları kurtararak, 
onlara İslam’ın eşsiz merhamet, şefkat 
ve adaletini tattırdı. Her yerde hususiyle 
İslam memleketlerinde onun adı hayır 
ve hürmetle yad edilir oldu. Emsalsiz 
adalet ve doğruluğu sebebiyle halk 
arasında riayet edilmesi gereken “söz 
ve vaad”lere “ahd-i Süleymani” (Sü-
leyman sözü) ifadesi, bir darb-ı mesel 

haline geldi.
Onun devrinde 

muhteşem Osmanlı or-
dusunun önüne hiçbir 
düşman kuvveti çıkmaya 
cesaret edememekteydi. 
Hatta umumiyetle bütün 
Avrupa’yı kendi etrafında 
toplamayı başarmış bu-
lunan Şarlken bile, Kanu-
ni’nin karşısına çıkmaktan 
son derece çekinmekteydi. 
Üzerine yapılan sefer-i hümayunlarda 
köşe bucak kaçmaktan başka bir şey 
yapamıyordu. Çünkü adeta bir musiki 
ahenginde harp eden Osmanlı ordu-
suna karşı koymak, bütün Avrupa’nın 
Ren kıyılarına kadar kaybı demekti. 
Dolayısıyla Şarlken, her şeye rağmen 
kesin bir mağlubiyeti kabullenmek 
istemediği için aczini gizlemiyor, 
sürekli olarak Osmanlı ordusundan 
kaçıyordu. Kanuni, babasından devral-
dığı 6.557.000 km2’lik vatan toprağını, 
14.893.000 km2’ye ulaştırdı. Hudutlar, 
kıta ve okyanuslarla çizilir oldu. Nice 

namdar krallar dahi, 
Osmanlı karşısında ac-
ziyetten başka bir şey 
yapamıyorlardı.

İspanya kralı, Kanu-
ni’nin kaptan-ı deryası 
Hayreddin Paşa’nın fetih 
hamlelerinden nefes ala-
mayıp Müslüman bel-
delerinde istediği zulmü 
icra edemeyince, buna 
karşılık kuru bir cesaret-

le Anadolu topraklarına doğru intikam 
seferine karar vermişti. O sıralarda 
Kanuni Sultan Süleyman Han’ın Av-
rupa içlerinde bulunması da kendisini 
bu hususta bir hayli heveslendirmişti. 
Ancak durumu öğrenen Alman impa-
ratoru Ferdinand, hem İspanya kralının 
gerçekleri görerek hareket etmesi, hem 
de Kanuni’ye karşı kendisine bir mütte-
fik bulabilmek gayesiyle ona, Osmanlı 
hakkında büyük itiraflarla dolu şu mek-
tubu yazmak zorunda kaldı:

“Kardeşim İspanya Kralı! Duydum 
ki, Osmanlılar Avrupa seferinde iken 

sen de bu fırsattan istifade ile Anado-
lu’ya sefere çıkacakmışsın! Doğrusu 
bu hareketi yerinde ve isabetli bulma-
dım. Zira ben, hayatım boyunca bizler-
den birinin Anadolu’ya sefer yaparak 
orada bir kaleyi veya herhangi bir yeri 
fethederek ellerinde tutabildiklerini gör-
medim. Bir müddet elde tutulabilenler 
de, daima Türkler tarafından tekrar 
geriye alınmışlardır. Anadolu bir tara-
fa, bizim memleketimizde fethettikleri 
yerleri bile geri alamıyoruz. Bir düşün; 
nice yıldır hangi kaleyi aldık da elimizde 
tutabildik? Hangi şehri veya kasabayı 
ele geçirdik de tekrar geri vermedik? 
Bilesin ki, senin memleketinden çok 
uzak yerlerde böyle maceralara atılman 
doğrusu boş işlerdir. Yine bilesin ki, 
Sultan ve askerleri yerlerinde yok diye 
Anadolu’ya sefere çıkman, kükremiş 
bir arslanın açık ağzına elini koyman 
demektir ki, böyle bir durumda bir 
daha elini onun ağzından asla kopara-
mazsın! Gel, sen bu işten vazgeç! Gel, 
bana yardım et! Eğer bana yardım et-
mezsen benim ömrüm tamamlanmış 
ve işim bitmiş olur. Bu da, sıranın size 
gelmesi demektir.”

Görüldüğü gibi Kanuni devri, 
samimiyetle inanan ve rıza-yı ilahiyi 
yürekten dileyen insanlara Allah’ın 

yardımının şanlar ve zaferler yağmuru 
hâlinde tezahür ettiği gerçeğinin bir 
örneğidir. Öyle ki, krallar, Kanuni’nin 
valileri hükmündeydi.

Bunlardan biri olan Fransa kra-
lı Françesko, Alman imparatoru Şarl-
ken ile yaptığı bir harpte esir düşmüş-
tü. Bunun üzerine annesi, Kanuni’ye bir 
elçi gönderdi. Elçi, Françesko’nun an-
nesinin mektubunu takdim etti. Anne-
si, oğlunu kurtarması için yalvarıyordu. 
Kanuni’ye “Sultanlar Sultanı” diye hitab 
ediyordu. Kanuni ise, Fransuva’ya yaz-
dığı cevabi mektubunda:

«Ben ki…» diye başlayarak uzun 
uzun hakimi bulunduğu ülkeleri: «…
Azerbaycan’ın, Anadolu’nun, Rume-
li’nin, Balkanlar’ın, Karaman’ın, Irak’ın, 
Arabistan’ın, Mısır’ın, karaların ve de-
nizlerin sultanı Yavuz Sultan Selim Han 
oğlu Sultan Süleyman Han’ım.» diye-
rek sayıyor ve:

«Sen ki Fransa eyaletinin valisi 
Françesko’sun.” beyanından sonra, 
kralların başlarına böyle bir hadisenin 
gelebileceğinin tabii olduğunu söyle-
yerek onu teselli ediyordu. Kanuni’nin 
cevabi mektupta: “Ben karaların ve 
denizlerin hakanıyım!” demesi, iman 
gücünün ve kudretinin cihana karşı 
haykırılışı demekti.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 22
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 2

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Aksaray’da Koçak 
yeniden başkanlığa seçildi

Aksaray Ziraat Odası Başkan-
lığı 27’inci olağan genel kurul se-
çiminde mevcut başkan Emin Ko-
çak, tekrar başkan seçildi. 

Aksaray’da Ziraat Odası Baş-
kanlığı 27’nci olağan genel kurul 
seçimi gerçekleştirildi. Mevcut 
Başkan Emin Koçak’ın tek liste 
halinde girdiği seçimde çiftçiler oy 
kullanarak Başkan Koçak’ı yeniden 
başkanlığa seçti. Başkanlıkta gü-
ven tazeleyen Emin Koçak, 3’üncü 
kez başkanlığa seçilirken, önümüz-
deki dönemde çok daha güzel ça-
lışmalara, projelere imza atacakla-
rını söyledi. 

Öğretmen Evi’nde gerçekleş-
tirilen toplantıya yüzlerce çiftçi 
katıldı. Divan üyelerinin seçilme-
sinin ardından saygı duruşunda 
bulunuldu ve İstiklal Marşı okun-
du. Ardından bir konuşma yapan 
Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 
yapılan çalışmalar ve projelerden 
bahsetti. Ziraat Odası olarak üre-
ticilere her alanda destek olduk-
larının altını çizen Başkan Koçak, 
“Aksaray’da ziraat odasının 30 bin 
üyesi var. 151 tane seçim bölgesi, 
muhtarlıklarımız var. 48 mahalle, 
84 köyümüz, belediye mahalleleri-
miz var. 3’üncü dönemde rakipsiz 
çıkmak gerçekten onur verici. De-
mek ki biz bu şehre layık olmuşuz. 
Bu şehirde bize gerekli teveccühü 
göstermiş. Ben huzurunuzda tüm 
Aksaray’a teşekkür ediyorum. 
Aksaray tarım şehri. Nüfusunun 
yüzde 80’i tarımla uğraşıyor. Biz 
seçildiğimiz günden beri tarım 
için, ülke için elimizden gelen gay-
reti gösteriyoruz. Çalışmalarımız 
kapsamında Aksaray’da eğitim se-

ferberliği kurduk. Üreticilerimize, 
kadın çiftçilerimize, genç çiftçile-
rimize ve Aksaray’daki tüm çiftçi 
kardeşlerimize yararlı, faydalı ola-
bilmek için eğitimler verdik” dedi. 

‘GİRDİ FİYATLARI ARTTI,
 İTHALATA KARŞIYIZ’

Aksaray’ın tarım ve hayvancı-
lıkta son derece verimli bir il oldu-
ğuna dikkat çeken Başkan Koçak, 
“Tarım şehri Aksaray’da biz yonca 
üretiminde Türkiye 3’üncüsüyüz, 
pancarda Türkiye 3’üncüsü, ka-
bakta Türkiye 4’üncüsü, çerezlik 
ayçiçeğinde Türkiye 6’ncısıyız, 
arpada 6’ncı, patateste 8’inci sı-
radayız. Yani bu demektir ki Tür-
kiye’nin çoğunluğuna biz hizmet 
ediyoruz. En büyük sıkıntımız son 
günlerde girdi fiyatlarının artması. 
Girdilerimiz ciddi şekilde yüksek. 
Girdilerin düşürülebilmesi için eli-
mizden geleni yapıyoruz. Girdile-
rin yüksek olması sebebiyle, gübre 
fiyatlarının yüksek olması nede-
niyle 2019 yılında pancar taban 
fiyatının 320 TL olmasını istiyoruz. 
Çiftçi olarak üreticinin tarlada kala-
bilmesi için taban fiyatlarının ciddi 
şekilde artırılması lazım. Tarım ve 
hayvancılık sektöründe en büyük 
karşı olduğumuz şey de çerezlik 
ayçiçeği. Biz ithale karşıyız. Çerez-
lik ayçiçeğinde, sütte, ette, yoğurt-
ta da, her şeyin ithalatına karşıyız. 
Dışarıda ithal ettikçe biz Türki-
ye’deki çiftçilerimizi bitiririz” dedi. 

Yapılan konuşmaların ardın-
dan tek liste halinde gidilen se-
çimde oy kullanan çiftçiler Başkan 
Emin Koçak’ı yeniden başkanlığa 
seçti.
n İHA

2 dönemdir Altınekin Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten, ilçe ve bölge çiftçisi için yaptığı başarılı çalış-
malarla dikkat çeken Bekir Kağnıcıoğlu, 21 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi

Bekir Kağnıcıoğlu 
güven tazeledi

Tarım alanında yaptığı başarılı 
faaliyetler, Altınekin ve Konya Ova-
sı’nın kuzeyine dönük olarak ürettiği 
projelerle dikkat çeken Altınekin Zi-
raat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğ-
lu delegelerin tamamının oyunu ala-
rak oy birliğiyle güven tazeledi. 

Altınekin Ziraat Odası’nda dün 
genel kurul heyecanı yaşandı. Altı-
nekin Ziraat Odası’nın 2 dönemdir 
başkanlığını yürüten Bekir Kağnı-
cıoğlu, tek listeyle gidilen seçimde 
21 delegenin tamamının oyunu 
alarak yeniden başkan seçildi. 2 
dönemdir tüm Altınekin çiftçisi ile 
birlikte Altınekin özelinde Konya 
Ovası’nın kuzeyinin başta su olmak 
üzere tarımsal anlamdaki birçok so-
rununa çözüm üretmeye çalıştıkları-
nı dile getiren Altınekin Ziraat Odası 
Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, “Her 
şeyden önce ben de temsil ettiğim 
diğer çiftçilerimiz gibi bir çiftçiyim. 
Toprakla hemhal olduğum için çift-
çilerimizin problemlerini yaşayarak 
öğrenen ve aynı sorunları birebir 
yaşayan biriyim. Oda olarak vazife-
mizin Altınekin çiftçisinin menfaat-
lerini koruyup gözetmek ve çiftçile-

rimizin refahı için elimizden gelenin 
en iyisini yapmak olduğunu biliyo-
rum. Bu manada geride bıraktığımız 
dönemlerde Altınekin ilçemizin su 
sorunu başta olmak üzere tarım-
sal alanda yaşadığı sorunlara ilişkin 
dosya dosya raporlar hazırlayıp, mil-

letvekillerimiz, bürokratlarımız ve 
benzeri tüm ilgili şahıs, kurum ve 
kuruluşlara bildirdik. Elhamdülillah 
yaptığımız çalışmalar karşılıksız kal-
madı. Ağladığımız ve sesimizi gür 
bir şekilde duyurduğumuz müddet-
çe emeklerimizin karşılığını aldık, 

alıyoruz” dedi. 
Altınekin Ziraat Odası olarak 

çiftçileri ilgilendiren önemli konu-
larda birlik, beraberlik ve dayanışma 
içerisinde çalışmalara devam eder-
ken, çiftçi eğitimlerini, bilinçli tarım 
uygulamasına yönelik faaliyetleri 
de aksatmadıklarını kaydeden Be-
kir Kağnıcıoğlu, “Burada bir başarı 
varsa, bu hepimizin başarısıdır. Bir 
şeye karar verirken çiftçilerimizle 
birlikte karar veriyor bu kararı bir-
likte uyguluyoruz. Yine çiftçilerimi-
zi bilinçli tarıma yönlendirmek için 
zaman zaman kampanyalarımız 
ve çekilişle hediyelerimiz olmuştu. 
Yeni dönemde de benzer faaliyet-
lerimiz olacak. Ayrıca KOP’tan al-
dığımız desteklerle ilçemize tohum 
eleme tesisi, paketleme tesisi gibi 
önemli hizmetleri kazandırdık. Bun-
ların da devamı artarak gelecektir. 
Birlikte çalışarak daha büyük başa-
rılara imza atacağız. İnşallah sonun-
da kazanan biz çiftçiler olacak. Bana 
vermiş olduğunuz destekten ötürü 
hepinize sonsuz teşekkürlerimi su-
nuyorum” ifadelerini kullandı. 
n RASİM ATALAY

Karaman Ziraat Odası Başkanı 
Recep Muğlu, tedavi gördüğü has-
tanede hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgiye göre, iki kez kalp 
ameliyatı olan Ziraat Odası Başkanı 
Recep Muğlu, rahatsızlığının tekrar 
etmesi üzerine bir haftadır Anka-
ra’da tedavi görüyordu. Üçüncü kez 
gireceği ameliyat öncesi yoğun ba-
kıma alınan Muğlu, bugün öğle sa-
atlerinde tedavi altında olduğu has-
tanede hayatını kaybetti. Muğlu’nun 
ölüm haberi ise tüm sevenleri ile 
çiftçileri yasa boğdu. Recep Muğlu, 
Ziraat Odası Başkanlığına seçilme-
sinin ardından Karaman’da çiftçilere 
yönelik birçok hizmetlerde bulundu. 
En büyük hizmeti ise Ziraat Odasını 

yeni bir hizmet binasına kavuştur-
masıydı. Karamanlı üreticinin her 
sorunuyla yakından ilgilenen Muğ-
lu, çiftçiler tarafından çok sevilen bir 
başkandı. 
‘BUGÜN YAPILAN ZİRAAT ODASI’NIN 

GENEL KURULUNA KATILAMADI’
Recep Muğlu, rahatsızlığı nede-

niyle bugün yapılan Ziraat Odası’nın 
23. Genel Kuruluna katılamadı. Tek 
liste haline gidilen seçimde tekrar 
başkan seçilmesine ise kesin gözüy-
le bakılıyordu. Muğlu’nun cenazesi 
yarın öğle namazına müteakip, Zi-
raat Odası Binası önünde kılınacak 
namazın ardından Hamidiye Mahal-
lesindeki şehir mezarlığına defnedi-
lecek. n İHA

Ziraat Odası Başkanı Muğlu hayatını kaybetti

2 dönemdir Altınekin Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Bekir Kağnıcıoğlu, 21 
delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
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Otomotiv yan sanayi 90 milyon avroluk yatırım hedefliyor
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Burhanoğlu, tedarik sanayisinde 
hedefin yükseldiğini belirterek, 
TOSB içerisinde yer alan 106 
firmanın 2019 yılında 90 milyon 
avroluk yatırım hedeflediğini bil-
dirdi. Burhanoğlu, yaptığı yazılı 
açıklamada, otomotiv sektörü-
nün 2018 rakamları ve 2019 he-
deflerini değerlendirdi.

Otomotiv endüstrisinin 2018 
yılında 31,6 milyar dolar ihracat 
yaptığını ve bunun 10 milyar do-
larının tedarik sanayisi tarafın-
dan gerçekleştirildiğini vurgula-
yan Burhanoğlu, “TOSB üyeleri 
bu yıl mevcut kapasitelerini ağır-
lıklı olarak ihracata yöneltecek.

2019 yılında otomotiv en-
düstrisinde toplam 32 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleşeceğini 

öngörüyoruz. Tedarik sanayinin 
hedefi de geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 20 artış ile 12 milyar dolar 
ihracat rakamına ulaşmak.” ifa-
delerini kullandı.

Burhanoğlu, otomotiv sektö-
ründe üretim ve satışta yaşanan 
düşüşe rağmen ihracatta artış 
yaşandığını belirterek, Otomo-
tiv Endüstrisi Derneği verileri-
ne göre, sektörde 2017’de 28,5 
milyar dolar olan ihracat rakamı-
nın geçen yıl yüzde 11 artışla 32 
milyar dolara ulaştığını, otomo-
tiv tedarik sanayisinin de 2017 
yılına göre ihracatını yüzde 12 
artırarak 10 milyar dolara yük-
seldiğini bildirdi.

2019 yılında tedarik sanayi-
sinde hedefin yükseldiğini belir-
ten Burhanoğlu, TOSB içerisinde 
yer alan 106 firmanın toplamda 
2019 yılında 90 milyon avroluk 

yatırım hedeflediklerini aktardı.
‘3,5 TRİLYON DOLARLIK
 YENİ PAZAR OLUŞACAK’

Otomotivde dijitalleşmenin 
önemine değinen Burhanoğ-
lu, otomotiv sanayisinin bütün 
endüstrilerin önünde tüm ye-
nilikleri uygulayan sanayilerin 
başında geldiğini, yeni diji-
taleşme pazarının 3,5 trilyon 
dolarlık bir pazar oluşturaca-
ğını vurguladı. Burhanoğlu, 
“Otonom araçların konuşuldu-
ğu, elektrikli araçların olacağı 
bir gelecekte bizde kendimizi 
yeniliklere hazırlıyoruz. Eğer 
planladıklarımızı başarırsak 10 
yıl içerisinde TOSB olarak bu 
yeni pazardan yüzde 1,5 pay 
alarak ihracatımızı 50 milyar 
dolarlara çıkarabiliriz.” değer-
lendirmesinde bulundu.
n AA

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2018 yılı dördüncü çeyrek 
ve yıllık ‘Turizm İstatistikleri’ni açık-
ladı. Buna göre, turizm geliri Ekim, 
Kasım ve Aralık aylarından oluşan 
dördüncü çeyrekte bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 ar-
tarak 6 milyar 540 milyon 434 bin 
dolar oldu. Turizm gelirinin (cep 
telefonu dolaşım ve marina hizmet 
harcamaları hariç) yüzde 82,6’sı ya-
bancı ziyaretçilerden, yüzde 17,4’ü 
ise yurt dışında ikamet eden vatan-
daş ziyaretçilerden elde edildi. Zi-
yaretçiler, seyahatlerini kişisel veya 
paket tur ile organize etmektedirler. 
Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 
milyar 151 milyon 469 bin doları-
nı kişisel harcamalar, 1 milyar 388 
milyon 965 bin dolarını ise paket tur 
harcamaları oluşturdu. Turizm ge-
liri 2018 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 12,3 artarak 29 milyar 512 
milyon 926 bin dolar oldu. Turizm 
gelirinin (cep telefonu dolaşım ve 
marina hizmet harcamaları hariç) 
yüzde 81,8’i yabancı ziyaretçilerden, 
yüzde 18,2’si ise yurt dışında ikamet 
eden vatandaş ziyaretçilerden elde 
edildi.

Bu yılki gelirin 22 milyar 546 
milyon 616 bin dolarını kişisel har-
camalar, 6 milyar 966 milyon 311 
bin dolarını ise paket tur harcamaları 
oluşturdu.  Bu çeyrekte yabancıların 
ortalama harcaması 649 dolar, yurt 
dışında ikamet eden vatandaşların 

ortalama harcaması ise 828 dolar 
oldu. Yıllık olarak değerlendirildi-
ğinde; kişi başına ortalama harcama 
647 dolar, yabancıların ortalama 
harcaması 617 dolar, yurtdışında 
ikamet eden vatandaşların ortalama 
harcaması ise 801 dolar oldu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi 
sayısı 2018 yılı dördüncü çeyreğin-
de bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 17 artarak 9 milyon 651 
bin 740 kişi oldu. Bunların yüzde 
85,8’ini 8 milyon 283 bin 235 kişi ile 
yabancılar, yüzde 14,2’sini ise 1 mil-
yon 368 bin 505 kişi ile yurt dışında 
ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. 
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sa-
yısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 

yüzde 18,1 artarak 45 milyon 628 
bin 673 kişi oldu. Bunların yüzde 
85,4’ünü 38 milyon 951 bin 902 kişi 
ile yabancılar, yüzde 14,6’sını ise 6 
milyon 676 bin 771 kişi ile yurt dı-
şında ikamet eden vatandaşlar oluş-
turdu.

Yurt içinde ikamet edip başka 
ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımı-
zın harcamalarından oluşan turizm 
gideri, geçen yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 28,2 azalarak 957 mil-
yon 647 bin dolar oldu. Bunun 820 
milyon 747 bin dolarını kişisel, 136 
milyon 901 bin dolarını ise paket tur 
harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğin-
de; turizm gideri, geçen yıla göre 

yüzde 4,7 azalarak 4 milyar 896 
milyon 310 bin dolar oldu. Bunun 3 
milyar 936 milyon 986 bin dolarını 
kişisel, 959 milyon 324 bin dolarını 
ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret 
eden vatandaş sayısı bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 15 aza-
larak 1 milyon 853 bin 45 kişi oldu. 
Bunların kişi başı ortalama harcama-
sı 517 dolar olarak gerçekleşti. Yıllık 
olarak değerlendirildiğinde; yurt dı-
şını ziyaret eden vatandaş sayısı bir 
önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 8 
milyon 383 bin 432 kişi oldu. Bunla-
rın kişi başı ortalama harcaması 584 
dolar olarak gerçekleşti.
n İHA

‘IMF konusunun 
hiçbir tutarlılığı yok!’

Hazine ve Maliye Bakanlığın-
ca, Türkiye ekonomisinin hiçbir dış 
yardım ya da desteğe ihtiyaç duy-
madan, yaşadığı spekülatif süreci 
atlattığı ve girdiği dengelenme sü-
recini başarıyla sürdürdüğü belirti-
lerek, “IMF konusunun gündeme 
getirilmesinin hiçbir tutarlılığının 
olmadığı, belli bir algı operasyonu 
olduğu çok açıktır.” ifadesi kulla-
nıldı. 

Bakanlıktan yapılan açıkla-
mada, tüm borçluluk, borç çe-
virme oranları ve mali disiplin 
performansı ortaya konularak Tür-
kiye’nin kredi veya teknik destek 
açısından IMF ile yolunun kesiş-
mesinin söz konusu olamayaca-
ğının defalarca ortaya konulduğu 
hatırlatıldı.  IMF konusunun gün-
deme getirilmesinin bir “akıl tutul-
ması” olduğu vurgulanan açıkla-
mada, şunlar kaydedildi: “Türkiye 
ekonomisi ile ilgili ‘kriz’ beklentisi 
boşa çıkanların içine düştükleri 
hali, umutsuzlukla sarıldıkları ya-
lan ve iftiraların ulaştığı boyutu 
şaşkınlık ve üzüntüyle izliyoruz. 

Bu performansa rağmen, IMF ko-
nusunun gündeme getirilmesinin 
hiçbir tutarlılığının olmadığı, bel-
li bir algı operasyonu olduğu çok 
açıktır. Türkiye hükümeti makam-
larının açıklamalarını, besledikleri 
kin ve nefret sebebiyle dikkate al-
mayanların, iddialarının doğrudan 
IMF tarafından yalanlanmasına 
rağmen aynı tiyatroyu oynamaya 
devam etmelerinin tek bir nedeni 
vardır, Türkiye hükümetine zarar 
vermek. Türk ekonomisine, Türk 
milletine zarar vermeyi göze almış 
bir akıl tutulması yaşanması söz 
konusudur. Bu hastalıklı ruh hali 
tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır.”

Türkiye ekonomisinin güçlü 
olduğunun altı çizilen açıklamada, 
“Ekonomi hiçbir dış yardım ya da 
desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı 
spekülatif süreci atlatmış ve girdi-
ği dengelenme sürecini başarıyla 
sürdürmektedir. Alınan tedbirler 
ve ortaya konulan stratejilerle eko-
nomideki güçlenme devam ede-
cektir.” ifadelerine de yer verildi.
n AA

En çok altın alan ülkeler
Rusya ve Türkiye oldu

Dünya genelinde merkez ban-
kaları 2018 yılında 1971’den bu 
yana en yüksek altın alımını ger-
çekleştirirken, Rusya ve Türkiye 
dünyanın en çok altın alan iki ülkesi 
oldu. Dünya Altın Konseyi (WGC) 
tarafından yayınlanan rapora göre, 
dünya genelindeki merkez banka-
ları tarafından 2018’de alınan altın 
miktarı geçen yıl 651,5 tona çıka-
rak, 1971’den bu yana en yüksek 
seviyesine ulaştı. Rusya, ekono-
misinde devam ettirdiği “dolarsız-
laşma” politikası doğrultusunda 
geçen yıl 274.3 ton altın alarak 
2018’de dünyanın en çok altın alan 
ülkesi oldu. Özellikle ABD tahville-
rini elinden çıkararak elde ettiği 
bütçeyi altına yatıran Rusya’nın 
altın rezervleri 2018 sonu itibarıyla 

2 bin 133 tona ulaştı. Türkiye ise 
geçen yıl altın rezervlerini 51,5 
ton düzeyinde artırarak, dünyanın 
en çok altın alan ikinci ülkesi oldu. 
Sekiz yıldır kesintisiz olarak altın 
rezervini artıran Kazakistan geçen 
yıl 50,6 ton alarak dünyanın en çok 
altın alan ülkeleri arasında üçüncü 
sırada yer aldı. Böylelikle, dünya 
merkez bankalarının toplam altın 
rezervleri 2018 yılında 2017’ye kı-
yasla yüzde 74’lük artışla yaklaşık 
34 bin tona ulaştı. Raporda, yıl bo-
yunca artan jeopolitik ve ekonomik 
belirsizlikler nedeniyle, merkez 
bankalarının rezervlerini çeşitlen-
dirdiklerine ve güvenli varlıklara 
yatırım yapmaya odaklandıklarına 
vurgu yapılıyor.
n AA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, “Makro göstergelerde 
güçlü bir dengelenme var. Öncü göstergeler de baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor” dedi

‘Öncü göstergeler
baharı müjdeliyor’

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Aydın, JW Marriott Otel’de düzenle-
nen “Reel Sektör ile Finans Sektörü 
Diyalog Güçlendirme 13. Toplan-
tısı” öncesinde yaptığı açıklamada, 
piyasaların sakinleştiğini, her şeyin 
beklentiler doğrultusunda olduğunu 
söyledi. 

Faiz oranlarının düştüğüne, 
döviz kurunun daha stabil seyret-
tiğine işaret eden Aydın, şu değer-
lendirmelerde bulundu: “Enflasyon 
beklenenden daha iyi bir durumda. 
Makro göstergelerde güçlü bir den-
gelenme var. Bütçede, cari açıkta 
bunların hepsini görüyoruz. Bunlar, 
gerek reel sektöre gerek bize daha 
iyi bir faaliyet ortamının olduğunu 
gösteriyor. Daha iyi bir faaliyet or-
tamında öncü göstergeler de baha-
rın gelmekte olduğunu müjdeliyor. 
Reel sektör ve onu desteklemek için 
bankacılık sektörü baharın ivedice 
gelmesi için dün olduğu gibi bugün 
ve yarın da üzerine düşeni yapa-
caktır. Bankacılık sektörü güçlüdür, 
deneyimlidir. Bunu Türkiye’yi büyü-
tenlerle paylaşmaktan haz ve mut-
luluk duyuyoruz.”

‘FİNANSMANA ERİŞİMİ 
AÇIK TUTMAMIZ LAZIM’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-

lu da “Tarihimizde bir ilki yapıyoruz. 
Reel ve finans sektörü hep beraber 
Anadolu’yu dolaştık. Aslında bu bi-
zim, birbirimizin ayrılmaz bütünü 

olduğumuzun en güzel somut gös-
tergesiydi.” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, banka genel mü-
dürleri ve yardımcılarının bu kap-

samda sahaya indiklerini, reel sektör 
ve bankacıların “aynı masada” oldu-
ğuna dikkati çekerek, “Bu aslında 
birbirimizi daha iyi anlayacağımızı, 
geleceğimiz açısından da umut ve-
rici bir gelişme olduğunun en somut 
göstergesi. Ortak çözümleri hep be-
raber geliştiriyoruz. Yine bu sıkıntılı 
süreci de birlikte atlatacağımızın en 
somut göstergesi. Biz aynı geminin 
içindeyiz. Eğer reel sektörde sıkıntı 
olursa finans sektöründe sıkıntı olur, 
finans sektöründe sıkıntı olursa reel 
sektörde sıkıntı oluyor. Onun için de 
finansmana erişimi açık tutmamız 
lazım.” ifadesini kullandı.

Buna benzer sıkıntıların, 25 
yıldır yaşandığını ve aşıldığını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, “Bunu da aş-
masını biliyoruz. Türk özel sektörü 
olarak biz geleceğimizden ümitliyiz. 
Bu tekerlek bu tümsekte kalmaya-
cak. Çıkarken biraz zorlanırız, iner-
ken hızlanırız. Şimdi bankalarımız 
ve hükümetimizin destekleriyle be-
raber bu sıkıntılı dönemi aşma nok-
tasına geldik. Bundan sonra inşallah 
önümüz daha açık olacak. Biz ülke-
mize güveniyoruz, gelecekte ülke-
miz bugünkünden daha iyi olacak.” 
değerlendirmesinde bulundu. Ko-
nuşmaların ardından toplantı basına 
kapalı devam etti.
n AA

Turizm geliri son çeyrekte arttı

Hüseyin Aydın
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Korkmaz: Beşiktaş karşısında kazanmak istiyoruz
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent 

Korkmaz, hafta sonu Beşiktaş karşısında iyi 
oyun ve iyi mücadeleyle kazanmak istedik-
lerini söyledi. 

Teknik Direktör Korkmaz, Spor Toto Sü-
per Lig’in 20. haftasında sahasında pazar 
günü Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi 
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın top-
lantısı düzenledi. 

Yaptıkları transferler hakkında bilgiler 
veren Korkmaz, ihtiyaçları olan bölgelere 
bütçeleri doğrultusunda nokta transferler 
yaptıklarını söyledi. 

Orta saha, kanat ve defans oynayan 
Amilton, Fredy ve Tarık’ı transfer ettiklerini 
ifade eden Korkmaz, “İnşallah bu 3 oyuncu 
takımıza faydalı olur, onlardan maksimum 
verimi alırız. Bu üç transfer hem bizim hem 
de transfer izleme komitesinin takibiyle büt-
çemize uygun oyunculardı. İki oyuncudan bu 
haftadan itibaren faydalanacağımızı düşü-

nüyorum. Yetenekli oyuncular. Hücum an-
lamında bize güç katacaklar. Tarım Çamdal 
ise milli takımda oynamış, büyük takım gör-
müş bir oyuncu. Onun da bir şansa ihtiyacı 
olduğunu düşünüyoruz. Tarık’tan bir ay fay-
dalanamayacağız. Şans verdik kulübümüze 
faydası olacaktır” diye konuştu. 

Deneyimli teknik adam, ligde şu an 27 
puanları olduğunu kaydederek, bunun üzeri-
ne bir o kadar daha puan eklerlerse ligi iste-
dikleri yerde bitireceklerini belirtti. 

Sakatlar hakkında bilgi veren Korkmaz, 
Diego’nun ilk kez antrenmana çıktığını, 
Celutska’nın bir hafta daha olmayacağını, 
Charles’in ise durumunun iyiye gittiğini ifa-
de etti. 

“KAZANMAK İSTİYORUZ” 
Bu hafta karşılaşacakları Beşiktaş maçı 

hakkında da konuşan Antalyaspor Teknik Di-
rektörü, şunları söyledi: 

“Büyük takımla oynuyorsunuz, ben ve 

oyuncularım bunun bilincinde. Ona göre 
antrenman ve taktik oyunumuzu düzenledik. 
İnşallah hafta sonu hem iyi oyun hem iyi mü-
cadele edip ve kazanırız. Her maçın farklı bir 
hikayesi var. Rekabetin olduğu gerçek. Be-
şiktaş şampiyonluk yarışından uzaklaşma-
mak için kazanmak zorunda, biz de sıçrama 
yapmak için kazanmak zorundayız. Zor bir 
mücadele olacak. Hakem hatasının olma-
dığı VAR’ın kullanılmadığı maç diliyorum.” 

“MALİYETİ YÜKSEKTİ” 
8 oyuncu ile yolları ayırdıklarına değinen 

Bülent Korkmaz, “3 oyuncu aldık ama kısa 
zamanda 2’sini kullanabiliriz. Giden oyun-
cuların maliyeti çok yüksekti. Bu mali yükü 
hafifletmek adına, gelecek adına planlama 
yapmamız gerekiyordu. Genç oyuncuların 
takıma katkı vermesi gerekir. Elimizdeki 
bütçeyle en iyisini yapmaya çalıştık” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n İHA

Ara transfer tamamlandı!
Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak itibariyle sona ererken, en çok transferi kadrosuna 12 futbolcu ilave eden MKE Ankaragücü 

oldu. Lider Başakşehir Robinho ve Demba Ba’yı, Galatasaray’ın da Mbaye Diagne ve Mitroglou’yu alması transfer döneminin dikkat çekici hareketlerindendi

Türkiye’de 4 Ocak’ta başla-
yan ara transfer dönemi 31 Ocak 
itibariyle tamamlandı. Kulüpler 
bu dönemde yoğun mesai harca-
yarak takımlarını güçlendirmeye 
çalıştı. Lider Başakşehir transfer 
döneminde gücüne güç kattı ve 
Robinho ve Demba Ba’yı renklerine 
bağladı. Galatasaray ise sezon ba-
şından beri yapmaya uğraştığı for-
vet transferinde mutlu sona ulaştı. 
Sarı-kırmızılılar Mbaye Diagne ve 
Kostas Mitroglou aldı. Beşiktaş Bu-
rak Yılmaz ve Japon futbolcu Shinji 
Kagawa transferi ile ses getirdi. 
Fenerbahçe de ezeli rakiplerinden 
oyuncuları kadrosuna dahil etti. 
Sarı-lacivertliler Serdar Aziz ve Tol-
gay Arslan’ı kadrosuna kattı. Fener 
ayrıca Chelsea’den Victor Moses’i 
İstanbul’a getirerek taraftarlarını 
heyecanlandırdı. 

TRANSFER ŞAMPİYONU 
ANKARAGÜCÜ 

Süper Lig’de ara transfer döne-
minde en hareketli takımı MKE An-
karagücü oldu. Sarı-lacivertlilerin 
transferin döneminin büyük çoğun-
luğunda yasakları bulunuyordu. Bu 
yasağın kalkmasının ardından Baş-
kent ekibi 12 futbolcu ile sözleşme 
imzaladı. Spor Toto Süper Lig’in 
devre arası transfer döneminde 
gerçekleşen transferler şöyle: 

GALATASARAY
Gelenler Diagne (Kasımpa-

şa), Marco (Chaves), Semih Kaya 
(Sparta Prag), Emre Taşdemir (Bur-
saspor), Mitroglou (Olimpik Marsil-
ya), Christian Luyindama (Standard 
Liege). Gidenler 

Serdar Aziz (Fenerbahçe), Ozan 
Kabak (Stuttgart), Tarık Çamdal 
(Antalyaspor), Garry Rodrigues (Al 
Ittihad). 

FENERBAHÇE
Gelenler: Serdar Aziz (Galata-

saray), Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni 
Malatyaspor), Tolgay Arslan (Be-
şiktaş) 

Miha Zajc (Empoli), Victor 
Moses (Chelsea). Gidenler: Diego 
Reyes (Leganes), Yiğithan Güveli 
(Evkur Yeni Malatyaspor), Barış 
Alıcı (Evkur Yeni Malatyaspor), Aa-
tif (Çaykur Rizespor), Ozan Tufan 
(Alanyaspor), Uygar Mert Zeybek 
(İstanbulspor), Salih Uçan (Empo-
li).

BEŞİKTAŞ 
Gelenler: Burak Yılmaz (Trab-

zonspor), Nicolas Isimat-Mirin 
(PSV Eindhoven), Muayer Oktay 
(Fortuna Düseldorf), Kagawa (Bo-
russia Dortmund). Gidenler: Pepe 
(Porto), Rayan Babel (Fullham), 
Vagner Love (Corinthians), Fatih 
Aksoy (Demir Grup Sivasspor), Tol-
gay Arslan (Fenerbahçe).

BAŞAKŞEHİR 
Gelenler: Serdar Taşçı (Ser-

best), Robinho (Demir Grup Si-

vasspor), Demba Ba (Şanghay 
Shenhua), Alican Özfesli (Altınor-
du), Cemali Sertel (Eskişehirspor), 
Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), 
Alican Özfesli (Altınordu). Gidenler: 
Da Costa (Al Ittihad), Karim Hafez 
(Kasımpaşa), Mete Kaan Demir 
(Eskişehirspor), Alican Özfesli 
(Altınordu), Cemali Sertel (Eskişe-
hirspor).

KASIMPAŞA 
Gelenler: Stipe Perica (Udi-

nese), Simone Scuffet (Udinese), 
Tobias Heintz (Sarpsborg), Haris 
Hajradinovic (Ösek), Azad Toptik 
(Stuttgart), Karim Hafez (Başakşe-
hir). Gidenler: Mbaye Diagne (Ga-
latasaray), Samuel Eduok (BB Erzu-
rumspor), Onur Ural (İstanbulspor).

KAYSERİSPOR 
Gelen: Transfer yasağı var. Gi-

denler: Rotman (Akhisarspor).
EVKUR YENİ MALATYASPOR 
Gelenler: Robin Yalçın (Çaykur 

Rizespor), Thievy Bifouma (MKE 
Ankaragücü), Yiğithan Güveli (Fe-
nerbahçe), Barış Alıcı (Fenerbah-
çe), Mustafa Akbaş (Trabzonspor), 
Bülent Cevahir (Balıkesirspor), 
Aboubakar Kamara (Fulham), Şe-
ref Can Büyük (Le Havre). Gidenler: 
Halid Boutaib (Zamalek), Sadık 
Çiftpınar (Fenerbahçe), Sulley Mi-
nuru (Serbest).

AKHİSARSPOR 
Gelenler: Rotman (Kayse-

rispor), Musa Nizam (Antalyaspor), 
Zeki Yavru (Trabzonspor), Sokol 
Cikalleshi (Osmanlıspor), Edin 
Cocalic (Mechelen). Gidenler: Se-
leznyov (Malaga), Larsson (Aris 
Selanik), Ioan Hora (FCSB).

AYTEMİZ ALANYASPOR 
Gelenler: Josef Sural (Sparta 

Prag), Ozan Tufan (Fenerbahçe), 
Steven Caulker (Dundee FC), Joel 
Obi (Chievo). Gidenler: Barış Baş-
daş (Gençlerbirliği), Ioannis Ma-
niatis (Serbest), Merih Demiral 
(Sassuolo), Kaan Kanak (Adana 
Demirspor), Darko Lazic (FK Sara-
jevo), Bobo (Serbest). 

BURSASPOR 
Gelen: Transfer yasağı var. Gi-

denler: Joshua John (Kaisar), Bog-
dan Stancu (Gençlerbirliği).

ANTALYASPOR 
Gelenler: Amilton (Desportivo 

Aves), Tarık Çamdal (Serbest), 
Fredy (Belenenses). Gidenler: Va-
inqueur (Monaco), Musa Nizam 
(Akhisarspor), Danilo (Al Wahda), 
Barrada (Gimnastic Tarragona), 
Kenan Horic (Mladost Doboj Ka-
kanj), Olcan Adın (Serbest), Mai-
con (Atletico Mineiro).

ÇAYKUR RİZESPOR 
Gelenler: Chidozie Collins Awa-

ziem (Porto), Okechukwu Godson 
Azubuike (Pyramids), Mykola Mo-
roziuk (Dinamo Kiev), Nguimbe 
Prejuce Nakoulma (Nantes), Aatıf 

(Fenerbahçe), Mohamed Abarhoun 
(Moreirense), Dario Melnjak (Dom-
zale), Zafer Görgen (Manisaspor). 
Gidenler: Robin Yalçın (Evkur Yeni 
Malatyaspor), Ufuk Boncukçu (Te-
pecikspor), Oğuzhan Malcı (Berga-
ma Belediyespor), 

Süleyman Koç (Adana De-
mirspor), Oleksandr Gladky (Ada-
na Demirspor), Ali Çamdalı (Atike 
Konyaspor), Dhurgam İsmail (Ser-
best), Jaroslaw Jach (Crystal Pala-
ce). 

MKE ANKARAGÜCÜ 
Gelenler: Michal Pazdan (Legia 

Varşova), Stelios Kitsiou (PAOK), 
Tyler Dominic Boyd (Vitoria Gui-
maraes), Ante Kulusic (Sheriff), 
Hadi Sacko (Leeds United), Dever 
Orgill (Wolfsberger), Aydın Karabu-
lut (Demir Grup Sivasspor), Cebrail 
Karayel (Şanlıurfaspor), Zaur Sa-
daev (Terek Grozny), Wilfried Moke 
(Atiker Konyaspor), Hector Miguel 
Canteros (Chapecoense), Oscar 
Scarione (Göztepe) 

Gidenler: Kehinde (Deniz-
lispor), Erdem Şen (Chaves), Ba-
kary Kone (Arsenal Tula), Bifouma 
(Evkur Yeni Malatyaspor), Putsila 
(Altay), Kenan Özer (Gazişehir Ga-
ziantep FK), Thievy Bifouma (Yeni 
Malatyaspor), El Kabir (Serbest).

BB ERZURUMSPOR 
Gelenler: Pierre Kanstrup (AGF 

Aarhus), Rashad Muhammed 

(Sarpsborg FK), Kristian Opseth 
(Bodo / Glimt), Serkan Kurtuluş 
(Elazığspor),Gabriel Obertan (Levs-
ki Sofia), Samuel Eduok (Kasımpa-
şa), Samed Ali Kaya (Göztepe). Gi-
denler: Lennart Thy (PEC Zwolle), 
Erhan Çelenk (Gazişehir Gaziantep 
FK), Auremir (Serbest), Christian 
Bekamenga (Elazığspor), Özer Hur-
macı (DG Sivasspor).

DEMİR GRUP SİVASSPOR 
Gelenler: Fatih Aksoy (Beşik-

taş), Diabate (Leicester City), Hugo 
Vieira (Yokohama), Özer Hurmacı 
(BB Erzurumspor). Gidenler: Ro-
binho (Medipol Başakşehir), Cyri-
ac (Giresunspor), Aydın Karabulut 
(MKE Ankaragücü), Carl Medjani 
(Ohod).

GÖZTEPE 
Gelenler: Serdar Gürler (Hues-

ca), Lumor Agbenyenu (Sporting 
Lisbon). Gidenler: Muhammed 
Enes Durmuş (İstanbulspor), Oscar 
Scarione (MKE Ankragücü), Samed 
Ali Kaya (BB Erzumspor).

TRABZONSPOR 
Gelenler: Transfer yasağı var. 

Gidenler: Esteban Alvarado (Liga 
Deportiva Alajuelense), Juraj Ku-
cka (Parma), Onur Recep Kıvrak 
(Futbolu bıraktığını açıkladı), Burak 
Yılmaz (Beşiktaş), Zeki Yavru (Ak-
hisarspor), Mustafa Akbaş (Evkur 
Yeni Malatyaspor).
n İHA



Selçuklu Basketbol, Akhisar’ı konuk edecek
Türkiye Basketbol Ligi’nde 17.hafta heyecanı dün oynanan 

maçlar ile başladı. Temsilcimiz Selçuklu Basketbol Takımı, bu haf-
ta kendi evinde Akhisar Belediye ile karşı karşıya gelecek. Haftanın 
son karşılaşması yarın saat 17.00’de Selçuklu Belediyesi Uluslara-
rası Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde oynadığı son 2 maçtan da 
mağlubiyet ile ayrılan mavi beyazlı takım, kendi evinde oynanma-
nın avantajı ile bu mücadeleden galibiyet ile ayrılmak ve yeni bir 
galibiyet serisi yakalamak istiyor. Selçuklu’nun yarın karşılaşacağı 
Akhisar, geride kalan haftada kendi sahasında Edirne Spor’u mağ-
lup etmişti.

SELÇUKLU 16 MAÇTA 9 GALİBİYET ALDI
Konya ekibi Selçuklu Basketbol Takımı, ligde oynadığı son iki 

karşılaşmadan da mağlubiyet aldı. Bu iki maçtan önce 4 maçını da 
kazanan mavi beyazlı takım, yeni bir seri yakalamak istiyor. Önemli 
oyuncuları takımdan ayrılan Selçuklu Basketbol, ligde oynanan 16 
maçta 9 galibiyet aldı. 7 yenilgisi bulunan temsilcimiz ligde 5.sırada 
yer alıyor. Türkiye Basketbol Ligi’den 16 maçın 14’ünü kazanan Bur-
saspor ise liderliğini sürdürüyor. Manisa temsilcisi Akhisar Beledi-
ye, aldığı 10 galibiyet ile 4.sırada bulunuyor. Mavi beyazlılar bu kar-
şılaşmayı kazanması durumunda önemli bir avantaj elde edecek.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR 16 14 2 1321 1166 155 30 18
2 BALIKESİR KARESİ 16 12 4 1548 1405 143 28 18
3 ORMAN GENÇLİK 16 12 4 1262 1154 108 28 16
4 AKHİSAR BELEDİYE 16 10 6 1301 1194 107 26 15
5 SELÇUKLU BELEDİYESİ 16 9 7 1298 1291 7 25 14
6 PETKİM SPOR 16 9 7 1323 1268 55 25 14
7 DÜZCE BELEDİYE 16 9 7 1266 1253 13 25 14
8 BAKIRKÖY 16 9 7 1339 1345 -6 25 14
9 ARTVİN BELEDİYE 16 8 8 1355 1372 -17 24 14
10 MANİSA BÜYÜKŞEHİR 16 8 8 1268 1248 20 24 13
11 YENİ MAMAK SPOR 16 7 9 1283 1218 65 23 12
12 FİNAL SPOR 16 6 10 1265 1325 -60 22 11
13 YALOVA BLD SPOR 16 5 11 1310 1388 -78 21 11
14 BANDIRMA KIRMIZI 16 4 12 1251 1362 -111 20 11
15 ANKARA D.S.İ 16 4 12 1164 1296 -132 20 11
16 EDİRNESPOR 16 2 14 1196 1465 -269 18 10

Seydişehirli sporcular 
ilçenin gururu oldu

Seydişehirli tekvandocu Anadolu Yıldızlar Ligi için 
ilçeyi temsil edecek. Geçtiğimiz hafta Konya’da düzenle-
nen Anadolu Yıldızlar Ligi seçmesine katılan Seydişehir 
Belediye Spor Kulübü 8 sporcu 8’de 8 yapak dereceye 
girmeyi başardı. Yağmur Akademi Tekvando Spor Mer-
kezi Antrenörü Yıldırım Arıkan, yarışmalarda desteklerini 
esirgemeyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a teşekkür 
ederek, başkan nezdinde kulüp yönetimi ve Seydişehir 
Halk Eğitim Müdürü Ahmet Refik Dereli’nin de maddi ve 
manevi desteklerinin bulunduğunu dile getirdi. Seydişe-
hir’de derece alan sporcular şu şekilde; Fatmanur Yur-
duseven, Muzaffer Dudan, Beyza Özpınar, Semih Çiftçi, 
Nedim Talha Şal, Ayşenur Topaç, Ayşe Rana Baydar, 
Talha Türkoğlu.  n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de 
derbi heyecanı

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 16.hafta maçları ya-
rın oynanacak. Üç Konya ekibinin yer aldığı ligde derbi 
heyecanı yaşanacak. Liderlik mücadelesi veren Akşe-
hirspor, kendi evinde Sarayönü Belediyespor ile karşı 
karşıya gelecek. Yarın 14.00’teki mücadele Nasrettin 
Hoca Stadyumu’nda oynanacak. Ligin ikinci yarında ilk 
haftayı BAY geçen ve geçtiğimiz hafta hava şartları nede-
ni ile maçı ertelenen Sarayönü Belediyespor, bu devre-
deki ilk müsabakasına çıkacak. Ligdeki diğer Konya ekibi 
Karapınar Belediyespor ise lig liderli Kırıkkale Büyük 
Anadolu Spor’u konuk edecek. Bu karşılaşma da 14.00’te 
oynanacak.  n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal, Maraş deplasmanına gidiyor
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor, ligin 20.hafta maçında dep-
lasmanda Kahramanmaraşspor ile karşı 
karşıya gelecek. Yarın oynanacak olan 
mücadele 12 Şubat Stadyumu’nda saat 
13.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Alim 
Kandemir yönetecek. Geçtiğimiz hafta 
kendi evinde galip gelerek puanını 20’ye 
çıkaran yeşil beyazlılar, bu maçtan da iyi 
bir sonuç ile dönerek ligdeki çıkışını sür-
dürmek istiyor.

ENES AKGÜN’E İMZA TÖRENİ
Temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor, altyapıdan yetişen kaleci Enes 
Akgün için imza töreni düzenlendi. Kulüp 
Başkanı Zahir Renklibay ve 2. Başkan 
Okay Tınkır’ın katıldığı törende resmi 
sözleşmeyi imzalayan 2000 doğumlu 
kaleci Enez Akgün, Anadolu Selçukspor 
altyapısından yetişerek Atiker Konyaspor 
Futbol Akademisi’ne geçiş yaptı. Konya 

Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı Zahir 
Renklibay burada yaptığı açıklamada, 
“Uzun süren alt yapı çalışmalarının ne-
ticesinden, futbol akademimizden gelen 
oyuncularla profesyonel sözleşme imza-
lıyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Enes 
bizim için yeni bir transfer değil. Yıllardır 
kadromuzda olan ve harcadığı emeklerin 
karşılığında A takımımıza kadar yükselen 
bir kardeşimiz. Umarız bu yükselişi kısa 
sürede Atiker Konyaspor A takımına ka-
dar devam eder. Kendisinin gelişiminde 
emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.  Enes’e de başarılar 
diliyorum” dedi. Genç kaleci Enes Akgün 
ise hedefleri doğrultusunda çalışmaya 
devam edeceğini kaydederken; “Bana 
güvenen yöneticilerime ve hocalarıma 
teşekkür ediyorum. İnşallah çok çalışarak 
hedeflerimizi bir bir gerçekleştireceğiz” 
ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Meram’ın ‘altın’ yılı!
Meram Belediyespor, geride bıraktığımız 2018 yılında büyük başarılara imza attı. Katıldığı ulusal ve 
uluslararası turnuvaların çoğundan madalya ile dönen sporcular Meram’ın ve Konya’nın gururu oldu 

2018 Yılı Meram Belediyespor kulübü ve 
sporcuları için başarılarla dolu bir yıl oldu. 
Katıldıkları ulusal ve uluslararası pek çok or-
ganizasyondan derece ve madalyalarla dönen 
sporcular, Meram’ın ve Meram Belediye-
si’nin gururu oldu. Yakaladıkları başarılarla 
adlarından bahsettiren sporcular ve aldıkları 
ödüllerden bazıları şunlar; Ahmet Gülcan’ın 
antrenörlüğünü yaptığı Bedensel Engelli Halter 
Takımından Besra Duman ve Sibel Çam Avru-
pa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 
Takımdan bir diğer isim Yasemin Ceylan ise 
Uluslararası Şampiyona’da birinci olarak takı-
mın gururu oldu. Kerem Öz’ün antrenörlüğün-
deki Tekvando Takımı’ndan Mustafa Yasir Öz, 
Türkiye birincisi olurken 3 bayan sporcu Türki-
ye üçüncüsü oldu. Mehmet Altınsarı ve Yılmaz 
Murat’ın antrenörlüğünü yaptığı Wushu’da 
ise Hatice Nur Küçüktanık Avrupa Şampiyo-
nu olurken, Melek Küçüktanık Avrupa ikincisi 
Mevlana Şems Özdemir ve Sıla Özge Özgen 
Akdeniz Gençler Şampiyonluğu’nu kazandı. 
Bunların dışında takım, çeşitli turnuvalarda 
üç Türkiye birinciliği, 7 Türkiye ikinciliği ve 6 
Türkiye üçüncülüğü kazanarak büyük bir başarı 
yakaladı. Meram Belediye Spor Kulübü ayrı-
ca, antrenörlüğünü Mehmet Güçlü’nün yaptığı 
Kick Boks’ta 4 Türkiye Şampiyonluğu, 3 Tür-
kiye Üçüncülüğü, antrenör Merve Ünlüişler’in 
önderliğindeki judoda 1 Türkiye birinciliği, 
antrenörlüklerini Tolga Gülderen, Necmettin 
Yılmaz ve Ziya Ak’ın yaptığı Karate, Muaythal 
ve Güreş’te birer Türkiye üçüncülüğü, Muay 
Thai’da ayrıca Antalya Uluslararası Antalya 
Turnuva ikinciliği kazandı.    

“MERAM BELEDİYESPOR İÇİN BAŞARI 
BİR GELENEK HALİNE GELDİ” 

Bugüne kadar spora ve sporcuya her tür-
lü desteği sağladıklarını ifade eden Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Bele-
diyespor’un bu desteklerin nihayetinde büyük 
başarıların altına imza atarak Meram ve Me-
ramlı’nın gururu olduklarını belirtti. Takımın, 
bu kapsamda takım ve bireysel bazda yakala-
dıkları başarılarla tüm Türkiye’de adından söz 
ettirdiğini kaydeden Başkan Toru sözlerini şöy-
le sürdürdü; “Meram spor anlamında büyük 
başarılar yakaladı. Hatta başarının, Meram 
Belediyespor için bir gelenek haline gelmesi 
bizim için büyük bir gurur. Spor ve sporun alt-
yapısına verdiğimiz büyük önemin meyvelerini 
almış olmaktan mutluyuz. Çocuklarımızı ve 
gençlerimizi spora özendirmenin yanısıra ulus-
lararası arenada başarılar yakalayarak hem 
Türkiye’nin hem Konya’nın hem Meram’ın is-
mini duyuran sporcularımıza ve antrenörlerine 
tüm Meramlılar adına teşekkür ediyor, başarı-
larının artarak devam etmesini diliyorum”
n SPOR SERVİSİ

152 ŞUBAT 2019SPOR 2

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 19 12 4 3 35 10 25 40
2.MENEMEN BELEDİYE 19 11 6 2 41 24 17 39
3.F. KARAGÜMRÜK 19 11 4 4 34 20 14 37
4.ŞANLIURFASPOR 19 10 5 4 25 20 5 35
5.MANİSA B.Ş.B. 19 9 7 3 32 13 19 34
6.PENDİKSPOR 19 8 6 5 27 24 3 30
7.TARSUS İDMAN Y. 19 7 7 5 29 26 3 28
8.ETİMESGUT BELEDİYE 19 6 6 7 22 25 -3 24
9.KIRKLARELİSPOR 19 6 5 8 24 25 -1 23
10.KAHRAMANMARAŞ 19 6 5 8 17 23 -6 23
11.ZONGULDAK 19 5 7 7 21 26 -5 22
12.SİVAS BELEDİYE 19 6 4 9 20 26 -6 22
13.K. A. SELÇUKSPOR 19 4 8 7 26 33 -7 20
14.BAK SPOR KULÜBÜ 19 4 8 7 19 30 -11 20
15.DARICA G. BİRLİĞİ 19 5 5 9 19 30 -11 20
16.FETHİYESPOR 19 2 9 8 19 28 -9 15
17.BANDIRMASPOR 19 3 5 11 21 35 -14 14
18.TOKATSPOR 19 2 7 10 15 28 -13 13

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP
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Eski günlerdeki gibi!
Atiker Konyaspor devre arası transfer döneminde adeta eski şaşalı günlerine geri dönüş 
sinyalleri verdi. Taklacı furyasının son halkası Moke takımdan ayrılırken eski kaptan Ali 

Çamdalı takıma döndü. Zuta transferi ile proje transfer geleneği de devam etti
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 

Konyaspor devre arası transfer dönemini 
sessiz geçirse de küçük ama etkili doku-
nuşlarla eski günlerine dönüşün sinyallerini 
verdi. Leonard Zuta’nın ardından son gün 
eski kaptanı Ali Çamdalı’yı kadrosuna katan 
Anadolu Kartalı Vedat Bora, Musa Araz ve 
Wilfred Moke’yi ise gönderdi. Geçen sezon 
başında transfer edilen taklacı ekipten son 
kalan isim olan Moke ile yollar ayrılırken, 
Ali Çamdalı’nın takıma geri dönmesi mani-
dar bulundu. 

SON GÜN ÇAMDALI HAMLESİ
Atiker Konyaspor transfer döneminin  

son gününde eski takım kaptanı Ali Çamdalı 

ile sezon sonuna kadar yeniden anlaştı. 
Devre arası transfer döneminde kad-

rosuna Leonard Zuta’yı katan Atiker Kon-
yaspor’da başka transfer yapılmayacağı 
duyurulmasına rağmen Teknik Direktör 
Aykut Kocaman’ın isteğiyle eski takım kap-
tanı Ali Çamdalı transfer edildi. Geçtiğimiz 
günlerde Çaykur Rizespor ile yollarını ayı-
ran deneyimli futbolcu sezon sonuna kadar 
yeşil-beyazlı formayı giyecek. Çamdalı’nın 
200 bin TL garanti para ve maç başı 50 bin 
TL alacağı öğrenildi. 

Yeşil-beyazlıların Türkiye Kupası ve 
Süper Kupayı kazandığı kadroda yer alan 
Ali Çamdalı geçen sezon bir süre kadro dışı 

bırakıldıktan sonra yollar ayrılmıştı. 
Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 

11 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu bir kez 
fileleri havalandırdı. 

3 OYUNCU TAKIMDAN AYRILDI
Devre arası transfer döneminde 

Konyaspor’dan 3 oyuncu ile yollar ayrıl-
dı. Geçen sezon başında transfer edilen 
ve performansı tartışılan Wilfred Moke 
son gün Ankaragücü’ne gönderilirken, 
Vedat Bora ve Musa Araz da 1. Lig’e 
kiralandı. 

Verim alınamayan oyuncuların maaş 
yükünden kurtulan yeşil beyazlılar, sadece 
Zuta’ya 400 bin euro bonservis ödedi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Öte yandan 4 Şubat Pazartesi günü dep-

lasmanda Spor Toto Süper Lig’in 20.hafta 
maçında Bursaspor ile karşılaşacak Atiker 
Konyaspor’da maçın hazırlıkları sürüyor.

 Dün teknik direktör Aykut Kocaman ve 
yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekle-
şen antrenmana tedavilerine devam edilen 
Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Jens 
Jonsson ve Mücahit Can Akçay katılmazken, 
Selim Ay ile Petar Filipovic takımla çalıştı.

 Yeni transfer Ali Çamdalı’nın da yer 
aldığı ve koşu, topla yapılan ısınma hare-
ketleri, 5’e 3 ile başlayan antrenman şut ve 
gol çalışması ile sona erdi. n SPOR SERVİSİ
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Aybaba: Ciddi bir rakip ile karşılaşacağız
Bursaspor Teknik Direktö-

rü Samet Aybaba, Atiker Kon-
yaspor maçını kazanmaları 
gerektiğini belirterek, “Maçı 
kazanıp daha üst sıralara yük-
selmek istiyoruz. Hızla bulun-
duğumuz konumdan uzaklaş-
ma amacındayız” dedi. 

Yeşil-beyazlı takımın tek-
nik patronu Samet Aybaba, 
pazartesi günü oynanacak Ati-
ker Konyaspor maçı öncesin-
de basın toplantısı düzenledi. 
Ciddi bir rakip ile karşılaşa-
caklarını ifade eden deneyimli 
teknik adam, “Son haftalarda 
çok başarılılar. Eskiden Aykut 
hoca çalıştırıyordu, şimdi tek-

rar döndü, oyuncuları ve şehri 
tanıyor. Çizgileri yukarıya 
doğru çıkmaya başladı. Biz de 
iyi bir takımız. Takım halinde 
oynadığımız, çok mücadele 
ettiğimizde, temaslı ve coş-
kulu oynadığımızda gerçekten 
sahaya yansıttığımız şeyler 
çok iyi. Oyuncularımızla da 
az önce onu konuştuk. Ka-
zanmamız gereken bir maç. 
Maçı kazanıp daha üst sırala-
ra yükselmek istiyoruz. Hızla 
bulunduğumuz konumdan 
uzaklaşma amacındayız. Sa-
bırlı oynayan bir takıma karşı 
tabii biz nasıl oynayacağımızı 
planlayacağız. Kazanmak isti-

yoruz” diye konuştu. 
“SAKHO BİZİMLE 1-2 HAFTA 

OLMAYACAK” 
Diafra Sakho’nun sakatlı-

ğıyla alakalı soruya Aybaba, 
“Sakho’nun sakatlığı var. 
Bize geldiği takıma dönmek 
istiyor, orada bir takım teda-
viler geçirmek istiyor. Biz de 
ona mecbur izin verdik çünkü 
oynayacak durumda değilim 
diyor. Biz de oyuncunun dü-
şüncesine saygı duyuyoruz. 
Sonuçta doktorların verdiği 
rapor da var. Büyük ihtimalle 
1-2 hafta bizimle birlikte ol-
mayacak” diye cevapladı.  
n İHA

Koçak: Birçok takımın 
hayallerini süslediği yerdeyiz

Atiker Konyaspor As-
başkanı Osman Koçak, hem 
oyun, hem de skor istikrarını 
sürdürebilmek için Bursaspor 
maçına da kazanmak için gi-
deceklerini söyledi. 

Asbaşkan Osman Koçak, 
Spor Toto Süper Ligin 20. haf-
tasında deplasmanda oyna-
yacakları Bursaspor maçı ön-
cesinde yaptığı açıklamada, 
ikinci yarıya iyi bir başlangıç 
yaptıklarını ve puan sıralama-
sında 4. sıraya yerleştiklerini 
kaydetti. 

Erzurumspor maçıyla 
başlayan galibiyet sevincini, 
Antalyaspor maçıyla devam 
ettirdiklerini, Bursaspor ma-
çıyla da seriyi sürdürmek için 
ellerinden gelen gayreti gös-
tereceklerini bildiren Koçak, 
“Konyaspor olarak birçok 
takımın hayallerini süslediği 
üst sıralarda iyi bir konum-
dayız ve yerimizi korumak 
istiyoruz. Bunun için de Bur-
saspor maçını kazanmayı çok 
istiyoruz. Bursa gerçekten bir 
futbol şehri ve zor bir rakip. 
Bulundukları konum itibarı ile 
de rahat değiller. Bu nedenle 

de kolay maç olmayacak. 
Oyun disiplinine sadık bir ta-
kıma karşı oynayacağımızın 
bilincindeyiz. Biz de aklımızla 
ve sabırlı futbolumuzla raki-
bin önüne geçmek ve maçı 
kazanmak istiyoruz. İnşallah 
güzel bir maç olur, dolayısıyla 
kazanan da biz oluruz” diye 
konuştu. 
“AVRUPA NEDEN OLMASIN” 

Asbaşkan Osman Koçak, 
Aykut Kocaman ile istikrarı 
yakaladıklarını, bu istikrarlı 
oyunu sezon sonuna kadar 
sürdürüp, hayallerini süsle-
yen Avrupa’ya gitmeyi hedef-

lediklerini ifade ederek, “Bu-
nun için de hem şehir, hem 
takım olarak elimizden geleni 
yapacağız” dedi. 

Koçak sözlerine şöyle de-
vam etti; “Bu konuda tecrübe-
si olan bir takımız. Atiker Kon-
yaspor, daha önce de iki kez 
Avrupa kupalarına katılmış 
bir takım ve büyük bir camia. 
Özellikle başkanımız Hilmi 
Kulluk’un ve diğer yönetici ar-
kadaşlarımızın özverili çalış-
malarına, Aykut Hocanın tec-
rübesini de eklersek, neden 
Avrupa olmasın. Aykut Ho-
canın takımın başına gelme-
siyle birlikte, taraftarlarımız 
Avrupa Kupalarına katılmayı 
dillendirmeye başladılar. Av-
rupa Kupalarında mücadele 
etmenin artılarını gördü bu 
şehir. Dolayısıyla bunu dil-
lendirmeleri de son derece 
doğal. Atiker Konyaspor bu 
şehrin en önemli markaların-
dan önde gelenlerinden birisi. 
Şehir olarak bu markayı daha 
da parlatabiliriz. Bunun ça-
lışmalarını yapabiliriz. Bütün 
gayretlerimiz bu doğrultuda.” 
n İHA

Osman Koçak
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