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‘Basının sorunları
acilen çözülmeli’

93 bin yolcuya 
hizmet verildi!

Ailesini daha
iyi görebilecek!

10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü münasebetiyle yapılan 
açıklamalarda basının önemi-
ne bir kez daha dikkat çekildi.  
KGC Başkanı Sefa Özdemir, 4. 
kuvvet olan basının,  geleceğin 
güçlü Türkiye’si için mutlaka 
desteklenmesi gerektiğini 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 10-11’DE 

Konya Havalimanında Aralık 
ayında 93 bin 412 yolcuya 
hizmet verildiği bildirildi. Konya 
Havalimanının 2008 yılında 266 
bin 143 olan toplam yolcu sayısı 
ise 2017 yılında 1 milyon 205 bin 
706 oldu.  n HABERİ SAYFA 8’DE 

Afganistan’dan Konya’ya gelen 
20 yaşındaki Hal Muhammed 
Rezvani, rahatsızlığı nedeniyle 
ilerleyen görme kaybından kur-
tularak, ailesine daha iyi bakabil-
me hayalini gerçekleştirecek. 
n HABERİ SAYFA 9’DA

GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE 
YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Lütfi Pınarcık güven tazeledi 

Haberleşme Cihazları, Saat, Gözlük Satışı ve Tamirciliği 
Odası’nın Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Lütfi Pı-
narcık güven tazeledi. Pınarcık, bundan sonra da güçlü bir 
şekilde yola devam edeceklerini söyledi.

n HABERİ SAYFA 4’TE
06 Saldırıda öldü, 3 

hastaya umut oldu 07 Karatay’ın çehresi
projelerle değişiyor 08 Ayakkabıcılarda 

başkan değişmedi 

Türkiye’de gazetecilik millileşti! 
Gazetecilikle ilgili önemli değerlendir-
melerde bulunan deneyimli gazeteciler, 
iyi bir gazeteci olmak için toplumla bü-
tünleşmek ve kültürlü olmak gerektiğini 
ifade ettiler. İhsan Kayseri, “Bana göre 
de gazeteci olunmaz, doğulur” dedi. 
Rıdvan Bülbül gazetecinin kültürlü 
olması gerektiğini vurguladı. Mustafa 
Güden ise, “Gazeteciler 15 Temmuz’un 
Hasan Tahsin’leridir’ diyerek Türkiye 
gazeteciliğinin milli medyaya evrildiği-
ni söyledi.  n HABERİ SAYFA 17’DE

Beyşehir’de şehit aileleri 
ve gazilere TOKİ müjdesi

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özlatun, Beyşehir’e yapıl-
ması planlanan 3. etap TOKİ’de ilk olarak şehit aileleri ve 

gazilerin öncelikli olacağının müjdesini verdi. n SAYFA 5’TE

Aladağ Kayak Merkezi’nin 
ilk etabının bu yıl sonunda 

tamamlanacağını ve 
açılacağını belirten 

Derbent Belediye Başkanı 
Hamdi Acar, “Konya’ya 
yeni bir pencere açılmış 

olacak” dedi

KONYA’YA YENİ
PENCERE AÇILACAK

Aladağ Kayak Merkezi’nin 
önemli bir kazanım olduğuna 
dikkat çeken Derbent Beledi-
ye Başkanı Hamdi Acar, “Kon-
ya’nın önemli kazanımı olacak 
çünkü önemli projelerinden 
biri. Konya’ya yeni bir pence-
re açılmış olacak. Bu Allah’ın 
Derbent’e ve Konya’ya nime-
ti” ifadelerini kullandı.

KONYA KIŞ SPORU 
İLE BULUŞACAK

“Kayak merkezinin ilk eta-
bını bu yılın sonunda bura-
nın açılışını yapıp Konya’nın 
hizmetine sunacağız” diyen 
Başkan Acar,  “Konya kış spo-
ruyla buluşacak. Bu konu çok 
önemliydi ama zorluk çektik. 
Biz inandık yolumuza devam 
ettik. Sadece kış sporları ol-
mayacak” dedi.  n SAYFA 17’DE

‘Dünya artık 
olmayanı arıyor!’

Bilişim Garajı Akademisi Kurucu Ortağı Doç. Dr. Selçuk Özdemir, 
dünyadaki eğitim sisteminin kökten değişime girmesi gerektiğini 
vurgulayarak dünyanın artık olmayanı aradığını söyledi. Özdemir, 

“Yeninin peşinde koşan, yeni inovasyonlar ortaya koymaya çalışan 
insanlara ihtiyacımız var” dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE

‘İhracatı artırmamız 
gerekiyor’

Türkiye’nin ihtiyacı olan yegane unsurun ihracatı artırmak olduğuna dikkat 
çeken GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, üretim bandını genişleterek 

ihracatı artırmak gerektiğin söyledi. Ceylan, “Üretim bantlarının 
genişletilmesi gerekiyor. Güçlü bir üretim bandı, güçlü ihracatı 

getirecektir” ifadelerini kullandı. n HABERİ SAYFA 3’TE

Kışa açılan pencere!

İhsan Kayseri Rıdvan Bülbül Mustafa Güden

Hamdi Acar
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Doç. Dr. Selçuk Özdemir, dünyadaki eğitim sisteminin kökten değişime girmesi gerektiğini vurgulayarak dünyanın artık olmayanı aradığını söyledi. Dünyanın 
artık farklılıkları ortaya koyabileni istediğini vurgulayan Özdemir, “Yeninin peşinde koşan, yeni inovasyonlar ortaya koymaya çalışan insanlara ihtiyacımız var” dedi 

‘Dünya olmayanı arıyor!’
Bilişim Garajı Akademisi Kuru-

cu Ortakları Doç. Dr. Selçuk Özdemir 
ile Zerrin Topal gazetemizi ziyarette 
bulundu. Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan ile gö-
rüşen Doç. Dr. Selçuk Özdemir, yap-
tıkları çalışmalar ve Türkiye’nin önünü 
açacak inovasyona ilişkin önemli açık-
lamalarda bulundu. 

Aynı zamanda Gazi Üniversitesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi olan 
Doç. Dr. Selçuk Özdemir, dünyadaki 
eğitim sisteminin kökten değişmesi 
gerektiğini belirterek, “Artık dünya 
‘A,B,C,D,E’ şıklarından bir tanesini 
seçebilen insanları istemiyor. Artık in-
sanlar test çözebilen çocuk istemiyor. 
Dünya diyor ki; ‘Zaten ben bir şeyi ‘A,-
B,C,D,E’ şıklarına indirgeyebildiysem 
bunu akıllı cihazlara da yaptırabilirim. 
Ben artık ‘F’ şıkkını arayan birisini is-
tiyorum’ diyor. Yani olmayanı arıyor. 
Devamlı yeninin peşinde koşan, yeni 
inovasyonlar ortaya koymaya çalışan 
insanlara ihtiyacım var diyor. Bizde 
buna öncülük yaparak yaklaşık 100 
bin civarında 5-16 yaş arasında ki 
çocuklara online ortamda bilgisayar 
programlama türevlerini gösteriyoruz. 
Cep telefonu kodlamalarından, oyun 
kodlamalarına ve 3 boyutlu program-
lamaya kadar türevler var. Çocukların 
etraflarında gördükleri her şeyi akıllı 
hale getirebilecekleri akıllı cihaz tasarı-
mı derslerimiz bulunuyor” dedi. 

44 DERS İLE 100 BİN ÇOCUĞA 
ONLİNE EĞİTİM VERİYORUZ

Bilişim Garajı Kurucu Ortağı, Gazi 
Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. Selçuk Özdemir Bili-
şim Garajı Akademisi hakkında bilgiler 
verdi. 44 online ders ile yaklaşık 100 
bin çocuğa online eğitim verdiklerini 
ifade eden Özdemir sözlerine şu şekil-
de devam etti; “Gazi Üniversitesi Tek-
no Parkta bir eğitim ve AR-GE şirketi 
kurduk. Online platformumuzun adı 
Bilişim Garajı Akademisi. Platformu-
muz şuanda Türkiye’de alanında en 
büyük bir yapılanma. Yaklaşık 100 bin 
civarında 5-16 yaş arasında ki çocuk-
lara online ortamda bilgisayar prog-
ramlama türevlerini gösteriyoruz. Cep 
telefonu kodlamalarından, oyun kodla-
malarına ve 3 boyutlu programlamaya 
kadar türevler var. Çocukların etraf-
larında gördükleri her şeyi akıllı hale 
getirebilecekleri akıllı cihaz tasarımı 
derslerimiz bulunuyor. Bu şekilde 44 
tane online dersimiz, 10 bin sayfa da 

içeriğimiz bulunmakta. Yaklaşık 50 il-
deki büyük çoğunluğu özel okul olmak 
kaydıyla 250’ye yakın okullarda 100 
bin civarında öğrencimiz 4 yıldır bu 
becerileri kazanıyorlar. Allah korusun 
çocukların zihinsel sorunu yoksa bütün 
çocuklarımızın yapabileceği işlerdir” 

STEVE JOBS ÇOCUKLUK 
YAŞTA KODLAMAYI ÖĞRENMİŞTİR
Apple markasının şu anda Tür-

kiye’den daha çok zengin olduğunu 
belirten Özdemir, Steve Jobs’u kod-
lamayla çocukluk yaşlarında karşı-
laştığını örnek gösterdi. ‘Yapabilirim’ 
duygusunu çocuklara aşıladıklarını da 
sözlerine ekleyen Özdemir, “Bilgisayar 
programlama okuma yazma kadar te-
mel beceridir. Bilgisayar programlama 
yeniçağın yabancı dilidir. Çocukları-
mızın en az yabancı dil kadar maki-
nelere de emir verebilme becerilerini 
kazanması lazım. Geçmişte yaşayan 
insanlar çocuk yaşta bu beceriyi ka-
zanmışlardır. Steve Jobs’un Kurduğu 
Apple şuanda Türkiye’den daha çok 
zengin. 250 Milyar dolar değeri olan 
bir yer. Steve Jobs’u takip ediyorum 
ve kendisinin çok iyi saptamalarını 
gördüm. Diyor ki; ‘Çocuk yaşta kodla-
mayla, robotikle tanışmış olduğum için 
bunların yapılamaz bir şey olmadığını 
fark ettim ve bu farkındalık daha sonra 
bana çok yardımcı oldu. Eğer bunları 
sadece üstün insanların yapabilece-

ğini düşünseydim bu işlere imza ata-
mazdım’ diyor. Çocuklar küçük yaşta 
ileri seviye programcı olmayabilir ama 
‘yapabilirim’ duygusunu yaşaması 
muhakkaktır. Biz ise çocuklara erken 
yaşta bunu hissettiriyoruz. Matematik 
ve Fen öğretmenlerine bile eğitim ver-
meye başladık. Bizlere artık talep okul-
lardan gelmeye başladı. Bizim büyük 
projemizin çıktıları birkaç yıl içerisinde 
Türkiye’de eğitim modeli haline gele-
cek” diye konuştu. 

DÜNYA TESTLERİ ÇÖZENİ DEĞİL, YENİYİ 
ORTAYA KOYANI İSTİYOR!

Dünyanın artık farklılıkları ortaya 
koyabileni istediğini vurgulayan Özde-
mir, yeninin peşinde koşan insanlara 
ihtiyaç olduğunu belirtti. Dünyadaki 
eğitim sisteminin kökten değişmesi 
gerektiğinin de altını çizen Özdemir 
cümlelerini şu şekilde aktardı; “Artık 
dünya ‘A,B,C,D,E’ şıklarından bir tane-
sini seçebilen insanları istemiyor. Artık 
insanlar test çözebilen çocuk istemiyor. 

Dünya diyor ki; ‘Zaten ben bir şeyi ‘A,-
B,C,D,E’ şıklarına indirgeyebildiysem 
bunu akıllı cihazlara da yaptırabilirim. 
Ben artık ‘F’ şıkkını arayan birisini is-
tiyorum’ diyor. Yani olmayanı arıyor. 
Devamlı yeninin peşinde koşan, yeni 
inovasyonlar ortaya koymaya çalışan 
insanlara ihtiyacım var diyor. İşte bu 
yüzden de bütün dünya da eğitim 
sisteminin kökten değişmesi lazım. 
Şükürler olsun biz Türkiye’de bunun 
öncülüğünü yapıyoruz”

ZAKAMIZLA YOLUMUZA 
DEVAM ETMEMİZ GEREK!

Türkiye’nin son 10 yıldır yazılım ve 
teknoloji noktasına atılım yapmaya ça-
lıştığını ifade eden Özdemir, bunların 
yeterli olmayacağını ve bu kapsamda 
zeka ile yürünmesi gerektiğini belirtti. 
Özdemir, “Türkiye son 10 yıldır yazı-
lım ve teknoloji konusunda atılım yap-
maya çalışıyor. Ama bu atılımlar daha 
meyvesini vermedi. Alacağımız daha 
çok uzun yol var. Güney Kore 70’ler-
de başladı ama meyvesini toplaması 
2000’li yılları buldu. Ülkelerin bir kısmı 
teknolojiyi ve bilgiyi üretir, bir kısmı da 
sadece bunun ameleliğin yapar anlayı-
şı vardı. Ama burada amele insanlara 
da ucuz insanlara da ihtiyaç vardı an-
cak 2000’li yıllarla beraber ucuz insan 
anlayışı azalmaya başladı. Bu dönem-
lerin artık sonuna geldik. Türkiye belki 
bunu da gördü. Artık ucuz işçi olmanın 

bile faydası olmayacak mutlaka kas gü-
cümüzün ötesinde zekâmızla yürüme-
miz lazım. Türkiye İHH’da dünyada ki 
3 ülkeden bir tanesi. Bunun kesinlikle 
devamını getirmemiz gerekiyor. Örne-
ğin; Güdümlü füzedeki kritik parçaları 
bizim üretebilmemiz lazım.” 

BÜTÜN BÖLGELERDE KÜMELEŞME 
VE UZMANLAŞMA ŞART

Mevcut hükümetin teknoparkları 
sahiplendiğini ve bunun güzel bir ge-
lişme olduğunu dile getiren Özdemir, 
“Teknoparklarda teknoloji üretme kül-
türü oluşmaya başladı. Yani bu ülke bu 
vizyonu koydu ortaya. Mevcut hükü-
mette 15 yıldır sahiplendi ve devamını 
getiriyor. 

Fakat burada yapılması gereken 
her teknoparkın kendi bölgesi özelin-
de yeniliklere imza atmasıdır. Örne-
ğin, Diyarbakır’da ki bir teknoparkın 
WhatsApp benzeri bir şey yazmasına 
gerek yok. Yeni Zelenda’yı buna örnek 
verebiliriz. Eğer biz inavosyonla tarım 
da ki verimliliği artırırsak Çin’de ki in-
sanlar zenginleşiyorlar ve daha fazla et, 
süt istiyorlar. Onlara daha fazla ihracat 
yapabilir miyiz? Çıkış noktası budur 
mesela. Yani herkesin WhatsApp veya 
Twitter uygulaması yapması gerek-
miyor. Konya bölgesi tarımda üstün 
bir şehir ondan dolayı tarımla inovas-
yonu birleştirebilir. Bütün bölgelerde 
kümeleşme ve uzmanlaşma şart. Kü-
meleşmeyi sağladığımız takdirde Ana-
dolu’nun her tarafında teknoloji atağı 
başlatabiliriz ve her alanda önemli bir 
ülke oluruz. Bunu sağlamamız gereki-
yor” dedi. 

YERLİ OTOMOBİL MARMARA 
HAVZASI DIŞINDA ÜRETİLMELİ 
Özdemir, yerli otomobille ilgili 

olarak ise şunları kaydetti: “Türkiye 
otomobil üretecekse 100 yıl önceki 
otomobil üretme zihniyeti ile değil ‘ye-
nilikçi ve elektrikli otomotiv, sürücü-
süz otomobil’ üretmeli. Bildiğiniz fosil 
yakıtlı otomobil yapmanın bence bir 
anlamı yok.  Diğer taraftan yerli oto-
mobil Marmara Havzası dışında üretil-
melidir. Üretiminin nerede yapılacağı 
noktasında nihai kararı hükümet vere-
cektir ama Konya gibi iller üretim için 
uygun. Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölge-
si ve Akdeniz Bölgesi’ni bu anlamda 
avantajlı görüyorum. Çünkü Marmara 
Havzası stratejik yatırımlarla doydu 
ve artan nüfus artışını da göz önünde 
bulundurursak iç kesimler veya diğer 
kıyı kesimleri üretim için daha uygun 
gözüküyor.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü…  
“HÜRRİYET” diyen 27 Mayıs cun-

tacıları, 10 Ocak 1961’de 212 sayılı ka-
nun çıkarırlar; basına da “HÜRRİYET” 
getirmek için!

Ama asıl niyet basını susturmak! 
Dönemin darbe yanlısı basını da 

cuntacıları alkışlar, alkışlamakla kalmaz 
o günden itibaren 10 Ocak, “Çalışan Ga-
zeteciler Günü” olarak kutlanır...

Günümüzde 212’den bahsetmek 
mümkün değil. Her hükümet döne-
minde törpülendi, basını cezalandırma-
nın,köşeye sıkıştırmanın aracı olarak 
kullanıldı. 

Sonunda da meslekte yıpranma 
payı hariç genel sağlık sigortası kapsa-
mında ortadan kaldırıldı. 

“Basın Özgürlüğü Engellenemez” 
sözü sadece bir slogan olarak kalırken 
gazete çalışanları da değişen düzen için-
de yazarlar ve çizerler...

Dolayısıyla artık 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nden söz etmek im-
kanı kalmamıştır. Tıpkı 24 Temmuz 
Sansürün Kaldırılış Bayramında olduğu 
gibi...  

***
10 Ocak’ın anlam ve ifadesi kalma-

mışken, “GAZETECİ ÇALIŞIR MI?”So-
rusunu düşünmek gerekiyor.  

Gazeteci her zaman çalışır. 7/24, 
bayram demeden, tatil demeden, kış-
yaz demeden çalışır…  

Sürekli haberin peşinde koşturur, 
haber içinde haber arar, yanlış yap-
mamaya özen gösterir…  Onun için 
de strese bağlı kalp krizinden ölürüz!... 
Öldüğümüzde ise hatırlayanımız olmaz! 
Sağlımızda “Vay gazeteci dostum” di-
yenler cenazemize dahi gelmez! 

Başka “Gazeteci dostlar” bulurlar. 
Çünkü onlar için gazeteci işlerinin 

halledilmesinde kullanılacak insandır!...
Maalesef bugün meslek bu noktaya 

gelmiştir. Gazetecilik, işlerin halledilme-
sinde kullanılan, çözülmeyen sorunları 
çözen, bitmeyen çileleri bitiren bir mes-
lek algısına dönüşmüştür.  

“Bir haber yaptırayım sorunum 
çözülür” anlayışı yaygınlık kazanmıştır. 
Hatta iş bulma kapısı gibi, “Gazeteci 
söylerse benim yakınımı şu kuruma 
işe alırlar” düşüncesinde cingözler bile 

vardır!... 
Oysa gazetecilik bu 

mudur? Çalışan gazeteci 
millet adına haberin pe-
şinde koşan kişidir. Biri-
lerinin şahsi işlerini yerine 
getiren emir eli değildir. 
Ancak, gerek gazetelerin 
kendi yakınlarına yardımcı 
olma isteği, gerek gazete-
cilik kisvesi altında dalka-
vukluk peşinde koşanlar, 
gerekse de şahsi menfaat bekleyenler 
gazetecilik alanında dezenformasyona 
yol açmıştır…  

Bu nedenle gazetecileri çalışan ve 
çalışmayan olarak ayırmak gerekmek-
tedir. 

ÇALIŞAN GAZETECİ;
Şahsi menfaat gütmez.
Kimseyi kayırmaz, kimsenin özel 

hayatına karışmaz!
Doğruyu savunur.
Milli olur, devletinin yanında yer alır.

Yaşadığı ülkeyi/şehri 
kötülemez, yıpratmaz. 

Devletinin bekası için 
mücadele eder. 

Adam gibi gazeteciliğini 
yapar. 

Adam gibi diklenme-
den dik durur.

Söyleyeceğini yine ya-
zıyla söyler, şerefinden taviz 
vermez. 

Mesleğin şerefini yere 
değdirmez. 

“Gazeteciliğin karakter işi” olduğu-
nu aklından çıkarmaz...

ÇALIŞMAYAN GAZETECİ!
Şahsi menfaati ön plandadır. 
“Gazeteciyim” ayağına kirli işlerin 

içinde olur. 
Etiket meraklısıdır!
Menfaati için tehdit eder, şantaj ya-

par. 
Fitne fücur damarlarında gezer.
Başkalarının özel hayatıyla alay et-

mesini çok sever!
Sürekli hataya düşer, özür diler 

ama şımarık çocuk uslanmaz!
Devletin bekasını değil kendi beka-

sını düşünür. 
Mesleğinin şerefi umurunda değil-

dir, yeter ki cebi boş kalmasın. 
Senin sorununu ben çözerim sen de 

gerekeni yap diyendir. 
Dalkavukluk, şovmenlik, küstahlık, 

şaklabanlık ondan sorulur. 
Duayencilik oyunuyla ye kürküm ye 

fıkrasını her daim anlatırlar!
Kısacası gazeteciliğin kirli yüzleridir!
***
İşte çalışan/çalışmayan gazeteci 

arasında büyük bir uçurum vardır. 
Bu uçurumun iyi analiz edilmesi 

mesleğin geleceği açısından fevkalade 
önem arz eder. 

Gazetecilik herkese açık bir iştir. 
İster okulunu oku ister okuma önemli 
olan işi nasıl yaptığındır. İşi yapmak ise 
karakterli olmayı gerektirir. Mesleğe yeni 
başlayacaklara öğretmemiz gereken ka-
raktersiz olmayın vurgusudur. Ünümüz 
çoktur, unumuz yoktur ama mesleğimi-

ze karaktersizlik yakışmaz... 
100 yıllık Konya basını derin bir ma-

ziye sahip. Bu mazi için de gazetecilik 
yapmak insana şeref ve onurdan başka 
bir şey vermemeli. 

Günümüzde iş güvencesi, özlük 
hakları önemli ölçüde elinden alınmış 
olsa da mesleğini yapan çalışan gazete-
cidir. Bunları yapabilmek de yürek ister, 
yüreği olmayan sahte gazetecilikten öte-
ye gidemez. Türk basını silkelenmediği 
sürece de sözde gazetecilerden kurtula-
mayacağı açıktır. Her şeye rağmen tüm 
fedakarlığı ile mesleğini devam ettiren 
gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü’nü kutluyorum. 

***
Meslek hayatımda tanıştığım fakat 

Hakk’ın rahmetine kavuşan gazeteci/
yazar abilerim İbrahim Sur, Şenol De-
mirbaş, Ali Akgül, Orhan Berk, Erol 
Tokay, Tahir Bozkır başta olmak üzere 
vefat eden tüm meslektaşlarıma Al-
lah’tan rahmet diliyorum... 

Kendilerini saygıyla anıyorum...
Allah yolumuzu açık, duruşumuzu 

daim etsin inşallah... 

GAZETECİLİK KARAKTER İŞİ!

hayhan@konyayenigun.com
HASAN AYHAN

 Bilişim Garajı Akademisi Kurucu Ortakları Doç. Dr. Selçuk Özdemir ile Zerrin Topal, 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdemir, “Yerli otomobil Marmara Havzası dışında 

üretilmelidir. Üretiminin nerede yapılacağı noktasında nihai kararı hükümet 
verecektir ama Konya gibi iller üretim için uygun” dedi.



Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) 
Konya Şubesi’nde geçtiğimiz gün-
lerde görev değişimi gerçekleşmiş, 
Şube Başkanlığı’na Fatih Ceylan 
seçilmişti. Ceylan göreve gelme-
sinin ardından yönetimiyle birlik-
te çalışmalarına başladı. 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı 
ile GİV Konya Şube Başkanı Fatih 
Ceylan Yenigün Gazetesi’ni ziya-
ret etti. Başkan Ceylan’a Yönetim 
Kurulu Üyeleri Zekeriya Büyükyan-

göz, Hasan Aksakal, Hasan Yelli-
ce, Selçuk Türkmenoğlu eşlik etti. 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’la görüşen 
Başkan Ceylan, Arslan’ın ve onun 
nezdinde tüm gazetecilerin 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
kutladı. Basının günümüz toplu-
munda önemli bir görev ifa ettiğini 
belirten Başkan Ceylan, “15 Tem-
muz hain darbe girişiminin olduğu 
gece ve sonrasında ülkemizde ba-

sının önemli iyi bir şekilde anlaşıl-
dı. Bu sürecin sonrasında basının 
devletimize olan desteği artmaya 
başladı. Basının gücü azımsana-
maz ve bu güç artmaya devam edi-
yor. Devletimizin, işadamları ola-
rak bizlerin basınımıza her zaman 
ihtiyacımız var. Basın bu ülkenin 
en önemli yapı taşlarından biridir” 
diye konuştu. 

‘GÜÇLÜ ÜRETİM, 
GÜÇLÜ İHRACATI GETİRİR’

Başkan Ceylan, GİV Konya Şu-
besi’nin yapmış olduğu çalışmalar 
ve hedefleri ile ilgili de bilgiler ver-
di. GİV’in işadamlarını kaynaştıra-
rak, birlik ve beraberlik içerisinde 
ticari faaliyetler yürüttüğünü vur-
gulayan Ceylan, şunları söyledi, 
“GİV Konya Şubesi olarak önemli 
çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan 
biri Katar’da düzenlenecek olan fu-
ara organize bir şekilde katılmak. 
Bu anlamda en büyük çalışmayı biz 
GİV Konya Şubesi olarak yapıyoruz 
ve 57 firmayı oraya götüreceğiz. 
Bugün gelinen noktada ülkenin 
ihtiyacı olan yegane unsur ihracatı 
artırmak. İçine kapalı bir ekono-
miyle ülkenin büyümesi çok zor. 
Dışardan dolar baronlarının, faiz 
çetelerinin müdahalesiyle ekono-
miyi zayıflatabiliyorlar. Bu nokta-
da ihracatın artırılması noktasında 
çalışmalarımız sürecek. Sadece bu-
nunla bitmiyor. Üretim bantlarının 
genişletilmesi gerekiyor. Güçlü bir 
üretim bandı, güçlü ihracatı geti-
recektir. Üretim aşamasından ih-
racat aşamasına kadar üreticimize 
destek vermeye talibiz bunları da 
yapıyoruz. Bu yıl içerisinde de bu 
faaliyetlerimizi artırarak devam 
ettireceğiz. 200 kadar üye başvu-
rusu aldık, 118 üyeyi kabul ettik. 
Üyelik işlemleri sürüyor. Ciddi bir 
teveccüh de var. Bugün baktığımız 
zaman bir çok işadamımızın daha 
hiçbir STK’ya üye olmadığını gö-
rüyoruz. Bu da bizim daha yapacak 
çok işimiz olduğunu gösteriyor. Bu 
anlamda doğru anlamda çalıştığı-
mızı, doğru işler içerisinde olduğu-
muz için şükrediyoruz.”

VİZYONER ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜYORSUNUZ

Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Allah muvaffakiyet-
ler versin. Son derece vizyonu açık, 
ayaklara sağlam yere basan kişilik-
lere sahipsiniz. Bu anlamda yaptı-
ğınız çalışmalar da oldukça önemli. 
İnşallah bu doğrultuda yapılacak 
çalışmalara Allahda yardımcı olur. 
Bu anlamda sizlere başarılar dili-
yoruz” dedi. Konuşmaların ardın-
dan GİV Konya Şube Başkanı Fatih 
Ceylan, Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a 
hediye takdiminde bulundu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Türkiye bugünlere 
kolay gelmedi. Keskin 
dönemeçlerden, sarp 
kayalıklardan geçildi. 

Bir çok bedeller 
ödendi. Bu güzel Ana-
dolu topraklarını türlü 
hesaplara karşı koru-
yan Türk milleti çok 
şehitler verdi. 

1071 Malazgirt’ten 
bu yana Anadolu’nun 
ve Türk milletinin kaderi hiç de-
ğişmedi. Bu tarihten sonra gelen 
her başarı arkasında, türlü cefa, 
fedakârlık ve bedeller bıraktı. 

Şanla-şerefle dolu tarihimiz bu 
örneklerle dolu. Türlü oyunlara, 
kanlı tuzaklara rağmen bağımsızlık 
ülküsünden, namusundan, bayra-
ğından, her karışı kanla yoğrulan 
toprağından vazgeçmeyen bir mil-
let olarak asla pes etmedik. 

Doğrusuyla, yanlışıyla bugün-
lere geldik. 15 Temmuz da hiç 
kuşkusuz Türkiye için son kes-
kin dönemeç oldu. “Bir musibet 
bin nasihatten yeğdir” özlü sözü 
misali, hain FETÖ’nün kirli giri-
şimi, Türkiye’yi yönetenlere ve 
Türk milletine bazı gerçekleri 
görme fırsatı verdi. 

Türkiye ve bölge üzerinde 
vazgeçilmez düşmanlık besleyen 
Siyonist ve emperyalist kan emici-
lerin içimizdeki hainleri kullanarak 
nefesimizi kesmeye yönelik bu gi-
rişimi, Türkiye’nin yeniden başlan-
gıç yapmasına vesile oldu. 

Gerek iç politikada gerek dış 
politikada bu tuzağa karşı ham-
lelere girişen Türkiye, 15 Tem-
muz’dan sonra oyun bozucu rol 
üstlendi. 

Türkiye’nin bu rolü üstlenme-
sindeki en önemli aktörler ise; Sa-
yın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve MHP Genel Başkanı 
Sayın Devlet Bahçeli oldu. Dev-
letin başı ve karar merci olarak 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdi-
ği kararlar ve yapıcı, olumlu, yön 
verici desteğiyle MHP Lideri Bah-
çeli, Türkiye’nin istikametini 15 
Temmuz’dan sonra çizmişlerdi. 

Bu istikameti bozmak için kö-
şesine çekilen siyasilerden tutun 
da, Türk ve Türkiye hasımlarının 
çürümüş zihniyetli dostları, türlü 
oyunlar oynadı, oynamaya de-
vam ediyor. 

Erdoğan ve Bahçeli birlikte-
liğinden rahatsız olanlar, ‘Gül’ 
uzatırken, ‘Diken’ batırmaya ça-
lışıyor. 

Bugüne kadar başarılı olama-
dılar ve olamayacaklardır. 

Bunun yanında, her iki ismin 
de lideri olduğu partiler içerisinde 
de soru işaretleri ve kızgınlıklara 
neden olan bu birlikteliğin, hala 
hangi anlam taşıdığının anlaşıla-
madığı ortadadır. 

Öncelikle bu birlikteliği iyi kav-
ramak gerekmektedir. 

Özellikle MHP içerisinde Li-
der Bahçeli’yi anlamayan, izlediği 
yolu anlamlandıramayan bir çok 
kişi bulunuyor. Ancak Lider Bah-
çeli’nin siyasi geçmişine bakıldığı 
zaman, özellikle MHP Genel Baş-
kanlığı koltuğuna oturduğu gün-
den bu yana, izlediği politika ve 
hamlelerin ne kadar doğru olduğu 
bugün çok iyi anlaşılmaktadır. 

15 Temmuz FETÖ hain dar-
be girişimi yaşanmadan yıllar 
önce “Okyanus ötesi bir hesaba 
kurban gitmeyin” uyarısı yapar-
ken, kendisi üzerinde linç kam-
panyaları başlatılmıştı. Ancak 
bu uyarılardan 4-5 yıl sonra, 15 
Temmuz hainliği yaşandı. 

Açılım süreci hezimeti baş-
latıldığında “Teröristlerle mü-
zakere olmaz mücadele yapıl-
malı” vurgusu ile sürecin PKK’yı 
güçlendireceğini ve Türkiye için 
tehlike oluşturacağı vurgusu ya-
parken, Sayın Bahçeli “Kandan 
besleniyor” saçmalığı ortaya atı-
lıyordu. Yine bu süreçten sonra 
PKK’nın Doğu ve Güneydoğu’da 
ne kadar güçlendiğine ve onlar-
ca şehit verildiğine şahitlik ettik. 

Örnekler çoğaltılabilir ama ya-
kın tarihimizden sadece iki önemli 
örnek, Devlet Bahçeli’nin haklılığı-
nı ve ne kadar öngörü sahibi oldu-
ğunu ortaya koyuyor. 

Şimdi Devlet Bahçeli, “Ben 
demiştim, ben uyarmıştım” de-
mek yerine, “Hadi şimdi doğru-
ları yapalım, doğru yolda gide-

lim, Türkiye’nin yeni 
istikametini çizelim” 
düşüncesiyle hükü-
mete ve Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’a verdiği 
desteğini, her geçen 
gün güçlendiriyor. 

2019’da yapılacak 
seçimlerde Cumhur-
başkanı adayı çıkar-
mayarak, 15 Temmuz 
öncesine sünger çe-

ken  “Yenikapı Ruhu”nu koruya-
caklarını vurguluyor. 

Ancak Bahçeli, yıllardır Türkiye 
için yaptığı önemli hamleler orta-
dayken hala anlaşılamıyor. 

Geçtiğimiz gün bir televizyon 
programında Gazeteci-Yazar Nev-
zat Çiçek, Bahçeli’nin “Cumhur-
başkanı adayı çıkarmayacağız” 
açıklamasını kısaca “Devlet Bah-
çeli oyun kuruyor, oyun bozuyor” 
olarak yorumladı. Bu analize katıl-
mamak mümkün değil. Meclis’teki 
en az milletvekiline sahip olmasına 
rağmen MHP, bugün Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
verdiği destek ve izlediği politika-
larla Türkiye üzerindeki kötü niyetli 
oyunları bozarken, Türkiye’nin 
geleceği için de yeni oyunlar ku-
ruyor. 

Bu durum kişiler ve partiler 
üstü bir ortamın tezahürüdür. 
Bahçeli’nin Erdoğan’a verdiği des-
tek ne kişi bazlı ne de parti bazlı 
yorumlanmalıdır. Bu destek ta-
mamen ‘Beka’ sorununun milli 
birlik ve beraberlikle aşılabile-
ceği gerçeğinin somut adımları-
dır. 

Bu bağlamda, Bahçeli’nin özel-
likle 15 Temmuz sonrası izlediği 
siyaset ötesi hamleleri, AK Partili 
bir çok kesimi memnun etmiş, 
etmeye de devam ediyor. Ancak 
şunu belirtmek gerekir ki; bir çok 
AK Partili’nin bu yaklaşımı, “Sayın 
Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a destek 
veriyor” düşüncesinden ötürüdür. 
Yani bazı MHP’liderin Bahçeli’yi 
anlayamadığı gibi, bir çok AK Par-
tili’nin de Bahçeli’nin verdiği des-
teği anlayamadığı gibi bir gerçek 
söz konusu. 

Sayın Bahçeli’nin verdiği bu 
destek “Önce ülkem ve milletim, 
sonra partim ve ben” anlayışıyla 
yoğrulmuş, Türk milletinin gelece-
ği ve Türklüğün bekası içindir. Bu 
ince ayrıntıyı atlamamak gerekir. 
Çünkü 2019 çok şeye gebe. Tek 
bir yanlış milli birliğe ve beraber-
liğe pranga vurur. Sayın Devlet 
Bahçeli’nin verdiği desteği okur-
ken, tüm bunları göz önüne alarak 
olayları ve yapılanları irdelemek 
gerekir. Daha önce kendisini dava 
arkadaşlarından başka anlayan 
yoktu, şimdi de dava arkadaşları 
anlamıyor. Eminim anlaşılamama-
sı, tüm bu sıkıntılarla uğraşmasın-
dan daha zor geliyordur kendisi-
ne... 

Sayın Bahçeli partisinin dün ki 
gurup toplantısında “Artık taraflar 
netleşmiştir. Niyetler netleşmiş-
tir. Bundan sonra herkesin 2019 
yılına müzahir tavrı da netleşme-
lidir. Biz gülünü dikenini bilme-
yiz, akarına kokarına bakmayız, 
kayığından küreğinden, yatından 
katından anlamayız. Kalburla su 
taşıyanlara güler geçeriz. Muha-
lif partiler konfederasyonuna dö-
nen CHP’yi, yanına aldığı HDP, 
İP, TKP, EMEP, FETÖ, PKK ve 
diğer yedekleri de mesele yap-
maz, hiç kafaya takmayız. Biz, 
millet ne diyor ona bakarız. Tarih 
ne diyor ona dikkat kesiliriz. Tür-
kiye’nin geleceğini şuna buna 
peşkeş çekmeyiz, çektirmeyiz”  
sözleriyle niyetleri, sebepleri ye-
niden ortaya koyuyor aslında. 
2019’un ‘niye’leri, ‘nasıl’ları, bu 
satır aralarında gizli. 

Sayın Bahçeli’nin açıklama-
larının ardından Sayın Cumhur-
başkanı Erdoğan da karşılık ve-
rerek, 2019’un yol haritası için 
görüşme talebinde bulundu. Bu-
gün 16.00’da yapılacak görüşme 
ile 2019 için önemli bir görüşme 
yapılacaktır. 

Milli birlik ve beraberlik için, 
devletin ve milletin bekası için, 
istikamet çizilmiştir. Şer odakla-
rına karşı cephe açılmış, saflar 
netleşmiştir. Bundan sonrası için 
hayırlısı olur inşallah. Sevgi, saygı 
ve dua ile...

İSTİKAMET ÇİZİLDİ!

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK

Türkiye’nin ihtiyacı olan yegane unsurun ihracatı artırmak olduğuna dikkat çeken GİV Konya 
Şube Başkanı Fatih Ceylan, üretim bandını genişleterek ihracatı artırmak gerektiğini söyledi

‘Güçlü üretim güçlü ihracat!’

GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriya Büyükyangöz, Hasan Aksakal, Hasan Yellice, Selçuk Türkmenoğlu ile birlikte Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti.

GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan
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365 günlük takvimin yıllık plan 
çizelgesine baktığımız zaman, çeşitli 
meslek dallarına ithaf edilmiş günlerin 
olduğunu görebiliyoruz. Öğretmenler 
Günü, Hemşireler Günü, Tıp Bayra-
mı, Avukatlar Günü, İtfaiyeciler Günü 
gibi…

Ancak bu meslek dallarına ithaf 
edilmiş olan günlerden hiçbirinde 
‘çalışan’ ibaresi geçmez. Gazeteciler 
Günü hariç… Gazetecilerinki ‘Çalışan 
Gazeteciler Günü…’

Peki neden Gazeteciler Günü değil 
de  Çalışan Gazeteciler günü?

Kısaca özetleyecek olursak, 4 
Ocak 1961 yılında gazetecilerin çalış-
ma haklarına önemli iyileştirmeler ge-
tiren ve sosyal haklarını güvence altına 
alan 212 sayılı yasanın kabul edilmesi 
ve 10 Ocak 1961 günü Resmi Gazete-
de yayınlanması üzerine 9 gazete sahi-
bi (Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hür-
riyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni 
İstanbul, Yeni Sabah), yasayı protesto 

etmek için 3 gün süresince gazeteleri 
yayımlamama kararı alırlar.

10 Ocak 1961 sabahı, gazeteleri-
ni ellerine alan okuyucular, “Gazete-
mizi 3 Gün Kapatıyoruz” başlığıyla ve 
altında da dokuz gazete patronunun 
ortak bildirisi ile karşılaştılar.

Gazeteciler ise mesleki menfaatle-
rini korurken, mesleklerinin onurlarını 
da hiçe sayıyor olmamak için patron-
ların boykot amaçlı gazete çıkarmama 
girişimine karşılık birleşerek 3 gün sü-
reyle kendi gazetelerini çıkarırlar. 

Netice itibariyle, gazeteciler mes-
leki menfaatlerini ve haklarını koru-
mak için bir dik duruş sergilemişler 
ve en nihayetinde haklarını söke söke 
almayı başarmışlardır…

Yani ortada bir emek, bir çalışma, 
bir azim vardır. Buna istinaden 10 
Ocak tüm Türkiye’de Çalışan Gazete-
ciler Günü olarak anılıyor ve ‘bayram’ 
diye de dillendiriliyor…

Şunu peşinen söyleyelim, yılda bir 

defa da olsa gazetecilerin 
anılıyor, hatırlanıyor 
olması, bir tebrik mesajı 
her şeye yetiyor. 

Ama bu günleri de 
bir fırsat olarak değer-
lendirip mesleğimizin 
kronikleşmeye evrilen 
sorunlarına değinmekte 
fayda olduğunu düşünü-
yorum. 

Gazete, televizyon ve 
benzeri yayın organlarında çalışanla-
rın sigortası 212. maddeden yapılıyor. 
Bu da gecesi gündüzü olmayan, me-
sai nedir bilmeyen, bir yerde tehlike 
varsa tehlikeden kaçmayan, aksine o 
tehlikenin üstüne yürüyen, en olum-
suz şartların geliştiği alanda olan, baş-
kaları için yeri gelip canını tehlikeye 
atan, hayatın her anında her alanında 

bulunan gazetecilere yıp-
ranma indirimi getiriyor. 
Kazanımdan bahis de ge-
nel itibariyle budur yani…

Tabi biz bunun bir ka-
zanım olduğunu düşüne-
rek ‘yaşasın kazanmışız’ 
nidaları atıyoruz ama ba-
şımızdaki büyükler diyor 
ki, “Haftanın bir günü izin-
lisin, o günü yıpranmadan 
saymam. Yıllık iznin 15 ila 

45 gün arasında. Yıllık izne çıktığın-
da o günleri yıpranmadan saymam. 
Resmi tatil günlerini yıpranmadan 
saymam.”

Onu saymam, bunu saymam. Bir 
sonraki adımı uyuduğun saatleri yıp-
ranmadan saymam olur herhalde… 
Netice itibariyle yıllar önce tabir ye-
rindeyse bir grup meslektaşımızın tır-

naklarıyla kazıya kazıya aldığı haklar 
bugün ucundan kulağından derken 
yeniden alınıyor elimizden…

Sektörümüzün nur topu gibi ol-
masa da yeni diyebileceğimiz ve hatta 
‘yeni medya’ olarak da adlandırılan 
bir dalı daha var: İnternet mecrası… 
Başka bir değişle zamane gazetesi…

Medya sektöründe istihdam kapı-
larını yeniden aralayan bir alan olması-
na ve bugün hayatımızın vazgeçilmez 
bir parçası olmasına karşılık henüz 
resmi bir karşılığı olmayan internet 
mecrasının artık yasal bir zemine ka-
vuşturulması; bu yapılırken de önüne 
gelenin bir alan adı satın alıp internet 
haberciliğine başlamasını önleyerek 
niteliğin öncelenmesi gerekiyor.

Mesleğin icrasına ve idamesine 
yönelik sorunların çözümü için de 
ortak bir payda oluşturulması ve fikir 
birliği içerisinde hareket edilmesi ge-
rekiyor. Burada özellikle şuna dikkat 

çekmek istiyorum. Medyayı içinde 
bulunduğu sıkıntılı süreçten kurtar-
mak işi gazetecilerin işi değildir. Bu, 
medya patronlarının üzerinde düşü-
nüp tartışacakları bir konudur. Med-
ya patronlarının medyayı kurtarma 
operasyonlarına da derhal başlaması 
gerekir. 

Diğer taraftan gazeteciliğin de 
medya ile birlikte can çekiştiği aşi-
kardır. Gazetecilerin gazeteci olup 
olmadığına ekonomik gücü elinde 
bulunduranlar karar vermemeli, ga-
zetecilere bu yönde bir hüküm baskısı 
yapılmamalıdır. 

Tüm bunların birleşim noktası ise 
kutuplaşmaktan vazgeçmek, ortak so-
runların çözümü için ortak menfaatler 
doğrultusunda güç birliğine gitmektir. 
Bunu hem medya patronları, hem de 
gazeteciler yapabilmelidir. 

Aksi halde… 
Aksi halini düşünmek bile istemi-

yorum. 

‘ÇALIŞAN’ GAZETECİLER GÜNÜ

rasimatalay@konyayenigun.com
RASİM ATALAY

TÜKENMEZ KALEM

Haberleşme Cihazları, Saat, Gözlük Satışı ve Tamirciliği Odası’nın Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Lütfi Pınarcık güven tazeledi

Pınarcık’la yola devam!
Haberleşme Cihazları, Saat, Göz-

lük Satışı ve Tamirciliği Odası’nın 
Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Öğ-
retmenevi Konferans Salonu’nda ger-
çekleşen toplantıya Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay, Elektrikçiler 
Odası Başkanı Arif Yeşildaş, Berber-
ler Odası Başkanı Veli Baranok, İn-
şaatçılar Odası Başkanı Ali Yazar ve 
Minibüsçüler, Umum Servis Araçları 
Başkanı Muharrem Karabacak  ve 
çok sayıda üye katıldı. Genel kurulda 
önce 2014-2018 yılları arası faaliyet 
ve denetim raporu ile gelir gider tab-
losu açıklandı. Daha son Haberleşme 
Cihazları, Saat, Gözlük Satışı ve Ta-
mirciliği Odası mevcut Başkanı Lütfi 
Pınarcık ve Başkan Adayı Ali Gökcek 
olmak üzere 2 adayla sandık başına 
gidildi. Açıklanan sonuçlara göre ise 
134 oy ile Mevcut Başkan Lütfi Pınar-
cık güven tazeledi. Başkan Adayı Ali 
Göcek ise 80 oy aldı. Haberleşme Ci-
hazları, Saat, Gözlük Satışı ve Tamir-
ciliği Odası’nın Yönetim Kurulunda; 
Lütfi Pınarcık, Mehmet Coşkun, Mev-
lüt Baran, Abdullah Fidanlı, Mustafa 
Harmancı, Murat Sezer, Halil Gökka-
ya, Ahmet Ekşici, Ali Rıza Bahadur, 
Ramazan Kartal, Yusuf Sevi, İsmail 
Karaköy, Adnan Bayrak, Mehmet 
Soylu yer alıyor. 

GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA 
DEVAM EDECEĞİZ

Haberleşme Cihazları, Saat, Göz-
lük Satışı ve Tamirciliği Odası Başkanı 
Lütfi Pınarcık odanın isminin değiş-
mesinin ardından üye sayılarının art-
tığını dile getirerek güçlü bir şekilde 
yola çıktıklarını ifade etti. Pınarcık, 
bundan sonra da güçlü bir şekilde yola 
devam edeceklerini belirterek; “Oda-
mıza isim değişikliği yapmadan önce 
telefoncu kardeşlerimiz başka odalara 
kayıtlıydılar. Biz birçok güçlük içinde 
odamızın ismini değiştirdik. Telefon 
işi ile uğraşan kardeşlerimizin, oda-
mıza kayıtları ile odamızın üye sayısı 
artmıştır. Üye azlığından odamızın 
geliri yoktu. Hizmet vermekte de çok 
zorlandık. Odamızın ismini değiştire-
rek güçlü bir oda olmak için yola çık-

tık. Şükürler olsun ki bugün güzel bir 
katılımla genel kurul yapıyoruz. Yapı-
lan genel kurulumuz hepimize hayırlı 
ve uğurlu olsun. Odamıza kayıtlı; Te-
lefoncu üye sayısı 252, saatçi üye 48, 
gözlükçü üye 61, diğer sağlıkla ilgili 
üye sayısı ise 80’dir. Toplamda 441 
üyemiz bulunmaktadır” diye konuştu. 

YENİ YÖNETİMİMİZLE, SİZLERLE 
BİRLİKTE ODAMIZI YARINLARA 

GÖTÜRECEĞİZ
Yeni dönemde yeni yönetim oluş-

turduklarını belirten Başkan Pınarcık 
odayı üyelerin doğrultusuna yarınlara 
götüreceklerini sözlerine ekleyerek 
cümlelerini şu şekilde aktardı; “Yeni 
dönemde yönetim kurulumuza, sizle-

rin sevdiği, mesleğinde gayretli, oda-
mıza sahip çıkabilecek genç bir ekip 
kurduk. Bu ekipler çok güzel hizmet-
ler sunacağız. Odamızı sizlerin istek-
leri doğrultusunda, sizlerle yapılacak 
düzenli toplantılar ve istişarelerle 
yarınlara götüreceğiz. Yıllarca acın-
madan, sızlanmadan bu odayı bugün-
lere getirdik. Bu güzel ortamda güzel 
bir genel kurul yapıyoruz. Sizlerden 
ricam bizlere sahip çıkın. Genel ku-
rulumuzun hayırlara vesile olmasını 
dilerim”

TÜM YAZIŞMALARIN 
GEREĞİ YERİNE GETİRİLMİŞTİR
Geçmiş dönemde yapmış olduk-

ları faaliyetlerden bahseden Başkan 
Pınarcık, “Vergi dairesine ve sosyal 
güvenlik kurumuna borcumuz bu-
lunmamaktadır. Personele verilen 

maaşların hepsi zamanında öden-
miştir. Üyelerimizin odamızla ile ilgili 
olan işlemleri bakanlığın izniyle inter-
net sitesinden düzenli bir şekilde ya-
pılmaktadır. Odamıza gelen tüm ya-
zışmaların gereği zamanında yerine 
getirilmiştir. İlimizde bulunan çırak 
okullarına sınav komisyon görevlisi 
görevlendirmeleri zamanında yapıl-
mıştır. Odamızın muhasebe kayıtları 
muhasebe programında tutulmakta-
dır. Rahmete kavuşan üyelerimizin 
haberleri SMS sistemiyle anından 
üyelerimiz ile paylaşıldı. Hastaneler 
ile ilgili yapılan anlaşmalar üyelerimi-
ze mesaj yoluyla gönderilmiştir. Ra-
mazan ayında üyelerimiz ile birlikte 

iftar yemeğinde bir araya geldik. Tüm 
faaliyetlerde odamızın zararına bir 
yanlışta bulunmadık. Odamızı kurum 
yaptık, kurum yapmaya da çalıştık” 
dedi. 
KAZANÇLARIMIZ KÜRESEL GÜÇLERE 

EMANET EDİLİYOR
Önümüzdeki dönemde yapacak-

ları faaliyetlerden de bahseden Pınar-
cık, zor şartlarda kazanılan kazançla-
rın küresel güçlere teslim edildiğini 
vurguladı. Bunun içinde bakanlığa 
müracaat edeceklerinin altını çizen 
Pınarcık, ifadelerine şu şekilde yer 
verdi; “Odamıza kayıtlı tüm üyele-
rimizin yarınlarına sahip çıkabilmek 
amacıyla çalışmalarımız sürecek. 
Haksız rekabet unsurlarının ve zincir 
mağazaların çokluğundan hepimiz 
etkileniyoruz. Sermayenin güçlü ol-
duğu zincir mağazalardan kurtulmak 
için devletimizin bizlere sahip çıkması 
kesinlikle önemlidir. Maliyetlerimizi 
düşürecek, Pazar paylarımızı artıra-
cak girişimleri beraberce başaracağız. 
Kayıt dışı çalışanlar ile mücadelemiz 
devam edecek. Teknolojide dışa ba-
ğımlıyız. Zor şartlarda kazanılan ka-
zançlarımız tamamen küresel güçle-
rin eline teslim edilmektedir. Bununla 
ilgili bakanlığımıza gerekli girişimler-
de bulunmaya devam edeceğiz. Üye-
lerimizin KOSGEP desteklerinden 
daha çok yararlanması için çalışma-
larımız sürecek. Kayıt dışı esnaflardan 
dolayı sorun yaşayan üyelerimizin 
haklarını takip edeceğiz. Gerekli gö-
rüldüğü takdirde üyelerimize fiyat 
listesi çıkartacağız. Halk eğitim mer-
kezleri ve üniversitelerimizde eğitim 
çalışmaları gerçekleşecek. Odamıza 
günümüzün şartlarına uygun bir şe-
kilde web sitesinin hizmete girmesi 
sağlanacaktır. Odamızın üyelerinin 
kaynaşması amacıyla sosyal etkinlik-
ler üzerinde duracağız. Yurtiçi fuarla-
ra katılım sağlanacaktır”

Toplantının ardından ise Oda’ya 
emekleri olan ve sektörde başarılı 
olan esnaflara oda başkanları tarafın-
dan plaketleri takdim edildi.  
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Haberleşme Cihazları, Saat, Gözlük 
Satışı ve Tamirciliği Odası Başkanı 

Lütfi Pınarcık



Beyşehir Belediyesi’nde memur-
ları kapsayan 15 aylık toplu iş sözleş-
mesi imzalandı.

Başkanlık makamında gerçek-
leştirilen imza törenine Beyşehir Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun, Bem-
Bir-Sen Konya Şube Başkanı Sait 

Kozoğlu, Bem-Bir-Sen Beyşehir İlçe 
Başkanı Osman Zengin ve sendika 
temsilcileri katıldı. Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıkla-
mada sendika ile yapılan görüşmeler 
sonucunda 62 kişinin sözleşmesinin 
imzalandığını belirterek; “Belediye-

mizin imkanları doğrultusunda en 
uygun şartlarda anlaşma sağlandı. 
İmzaladığımız anlaşmanın memur 
arkadaşlarımıza ve belediyemize ha-
yırlı olmasını diliyorum” dedi.  

Bem-Bir-Sen Konya Şube Başka-
nı Sait Kozoğlu’da belediye başkanı 

Özaltun ile birlikte memurlar için el-
lerinden gelen iyileştirmeyi yaptıkla-
rını belirterek; “Desteklerinden dolayı 
belediye başkanımız Murat Özaltun 
Bey’e teşekkür ederiz. Sözleşmemi-
zin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” 
dedi.

Şehit aileleri ve gazilere TOKİ müjdesi

Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Türkiye Harp Malülü Gazi-
ler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Beyşehir temsilciliği üyeleri ile Bey-
şehir Belediyesi Taş Köprü Aile Çay 
Bahçesi Sosyal Tesisi’nde bir araya 
geldi.  Beyşehir Belediyesi Taş Köp-
rü Aile Çay Bahçesi sosyal tesisinde 
gerçekleştirilen toplantıya Beyşehir 
Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK 
Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa 
Şenol Türkiye Harp Malülü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bey-
şehir İlçe Temsilcisi Rasık Can, der-
nek üyeleri ve Beyşehir Belediyespor 
yöneticileri ile Beyşehir Belediyespor-
lu futbolcular katıldı. 2018 yılının ilk 
toplantısını gerçekleştirdiklerini be-
lirten Türkiye Harp Malülü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ilçe 
temsilcisi Rasık Can, toplantıya katı-
lan ilçe kaymakamı Yusuf Özdemir’e, 
Belediye Başkanı Murat Özaltun’a, 
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol’a 

katılımlarından ve derneğe verdikleri 
desteklerden dolayı herkese teşekkür 
etti. 

Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özlatun, Beyşehir’e yapılması plan-
lanan 3. etap TOKİ’de ilk olarak şehit 
aileleri ve gazilerin öncelikli olacağı-
nın müjdesini verdi. Özaltun yaptığı 
konuşmada Beyşehir Belediyesporlu 
futbolcuların katılımıyla güzel bir ye-
mek olacağını düşünerek böyle bir 
yemek organize ettiklerini belirterek; 
“Nasıl futbolda Beyşehir Belediyespo-
ru’muzun yanındaysak diğer kanatta 
şehit ve gazi yakınlarımızın istek ve 
talepleri de bizim için çok önemli. 
Dernek Başkanımız Rasık Bey bize 
Pazar günü toplantı yapacaklarını söy-
ledi ve bizde sizlere hasbihal etmek 
için toplantıya katılalım istedik. Der-
nekten gelen talep üzerine biz TOKİ 
yetkilileri ile görüştük. Onlar dediler 
ki siz şehit gazi yakınlarından talepleri 
alın imzaları ile birlikte, belediye ola-
rak bize müracaat edin. Yapılacak en 

önce ki TOKİ girişiminde yani şu an 
önümüzde en erken gözüken 3. etap 
TOKİ olarak gözüküyor. Dolayısıyla 
3. etap TOKİ müracaatları alırken siz 
müracaat eden şehit ve gazi ailelerine 
öncelik verileceğinin müjdesini şim-
diden vermek isterim” dedi.

İlçe Kaymakamı Yusuf Özde-
mir’de böyle bir toplantıya katılmak-
tan mutluluk ve onur duyduğunu 
belirterek ; “ Yüce dinimiz hem şe-
hitlerin hemde gazilerin hem Allah’ın 
övgüsünü hemde Peygamber efendi-
mizin sevgisini kazanan bahtiyar in-
sanlardır. Yani dinen şehitlik ve gazi-
lik yüksek bir makamdır. Anadolu’da 
her evin kutsi hatırasında mutlaka bir 
şehit ve gazimiz bulunmaktadır. 

Bu böyle olduğunda bütün şehit 
aileleri ve gazilerimizle iç içe yaşa-
maktayız. İşte Anadolu’da şehitlik 
ve gazilik sanki nesilden nesile akta-
rılan bir madalya gibidir. Tarihimizin 
her döneminde ister Osmanlı’dan 
önce ister Osmanlı döneminde is-

ter Cumhuriyetimizin kuruluşunda 
veya cumhuriyetimizin kuruluşun-
dan günümüze gelinceye kadar bu 
vatan uğruna birçok şehit ve gazimiz 
olmuştur. Bu toplantı münasebetiy-
le aziz vatanımız uğruna şehit olan 
bütün şehitlerimize Allah’tan rah-
met bütün gazilerimize de şükran ve 
minnetlerimizi arz ediyorum. Değerli 
şehit yakınları Türk milleti şehitleri ve 
şehitliği benimsemiştir. Öyle ki şehit 
haberi ilk geldiğinde ana ve babaya 
haber verildiğinde ana babanın ilk 
sözü ‘Vatan sağ olsun’dur. Bu top-
lantıyı düzenleyen dernek başkanı 
Rasık Bey’e ve az önce belirtildiği gibi 
derneğimize en büyük desteği başka-
nımıza ve derneğimize destek veren 
herkese şükranlarımızı arz ediyorum” 
dedi.

Toplantı sonunda ahirete göç et-
miş şehitler anısında Kur’an-ı Kerim 
okundu ve çıkışta Beyşehir Belediye-
sinin hazırlamış olduğu 2018 yılı tak-
vimi verildi.

Beyşehir Belediyesi’nden
drenaj temizlik çalışmaları

Beyşehir Belediyesi yeşil
alan ve parkları temizliyor

Mahallelerin yol bakım 
çalışmaları devam ediyor

Beyşehir Belediyesi ekipleri ta-
rafından ilçe merkezindeki yağmur 
suyu drenaj hatları temizlik çalışma-
ları devam ediyor.  Beyşehir Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler, mevsim itibariyle yağacak 
olan yağmur sonrası herhangi bir 
tıkanıklığın yaşanmaması için dre-
naj temizlik ve bakım çalışmaları 
yürütüyor. Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun Beyşehir’in her 
geçen nüfusunun arttığını ve buna 
bağlı olarak inşaatların yapıldığını 
belirterek; “Yaz aylarında inşaat ça-

lışmaları ile toprak ve hafriyat atık-
ları yağmur yağışı ile birlikte drenaj 
hatlarında tıkanıklığına neden olu-
yor. Buna bağlı olarak bazı cadde-
lerimizde su birikintileri meydana 
geliyor. 

Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı 
ekiplerimiz bu tür aksaklıkların ya-
şanmaması için su gider hatları ve 
drenaj hatlarında temizlik çalışma-
larını yürütüyor. Ayrıca yeni yapılan 
yollarımızda da drenajlarda tamir ve 
bakım çalışmaları devam ediyor” 
dedi.

Beyşehir Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü tarafından 
vatandaşların yoğun olarak kullan-
dığı yeşil alan ve parklarda temizlik 
çalışmaları devam ediyor. Beyşehir 
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü tarafından yapılan açıklamada, 
geçtiğimiz haftalarda yağan karın 
kalkmasının ardından vatandaş-
ların yoğun olarak kullandığı yeşil 
alan ve parklarda Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’ne destek olarak temiz-
lik çalışması yürütüldüğü belirtildi. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun konu ile ilgili yaptığı açıkla-

mada ekiplerin temizlik işlerine ara 
vermeden devam ettiğini belirterek; 
“Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 
bağlı ekiplerimiz vatandaşlarımızın 
hafta sonu akın ettiği Vuslat Park’ta 
ve mahallelerde bulunan yeşil alan 
ve parklarda temizlik çalışmalarını 
yürütüyor. 

Ayrıca parklarda gördükleri ek-
siklikleri gidererek her hangi bir 
olumsuzluk yaşanmaması için çev-
re düzenleme ve onarım işlerini de 
gerçekleştiriyorlar. Bahar aylarında 
da çim ekerek bu alanları yaza ha-
zırlayacağız inşallah” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, henüz tamamlan-
mamış dış mahalle yollarının kış 
aylarının gelmesi ile birlikte çamur 
olmaması için Fen İşleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekiplerin çalışmalarının 
devam ettiğini belirtti. 

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Beyşe-
hir’in 67 mahallesinde, 120 km’lik 
alanda çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor.  

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekiplerin yağmur ve kar yağı-

şından dolayı vatandaşların mağdur 
olmaması için hummalı bir çalışma 
yürüttüğünü belirterek; “Göreve 
geldiğimizde 5 yıllık süre içerisin-
de bütün mahallelerimizin yolunu 
yapacağımızın sözünü verdik. Sö-
zümüzü yerine getirmek için ekip-
lerimiz büyük bir gayretle çalışmaya 
devam ediyor ve yollarımızın büyük 
çoğunluğu bitmiş durumda. Bu se-
zonda yetişmeyen mahallelerimiz-
de geçici çözüm olarak çamur olan 
yollara dolgu malzemesi sererek va-
tandaşlarımızın mağdur olmaması-
nı sağlıyoruz” dedi.

Beyşehir Belediyesi’nde Toplu Sözleşme İmzalandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle gazetecilerin gününü kutlayan Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, “Gazetecilik, kamuoyuna doğru ve tarafsız bilgi akışını sağlayan saygın mesleklerden birisidir” dedi

‘Gazetecilik saygın 
mesleklerden birisi’

Beyşehir Belediye baş-
kanı Murat Özaltun 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
günü münasebetiyle ga-
zetecilerin gününü kutla-
yan bir mesaj yayınladı. 
Özaltun mesajında, gaze-
tecilik mesleğinin fedakar-
lık gerektiren bir meslek 
olduğunu belirtti. Basının, 
toplumun aydınlanmasın-
da ve gerçeklerin öğrenil-
mesinde önemli bir role 
sahip olduğunu ifade eden 
Başkan Özaltun; “Gazete-
cilik, kamuoyuna doğru ve 
tarafsız bilgi akışını sağla-
yan saygın mesleklerden 
birisidir. Demokrasinin ol-
mazsa olmaz olgularından 
birisi olan basın, aynı za-
manda kamu menfaatle-
rini de göz önünde bulun-

durarak görevini yerine 
getirmektedir. Kurumlarla 
bireyler arasındaki veri 
akışını sağlayarak demok-
rasinin korunması için 
önemli bir görev de üst-
lenmektedirler. Gazeteci-
lerimiz, toplumdan gelen 
istekleri yansıtarak, kamu-
oyu duyarlılığının artma-
sını sağlayan, düşünce ve 
ifade özgürlüğünün en et-
kili temsilcileri konumun-
dadırlar. Çalışma şartla-
rındaki zorluklara rağmen,  
görevlerini tarafsız, objek-
tif ve basın ahlâk kuralları-
na bağlı bir şekilde yerine 
getiren ulusal ve yerel ba-
sınımızın ‘10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü teb-
rik ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum” dedi. 
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Silahlı saldırıda öldü,
3 hastaya umut oldu

Ereğli’de, 4 kişinin öldürüldüğü 
silahlı saldırıda yaralandıktan son-
ra kaldırıldığı hastanede hayatını 
kaybeden Müslüm Gök’ün organ-
ları, nakil bekleyen 3 hastaya umut 
oldu.

Tedavi gördüğü hastanede be-
yin ölümü gerçekleşen Müslüm 
Gök’ün karaciğer ve böbrekleri, ai-
lesi tarafından bağışlandı. Gök’ten 
alınan böbreklerden biri Konya’da 
8 yıldır nakil bekleyen Kezban Ulu-
soy’a (37) bağışlanırken, karaciğer 
ve diğer böbrek de Antalya’ya gön-
derildi.

Ulusoy, geçirdiği operasyonun 
ardından gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, naklin gerçekleştiğine inana-
madığını söyledi. Gözyaşlarına ha-
kim olamayan Ulusoy, “Ben 8 yıldır 
bu anı bekliyordum. Şu anda şokta-
yım. Rabbim bize de güldü. Allah 
herkesin yüzünü güldürsün” dedi. 
Hastanın ablası Elmas Boynueğri de 
(41) Ulusoy’un 8 yıldır diyalize girdi-
ğini aktardı.

Kardeşinin bir böbreğinin do-
ğuştan olmadığını belirten Boynu-

eğri, “Buraya geleli 6 ay oldu. Şu an 
çok mutluyuz. Böbreğini bağışlayan 
aileye başsağlığı diliyoruz. Biz sevin-
dik onlar üzüldü. Allah onlara da sa-
bır versin.” şeklinde konuştu.

Operasyonun gerçekleştirildiği 
Başkent Üniversitesi Konya Hasta-
nesi Başhekimi Doç. Dr. Emin Türk 
ise organları bağışlanan Gök’ün ya-
kınlarına başsağlığı diledi.

Ailenin erdemli bir davranış 
gösterdiğini vurgulayan Türk, şun-
ları kaydetti:

“Organların bağışlanacağı ha-
berini alınca gece yarısından sonra 
çalışmalarımızı yaptık. Böbrekler-
den birini burada 8 yıldır nakil bek-
leyen bayan hastamıza naklettik. 
Diğer böbrek ve karaciğer de Antal-
ya’ya gönderildi, orada organ bekle-
yen hastalara nakledilecek. Ayrıca 
bu nakil, hastanemizde 2018 yılının 
ilk nakli oldu.”

Türk, bir vatandaşın hayatını 
kaybettiğini fakat, bağışlanan or-
ganlar sayesinde 3 kişinin hastalık-
larından kurtulacağını belirtti.
n AA

Doktorların çocuk önermemesine rağmen hamile kalan ve 13 yıldır kalp sorunları yaşayan 24 
yaşındaki kadın çocuğunu dünyaya getirdikten hemen sonra üçüncü kalp ameliyatını oldu

Bebeğini dünyaya getirdi,
3. kalp ameliyatını oldu

 Niğde’de yaşayan Mahmut Ak-
demir ve Tuğçe Akdemir 2,5 yıl önce 
dünya evine girdi. Tuğçe Akdemir’in 
kalp rahatsızlığından dolayı doktorlar 
genç kadına çocuk sahibi olmaması 
gerektiğini söyledi. Ancak genç çift 
bundan yaklaşık 10 ay önce Tuğçe 
Akdemir’in çocuk beklediğini öğren-
di. Bunun üzerine Tuğçe Akdemir 
kalp rahatsızlığı için kullandığı ilaç-
larını bırakarak çocuğunu dünyaya 
getirmeye karar verdi. Bu süre zarfı 
içerisinde anne Tuğçe Akdemir, bir 
süredir olan nefes darlığı 38’nci hafta-
dan sonra artarak devam edince önce 
Niğde’de bulunan özel bir hastaneye 
daha sonra ise Niğde Eğitim Araştır-
ma Hastanesine başvurdu. Daha son-
ra ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Hastanesine gelen Tuğçe Akdemir 
burada yapılan tetkiklerin ardından 
ameliyata alındı. 

ÇOCUĞUNA ZARAR GELMESİN DİYE 
İLAÇLARINI KULLANMAMIŞ

Yapılan ameliyat ve hastanın sağ-
lık durumu ile ilgili bilgi veren Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Da-
mar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Büyükateş, ameli-
yatta hem annenin hem de bebeğin 
yaşamasının olağan dışı olarak nite-
lendirilebilecek bir durum olduğunu 
söyledi. Prof. Dr. Mustafa Büyükateş, 
“Hastamız Tuğçe Akdemir, 24 ya-
şında bayan hasta, Niğde’de yaşıyor. 
Hastamız 11 yaşında, Kayseri’de ASD 
dediğimiz kalpteki delikten dolayı 
açık kalp ameliyatı geçirmiş. Bundan 
3 yıl sonra, 14 yaşında, aynı mer-
kezde kalbinde saptanan ciddi mit-
ral kapak yetmezliği nedeniyle ikinci 
kez kalp ameliyatı geçirmiş ve mitral 
kapak mekanik kalp kapağı ile değiş-
tirilmiş. Mekanik kalp kapağı takılan 
hastalar coumadin dediğimiz bir kan 
sulandırıcı ilacı ömür boyu kullanmak 
zorundadır. Hastamız da normalde 
coumadini düzenli kullanan bir has-
ta. Coumadin ilacı anne karnındaki 
bebeğe teratojenik (doğumsal ano-
malilere yol açan) etkileri olduğundan 
dolayı coumadin kullanan hastaların 
hamile kalmaları önerilmez. Has-
tamız 2,5 sene önce evlenmiş. Eşi 
de evlenirken eşinin yapay kalp ka-
pakçığına sahip olduğunu ve çocuk 
yapmamaları gerektiğini biliyormuş. 
Fakat çocuk sahibi olma isteği ağır 
basınca hastamız, tamamen bilerek 
ve kendi isteği ile coumadini kesmiş. 
Bu dönemde başka herhangi bir kan 
sulandırıcı ilaç da kullanmamış. İlacı 
bıraktıktan sonra gebe kalmış. Gebe-
lik boyunca herhangi bir doktor kont-
rolüne gitmemiş. Gebeliği boyunca 
coumadin veya başka bir kan sulan-
dırıcı ilaç almamış” dedi.

ÖNCE BEBEK SEZARYENLE ALINIP 
ARDINDAN KALP AMELİYATI YAPILDI

Kardiyoloji-kalp damar cerrahi-
si-kadın doğum bölümlerinin acil 
şartlarda ortak bir karar aldığını ifade 
eden Prof. Dr. Mustafa Büyükateş, 
“Hastanın içinde olduğu ağır tablo 
nedeniyle annenin ve bebeğin kaybe-
dilmesinin an meselesi olması nede-
niyle hastanın çok acil olarak ameliyat 
edilmesine karar verildi. Hasta ciddi 
solunum sıkıntısı ve ağır akciğer öde-
mi tablosu ile kalp damar cerrahisi 
ameliyathanesine çok acil olarak alın-
dı. Hasta uyutulduktan sonra kadın 
doğum ekibi sezaryenle çocuğu aldı. 
Çocuk sağlıklı olarak, herhangi bir 
problemi olmaksızın dünyaya geldi. 
Çocuk çıkartılınca kalp ve damar cer-
rahisi ekibi ameliyata başladı. Hasta-
nın daha önce 2 kez geçirmiş olduğu 
kalp ameliyatı nedeniyle kalbi göğüs 
duvarına ileri derecede yapışıktı. Has-
ta üçüncü kez açık kalp ameliyatına 
alındığı için hastanın göğsünün açıl-
ma esnasında kalbin yırtılma riski çok 
yüksekti. Bu nedenle bu tür hastaların 
açılması ciddi bir deneyim ve tecrübe 
gerektirmektedir. Çok titiz ve dikkatli 
bir çalışma ile kalp göğüs duvarından 
serbestlendi. Daha sonra kalp akciğer 
makinesine bağlanan hastanın kalbi 
durduruldu” ifadelerini kullandı.

Mitral kalp kapağının eski ve yeni 
pıhtılarla ileri derecede tıkandığını 
belirten Prof. Dr. Mustafa Büyüka-
teş, “Sol kulakçıktan sol karıncığa kan 
geçişi imkansız hale gelmişti. Görü-

len bu manzara karşısında hayrete 
düşüldü. Çünkü tamamen tıkanmış 
olan bu kapaktan annenin ve bebeğin 
yaşaması için gerekli olan kanın nasıl 
geçtiği tıbben izah edilemez boyuttay-
dı. Tamamen tıkanmış ve fonksiyon 
göremez hale gelmiş bu kapağa rağ-
men annenin ve bebeğinin yaşaması 
tıbben oldukça sıradışı bir durumdu. 
Kapağı tamamen tıkamış olan bu pıh-
tılardan bir parçanın kopup beyne ve 
diğer vücut organlarına gitmemesi de 
ayrıyeten şaşılacak bir durumdu. Eski 
kapak ve üzerindeki pıhtılar tama-
men çıkartılarak kalbin içi temizlendi. 
Yerine yeni bir mekanik kalp kapağı 
takıldı. Ameliyat boyunca annenin 
hayatını tehdit eden metabolik tablo-
sundaki bozukluklar dikkatli bir şekil-
de takip edilerek giderildi. Hastanın 
her iki akciğer boşluğundan yaklaşık 
3 litre civarında kalp yetmezliğine 
bağlı olarak birikmiş olan sıvı boşal-
tıldı. Hastanın durumundaki ciddiyet 
nedeniyle ameliyat ekibi zamanla ya-
rıştı ve olabilecek en kısa sürede ope-
rasyonu tamamladı. Gece boyunca 
süren ameliyatın ardından hasta sa-
bahleyin yoğun bakıma alındı. Ancak 
hastanın ameliyat sonrası kritik süre-
cinin tamamlanması için hasta 2 gün 
boyunca kalp damar cerrahisi yoğun 
bakımda yakın bir takip ile uyutuldu 
ve solunum cihazında tutuldu” dedi.

“ANNENİN VE BEBEĞİN YAŞAMASI 
SON DERECE NADİR BİR DURUMDUR”

Prof. Dr. Mustafa Büyükateş, 
“Ameliyat ve sonrasında tüm vücutta 

birikmiş olan yaklaşık 13 litre ödem 
sıvısı vücuttan uzaklaştırılmış oldu. 
Bütün bu medikasyonlar neticesinde 
hemodinamik olarak stabil hale gelen 
ve metabolizması toparlayan hasta 2 
gün sonra solunum cihazından ayrıl-
dı. 13 gün yoğun bakımda tedavisine 
devam edildi. Hastanın durumunun 
tamamen stabilize olmasıyla hasta 
servis takibine alındı. Servis takibinde 
de stabil seyreden hastamızın şifa ile 
taburcu olmasıplanlanmaktadır. Sağ-
lığına kavuşan hastamızın hem ken-
disi hem de bebeği taburcu olacakları 
günü sabırsızlıkla bekliyor. Sonuç 
olarak; mekanik kalp kapağı bulu-
nan hastanın hamile kalması normal 
şartlarda tıbben önerilmemektedir. 
Bu tip hastalar eğer mutlaka hami-
le kalmak istiyorsa kesinlikle yakın 
doktor takibinde olmalıdır. Kalbine 
metal kalp kapağı takılan bir bayanın 
hamile kalması ve ilaçlarını keserek 
hamileliği boyunca hiç ilaç almayarak 
herhangi bir hekim kontrolüne git-
memesi neticesinde mitral kalp kapa-
ğının hayatla bağdaşmayacak şekilde 
hamileliği boyunca organize pıhtı ile 
tamamen tıkanması neticesinde an-
nenin ve bebeğinin hayatta kalması 
tıbben izah edilmekte güçlük çekile-
cek bir tablodur. Annenin ve bebeğin 
hayatını ciddi şekilde tehdit eden bir 
klinik tablo ile çok acil olarak ameli-
yata alınması ve başarılı operasyon 
neticesinde annenin ve bebeğin yaşa-
ması son derece nadir bir durumdur. 
Hastamız, dünyada bu kadar ağır bir 
tablo ile ameliyata alınan ve başarılı 
bir operasyon ile hem annenin hem 
de bebeğin yaşadığı çok nadir bir va-
kadır” dedi.

Geçirdiği ameliyat sonrası ko-
nuşmakta güçlük çeken 24 yaşında-
ki ev hanımı anne Tuğçe Akdemir 
de, “Sadece bebek çok istiyordum” 
dedi. Kasaplık yapan 26 yaşındaki 
baba Mahmut Akdemir ise, “Bebeği 
çok istiyordu. Olacak şeyleri bekliyor-
duk gibi bir şeydi. Son zamanlar artık 
iyice korkmuştuk. Birbirimizle konu-
şuyorduk bir sıkıntı olmasın doktora 
gidelim, bir şey olur filan... Eşim de 
‘Allah’a sığınıyorum’ diyordu sürekli, 
‘İnşallah bir şey olmaz’ diyordu. En 
son safhaya geldiğimizde Niğde’de 
birkaç hastaneye gittik onlar müda-
hale edemedi. Buraya sevk ettiler 
Konya’ya, Mustafa hoca ve ekibi mü-
dahale etti. Zamanla yarıştılar resmen 
o gün ben de buradaydım çok iyi şey-
ler oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tuğçe Akdemir ve 
Mahmut Akdemir çifti dünyaya ge-
len kız çocuklarına Yüsra Nur ismini 
koydu.
n HABER MERKEZİ

Metrelerce yüksekte bir ağacın dalına takı-
larak ayağı kırılan yaralı kuş, itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı. Olay, saat 10.30 sıra-
larında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi 
Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Metrelerce yükseklikteki bir ağacın dalına 
ayağı takılan sığırcık kuşunun acı acı ötme-
sini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye 
bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Konya 
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sepetli 
araçla yukarıya çıkarak yaralı sığırcık kuşunu 
takıldığı daldan dikkatli bir şekilde kurtardı. 
Yaralı kuş tedavisi yapıldıktan sonra yeniden 
doğaya bırakılacak. n İHA

Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yara-
landı. Kaza, saat 15.20 sıralarında Ankara 
Caddesi Adana Çevre Yolu Köprülü Kavşağı 
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Marangozlar Alt Geçidi istikametine 
seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 42 BR 
146 plakalı otomobil ile aynı istikamete sey-
reden Halil İbrahim E. idaresindeki plakasız 
triportör çarpıştı. Kazada triportör sürücüsü 
yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans-
la Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde 
inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Yaralı kuşu
itfaiye kurtardı

3 tekerlekli kaza 
yaptı, 1 yaralı 

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlü-
ğünce yaban hayvanlarını tespit ve kayıt altına alma çalışma-
ları kapsamında kurulan fotokapan bozayı ile 3 aylık yavrusu-
nu görüntüledi.  Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman’da 
da ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışması 
yapıldı. Uzmanların yürüttüğü çalışmalar 2 yıl sürdü. Kara-
man’daki büyük memeli yaban hayvanlarını tespit etmek 
ve kayıt altına almak için yürütülen çalışmalar çerçevesinde 
merkeze bağlı Akçaalan Köyünde dağlık alana fotokapan ku-
ruldu. Fotokapana gece yarısı yaklaşık 3 aylık yavrusuyla git-
mekte olan bir bozayı takıldı. Fotokapana yakalanan boz ayı-

nın Toros dağlarının belli bölgelerinde yaşadığı ve sayılarının 
5 ila 10 arasında olduğu öğrenildi. Uzman ekip, Karaman’ın 
dağlarını 50 gün boyunca gece gündüz karış karış gezdi. 
Ekip, bozayı dışında beş büyük memeli yaban hayvanını daha 
belirledi. Ekip, Karaman merkeze bağlı Karadağ’da Anadolu 
yaban koyunu, Ermenek ilçesine bağlı Çamlıca köyünde ya-
ban keçisi, merkeze bağlı Ardıçkaya köyünde yaban kedisi ile 
kızıl tilki ve son olarak Ermenek ilçesine bağlı Yerbağ köyün-
de vaşak, görüntüleyerek kayıt altına aldı. Vaşak’ın da bozayı 
gibi sayısının az olduğu belirtildi.
n AA

Fotokapan bozayı ile yavrusunu görüntüledi
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Bozkır Belediyesi araç 
filosunu genişletiyor

Bozkır Belediyesi, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığından hibe olarak 
aldığı iş makinesiyle birlikte araç 
filosunu güçlendirmeye devam edi-
yor. Ocak ayı meclis toplantısı son-
rasında hibe alınan iş makinesini 
inceleyen Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün ve beraberindeki mec-
lis üyeleri Hibe alınan iş makinesi-
nin ilk çalıştırmasını yaparak, ma-
kinenin Bozkır Belediyesine ve tüm 
Bozkırlılara hayırlı olmasını dilediler.  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
hibe olarak alınan iş makinesiyle bir-
likte 2014 yılından bu yana Bozkır’a 
araç filosuna kazandırdıkları araç 
sayısının 8 olduğunu vurgulayan 
Başkan Gün, araç filosunun her ge-
çen gün daha da genişleyerek güç-
lendiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına teşekkür eden Başkan 
Gün, açıklamalarında şu ifadelere 
yer verdi, “Bozkır Belediyesinin araç 
filosuna hibe olarak kazandırdığımız 
yeni iş makinemizle birlikte filomu-
za 8 araç kazandırdık. Daha önce 
1 greyder, 2 çöp kamyonu, 2 adet 
kamyon, 1 adet vidanjör ve 1 adet 

de iş makinesi kazandırmıştık. Bu 
iş makinemizle birlikte Bozkır’a ka-
zandırdığımız araç sayısı 8’e ulaştı. 
Bozkır’ımızın özellikle çetin kış şart-
larında çok ihtiyacı olan bu iş maki-
nesini Bozkır’ımıza kazandıran Çev-
re ve Şehircilik Bakanımız Mehmet 
Özhaseki’ye, Meram Belediye Baş-
kanlığı döneminde Meclis Üyesi ola-
rak birlikte çalıştığımız ve şuan Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcımız olan Refik Tuzcuoğ-
lu’na tüm Bozkırlı hemşehrilerimiz 
adına teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi.  Makinenin teknik özelliklerine 
de değinen Başkan Gün, “Makine-
miz 120 beygir gücünde ve belden 
kırmalı bir makinedir. Piyasa değeri 
ortalama 500 bin Türk Lirası olan 
bu makinemiz, özellikle çoğu ma-
hallelerimizde dar yollarda belden 
kırmalı olması özelliğiyle birçok 
işimizi rahatlıkla görecek. Hibe ola-
rak Bozkır’ımıza kazandırdığımız iş 
makinesinin Bozkır’ımıza tekrardan 
hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.    n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, 2004-2017 yılları hizmet dönemi içerisinde 91 Milyon TL 
kamulaştırma harcaması gerçekleştirerek Karatay’ın çehresini değiştirmeye devam ediyor

13 yılda büyük değişim!
Karatay’a daha modern bir yapı 

kazandırmaya yönelik çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Karatay Belediyesi 
kamulaştırma çalışmalarında rekor 
seviyeye ulaştı. Karatay Belediye-
si 2004-2017 yılları hizmet dönemi 
içerisinde 91 Milyon TL kamulaştır-
ma harcaması gerçekleştirerek Kara-
tay’ın çehresini değiştirmeye devam 
ediyor. 

Karatay’da gerçekleştirilen kamu-
laştırma çalışmaları hakkında bir açık-
lama yapan Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Halkın beklentileri 
ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet 
veren Karatay Belediyesi’nin bir ta-
raftan ilçe halkının daha modern ve 
ferah bir Karatay’da yaşaması için 
kamulaştırma işlemlerine yönelik 
satın alma veya trampa ile vatandaşı 
mağdur etmeden imar uygulamala-
rı gerçekleştirilirken, diğer taraftan 
da toplu konut ve kentsel dönüşüm 
projelerini hayata geçirdiğini belirtti. 
Karatay Belediyesince kamulaştırma 
mülk sahipleri ile bire bir görüşüle-
rek, hak sahiplerinin evinden en kü-
çük müştemilatlarına kadar rızaları 
doğrultusunda kamulaştırma çalış-
maları yapıldığının altını çizdi.
“KARATAY’A 14 YILDA 13.664 DAİRE 

KAZANDIRARAK ÖZEL SEKTÖR 
İÇİN BİR IŞIK YAKTIK”

Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, göreve geldiği 2004 yı-
lından itibaren gerçekleştirdikleri top-
lu konut hamleleri ile ilçeye 13.644 
daire kazandırdıklarını belirtti.  Ka-
ratay Belediyesi öncülüğünde 1993-
2004 yılları arasında gerçekleştirilmiş 
6.356 daire olduğunu hatırlatan Baş-
kan Hançerli aynı dönemde kurulan 

15 yapı kooperatifi bulunduğunu dile 
getirerek: 2004-2017 yılları arasında 
24 toplu konut projesini hayata geçi-
rerek Karatay’ın hizmetine sundukla-
rını ifade etti.

Başkan Hançerli, “Karatay Bele-
diyesi olarak ilçeye kazandırdığımız 
toplam 20.000 dairenin 13.664 adeti 

2004-2017 yılları arasında gerçek-
leşti. Hemşerilerimizin, Konya’nın 
merkezinde yer almasına rağmen bir 
çöküntü alanı görünümünde olan ev-
lerden kurtulup; modern mimari ile 
inşa edilmiş evlerde ikamet etmeleri 
en büyük hedefimizdir” dedi. “Bütün 
hemşerilerimize toplu konut hamle-
lerimizde gösterdiği yoğun ilgi ve ver-
dikleri destek için çok teşekkür ediyo-
rum” diyen Başkan Hançerli, kentsel 
dönüşümün Konya’nın vitrini olan 
Karatay’ı yapılaşma alanında daha 
da büyük bir marka ilçe yapmak için 
çok önemli olduğunu belirtti. Başkan 
Hançerli, gerçekleştirilen toplu ko-
nut çalışmaları ile bölgenin gelişmesi 
noktasında bir ivme kazandırdıklarını 
söyledi. 

 “KARATAY’DA MİMARİ 
YEŞİLLE İÇ İÇE GELİŞİYOR”

Karatay’ı yeşillendirme çalışmala-
rında büyük mesafe kat eden Karatay 
Belediyesi; park, bahçe uygulaması 
ve ağaçlandırmalarla kişi başına dü-
şen yeşil açık alan oranını ciddi oran-
da arttırdı. 

2004 yılı öncesinde 752.750 m2 
olan yeşil alan miktarı 2004 yılında 
başlatılan yeşillendirme çalışmala-
rıyla 4.496.480 m²’ye çıkarıldı. Buna 
göre yeşil alan oranı 7 kattan fazla ar-
tış gösterdi.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli



10 OCAK 20188 HABER - İLAN

AK Parti Beyşehir İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Sert 
ve gençlik kolları üyeleri şehit polis ve 
asker ailelerini evlerinde ziyaret etti. 
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ha-
san Hüseyin Sert yaptığı yazılı açıkla-
mada, AK Parti Gençlik Kolları Sosyal 
Politikalar Birimi’nin hazırladığı proje 
kapsamında 81 ilde şehit aileleri ziya-
ret programları yapıldığını belirtti.

Bu programlar kapsamında, Kon-
ya merkez ve 31 ilçesinde de bu  ziya-
retlerin düzenlendiğini belirten Sert, 
şunları kaydetti: “Biz de gençlik kolları 
üyelerimizle Beyşehir’de ikamet eden 
4 polis ve şehit ailelerimizi evlerinde 
ziyaret ederek hemhal olmaya çalış-
tık. Onların varsa sorun ve taleplerini 
kendi ağızlarından dinledik. Aileleri-
mize Allah’tan sabır ve şehitlerimize 
rahmet dileğinde bulunduk. Bu ülke, 

bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. 
Bu anlamda, her zaman şehit ailele-
rimizin yanındayız. Atalarımızın ema-

neti olan vatanımızda huzur ve barış 
içerisinde yaşamak istiyoruz.”
n AA

Konya Ayakkabıcılar Odası’nın Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Tek liste ile 
gidilen seçimde mevcut Başkan Hasan Uzman, yeniden başkan seçildi

Ayakkabıcılarda 
başkan değişmedi

Konya Ayakkabıcılar Odası Ola-
ğan Genel Kurulu gerçekleşti. Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfe-
rans Salonunda gerçekleşen genel 
kurula Konya Ticaret İl Müdürü Haş-
met Yılmaz, İnşaatçılar ve İnşaat 
Malzemeleri Satıcıları Meslek Odası 
Başkanı Ali Yazar, Konya Kahveciler 
Odası Başkanı Cemal Çınardalı,Kon-
ya Televizyon ve Radyo Tamirciler 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Kadir Erölmez, Konya Bakkallar Ba-
yiler ve Kuruyemişciler Odası Baş-
kanı Süleyman Yılmaz, Konya Mini-
büsçüler ve Umum Servis Araçları 
Odası Başkanı Muharrem Karabacak, 
Konya Berberler ve Kuaförler Odası 
Başkanı Veli Baranok, Konya Tüpçü-
ler Odası Başkanı Osman Alp, Konya 
Hurdacılar Esnaf Odası Başkanı Mu-
ammer Verim, Konya Kasaplar Oda-
sı Başkanı Davut Balbaloğlu ile oda 
üyeleri katıldı.

Genel kurulda 2014-2018 yılları 
arası faaliyet ve denetim raporu ile 
gelir gider tablosu açıklandı.Genel 
kurulda Mevcut Başkan Hasan Uz-
man, yeniden başkan seçildi. Konya 
Ayakkabıcılar Odası Yönetim Kuru-

lunda; Hasan Uzman, Nevzat Kara, 
Akif Sözüer, Bilal Aydoğdu, Hulusi 
Nur,Ömer Ünsal  ve  Mehmet Adar 
yer aldı.

ODA ÜYELERİMİZİN 
HER ZAMAN YANINDAYIZ

Konya Ayakkabıcılar Odası Baş-
kanı Hasan Uzman, “Görev yaptığı-
mız süreç içerisinde kamu kurum ve 
kuruluşlarımızla odamızın ve esnafı-
mızın işlerini çözmesinde yardımcı ol-
duk.  Üyelerimizin mutlu günlerinde, 

hüzün günlerinde yanında olmaya 
çalışıyoruz. Ahde vefa gerçekleştire-
rek ustalarımız ile bir araya geliyoruz. 
İnşallah yakın zamanda KOMEK ile 
birlikte bayanlarımıza yönelik saya 
kursu açacağız. Amacımız elimizden 
geldiği kadar siz üyelerimize hizmet 
etmek.  Siz üyelerimizin her sorunun-
da ben ve yönetim kurulu üyelerim 
her zaman yanınızdayız” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Havalimanı Aralık’ta 93 bin 
412 yolcuya hizmet verdi

Konya Havalimanında Aralık 
ayında 93 bin 412 yolcuya hizmet 
verildiği bildirildi. Konya Havalima-
nının 2008 yılında 266 bin 143 olan 
toplam yolcu sayısı ise 2017 yılında 
1 milyon 205 bin 706 oldu.  Konya 
Havalimanı Müdürü Nail Sapsağ-
lam, DHMİ Genel Müdürlüğü ta-
rafından açıklanan 2017 yılı Aralık 
Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; 
Konya Havalimanında yolcu trafiği-
nin önceki yılın aynı ayına göre top-
lamda yüzde 16 artışla 93 bin 412 
olduğunu belirterek, “Aralık ayında 
iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 14 artışla 84 
bin 340, dış hat yolcu trafiği yüzde 
31 artışla 9 bin 72, toplamda ise 
yüzde 16 artışla 93 bin 412 oldu. 
2017 yılı Aralık ayında Konya Ha-
valimanına iç hat iniş-kalkış yapan 
uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 15 artışla 684, dış hat 
uçak trafiği yüzde 31 artışla 68, top-
lamda ise yüzde 16 artışla 752 oldu. 
2017 yılı Aralık ayında Konya Ha-
valimanı Yük (kargo, posta, bagaj) 
trafiği ise toplamda yüzde 21 artışla 

826 ton olarak gerçekleşti. 2017 yılı 
sonu (12 aylık) gerçekleşmelerine 
göre ise Konya Havalimanından; bir 
önceki yıla göre yüzde 10 artışla 1 
milyon 205 bin 706 yolcu hizmet 
aldı. Hizmet verilen toplam uçak 
trafiği yüzde 5 artışla 9 bin 409’a, 
yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise 
yüzde 15 artışla 11 bin 290 tona 
ulaştı” dedi.

10 yılda 266 binden 1 milyon 
205 bin yolcuya

Öte yandan, Konya Havalima-
nının yolcu trafiğindeki artış devam 
ediyor. Havalimanının 2008 yılın-
da 266 bin 143 olan toplam yolcu 
sayısı, 10 yılın sonunda 1 milyon 
205 bin 706’ya ulaştı. 2008 yılın-
dan itibaren Konya Havalimanının 
yıllık toplam yolcu sayıları şu şekil-
de gerçekleşti: “2008 yılı 266 bin 
143, 2009 yılı 301 bin 724, 2010 
yılı 545 bin 497, 2011 yılı 600 bin 
871, 2012 yılı 659 bin 209, 2013 yılı 
835 bin 951, 2014 yılı 989 bin 398, 
2015 yılı 1 milyon 69 bin 643, 2016 
yılı 1 93 bin 440, 2017 yılı 1 milyon 
205 bin 706.” n İHA

Gençlerden şehit ailelerine ziyaret 

Bozkır Esnaf Odası’nda ‘Niyazi 
Yavuzer yeniden başkan seçildi

Bozkır’da  Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanlığına Niyazi Yavuzer 
tekrar seçildi.

Seçim sonrasında açıklamalarda 
bulunan Yavuzer, tüm üyelere teşek-
kür etti. Önceki gibi esnafların istek ve 
önerilerini dinleyerek gerekli makam-
lara esnaflarımızın sorunlarını aktara-
caklarını ifade eden Yavuzer, “ Önce-
likle ilçemize bağlı mahallelerden ve 
çevre ilçelerimize bağlı mahallelerden 
gelerek bizlere desteklerini esirge-
meyen tüm esnaf kardeşlerimize te-
şekkür ederim. Önceki dönemde de 
olduğu gibi yeni hizmet dönemimizde 
de esnaflarımızla istişareyi eksik etme-
den ve elimizden geldiğince esnaf zi-
yaretlerimize devam ederek çalışmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.  Boz-
kır Düğün salonunda gerçekleştirilen 
seçime Konya Esnaf Odaları Birlik 
Başkan Vekili Süleyman Yılmaz, Kon-
ya Kasaplar Odası Başkanı Davur Bal-
baloğlu, Konya Minübüscüler Odası 
Başkanı Muharrem Karabacak, Konya 
Tüpçüler Odası Başkanı Osman Alp ve 
odaya kayıtlı çok sayıda esnaf katıldı.
n AA

Hasan Uzman
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Özlüyorum… Gönlümde bir 
hasret ağıdı yakılıyor. Sıla; bir çizik 
atıyor, özlem dolu yüreğime… Sız-
lıyorum.

Geçmişe dalıp dalıp gidiyor 
buğulanan gözlerim… Ne çok şey 
gelip geçti. Hayatın sahnesinde, iz-
lemekle kaldık hepsini… 

Özlüyorum… Çünkü hayali yanı 
başımda, o ise çok uzaklarda… 

Umut edip, hülyalara arkadaş 
ettiğim onca şey, çok uzaklarda 
bir yerlerde beklemekte… Gecele-
ri zemheri gökyüzünde göz kırpan 
umutlarım, hayallerim ile kaymayı, 
yeni diyarlara yolculuk etmeyi bek-
lemekte…

Özlüyorum… Kokusunu bana 
taşıyan rüzgâr, onu arzulatıyor, yü-
reğime dolduruyorum.

Bir esinti okşuyor kalbimi… Bu-
ram buram hissediyorum varlığının 
tılsımını… Elimi uzatsam dokuna-
cakmışım gibi… Sarıp sarmalıyo-
rum sevgiyi bir daha gitmesine izin 
vermezcesine… 

Özlüyorum… Çünkü bakışları 
şuracıkta, bana sabit, içime işlerce-
sine bakmakta…

Kısa kısa birbirine dokunan o 
minik buluşmaları, utangaç hare-
ketlerle karşılıyorum. Her temasın 
akabinde bir ok saplanıyor en deri-
nime… İliklerime kadar hissediyo-

rum. 
Özlüyorum… Her 

hücrem o diye haykı-
rırken, onun yokluğuna 
sarılıyorum. Biliyorum 
ki yokluğu bile o oldu-
ğu için var.

Mevlana’nın sözü-
nün izinden gidiyorum; 
“Dediler ki; ‘Gözden 
ırak olan, gönülden 
de ırak olur.’ Dedim 
ki; ‘Gönle giren, gözden ırak olsa 
ne olur.’”  

Özlüyorum… Biz 
onunla iki parçalı bir 
aşk yapbozunun birbiri 
ile tamamlanmış, arada 
bütünlüğün sağlandığı 
bir hayat resmiyiz. Bir-
likte olursak azlığımız 
çok şey anlatır. Ayrı ka-
lırsak çokluğumuz dahi 
anlamsız kalır.  

Bir bütün elmayı ya-
rıdan kesince, nasıl ikisi-

nin de kesilen kısmı kararmaya ve 
buruşmaya başlarsa, bizde bir bü-

tün olduğumuz zaman diri ve gü-
zel görünürüz. Ayrıldığımız zaman 
çürümeye ve yavaş yavaş solmaya 
başlarız.

Özlüyorum… Bu hayat sahne-
sinde iki kişilik başrole sahip usta 
birer oyuncuyuz seninle… Leyla ile 
Mecnun, Aslı ile Şirin, Romeo ile Ju-
liet gibi… Başka oyuncular ile uyum 
sağlayamayan, birbirine bağlı…

Nasıl bir çiçek dalından kopa-
rılıp topraktan ayrılınca solar, onu 
yaşam kaynağı olan başka bir su-
yun içine koysan bile bir süre sonra 
hasretinden yapraklarını dökmeye 
ve kendini ölümün soğuk kollarına 
bırakmaya başlarsa, ayrıldığımızda 

hayatın sahnesinden kayboluruz.
Özlüyorum… Onu hayatımın 

sekizinci harikası yapıp, gönlümde 
korumaya alıp, birilerinin hasar ver-
mesinden korkarcasına…

Bir anne merhameti, ana sev-
gisi ile sarıp sarmalıyorum. Anaç 
tüm duygularımı kurban ediyorum. 
Kimsenin kirli ellerinin dokunması-
na izin vermezcesine koruyorum. O 
benim; mutluluğumun pınarı, gön-
lümün baharı, ömrümün müjdesi…

Özlüyorum… Çünkü o benim 
ruh-u revan’ım… Vazgeçemediğim. 

Bu hafta bir değişiklşk yapalım. 
Ve özlediğinize gelsin. Sevgi ve mu-
habbet ile kalın yazı dostlarım. 

ÖZLÜYORUM

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Karapınar’da yapılması planla-
nan 3 Nolu sanayi sitesi için bilgilen-
dirme toplantısı düzenlendi. Beledi-
ye Düğün Salonu’nda düzenlenen 
toplantıda konuşan AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez,  Karapı-
nar’daki son yıllardaki gelişmelerin 
sevindirici olduğunu söyledi.  İlçe-
deki birlik ve beraberlik ruhunun 

bir farkındalık yarattığını ifade eden 
Etyemez, şunları kaydetti: “Çok yer-
de olmayan birlik ve beraberliğin far-
kındayım. Alın teri ile ekmeğini kaza-
nan ve üreten sizlerin yanında olmak 
bizlere onur verir. Her zaman ilçenin 
bütün sorunlarında yardımcı oldum 
ve olmaya da devam edeceğim. 3 
Nolu Sanayi Bölgesi için belirlenen 

yerin mera vasfının kaldırılması Ba-
kanlığımız tarafından onaylanarak 
Konya Valiliği’ne gönderildi. Bundan 
sonra yapılacak işlerde her zaman 
yanınızda olacağımı belirtmek iste-
rim. Karapınar gelişiyor, alın teri ile 
üretim yapmak isteyen vatandaşları-
mız ve sanayicilerimiz var.” 

Toplantıya, Karapınar Belediye 

Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Ka-
rapınar İlçe Başkanı Nadi Tartan, AK 
Parti Karapınar İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Mustafa 
Yazgan, S.S. Karapınar Meke Küçük 
Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Baş-
kanı Muharrem Güngör ile esnaf ve 
sanayiciler katıldı. 
n AA

‘İnsan aynı zamanda
 muhteşem bir varlık’

‘Din’leyin‘Din’lenin” konulu 
sohbette insanın işitme organı kula-
ğı anlatan Dr. Ahmet Nihat Baysal, 
“İnsan kendi başına bir muamma. 
İnsan aynı zamanda muhteşem bir 
varlık” dedi.

Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nin Meram Uluslararası Gençlik 
Akademisi’nde gerçekleştirilen Pa-
zartesi Sohbetleri’nde, NEÜ Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kalp ve 
Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet 
Nihat Baysal, insanın beş duyu or-
ganından biri olan kulağın anatomik 
yapısında yer alan zar, çekiç, örs, , 
üzengi, östaki borusu, salyangoz-
da bulunan denge boruları ve sinir 
uçlarıyla çalışan müthiş bir yapıya 
sahip harika bir organ olduğunu 
belirterek “Algımızı oluşturan ku-
laktır. İnsan kulağından sulanır diye 
bir söz vardır. Kulak yapısı itibariy-
le muhteşem bir organizasyon ve 
muhteşem bir mekanizmaya sahip-
tir” dedi.

“İNSAN MUHTEŞEM BİR VARLIK”
Vücudumuzun dengesi ile ses 

dalgalarını sinir uçlarındaki binler-
ce hücreyi çalıştırarak beyne ileten 
organın kulak olduğunu ifade eden 
Dr. A. Nihat Baysal, insanın doğu-
munun bile bir mucize olduğuna 
işaret ederek “İnsan yatalışış itiba-
riyle zaten muhteşem bir varlık. Biz 
aynı zamanda 200 bin çeşit sese 
ayarlı ve duyarlı bir işitme organına 
sahibiz. Bizi yaratan Allah öylesine 
güzel ve öylesine muhteşem bir şe-
kilde yaratmış ki, insan kendi başına 
bir muamma! İnsan aynı zamanda 
muhteşem bir varlık” dedi.

Bütün hayatın hücrelerden 
meydana geldiğini ve insan vücu-
dunda 10 trilyonun üzerinde hüc-
re bulunduğuna dikkati çeken Dr. 
Baysal, “Her gün 25 bin defa nefes 
alıp veriyoruz. Hücrelerin içinde 
mitokondriler vardır. Bunlar enerji 
üretim merkezleridir. Mitokondri-
nin görevi ise hücre içindeki hayatî 
olaylara gerekli enerjinin yüzde 
95’ini sağlamaktır. Bir mitokond-
rinin yaptığı görevi sağlayabilmek 
için bizim 16 bin pile ihtiyacımız 
var.  Rabbimizin bizden, bize ver-
diği bunca nimet ve nimetler kar-
şılığında istediği tek şey ise; ibadet. 

Yâni namaz, zekat, oruç, hac ve 
kelime-i şehadet getirmemizi isti-
yor. Birde teşekkür etmemizi.  Bu-
rada ibadet mi önemli yoksa şükür 
mü? Peygamberimiz de, ‘İnsana 
teşekkür etmeyen Allah’a şükret-
miş olmaz’ diyor ve geceleri çok-
ça ibadet eden Peygamberimizin, 
Ayşe validemizin sorusuna verdiği 
cevap ise muhteşemdir: “Yâ Aişe, 
Allah’a şükreden bir kul olmaya-
yım mı?” diye konuştu. ‘Arkadaşlar 
lütfen sessiz olalım!’ ikazında yer 
alan a harfinden başlayarak “ar”, 
ark”, “arka” kelimelerinin önemini 
vurgulayan ve sessizliğin de bazen 
insan için büyük bir nimet oldu-
ğuna işaret eden Baysal, insanın 
bazen hayrı kendisine yapmasının 
önemine dikkat çekerek şu ifade-
lere yer verdi: “Gelin hep birlikte 
hayret ederek kendimize hayr ya-
palım. Allah ağzımızın içinde yer 
alan soluk borusunu önce, yemek 
borusunu ise sonra yapmış. Burada 
Allah’ın yaratma gücü ile mükem-
meliyetçiliğine tanık oluyoruz. Su 
içtiğimizde ve yemek yediğimizde 
ne su, ne de lokmalar veya yutkun-
duğumuzda tükürük soluk borusu-
na hiç kaçmıyor.  Hayret edilecek 
bir şey değil mi?”

“SEN MUHTEŞEMSİN!”
İnsandaki algının işitme ve 

duymakla oluştuğunu belirten Uy-
sal, “Asıl algıyı oluşturan kulaktır. 
Gülüşümüzün de, hüznümüzün de 
altında kulak var. Ama biz o kulağı 
hiç önemsemedik, bakım yapmadık. 
İlk emir neydi? “Oku” idi. Peki neyi 
okuyacaktık? İlk okuyacağımız şey 
neydi? İnsanın kendisi… “Kendini 
bilen Rabbini bilir” sözünü bir hatır-
layın. O halde insanın okuyacağı ilk 
şey bizatihi kendisi oluyor. Peki in-
san neden, nasıl ve ne şekilde yara-
tıldı? Sorular bu şekilde akıp gidiyor. 
Bu soruları ilk algılayan ve beyne 
ileten organımız da kulaktır. O halde 
sen muhteşemsin.!” dedi.

Soru-cevap kısmından sonra 
HİSDER Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Dündar, derneğin teşekkür 
plaketini Dr. Ahmet Nihat Baysal’a 
eğitimci Agâh Ayakan ile birlikte 
takdim etti. 
n HABER MERKEZİ 

Afganistan’dan Konya’ya gelen 20 yaşındaki Hal Muhammed Rezvani, rahatsızlığı nedeniyle 
ilerleyen görme kaybından kurtularak, ailesine daha iyi bakabilme hayalini gerçekleştirecek

Ameliyat ile ailesini 
daha iyi görebilecek!

Afganistan’da babası vefat et-
tikten sonra ülkesindeki iç savaştan 
kaçarak ailesi ile Konya’ya gelen 20 
yaşındaki Hal Muhammed Rezvani, 
rahatsızlığı nedeniyle ilerleyen görme 
kaybından kurtularak, ailesine daha 
iyi bakabilme hayalini gerçekleştire-
bilecek.

“Kornea sivrileşmesi” olarak da 
bilinen “keratokonus” hastalığına 
bağlı olarak görme yetisi gün geçtik-
çe azalan Muhammed’in durumunu 
medyada yer alan haberlerden öğre-
nen bir hayırsever, gence yardım eli 
uzattı. Hastane masrafları karşılanan 
Muhammed, başarılı bir operasyonla 
gerçekleştirilen kornea nakli saye-
sinde sağlığına kavuşmanın mutlu-
luğunu yaşıyor. Rezvani, kendisine 
yardımcı olan hayırsever ve sağlık 
ekibine teşekkür etti.

Nakil sonrası dünyayı daha net 
görebildiğini belirten Rezvani, “Ben 
mutluyum, annem benden daha 
mutlu. Bundan sonra daha güzel 
günlerin bizi beklediğine inanıyorum. 
Çalışarak aileme daha iyi bakabilece-
ğim” dedi.  Rezvani, en kısa zamanda 
hastaneden taburcu edilmeyi ve nor-
mal hayatına dönmeyi istediğini dile 
getirdi.

Anne Iam Hal Rasuli (47) de 
kendisini hayata bağlayan unsurun 
çocukları olduğunu vurgulayarak, 
“Çocuklarım iyiyse ben de iyiyim. 
Şimdiye kadar çok sıkıntı çektim, çok 
acılar gördüm. Bundan sonra beni 
mutlu edecek varlıklarım çocuklarım-
dır.” diye konuştu.

Operasyonu gerçekleştiren, Dün-
ya Göz Hastanesi Göz Hastalıkları 
Uzmanı Opr. Dr. Fethi Energin, yurt 
dışından temin edilen korneanın 
başarılı operasyonla Muhammed’e 
nakledildiğini anlattı. Muhammed’in 
rahatsızlığına bağlı olarak iki gözün-
deki korneanın çok ince olduğunu 
ifade eden Energin, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Hastamız, kornealardaki 
incelme nedeniyle görme yetisi ol-
dukça azalmış, yırtılma veya delinme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bir 
hayırsever tarafından Muhammed’in 
masrafları karşılandı ve ameliyatı ger-
çekleştirildi. Operasyonun ardından 
görme yetisi 2,5 kat arttı. Zamanla 

daha iyi görecek. Ameliyatın ardından 
gözündeki dikişlerin alınmasıyla gör-
me yetisinin daha da artmasını ümit 
ediyoruz. Yüzde 50 ila 60 oranında 
görme yetisi kazanacaktır.” Energin, 
keratokonus hastalığının olumsuz 

çevre faktörlerinden kaynaklandığına 
işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bu, gözdeki merceğin incelmesi 
sebebiyle görüntü bozukluğuna ne-
den olan bir hastalık. Muhammed’in 
hastalığa bağlı olarak görme bozuk-

luğu artacaktı. Ameliyatın gecikme-
den yapılmış olması sayesinde görme 
sağlığı iyiye gidiyor. Hastanın diğer 
gözünü de sol gözündeki birtakım 
problemleri giderdikten sonra ameli-
yat etmeyi planlıyoruz.” n AA

Karapınar’a yeni sanayi sitesi yapılıyor

Dr. A. Nihat Baysal, “Her gün 25 bin defa nefes alıp veriyoruz. Hücrelerin içinde mitokondriler vardır. Bunlar enerji üretim merkezleridir” dedi.

Muhammed’in durumunu medyada yer alan haberlerden öğrenen bir hayırsever, gence yardım eli uzattı.



Siyasi Partiler, sivil 
toplum kuruluşları, yerel 
yönetimler tarafından 10 
Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü dolayısıyla yapı-
lan açıklamalarda basının 
önemine ve özgürlüğü-
ne dikkat çekildi. Ayrıca 
FETÖ/PDY tarafından ger-
çekleştirilen hani darbe 
girişiminin yaşandığı 15 
Temmuz’da basının dar-
becilere karşı milletin sesi 
olmasına da dikkat çekildi. 

4. GÜÇ, HER GEÇEN 
GÜN GÜÇ KAYBEDİYOR
Konya Gazeteciler Ce-

miyeti Başkanı Sefa Öz-
demir, “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü” nede-
niyle yazılı bir açıklama 
yaptı. Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Yönetim Kuru-
lu adına açıklama yapan 
Başkan Sefa Özdemir, ba-
sının, demokrasilerin ge-
lişiminde ve toplumların 
ilerlemesinde büyük önem 
taşıdığına dikkat çekerken, 
yasama, yürütme ve yar-
gının yanında 4. kuvvet 
olan basının,  geleceğin 
güçlü Türkiye’si için mut-
laka desteklenmesi ve sek-
törde yaşanan sorunların 
bir an önce çözümlenmesi 
gerektiğini kaydetti.  Baş-
kan Özdemir, “Dayanışma 
günü olarak kutladığımız 
10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü nedeniyle, çözüm 
bekleyen sorunlarımızı 
kamuoyuyla bir kez daha 
paylaşmak istiyorum.  

Ülkemiz, medya alanın-
da kapsamlı bir değişime, 
yenilenmeye ihtiyaç duy-
maktadır. Özgürlüklerden 
çalışma koşullarına, mesle-
ki standartlardan yasal dü-
zenlemelere kadar bir dizi 
sorunumuz, geniş katılımlı 
çalıştaylar dizisi ile çözüm-
lenmeli ve alınan kararlar 
ivedilikle uygulamaya ko-
nulmalıdır. Özellikle çalış-
ma koşulları mutlaka iyi-
leştirilmelidir. 10 Ocak 
1961, basında çalışanların 
haklarına ilişkin 212 sayılı 
yasanın uygulanmaya baş-
landığı gündür. Bu yasa, 
basın emekçilerinin sigor-
talı çalışmasını, işten çıka-
rılmaları durumunda ihbar 
ve kıdem tazminatlarının 
ödenmesini, yıllık ve hafta-
lık olmak üzere belirlenen 
tarihlerde izin yapmalarını 
ve en önemlisi de gazete-
cilik faaliyetlerini özgürce 
yürütmelerini güvenceye 
bağlamaktaydı. Ancak gü-
nümüzde meslektaşlarımız 
çalışma ve yaşama koşulla-
rı ile mesleki yeteneklerini 
geliştirme ve mesleklerini 
özgürce yapma olanakları 
bakımından, ne yazık ki 10 
Ocak 1961’den çok daha 
kötü koşullara sahipler. 
Basın özgürlüğünü ele alan 
yasalar yeniden düzenlen-
meli, terör suçları dışında, 
cezaevlerinde yazdıkları 
yazılar nedeniyle tutuklu 
bulunan gazeteciler derhal 
serbest bırakılmalıdır. Ya-
şadığımız tüm bu sorunlar 
nedeniyle, meslektaşları-
mız açısından bir bayram-
dan da söz edemeyiz. Hep 
tekrarladığımız gibi 10 
Ocak’lar ve 24 Temmuz’lar 
bizim için bayram günü de-
ğil, dayanışma günleridir” 
dedi. Sefa Özdemir, tüm 
gazetecilerin ve medya 

çalışanlarının 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü’nü 
kutlayarak sözlerini ta-
mamladı.

FİDANCI: BASIN 
KAMUOYUNU 

AYDINLATMAKTADIR 
Basın Yayın ve Enfor-

masyon İl Müdürü Ab-
durrahman Fidancı, gaze-
tecilerin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kut-
ladı. Fidancı, “Basın Mille-
timizin müşterek sesidir, 
gözü ve kulağıdır. Halkın 
haber ve bilgi edinme öz-
gürlüğü ise demokrasinin 
olmazsa olmazlarından bi-
ridir. Tarafsız ve evrensel 
temel kurallara uygun il-
kelerle yayıncılık yaparak, 
kamuoyunu aydınlatan, 
halkımızın talep ve bek-
lentilerini yansıtarak aynı 
zamanda kamusal görev 
yapan tüm basın çalışanla-
rımızın 10 Ocak Gazeteciler 
Günü’nü kutlarım.  Konya, 
Karaman ve Aksaray böl-
gesinde yer alan tüm basın 
kuruluşları ile  bu alanda 
stres ve yoğunluk içerisin-
de haber peşinde koşan 
gazeteciler, bugüne kadar 
her zaman özverili ve fe-
dakarca çalışmalarını sür-
dürmüştür. İlkeli yayının 
yanı sıra her zaman belli 
bir duruşları ve prensipleri 
olmuştur. En önemli du-
ruşları ise ‘Millet, Bayrak, 
Vatan ve Devlet’ duyarlılığı 
ile bu yönde gösterdikleri 
hassasiyettir. Basın Yayın 
ve Enformasyon Genel Mü-
dürlüğümüz tüm gazeteci-
lerin zorlu mücadelelerini 
kolaylaştırmak için çalış-
malarını aralıksız sürdür-
mektedir. Basın, medya 
daha genel tabirle iletişim 
sektörü hızla değişmekte 
ve gelişmektedir. Basın ku-
ruluşlarımız da bu değişim 
ve gelişime ayak uydurma-
sı elzemdir. Kurum olarak 
bu yönde de her türlü des-
teğimiz devam edecektir. 
Bu vesileyle vefat etmiş 
tüm basın mensuplarımıza 
rahmet diler, tekrar tüm 
gazetecilerin bu özel gü-
nünü tebrik eder, sağlıklı, 
huzurlu ve başarılı ömürler 
dilerim” dedi. 

BAŞKAN TORU: 
GAZETECİLER MEŞAKKATLİ 
BİR GÖREVİ İCRA ETMEKTE

Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle bir mesaj yayım-
ladı.  Başkan Toru, “Gü-
cünü kamuoyundan alan, 
halkın haber alma hakkını 
kullanmasını sağlayan ba-
sın aynı zamanda demok-
rasinin en önemli araçla-
rından biridir” dedi.

Başkan Toru, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle mesaj yayımladı. 

Kamuoyunun doğru ve 
güvenilir haber almasında 
basına büyük görev düş-
tüğünü ifade eden Başkan 
Toru, mesajında şu ifa-
delere yer verdi:  “Kamu-
oyunun hızlı, objektif ve 
sağlıklı haber alabilmesi ve 
olaylara değişik açılardan 
bakabilmesinde şüphesiz 
basının rolü çok büyüktür. 
Gece gündüz, yağmur kar 
demeden ve en önemlisi de 
mesai mefhumu gözetme-
den halkı bilgilendirmek 
adına haber peşinde olan 
gazeteciler, son derece zor 

ve meşakkatli bir görevi 
icra etmektedirler. Gücünü 
kamuoyundan alan, halkın 
haber alma hakkını kullan-
masını sağlayan basın aynı 
zamanda demokrasinin en 
önemli araçlarından biridir. 
Basın çalışanlarımıza pren-
sipli ve tarafsız yayıncılık 
anlayışı içerisinde yerine 
getirdikleri bu önemli gö-
revleri için teşekkür eder, 
tüm medya çalışanlarının 
10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü’nü kutlarım.”

BAŞKAN ALTAY: KONYA 
BASINI, HAYATIMIZIN 

AYRILMAZ BİR PARÇASI
Selçuklu Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, 
10 Ocak “Çalışan Gazeteci-
ler Günü” nedeniyle yayın-
ladığı kutlama mesajında, 
“Kamuoyunun doğru ve 
güvenilir bilgiye ulaşması 
için özveriyle çalışan tüm 
basın camiasının “Çalışan 
Gazeteciler Günü” kutlu 
olsun” dedi. 10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler Günü do-
layısıyla yazılı bir açıklama 
yapan Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, “Gerek yerel, gerek 
ulusal basında görev yapan 
basın çalışanları ile basın 
kuruluşlarımızın  ortaya 
koydukları gayret ve öz-
verili çalışmaları takdirle 
karşılıyorum” dedi. “Etik 
kurallara uygun yayınlarıy-
la, örnek olan Konya bası-
nı, hayatımızın ayrılmaz bir 
parçası oldu” diyen Başkan 
Altay, “Kamuoyunun ha-
ber alma hakkı gibi önemli 
bir görevi yerine getiren 
basın aynı zamanda beledi-
ye hizmetlerinin kamuoyu 
ile paylaşılmasında önemli 
bir işlev görüyor. Biz bası-
nı “ortak akıl” ile yönetim 
tarzımızın bir parçası ola-
rak görüyoruz. Bu konuda 
yapıcı eleştirileri dikkate 
alıyoruz. Bu vesile ile ta-
rafsız ve ilkeli gazeteci-
lik görevini yürüten başta 
yerelde çalışan gazeteler 
olmak üzere tüm  gazeteci-
lerimizin gününü en içten 
dileklerimle kutluyor, gö-
revlerinde kolaylıklar dili-
yorum” dedi.

BAŞKAN HANÇERLİ: 
GAZETECİLER MİLLETİN 
VİCDANI OLMAKTADIR 
Karatay Belediye Baş-

kanı Mehmet Hançerli 10 

Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Başkan Mehmet 
Hançerli yayımladığı me-
sajda toplumu aydınlatma 
misyonunu üstlenen ba-
sın kuruluşlarının topluma 
katkılarının büyük olduğu-
nu,  iletişim ve haber alma 
hakkının kullanılmasının 
önemli gelişmişlik göster-
gelerinden olduğunu dile 
getirdi. Hançerli, “Toplu-
mun gerçekleri öğrenme-
sinde ve sesini duyurma-
sında önemli rol oynayan 
basın, bireyin haber alma 
hakkını sağlayan ve top-
lumdan gelen istekleri 
yansıtarak, kamuoyu oluş-
turulmasına aracılık yapan, 
aynı zamanda düşünce ve 
ifade özgürlüğünün de en 
etkili araçlarından biridir. 
Ülkemizin bugün gelişen 
ekonomisine ve güçlenen 
demokrasisine  özgür ve öz 
güvenli basınımızın katkısı 
büyüktür. Kamuoyunu bil-
gilendirmek adına doğru 
haber verme, tarafsızlık, 
objektiflik, özel hayata ve 
kişilik haklarına saygı gibi 
değerleri içerisinde bulun-
duran önemli bir mesleği 
icra eden gazeteci arka-
daşlarımız, ilkeli yayıncılık 
anlayışıyla olayları tarafsız 
bir şekilde halka aktararak 
vatandaşın en doğal hak-
kı olan zamanında doğru 
ve eksiksiz bilgi almalarını 
sağlayarak milletin vicda-
nına ses olmaktadırlar. Bu 
duygu ve düşüncelerle, 
Ülkemizin ve kentimizin 
sorunlarını kamuoyuna ak-
taran ve sorunların çözü-
münde  önerileriyle toplum 
mekanizmasının daha sağ-
lıklı bir şekilde çalışmasına 
yardımcı olan basınımızın 
10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü’nü kutlar, basın 
ahlak ve meslek ilkeleri-
ne bağlı olarak, kamuoyu-
nun bilgilendirilmesi ve 
yönlendirilmesinde büyük 
rol üstlenen değerli basın 
mensuplarımıza sağlık-
lı, mutlu ve başarılı bir yıl 
geçirmelerini temenni ede-
rim” dedi.

BAŞKAN TUTAL: BASIN 
DEMOKRASİMİZİ 
GÜÇLENDİRİYOR 

Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, 
10 Ocak Çalışan Gazete-

ciler Günü dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. Başkan 
Tutal, yayınladığı mesa-
jında gazetecilerin, haya-
tın birçok alanında, bilgiye 
ulaşıp sunmaya çalıştığı-
nı, gazeteciliğin, fedakar-
lık ve sorumluluk isteyen, 
zor şartlarda yapılan bir 
meslek olduğunu kaydetti. 
Başkan Tutal, “Gücünü ka-
muoyu desteğinden alan, 
halkın haber alma hakkı-
nın kullanılmasını sağlayan 
basın, önemli ve etkin bir 
denetim organı olma ko-
numuyla, demokrasinin te-
mel unsurlarından biridir. 
Basının başta milli konular 
olmak üzere her mesele-
ye yapıcı ve sağduyulu bir 
tavırla yaklaşması, millet 
şuurumuzun sağlamlığı ve 
demokrasimizin güçlenme-
si açısından oldukça önem 
arz etmektedir. Ahlak ku-
ralları doğrultusunda ka-
muoyunu bilgilendiren ve 
bunun yanı sıra toplumun 
talep ve beklentilerini dile 
getirerek önemli bir so-
rumluluğu yerine getiren 
değerli basın mensupları-
mızın ve çalışanlarının 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü`nü kutlar, başarılar 
dilerim.”

BARO BAŞKANI ALADAĞ: 
BASIN MENSUPLARIMIZ 

HABER ALMA 
ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR 
Konya Baro Başkanı 

Av. Mustafa Aladağ, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü münasebetiyle yap-
tığı açıklamada, “Büyük 
fedakârlıklarla zor şartlar 
altında çalışarak, kamuo-
yunu doğru bir şekilde ay-
dınlatmak için, günün her 
saatinde haber peşinde ko-
şan basın mensuplarımız, 
haber alma özgürlüğümü-
zün değerli temsilcileridir” 
dedi. Aladağ, “Gazetecilik, 
doğru haber, özgür yorum, 
eleştiri özgürlüğü esasları 
dairesinde gerçekleştiril-
diğinde demokrasinin ge-
lişmesi ve devamlılığının 
sağlanmasında, toplumsal 
denetimin etkinleştirilme-
sinde çok önemli fonksi-
yonlara sahiptir. Kuşkusuz 
bu işlevlerin yerine geti-
rilmesinde, genel yayın 
müdüründen muhabirine, 
kameramanından, fotoğ-
rafçısına, haber oluşturup 

iletilmesi aşamasındaki 
her bir çalışanın şüphesiz 
yararlı katkıları ve büyük 
emeği vardır.  Ayrıca top-
lumsal hayatımızda önemli 
bir yere sahip olan ve faa-
liyetlerimizde bizi hiç bir 
zaman yalnız bırakmaya-
rak, adeta en yakın çalış-
ma arkadaşlarımızdan biri 
olan gazeteciler, düşünce 
ve ifade hürriyetimizin en 
etkili unsurlarından biri-
dir. Bu duygu ve düşünce-
lerle, Basın Ahlak Esasla-
rıyla, çalışmalarını büyük 
bir özveriyle takdire şayan 
olarak devam ettiren, tüm 
basın mensuplarımızın 10 
Ocak 1961’de yasalaşmış 
olan, Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü tebrik eder, aile-
leriyle birlikte sağlık, mut-
luluk, huzur ve başarı dolu 
günler temenni ederim” 
diye konuştu                    

BAŞKAN ÇİÇEK: 
GAZETECİLİK 

FEDAKARLIK İSTER  
Milliyetçi Hareket Parti-

si (MHP) Konya İl Başkanı 
Murat Çiçek, “Gazetecilik 
mesleği, hasbi bir duruş 
sergileyen aynı zamanda 
da büyük fedakârlıklar iste-
yen kıymetli bir meslektir’’ 
dedi. 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü nedeniyle 
bir açıklama yapan MHP İl 
Başkanı Murat Çiçek, ga-
zetecilerin milletin vicdanı 
olduğunu belirterek, “Ka-
muoyunu bilgilendirmek 
adına tarafsız, objektif, özel 
hayata ve kişilik haklarına 
saygı duyan, milli ve ma-
nevi değerlere her zaman 
hassasiyet gösteren ga-
zetecilerimiz milletimizin 
vicdanıdır. Hak ve hakikate 
inanmışlardır, bu yüzden 
tavırları da her zaman net 
olmuştur. Söz konusu va-
tan olunca devletimiz ve 
aziz milletimizin her zaman 
yanında yer alan, emekle-
riyle gece ve gündüz de-
meden zor şartlar altında 
kamuoyunu bilgilendiren, 
vakur bir duruş sergileye-
rek şahsiyetinden asla taviz 
vermeyen yine bizim gaze-
tecilerimizdir. Dün olduğu 
gibi bugünde Milli iradeye 
ve demokrasimize saldırıda 
bulunmak isteyenlere karşı 
dimdik durmuşlardır. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
‘Basın bir milletin müş-
terek sesidir’ ilkesinden 
hareketle, çalışmalarını 
büyük bir titizlikle devam 
ettiren tüm basın mensup-
larımızın 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü tebrik 
ediyor, bu vesileyle ebedi-
yete intikal etmiş tüm ba-
sın çalışanlarını rahmetle 
anıyor, kıymetli gazeteci-
lerimizin mesleki ve özel 
hayatlarında başarılar dili-
yorum” dedi. 

KTB BAŞKANI ÇEVİK: 
BASIN 15 TEMMUZ’DA 

TAKDİRİ HAK ETTİ 
Konya Ticaret Borsası 

Başkanı Hüseyin Çevik, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla yayımla-
dığı mesajında, demokra-
tik, şeffaf bir toplum olma-
nın önceliklerinden birinin 
kamuoyunun doğru, hızlı 
ve eksiksiz bilgilendiril-
mesi olduğunu belirterek, 
bunun tarafsız, ilkeli, milli 
değerlere sahip, sorumlu 
basının görevi olduğunu 
vurguladı. Çevik, “Hızla 

değişen ve iletişimle adeta 
küçülen, bilginin bir tuş-
la ülkeleri aştığı dünyada, 
yazılı ve görsel medyanın 
yanı sıra internet ve sos-
yal medyanın da faaliyet ve 
etki alanı genişlemiş, bası-
nın önemi daha artmıştır. 
Doğru, ilkeli ve objektif gö-
rev anlayışıyla, kamuoyu-
nu ülke ve dünya gerçek-
leriyle buluşturan basın, 
farklı görüşlerin seslendi-
rilmesine de imkân sağla-
yarak, toplumu düşünme-
ye, araştırmaya ve doğru 
sonuçlara ulaşmaya yön-
lendirmektedir. Türk bası-
nı, sorumluluklarını yerine 
getirebilmesi için meslek 
etiğini her şeyin üstünde 
tutarak, kişilik haklarına 
saygılı habercilik anlayışını 
meslek ilkesi olarak benim-
semiştir. Yakın tarihimizde 
15 Temmuz gecesi vatanı-
mızın birliği, demokrasimi-
zin kesintiye uğratılmaya 
çalışıldığı dönemde Türk 
basınının millet iradesini 
hiçe sayan vesayetçi anla-
yışlara, darbecilere itibar 
etmeyerek milletimizin, 
devletimizin yanında mü-
cadele vermeleri her türlü 
takdiri hak etmektedir. Bu 
duruş, Türk basının sorum-
luluk sahibi olduğunun, 
vatan, millet sevdasının ne 
denli benimsendiğinin en 
güzel örneklerinden biri-
dir. Geçmişten günümüze 
kadar milletimizin güven-
lik ve huzuruna kasteden 
odakların terör faaliyetle-
rine hız vermeye gayret 
ettikleri hassas süreçlerde 
basın mensuplarımızın, 
terörle mücadelenin yanı 
sıra demokrasimizin güç-
lenmesine, ülkemizin iler-
lemesine, birlik ve bera-
berliğimizin korunmasına 
önemli katkılar sayladığına 
memnuniyetle şahit ol-
maktayız. Bu açıdan medya 
çalışanlarımızın meslek-
lerini icra ederken toplu-
mumuzun hassasiyetlerini 
göz önünde bulundurmaya 
özen göstermeleri, karanlık 
odakların algı operasyon-
larına alet olmamaları da 
büyük önem arz etmek-
tedir.  Konya basını da bu 
sorumlulukların bilinciyle 
kamuoyunun aydınlatılma-
sı konusunda üzerine dü-
şen görevi başarıyla yerine 
getirmektedir. Kamuoyunu 
aydınlatmak için her türlü 
olumsuzluğa rağmen bü-
yük bir özveri ile toplumun 
haber alma özgürlüğü adı-
na görevlerini yerine ge-
tiren basın çalışanlarımızı 
takdir etmemek mümkün 
değildir. Bu düşüncelerle, 
saygıdeğer medya men-
suplarımızın Çalışan Gaze-
teciler Günü’nü kutluyor, 
kendilerine başarılar dili-
yorum.
KONSİAD BAŞKANI AYDIN: 
15 TEMMUZ’DA TARİHİ BİR 

GÖREV ÜSTLENDİLER 
KONSİAD Başkanı Ha-

san Hüseyin Aydın, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla kutlama mesajı 
yayınladı. Aydın, “Basın, 
demokrasilerin vazgeçil-
mez unsuru, kamuoyunun 
gözü kulağı ve en önemli-
si de vicdanıdır.  Olayları 
doğru, tarafsız ve en hızlı 
şekilde halka ulaştırmak 
için çalışanla gazeteciler 

gece gündüz demeden, kar 
kış demeden çalışmakta, 
zaman zaman hayatları-
nı tehlikeye atmakta hatta 
hayatlarını kaybetmekte-
dirler. Demokrasinin temel 
taşı olan basının önemi 
15Temmuz 2016 da ülke-
mizin uğradığı  en hain ve 
en büyük işgal girişiminde 
bir kez daha ortaya çıkmış-
tır.Daha  işgal girişimin 
ilk dakikalarından itibaren  
halkı bilinçlendiren ve ha-
inlere karşı sokağa davet  
eden  basın olmuştur. Yine 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrı-
sını milletimiz basından 
duymuş ve meydanlara 
inmiştir. 15 Temmuz’da 
yaşananları anında halka 
aktarıp,  milletin birlik ve 
beraberliğinden yana tavır 
alan, gazeteciler burada 
tarihi bir görevi icra etmiş-
lerdir. 

Mesele vatan olduğun-
da düşünce ve fikir ayrılık-
larının önemsiz olduğunu  
ortaya koyan Türk Basını 
yereli ulusalı, yazılısı gör-
seliyle  bütün unsurlarıy-
la,  milletinin devletinin ve 
bayrağının yanında yer al-
mışlardır. Böylesine önemli 
bir görevi icra eden, gaze-
tecilerin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kut-
lar, çalışma hayatlarında 
başarılar dilerim.Yine  bu 
vesileyle ahirete irtihal 
etmiş bütün gazetecileri 
rahmet ve minnetle anıyo-
rum” diye konuştu. 

BAŞKAN ALTINAY: 
GAZETECİLİK 

VAZGEÇİLMEZ MESLEKTİR 
Konya Emlakçılar odası 

Başkanı Sedat Altınay, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü kutlama mesajında, 
“Günün her anında yılma-
dan, gece, gündüz deme-
den, sorumlu gazetecilik 
anlayışı içerisinde hangi 
şartlarda olursa olsun göre-
vini başarıyla yerine getir-
meye çalışan tüm gazete-
cilerimizin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kut-
luyorum” dedi.Başkan Al-
tınay, 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü vesilesiyle 
yayımladığı mesajında, 
“İnsanlık var olduğu gün-
den bu yana bilgiye ihtiyaç 
duymuştur. Karşılıklı ha-
berleşme ve bilgi alışveri-
şi ihtiyacının sağlanması 
adına ortaya çıkan basın 
ve gazetecilik mesleği; ge-
lişen teknoloji ile hayatımı-
zın vazgeçilmez unsurları 
arasına girmiştir. Kamuo-
yuna haber ve bilgi akışı-
nı sağlamak adına günün 
her anında yılmadan, gece, 
gündüz demeden, sorumlu 
gazetecilik anlayışı içeri-
sinde hangi şartlarda olur-
sa olsun görevini başarıyla 
yerine getirmeye çalışan 
tüm gazetecilerimizin 10 
Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü’nü kutluyorum” 
dedi.

BAŞKAN ÜNAL: 
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 

SON DERECE ÖNEMLİ 
CHP Konya İl Başkanı 

Mehmet Ali Ünal, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle yayımladığı kut-
lama mesajında, her türlü 
zorluğa katlanarak çalışan 
gazetecilerin 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü’nü 
kutladığını söyledi. Basın 

ve basın çalışanlarının bü-
tün sorunlarının çözümü 
kavuşturulması gerektiği-
ni belirten CHP Konya İl 
Başkanı Mehmet Ali Ünal, 
“Büyük Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk, ‘Basın, mille-
tin genel sesidir. Bir milleti 
aydınlatma ve uyarmada, 
bir millete gereksindiği 
fikri gıdayı vermekte, özet 
olarak bir milletin mutluluk 
hedefi olan ortak doğrul-
tuda yürümesini teminde, 
basın başlı başına bir kuv-
vet, bir okul, bir rehberdir’ 
diyerek basının toplumun 
aydınlatılmasındaki rolü en 
güzel şekilde açıklamıştır. 
Basının milletin sesi olma 
sorumluluğunu yerine ge-
tirebilmesi için olmazsa ol-
maz koşul ise basın özgür-
lüğüdür. Tarafsız ve doğru 
haber anlayışıyla görevleri-
ni yerine getiren tüm basın 
emekçilerinin 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü’nü 
kutluyor, görevleri başında 
hayatını kaybeden basın 
çalışanlarını rahmetle anı-
yor, özgür yarınlar ve özgür 
habercilik koşullarının sağ-
landığı günler ve başarılı 
çalışmalar diliyorum” dedi. 

BAŞKAN UYAR: 
BASIN MENSUPLARI 

ZOR ŞARTLAR 
ALTINDA ÇALIŞIYOR 

Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Av. Hasan Hüse-
yin Uyar, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler günü nedeniyle 
bir mesaj yayınladı. Uyar, 
mesajında şunları kaydetti: 
“Gazetecilik mesleği büyük 
fedakarlıklar isteyen ve zor 
şartlarda yapılan önemli 
bir meslektir. Basın çalı-
şanlarımız, zor şartlar al-
tında bilgi ve haber akışını 
sağlayarak toplumun doğ-

ru bilgi ile aydınlanmasını 
sağlamaktadırlar. Kamuo-
yuna haber ve bilgi akışını 
objektif bir şekilde sağla-
mak, toplumsal sorunlar 
karşısında kamuoyu oluş-
turmak gibi önemli mis-
yonu taşıyan basın-yayın 
organlarında çalışan tüm 
kardeşlerimizin, 10 Ocak 
Gazeteciler Günü’nü tebrik 
eder, çalışmalarında başa-
rılar dilerim.”
BAŞKAN KAYA: GAZETECİLİK 

FEDAKARLIK İSTER 
Adalet Partisi (AP) Teş-

kilat Başkan Yardımcısı ve 
Konya İl Başkanı Ali Kaya, 
gazetecilerin, Çalışan Ga-
zeteciler Günü’nü kutlaya-
rak, “Demokrasinin temel 
taşlarından biri olan basın, 
düşünce, anlatım ve ha-
ber alma özgürlüğünün en 
etkili aracıdır. Bu uğurda 
gecesine gündüze katarak 
fedakarca çalışan gazete-
ciler önemli bir mesleği 
icra ediyorlar. Aynı zaman-
da bizlerin en doğal hakkı 
olan zamanında doğru ve 
eksiksiz bilgi almalarını 
sağlayarak, milletin vic-
danına ses olmaktadırlar. 
Gazetecilik mesleği,  özel-
likle çok büyük fedakârlık 
isteyen ve zor şartlarda ya-
pılan önemli bir meslektir. 
Kamuoyunu aydınlatmak 
için günün her saatinde 
haber peşinde koşan gaze-
tecilerimiz zor şartlarda ve 
sorumluluk duygusu içinde 
toplumumuzu bir taraftan 
gelişen olaylar karşısında 
aydınlatırken, bir taraf-
tan da halkımızın talep ve 
beklentilerini yansıtarak, 
önemli bir kamu görevini 
yerine getirmektedirler. AP 
olarak biz her zaman basın 
ve sorunlarının çözümün-

de yana olduk. Olmaya da 
devam edeciğiz. Umarız ik-
tidar basın çalışanlarımızın 
her türlü sorunlarını çözer, 
mesleklerini en güzel bi-
çimde yerine getirmelerini 
sağlar. Bu duygu ve dü-
şüncelerle basın mensup-
larımızın 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kut-
luyor, sağlık ve başarılar 
diliyorum” dedi.

EĞİTİM-İŞ BAŞKANI 
GENÇ: GAZETECİLERİN 

BAĞIMSIZLIĞI SAĞLANMALI 
Eğitim-İş Konya Şube 

Başkanı Özgür Genç, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü nedeniyle bir mesaj 
yayınlayarak, gazetecilerin 
günlerini kutladı. Genç, 
kutlama mesajında şunları 
dile getirdi: “Bugün çalışan 
gazetecilere önemli eko-
nomik ve toplumsal ola-
naklar tanıyan 212 Sayılı 
Yasa’nın kabulünün 57. yıl 
dönümü. Ancak ne yazık 
ki, basın emekçileri bu-
gün 57 yıl öncesinden bile 
daha güç koşullarda görev 
yapmaktadır. Medyanın 
objektif esaslar çerçeve-
sinde, eleştiri özgürlüğü 
yoluyla toplumsal denetim 
işlevini yerine getirmesi, 
doğruya ve toplumsal ya-
rara ulaşma hedefinin bir 
parçasıdır. Ne yazık ki son 
dönemde yaşanan gelişme-
ler, ülkemizdeki yazılı ve 
görsel medyanın bu göre-
vinden uzaklaştırılmak is-
tenildiğini göstermektedir. 
Basının doğru, tarafsız ve 
ilkeli haber verme misyo-
nunu yerine getirebilmesi, 
kamuoyunu hiçbir baskı 
altında kalmayacak şekil-
de bilgilendirebilmesi için 
kendi iradesiyle doğru bil-
giler ışığında karar verebil-

mesinin ve bağımsızlığının 
sağlanması gerekmektedir. 
Bu duygu ve düşüncelerle 
medyanın üzerindeki bü-
tün baskıcı uygulamaların 
kırıldığı, daha özgür bir 
ortamda görev yapmaları-
nı, ekonomik anlamda ra-
hatlatılması dileklerimle, 
bütün basın emekçilerinin 
10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü’nü kutluyorum” 
dedi.

BAŞKAN KUŞDEMİR: 
GAZETECİLER GÖZÜMÜZ, 
DİLİMİZ VE SESİMİZDİR
10 Ocak Çalışan Gazete-

ciler Günü münasebetiyle 
açıklama yapan Konya Sar-
raflar ve Kuyumcular Der-
neği Başkanı Mehmet Kuş-
demir, “Sektörler arasında 
belki de en zor ve en önem-
li mesleği icra eden gazete-
ciler, kamuyu aydınlatma 
noktasında önemli işlevler 
görmektedir. Mesai mef-
humu olmayan, her türlü 
zorluğa göğüs gererek hal-
ka ve kendi vicdanına kar-
şı sorumluluklarını yerine 
getiren fedakâr gazeteci 
kardeşlerimiz yılın sadece 
bir günü değil; her günü 
hatırlarda tutulmalıdır. Ta-
rafsız ve evrensel normlara 
uygun ilkeler çerçevesinde 
yayıncılık yaparak kamuo-
yunu aydınlatan, bu yolda 
her an haber peşinde koşan 
basın çalışanları, halkımı-
zın talep ve beklentilerini 
yansıtarak da kamusal bir 
görevi yerine getirmek-
tedirler. basınımız; bizim 
elimiz, gözümüz, dilimiz 
ve sesimizdir. Gerçekleşti-
rilenleri ve beklentileri kar-
şılıklı anlamda etkileşime 
bağlı olarak taşıyan ve ak-
taran yine basın mensupla-
rımızdır. Tüm gazetecilerin 
bu anlamlı gününü Konya 
Sarraflar ve Kuyumcular 
Derneği olarak kutluyor; 
çalışmalarında gazetecilere 
başarılar diliyoruz” dedi. 

EMİROĞLU: 
ÇALIŞAN GAZETECİLERE 

SAHİP ÇIKILMALI
10 Ocak Çalışan Gaze-

teciler Günü münasebetiy-
le bir kutlama mesajı ya-
yınlayan Muhasebe Hukuk 
Eğitim ve Kültür Derneği 
Başkanı Celal Emiroğlu, “4 
Ocak 1961 yılında gazete-
cilerin çalışma haklarına 
önemli iyileştirmeler geti-
ren ve sosyal haklarını gü-
vence altına alan 212 sayılı 
yasanın kabul edilmesi ve 
10 Ocak 1961 günü Res-
mi Gazetede yayınlanması 
üzerine kutlanan çalışan 
gazeteciler gününü kutlu-
yor, milletimizin ortak sesi 
olmanın ötesinde, kamu-
oyunun vicdanını temsil 
eden tüm basın mensupla-
rımıza sahip çıkılmasını te-
menni ediyorum. Gazete-
cilik mesleği,  özellikle çok 
büyük fedakârlık isteyen ve 
zor şartlarda yapılan önem-
li bir meslektir. Kamuoyu-
nu aydınlatmak için günün 
her saatinde haber peşinde 
koşan gazetecilerimiz zor 
şartlarda ve sorumluluk 
duygusu içinde toplumu-
muzu bir taraftan gelişen 
olaylar karşısında aydınla-
tırken, bir taraftan da hal-
kımızın talep ve beklenti-
lerini yansıtarak, önemli 
bir kamu görevini yerine 
getirmektedirler” dedi. 
n ONUR KALKAN

10 OCAK 201810 1110 OCAK 2018

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yapılan açıklamalarda basının önemine bir kez daha dikkat çekildi.  KGC Başkanı Sefa Özdemir, 4. kuvvet 
olan basının,  geleceğin güçlü Türkiye’si için mutlaka desteklenmesi ve sektörde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi gerektiğini kaydetti

“10 Ocak’lar ve 24 Temmuz’lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir” diyen Özdemir, “10 Ocak 1961, basında çalışanların haklarına ilişkin 
212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür. Ancak günümüzde meslektaşlarımız 10 Ocak 1961’den çok daha kötü koşullara sahipler” dedi 

Gazeteciler kamu yararına çalışan kahramanlar!

Abdurrahman Fidancı Hasan Hüseyin Aydın

Sedat Altınay

Mehmet Ali Ünal

Av. Hasan Hüseyin Uyar

Ali Kaya

Özgür Genç

Mehmet Kuşdemir

Celal Emiroğlu

Fatma Toru

Uğur İbrahim Altay

KGC Başkanı Sefa Özdemir, 4. kuvvet olan basının,  geleceğin güçlü Türkiye’si için mutlaka 
desteklenmesi ve sektörde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi gerektiğini kaydetti

Mehmet Hançerli

Mehmet Tutal

Av. Mustafa Aladağ

Murat Çiçek

Hüseyin Çevik
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum 
disk imalatında 

yetiştirilmek üzere  
vasıflı ve vasıfsız personel 

alımı yapılacaktır. Elhaddesi 
ve silindir konusunda bilgi 

sahibi olanlara öncelik 
tanınacaktır. 

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA
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SARAYHAN ET LOKANTASI
Hazır Yemek Fabrikasında 

çalışmış iş deneyimli yemek 
dağıtımı yapacak 

ŞOFÖR 

aranıyor
Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Eski marangozlar sanayi başkışla sokak No:3 
Selçuklu/Konya (Akdeniz Can Sokak başı)

Tel:0537 899 35 45 

B. Kayacık Mah. Konya Organize Sanayi Böl. 
İhsandede Cad. 20 Nolu Sk. No:11 

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

• TORNACI
• BOYACI

• KAYNAKCI 
PERSONELLERE İHTİYACIMIZ VARDIR

 SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR. 

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE 

SATILIK DAİRELER
Bosna  Hersek Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli,

2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

PROGRAM YAZABİLEN (SOLİD, 

CİMATRON, MASTERCAM)

DİK İŞLEM
CNC OPERATÖRÜ

alınacaktır

SRC MAKİNA
Büsan Özel Org. San. Böl. Fevzi Çakmak Mah.

10645 Sokak No:24 
• Tel: 342 18 30

*  LAZER OPERATÖRLERİ

*  LİSE VE MESLEK    
     LİSESİ MEZUNLARI

*  MOBİLYA USTALARI

*  DÖŞEME USTALARI

   personel alınacaktır.
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5 

Selçuklu/KONYA
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BAŞSAĞLIĞI

AB Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, STK’lerin Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin bir parçası haline 
getirilmesinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, AB ile ilişkilerde STK’ların önemli olduğunu söyledi 

AB ile ilişkilerde 
STK’lar önemli

AB Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı Sivil Toplum 
Sektörü Çalıştayı düzenlen-
di.

Proje Uygulama Başka-
nı Bülent Özcan, bir otelde 
gerçekleştirilen çalıştayda, 
sivil toplum kuruluşları-
na (STK) sağlanan destek 
programına ilişkin görüş al-
mak üzere kentlerde prog-
ramlar düzenlediklerini 
söyledi.

Yılın ilk çalıştayının 
Konya’da yapıldığına dik-
kati çeken Özcan, STK’ler-
den bu programlara ilişkin 
yoğun talep geldiğini dile 
getirdi.

Özcan, STK’lerin Tür-
kiye’nin AB’ye katılım sü-
recinin bir parçası haline 
getirilmesinin büyük önem 

taşıdığına işaret ederek, AB 
ile ilişkilerde en önemli pay-
daşlardan birinin STK’ler 
olduğunu vurguladı.

Sivil toplumun kapasi-
tesinin güçlendirilmesini ve 
Türkiye ile AB üyesi ülkele-
rin STK’leri arasında diyalo-
ğun geliştirilmesini hedef-
lediklerini bildiren Özcan, 
şöyle konuştu: 

“STK’lere sağlanan 
desteklerle ilgili zaman 
zaman sorunlar yaşanı-
yor. AB-Türkiye ilişkilerinin 
gündemine bağlı olarak bazı 
durumlarda finansman ala-
madığımız durumlar oldu. 
2014’ten itibaren 2020’ye 
kadar katılım öncesi mali 
yardım desteğinde AB’ye 
şöyle bir öneride bulunduk, 
‘2014’ten sonra sivil toplu-

mu sektör olarak ele alalım. 
Dolayısıyla kendi içerisinde 
tanımlanmış bir bütçesi, yol 
haritası olsun. STK’ler ile 
bir araya gelelim, bu doğ-
rultuda bu kaynakları kul-
lanalım’. Bu önerimiz kabul 
edildi. Sivil toplum sektör 
haline geldi. AB kaynakla-
rını kullanma adına STK’ler 
ile bir araya geliyoruz. Dü-
şüncelerini alıyoruz. Bu 
kaynakları Türkiye’nin han-
gi ihtiyaçları doğrultusun-
da kullanmamız gerektiği 
konusunda danışma süreci 
yürütüyoruz.”

Çalıştayda, sivil toplum 
sektörü ve programlama 
süreci ile STK’lere sağlana-
cak desteklere ilişkin bilgi 
verildi.  
n AA

AB Proje Uygulama Başkanı 
Bülent Özcan

‘Ziraat Mühendislerine ihtiyacımız var’
Tarımsal Öğretimin 166. yıl-

dönümü dolayısıyla Ziraat Mü-
hendisleri Odası (ZMO)Konya 
Şube Başkanı Celil Çalış, yazılı 
açıklama yaptı.  “Ülkemizde ilk 
tarımsal eğitim-öğretim faali-
yetleri, Osmanlı İmparatorluğu 
Tanzimat döneminde 10 Ocak 
1846 tarihinde İstanbul da bu-
günkü adı ile Yeşilköy semtinde 
bulunan Ayamama Çiftliğinde 
Kurulan Mekteb-i Zirai Şahane ile 
başlamış ve bu tarihten itibaren 
10 Ocak gününü kapsayan hafta 
ülkemizde Tarım Haftası olarak 
kutlanmaktadır” diyen ZMO Kon-
ya Şube Başkanı Celil Çalış, “Daha 
sonraları bugünkü anlamıyla yük-
sek öğretim sayılabilecek düzeyde 
öğretim yaptıran iki okuldan birsi 
Bursa’da 1891’de; diğeri 1893’de 
İstanbul-Halkalı’ da açılmıştır. 
1928 yılında o zamanki adıyla 
Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi kapa-
tılmış; öğrencileri İstanbul Yüksek 
Orman Mektebine nakledilmiş; 
Ankara’da ise aynı yıl Yüksek Zi-
raat Enstitüsü’nün temeli atılmış 
ve Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün 
bir öncüsü olarak 1930 yılında 
“Ankara Yüksek Ziraat Mektebi” 
açılmıştır. Böylece çağdaş anlam-
da tarımsal yüksek öğretimin te-
meli atılmıştır.

Bu okul daha mezun verme-
den üç yıl sonra Yüksek Ziraat 
Enstitüsü’ne dönüştürülür ve 
Atatürk’ün direktifleriyle Cumhu-
riyet’in 10. yılında öğretime açıl-
mıştır. Bu Enstitüsü’nün bünye-

sinde, Ziraat, Orman, Veteriner, 
Tabii İlimler ve Ziraat Sanatları 
Fakülteleri 4 yıllık eğitim süresiyle 
yer alarak 1948 yılına kadar öğre-
timine devam eder. 1948 yılında 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesine dönüşerek 1955 yılına 
kadar tek Ziraat Fakültesi olarak 
eğitim veren bu fakülte daha son-
ra kurulan diğer Ziraat Fakültele-
rinin temelini oluşturmuştur.

Tarım, insanın beslenme ih-
tiyaçlarının karşılanmasının yanı 
sıra, tarıma dayalı sanayinin ham-
maddesi olması ve dışa bağımlı-

lığı önlemesi gibi yüce bir hede-
fe hizmet edenlerin sektörüdür. 
Tüm dünyanın önemini daha iyi 
kavradığı bugünlerde tarımın de-
ğişen ekonomik koşullara uyum 
sağlayabilmesi için teknoloji ve 
eğitimle daha iç içe olması ge-
rekmektedir. Çiftçiyi bilgi ile bu-
luşturan, bir bakıma çiftçi ile bilgi 
ve teknik arasında köprü vazifesi 
gören Ziraat Mühendislerine gü-
nümüzde daha çok ihtiyaç duyul-
makta ve Ziraat Mühendislerinin 
görev ve sorumlulukları ile Ziraat 
Mühendisliğinin önemi daha da 

artmaktadır.   Çok geniş bir ça-
lışma alanına sahip olan Ziraat 
Mühendisleri birçok mühendislik 
disiplinini bünyesinde taşımak 
zorundadır. Ziraat Mühendisinin 
çalışma alanı sadece bitkisel ve 
hayvansal gıda üretimi ile sınırlı 
değildir. Endüstriye hammadde 
temininden, biyodizel gibi tarım-
sal kaynaklı enerji üretimine, hat-
ta küresel ısınmanın kontrol altına 
alınmasına kadar pek çok bakım-
dan Ziraat Mühendisliği önem 
taşımaktadır” ifadelerini kullandı. 

Çalış, “166 yıl önce Halkalı 
Ziraat Mektebinde başlayan ilk ta-
rımsal eğitim-öğretim faaliyetleri 
bugün 25 ilde açılan ve ülkemiz-
de tarımsal üretim düzeyini ve 
verimliliğini önemli ölçüde artma-
sını sağlayan Ziraat Fakülteleri ile 
devam etmektedir. Bu fakülteler 
bugüne kadar yaklaşık 100 bin 
civarında Ziraat Mühendisi yetiş-
tirmiştir. Bugün odamıza kayıtlı 
50 bin 300, şubemize ise kayıtlı 
bin 560 Ziraat Mühendisimiz var-
dır. Öğretimde 166 yıllık köklü bir 
tarihsel geçmişe sahip bir meslek 
gurubu olmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. 

Bu vesile ile ülkemiz tarımına 
hizmet etmiş tüm meslektaşları-
mızdan hayatta olanları saygı ile 
aramızdan ayrılanları da rahmetle 
anıyor ve 166 yıl boyunca tarım 
öğretimine emeği geçen tüm ho-
calarımıza şükranlarımızı sunuyo-
ruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO)Konya Şube Başkanı Celil Çalış



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Fakıbaba, piyasaya sürülen ithal 
etin, toplam et ihtiyacının yüzde 5’i 
oranında olduğunu ve et ithalatının 
yeni değil, yıllardan beri gerçekleşti-
rildiğini söyledi.  Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba-
ba, TBMM AK Parti Grup Toplantısı 
için geldiği Mecliste gazetecilerin so-
rularını yanıtladı. 

Yaşanan kuraklıktan dolayı çiftçi-
lerin zararının muhtemel olduğunu 
ve sigortalı ürünler kapsamında gere-
kenin yapılacağını ifade eden Fakıba-
ba, tarım ürünlerine yönelik destekle-
me oranlarının yasayla belirlendiğini, 
belirlenen oranlar kapsamında çalış-
maların yapılacağını kaydetti. 

Kuraklığın en fazla Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı olarak kendi-
sini, bakanlık çalışanlarını üzdüğünü 
vurgulayan Fakıbaba, “Yağış olmadı-
ğı zaman çiftçinin şikayetçi olmaması 
mümkün değil. Şikayetler bana gel-
miyor ama ben bile bu kadar rahat-
sızsam düşünün emek vermiş çiftçi 
ne kadar huzursuzdur. 70’lerden bu 
yana en kurak yıl olduğunu biliyoruz, 
bu kuraklık mutlaka ürünleri etkileye-
cek ama oranını şu an bilemiyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Fakıbaba, göreve geldiği ilk gün-
den itibaren ithal ete karşı olduğunu 
ancak mecburiyetten dolayı et itha-
latının gerçekleştirildiğini anlatarak, 

konunun bazı kesimler tarafından 
kasıtlı olarak büyütüldüğünü, piyasa-
ya sürülen ithal etin, toplam et ihtiya-
cının yüzde 5’i oranında olduğunu ve 
bu yüzde 5’lik et ithalatının yeni değil, 
yıllardan beri gerçekleştirildiğini söy-
ledi.  Bakan Fakıbaba, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bazıları, kasıtlı olarak, etin dar 
gelirli kesim tarafından alınmasından 
rahatsız ve onlar olayı sabote etme-
ye çalışıyor. Oysa biz piyasaya yüzde 
5 oranında ithal et veriyoruz. Piyasa 
hem regüle oluyor hem de dar gelirli 
insanlar et yiyebiliyor. Et ithalatı bite-

cek bunu kesin inanarak, yaptığımız 
çalışmalarla söylüyorum. Düve sayısı-
nı artıracağız, anayı çoğaltacağız, bu-
zağı ölüm olaylarını düşüreceğiz, aşı 
ve aşılama, küpe ve küpeleme ücret-
siz olacak. Hayvan barınaklarını, ahır-
larını, fiziksel yapılarını düzelteceğiz. 
Ben buzağıları kendi evlatlarım gibi 
görüyorum, onlara bakmak lazım, 
herkesin öyle görmesi lazım. Buzağı 
ölüm oranlarını düşürdüğümüzde 
sorunun büyük kısmını halletmiş ola-
cağız. 2018’i buzağı ölüm oranlarının 
azaltılması için çalışma yılı ilan ettik.”
n AA

AK Parti Karaman Milletvekili 
ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. Başkan Konuk, 
gazetecilerin günümüz dünyasın-
da önemi tartışılmaz ve işlevsel 
açıdan en etkin ancak çok zor ve 
meşakkatli bir görevi yerine ge-
tirdiğini söyledi.  10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla ya-
yınladığı mesajında, iletişim araç-
larının çeşitlendiği ve çoğaldığı 
günümüzde gazetecilerin ve ga-
zeteciliğin öneminin azalması bir 
yana gazetecilerin ve gazeteciliğin 
daha da önemli hale geldiğini be-
lirten AK Parti Karaman Milletve-
kili ve PANKOBİRLİK Genel Baş-
kanı Recep Konuk, “Günümüzde 
iletişim çeşitlendi. Haber ve bilgi-
ye erişim kolaylaştı, hızlandı. Top-
lum hayatı açısından bunun hem 
faydalı hem mahsurlu yönleri var. 
Bilgi ve haber hızlı yayılıyor, ancak 
manipülasyon amaçlı, kaos amaçlı 
yalan haberler, sansasyonel kurgu 
haberler de hızlı yayılıyor. Top-
lumsal tepkiler hızlı gerçekleşiyor, 
kanaatler hızlı oluşuyor. Hızlı ya-
şanan bu iletişim çağında doğru-
ların arasından yanlışları temizle-
yebilecek ve toplumu, milletimizi 
aydınlatmak için yegane gücümüz 
ilkeli ve doğruların yanında olan 
gazetecilerdir. Bu açıdan günü-
müz dünyasında gazetecilerin 
sorumluluğunun üstüne bir so-
rumluluk daha eklenmiştir; yalan, 
kurgu haberler ile itibar suikastla-
rına sebep olan ve modern çağın 
medyatik virüslerine de panzehir 
olmak” diye konuştu.

Huzur, toplumsal barış, gü-
ven, kalkınma, gelişme ve yük-
sek standartlı demokrasi için en 
önemli güvencenin milletine ve 
ülkesine kopmaz bir bağ ile bağlı 
vicdanı hür gazeteciler olduğunu 
vurgulayan Başkan Recep Ko-
nuk, “Yakın veya uzak tarihten 
hepimiz biliyoruz ki, bir topluma, 
bir millete karşı husumetin ya da 
saldırının ilk kurşunları kalemi 
ve vicdanı kiralık bazı kalemlerin 
manipülatif haberleri ile sıkılır. 
Son yıllarda zaman zaman zuhur 
eden ve ülkemizin birliği ile hu-
zurunu hedef alan bu girişimlerin 
hedeflerine ulaşmasını önleyen 
en önemli unsur da yine yalan ve 
dolan kurşunlarını boşa çıkaran, 
millete kalkan olan vicdanlı, ilke-
li, doğruların yanında tavizsiz yer 
alan milli duruşa sahip gazeteciler 
olmuştur” dedi.

Haberleriyle topluma ayna 
olan, yaşanan olayları, hal ve ta-
vırları ortak bir zemine taşıyan, in-
sanları bilgilendiren gazetecilerin, 
kamuoyunu geleceğe hazırlaya-

rak katkı yaptığını aktaran Başkan 
Recep Konuk, “Devlet ve millet 
hayatının can damarlarını haber, 
araştırma, yazı ve yorumlarıyla 
sürekli açık tutan, damarların çift 
taraflı çalışmasını sağlayan gaze-
teciler; zor, meşakkatli, mesuliyeti 
yüksek ancak bir o kadar onurlu, 
bir o kadar kutsal bir mesleğin 
mensuplarıdır. Çünkü bu meslek, 
üstlendiği işlev itibarıyla zorluklar 
ve yokluklar karşısında yıkılmaz, 
eğilmez bir irade, hak terazisin-
den sapmayan bir vicdan, yüksek 
bir karakter gerektirir. Meslek 
hayatlarını Anadolu’nun dört bir 
köşesinde sürdüren gazetecile-
rimizin sesi de daha gürdür. Bu 
meslek öyle bir meslektir ki, yok-
luk yıldırmaz, yıldırmamalı, zorluk 
bezdirmez, bezdirmemeli. Zorluk-
lara ve yokluklara rağmen gazete-
ci kimlikleri ile ayakta durma ka-
rarlılığından asla taviz vermeyen 
gazetecilerimizin; kalemlerine 
ve mesleki haslet ve özelliklerine 
kıskançlıkla sahip çıktıklarını, asla 
gazeteci kimliklerinden taviz ver-
mediklerini, meslek büyüklerin-
den devraldıkları miras gereğince 
görevlerini amme hizmeti moti-
vasyonuyla devam ettirdiklerini 
görmekten mutluluk duyuyoruz. 
Çünkü biz biliyoruz ki, vicdanı ve 
kalemi hür gazetecilerin varlığı, 
başta tarım ve gıda sektörü olmak 
üzere, kalkınma ve üretim için bir 
motivasyon kaynağıdır, gazeteci-
ler milletimizin sesidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 
zor ancak, son derece önemli bir 
görevi fedakarca ifa eden; mille-
timizin duyan kulağı, gören gözü, 
konuşan dili, yazan eli ve hak te-
razisinden sapmayan vicdanı olan 
tüm gazetecilerimizin Çalışan Ga-
zeteciler Günü’nü kutluyor, mes-
lek hayatlarında başarılar diliyo-
rum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, bütün ba-
sın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutladı.  Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Akyürek, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
mesajı şöyle: “Günümüz bilgi çağın-
da zor şartlar altında kamu görevini 
yerine getiren basın-yayın çalışan-
ları, geçmişte olduğu gibi bugün de 
çok önemli bir yere sahiptir. Basının, 
eksiksiz ve objektif bir haber anlayışı 
ile halkın düşüncelerini, eleştirilerini 
en güçlü şekilde önce yerel yöneti-
cilere, oradan da ülkeyi yönetenlere 
aktarmada ve demokrasinin önünü 
açmada çok önemli bir işlevi var-
dır. Ülkemiz basını, tarihin her dö-
neminde vatandaşın gözü, kulağı, 
sesi olma ve kamuoyunun haber 
alma hakkına katkıda bulunma gö-
revini başarıyla yerine getirmiştir. 
15 Temmuz hain darbe girişiminde 
sırasında da millet sokağa inerken 
Konya basını ve ülkemiz basını dik 
durmuş ve bu duruşunu sürdürerek 
devletine ve milletine sahip çıkmış-
tır. Teknolojinin ilerlemesiyle daha 
fazla alanda faaliyet göstererek in-
sanlara en hızlı şekilde bilgi aktarımı 
sağlayan basın-yayın kuruluşlarımı-
zın, tarafsızlık ve güven ilkesini ön 
planda tutarak sağduyulu yayınları 
ile ülkemizin geleceğine sağladığı 
katkının, Türkiye’nin son yıllardaki 
gelişim, değişim ve ilerlemesiyle 
doğru orantılı olarak büyüyerek de-
vam etmesi en büyük temennimiz-

dir. Konya’mız her alanda belli bir 
mesafe alırken, bunun basın-yayın 
alanında da aynen gerçekleştiğini 
görüyoruz. Konya’mızın tanıtımın-
da, gelişiminde rol oynayan tüm 
basın mensuplarımıza, gazete, tele-
vizyon, radyo, internet sitesi, ajans 
temsilcisi arkadaşlarımıza, şehri-
miz, ülkemiz ve tüm insanımız adı-
na teşekkür ediyoruz. Kamuoyunu 
aydınlatmak için her ortamda, so-
rumluluk duygusu içinde, toplumu 
haberdar etme adına görevlerini 
yerine getiren; medyamızın her ko-
lunda fedakarca çalışan herkesin 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
tebrik ederim.” 
n HABER MERKEZİ 
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Daktilonun devrim sayıldığı dönemleri geçerek teknolojideki gelişmelerle dijital dünyaya açılan gazetecilik, internet ve sosyal 
medyanın taşınabilir cihazlarla uyumlu hale getirilmesiyle daha da biçim değiştirdi. Dijital teknoloji gazetecilikte ezberleri bozdu

Gazetecilik mesleği  
dijital dönüşüm yaşadı

İnsanların iletişim, öğrenme, bilgi 
ve haber alma ihtiyacı doğrultusunda 
ortaya çıkan, gelişen teknolojiyle her 
geçen gün kendini yenileyen gazete-
cilik mesleği, dönem içinde devrim 
sayılan taş ve kağıt baskıların ardın-
dan dijital teknolojilerle yeni boyut 
kazanmaya devam ediyor.

İnsanlığın en köklü unsurların-
dan iletişim, dünyanın en eski ve 
güncel meslekleri arasında yer alı-
yor. İletişimin gelişmesiyle haber-
leşmeye dönüşen sistemde insanlar, 
zaman içerisinde birbirleriyle; bazen 
dumanla ya da kuşla, kimi zaman da 
kil tabletlere veya kayalara yazılan 
yazılarla haberleşmiş. İnsanın öğren-
me ve haberleşme ihtiyacına karşılık 
veren, “Dünya döndükçe var olacak” 
meslek grupları arasındaki gösterilen 
gazetecilik, gelişen teknolojiyle de 
her geçen gün kendini yeniliyor. 

Daktilo başta olmak üzere analog 
yazı makinelerinin devrim sayıldığı 
dönemleri geçerek teknolojideki ge-
lişmelerle dijital dünyaya açılan ga-
zetecilik, internet ve sosyal medya-
nın taşınabilir cihazlarla uyumlu hale 
getirilmesiyle yeni boyut kazanmaya 
devam ediyor.

Marmara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özçağla-
yan, gelişen gazetecilik teknolojisinin 
dünü ve bugününü AA muhabirine 
anlattı. Özçağlayan, herkesin de-
ğişimden bahsettiği bir dönemden 
geçildiğini, özellikle teknolojinin bu 
dönemde belirgin bir faktör olarak 
kişinin karşısına çıktığını belirtti. 

Teknolojinin, değişimin en önem-
li dinamiklerinden biri olduğunu ve 
hayatın her alanını etkilediğini dile 
getiren Özçağlayan, etki alanı içeri-
sinde; habere ulaşma, haberi üretme 
ve haberi tüketme dinamiklerinin de 
yer aldığını söyledi. 

İletişim alışkanlıklarında özellik-
le son 20 yılda internetin insan ha-
yatına girmesiyle büyük değişimler 
yaşandığını vurgulayan Özçağlayan, 
“2000’li yılların başından itibaren in-
ternetin derinlik kazanması, altyapı-
sının gelişerek hızlanması internetin 
boyutunu da değiştirdi. Bunun yanı-
na özellikle son 5-6 yıldır mobil inter-
netin gelmesi, taşınabilir cihazların 
üzerinden her şeyi takip etmenin, 
üretmenin ve dağıtmanın mümkün 
olması ezberleri bozdu.” dedi.

Gazetecilikte gelişen teknolojiyle 
birlikte kağıttan elektroniğe geçiş ol-
duğunu aktaran Özçağlayan, “Kağıt 
gazete halen varlığını sürdürmesine 
rağmen kağıttan elektronik ortama 
doğru bir geçiş var. Gazetelerin bir 

kısmı bunu öngördü, kendini buna 
hazırladı. Bir kısmı öngöremedi, ken-
dini hazırlamakta geç kaldı. Ama şu 
anda herkes buraya doğru bir dönü-
şüm içerisinde. Dolayısıyla teknolo-
jinin temel dinamiğini oluşturduğu 
değişim medyayı da etkiliyor. Medya 
ekonomisinde dinamikleri, okur-ga-
zeteci ilişkisini, editoryal süreçleri, 
haberin üretim ve dağıtım süreçleri-
ni etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA DÖNDÜĞÜ SÜRECE BU 
MESLEK DEVAM EDECEK”

Kağıda basılı gazetelerin ortadan 
kalkmasının gazetecilik mesleğini 
akamete uğratmayacağını söyle-
yen Özçağlayan, şöyle devam etti:  
“Dünya döndükçe insanların habere 
ve bilgiye ihtiyacı olacak. İnsanların 
olabilecekleri önceden görüp kendi-
ni ona hazırlama gibi bir refleksi var. 
Bu, hayatta kalma güdüsü ile ilişki-
li. Biz canlı varlıklar olarak hayatta 
kalmaya programlamışız kendimizi. 
Öyle bir içsel motivasyonumuz var. 
Hayatta kalabilmemiz için de olabile-
cekleri, tehlikeleri, tehditleri görebil-
mek lazım. Mesela; yeryüzünde çok 
az insan vardır ki hava durumunu 
izlemesin. Bu adam çiftçi mi? Zira-
atla mı uğraşıyor? Hayır. Her insan 
ertesi gün havanın nasıl olacağını 
merak ediyor. Öğrenince ne oluyor? 
Ertesi gün kendisini nasıl bir hayat 
bekliyor, buna hazırlanmak için yapı-
yor. Hazırlayınca ne oluyor? Kendini 
güvende ve rahat hissediyor. Dünya 
döndüğü sürece bu meslek devam 
edecek. İnsanın habere ve bilgiye ih-
tiyacı hiçbir zaman bitmeyeceği için 
bu haberi ona getirecek insanlara ve 
araçlara her zaman ihtiyacı olacak. 
Biz bugün nasıl ‘kil tabletim nerede?’ 
diye oturup ağlamıyoruz, ‘parşöme-
nim nerede?’ diye ağlamıyoruz, çün-

kü onlar vardı o zaman, yarın öbür 
gün kağıda basılı gazete giderse belki 
de başka cihazlar girecek hayatımı-
za.” 

“SOSYAL MEDYADA 
GÜVEN SORUNU VAR”

Sosyal medyada bir güven so-
runu bulunduğunun da altını çizen 
Özçağlayan, “İnsanların alıştığı araç-
lar bir anlamda güvendiği araçlar da 
oluyor. Aynı TV kanalını seyreder, 
doğrudur yanlıştır ama onun istediği 
mesajları veriyordur, ona göre doğru 
odur. Esasen gazeteciliğin ilkeleri var, 
haberi yazmadan, insanların önüne 
koymadan evvel farklı kaynaklardan 
doğrulayacaksın... O doğrulama kıs-
mı hız konusuyla çatışıyor. Olmayan 
bir şeyi olmuş gibi koyduğunuz za-
man senin okurların sana duyduğu 
güveni kaybedebiliyor.” değerlendir-
mesini yaparak, şöyle devam etti:

“Aynı zamanda gazeteciliğin 
temel ilkeleri de çiğnenmiş oluyor. 
Çünkü doğrulamadığın haberi koy-
mak temel ilkeleri çiğnemektir. Bu 
konuda medya profesyonelleri ile 
yapılmış araştırmalar, ‘önce yayın-
la, sonra gerekirse düzelt’ diye bir 
refleks olduğunu söylüyor. Gazete-
cilerin de önemli bir bölümü sosyal 
medya hesaplarına sahip. Gazete-
ciliğin artık sosyal medya olmadan 
sürdürülemeyeceğini ifade ediyorlar 
büyük oranda. Güven sorunu olma-
sına rağmen onlar da birçok haberi 
kendi haber hikayesini zenginleş-
tirmek anlamında sosyal ağlar üze-
rinden aldıkları bilgiler üzerine inşa 
ettiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla 
maniple edilebilecek, insanları olum-
suz yönde etkileyebilecek, farklı yön-
lere kanalize edilebilecek dinamikler 
sosyal medyada var. Fakat bu güven 
sorununa rağmen sosyal medya ‘ana 

akım’ etkinliğe doğru ilerliyor. Gaze-
teler ve gazeteciler bu değişime ve 
dönüşüme kendini hazırlama çabası 
içerisinde. Okur ne durumda? Okur 
her şeyi anında istiyor, ayağına gel-
sin istiyor. ‘Ben sosyalleşirken haber 
aksın’, ‘ben yolda yürürken ya da 
otobüste giderken haber bana anın-
da gelsin, ama doğru şekilde gelsin’ 
diyor.”

“DOĞRU HABER BAZEN 
HIZA YENİK DÜŞÜYOR”

Gazetecilerin, teknolojinin getir-
diği bütün olanakları değerlendire-
rek en hızlı, en güncel, en kapsamlı 
ve her şeyden önemlisi en doğru ha-
beri sunmak zorunda olduğunu dile 
getiren Özçağlayan, gazeteciliğin 
buna hazırlandığına vurgu yaptı.

Özçağlayan, şöyle devam etti: 
“Doğru haber bazen hıza yenik dü-
şüyor. En hızlı haber daima en doğru 
haber değildir. Hız bir etken oluyor, 
doğrulana kadar vakit kaybediyor-
sun ama sosyal medyanın öyle bir 
derdi yok. Yanlış-doğru demiyor, 
paylaşmaya ve tüketmeye hatta üze-
rinde yorumlar geliştirmeye bakıyor. 
Halbuki sen doğru haberle orada ol-
mak zorundasın. Hatalar yapılacak 
ama gazetecilik doğru habercilikle 
yaşamak için kendi dinamiklerini 
geliştirecek. İnsanlar da kendisine 
inandırıcı gelmeyen her şeyi araştıra-
bilirler ki bunları araştırıyorlar zaten. 
İnsanlar haberin nereden geldiğine 
değil, ne olduğuna bakıyor.”

Özçağlayan, gazetelerin insan-
lara araç olarak gelme biçimlerinin 
zaman içinde değiştiğini, araçlar 
değişse de insanların olan bitenden 
haberdar olma içgüdüsü doğrultu-
sunda dünya var oldukça yayın ya-
pacağını sözlerine ekledi.
n AA 

‘15 Temmuz’da basın devletine
ve milletine sahip çıkmıştır’

Konuk: Gazeteciler 
milletimizin sesidir

‘İthal et toplam et ihtiyacının yüzde 5’i oranında’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek

AK Parti Karaman Milletvekili ve 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı 

Recep Konuk

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba
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Meyve, sebze deposunda yangın Bin 750 personel alımına destek!
Meyve, sebze gibi yiyeceklerin 

bulunduğu depoda depoda çıkan 
yangın, itfaiye ekiplerinin müda-
halesinin ardından büyümeden 
söndürüldü.  Yangın, saat 14.30 
sıralarında merkez Meram ilçe-
si Hacı İsa Mahallesi Çarşamba 
Sokakta bulunan iş yerinde çıktı. 
Edinilen bilgiye göre, mülk sahi-
bi İzzet Şanlı’nın kiraya verdiği ve 
Yaşar E. tarafından meyve, sebze 
gibi yiyeceklerle çeşitli eşyaların 
içinde bulunduğu depoda henüz 
bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 
Depodan yükselen dumanları fark 
eden vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine itfaiye ve polis ekipleri 
sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına 
müdahale ederken, polis ekipleri de 
çevre güvenliği aldı. Yangın nede-
niyle deponun üst katında bulunan 
bir ev duman altında kaldı. İtfaiye 
ekipleri, dumanla kaplanan evde 
birilerinin olabileceği düşüncesiyle 

arama yaptı. Yapılan aramada evde 
herhangi birilerin rastlanılmadı. 
İtfaiyenin soğutma çalışmalarını 
sürdüğü sırada deponun sahibi Ya-
şar E. de içeriye girerek yakınlarıyla 
birlikte yanan eşyaları dışarıya çı-
karmaya çalıştı. Bir ara itfaiye ekip-
lerine de tepki gösteren Yaşar E., 
itfaiyenin çalışması sırasında yanan 

eşyaları dışarıya çıkarmayı sürdüre-
rek yangının büyümemesi için çaba 
sarf etti. Yangında zarar gören plas-
tik kasalar, karton kutular ve araç 
lastikleri dışarıya çıkarıldı. Yangın 
itfaiyenin yarım saat süren çalışma-
sının ardından söndürüldü. Maddi 
hasarın meydana geldiği yangının 
çıkış nedeni araştırılıyor. n İHA

Postder Konya Şube Başkanı 
Doğan Arısoy, “PTT AŞ’den yapı-
lan açıklamada, şirketin personel 
ihtiyacının karşılanmasını teminen 
2017’de planlanan bin 750 per-
sonel alımında adayların güvenlik 
soruşturması ve arşiv araştırması 
işlemleri tamamlanan personelin 
8 Ocak 2018 tarihiyle işe başlama 
süreçleri başlamıştır. Bu PTT ailesi 
adına sevindirici bir haberdir. Bu 
süreci başlatan ve emeği geçenlere 
PTT çalışanları adına teşekkür edi-
yoruz” dedi.

PTT’nin personel alımlarında 
adayların mağdur edilmemesi için 
Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Ahmet Arslan’ın yoğun gay-
retleri ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle 696 
sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me (KHK) ile düzenleme yapıldığı 
belirtilen Arısoy, “Sürekli gelişen ve 

büyüyen PTT ailesi olarak 2017/3 
personel alımında başvurduğu hal-
de beraber çalışma imkânı bulama-
dığımız değerli vatandaşlarımızın 
bundan sonraki personel alımlarına 
başvurularını bekler, onları PTT 
ailesi olarak aramızda görmek-
ten mutluluk duyarız. Bu personel 
alımlarıyla birlikte PTT’den hizmet 

alan vatandaşlarımız bundan sonra 
daha iyi ve kaliteli hizmetler alacak-
lardır. Tüm PTT ailesine hayırlı ol-
sun. Ayrıca ataması gerçekleşecek 
olan bin 750 personelimize PTT ai-
lesi olarak hoş geldiniz der, birlikte 
çalışmaktan memnuniyet duyaca-
ğımızı ifade ederiz” değerlendirme-
sinde bulundu. n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin araştırma merkezi yenileniyor. Prof. Dr. Sema Belli, 
“Üniversitelerde araştırma yapılabilecek ortamların mümkün olduğunca artırılmalı” dedi 

Diş Hekimliği araştırma
merkezi yenileniyor

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimli-
ği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Belli, 
1997 yılında kurulan Selçuk Üniver-
sitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştır-
ma Merkezi’nde yenilenme çalışma-
ları hakkında açıklamalarda bulundu. 
Aynı zamanda Fakülte Araştırma 
Merkezi’nin başkanlığını da yürüt-
mekte olan Prof. Dr. Sema Belli, üni-
versitelerde araştırma yapılabilecek 
ortamların mümkün olduğunca ar-
tırılması gerektiğini ve araştırıcıların 
bu merkezlere kolayca ulaşabilmesi-
nin çok önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Belli, 1990 yılında dok-
tora eğitimine başladığında Selçuk 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-
si’nde bir araştırma merkezinin bu-
lunmadığını belirterek, şöyle devam 
etti: “Eğitim hayatımızın ilk yarısında 
bu sebeple araştırma yapmakta zor-
landık. Hatta dergilere, kitaplara ula-
şımımız bile çok zordu. Makalelere 
ulaşabilmek için Ankara’ya, çalışma 
yapabilmek için KOSGEB’e gidiyor-
duk. Diş hekimliği her gün yeni bir 
materyal üreten aslında araştırmaya 
çok yatkın bir daldır. Üretilen ma-
teryallerin ağız ortamında ne kadar 
başarılı olacağını anlayabilmek için 
önce laboratuvar çalışmaları yapmak 
gerekir. Özellikle dental materyalleri 
test edebilmek için makine teçhizat 
çok önemlidir. Araştırma imkanla-
rının kolay ulaşılabilir olması, test 
olanaklarını kolaylaştırır, böylece 
daha fazla çalışma, daha fazla bilim-
sel veri elde edilir ki bir üniversitenin 
bilimsel anlamda üretken olması, 
diğer pek çok amacından çok daha 
önemlidir. Bizim laboratuvarımızın 
macerası 1997 yılında başladı. Kısa 
dönem TÜBİTAK Bursu ile Tokyo 
Medical and Dental University’de 
bir araştırma yapmak üzere bulunu-
yordum. Dar bir alanda birbirinden 
fonksiyonel onlarca makine teçhizat 
ve araştırma imkanını bir arada gör-
mek beni çok etkiledi. Fakülteye dö-
nüşümden itibaren bölüm arkadaşla-
rımın, bölüm başkanının ve o dönem 
dekanımızın da katkıları ile birkaç 
proje oluşturduk. İlk alabildiğimiz ke-
sit makinesini koyabilecek bir labora-
tuvar ortamı araştırıyorduk. Fakülte 
binamız da çok yetersiz alana sahip 
olduğu için önce bodrum katında bir 
oda bulabildik. Hepimiz evden getir-
diğimiz masa lambaları, su ısıtıcılar 
gibi ufak tefek eşyalar ile orayı kul-
lanılır hale getirdik. Japon araştırıcı-
ların hediye ettiği küçük bir bağlantı 
test edici cihaz ve proje ile aldığımız 
kesit makinesi inanılmaz aktif çalıştı 
ve sanırım o dönem 25-30 tane tez 
çalışmasını kendi laboratuvarımızda 
yapabildik. Bu dönemde Japon mes-
lektaşlarımın laboratuvarı materyal 
açısından inanılmaz desteklediğini 
de söylemeden geçmemem lazım.”
“MEDİCAL COLLEGE OF GEORGİA’DA 

SIZINTI ÇALIŞMALARI YAPTIM”
1999 yılında Japonların tavsi-

yesiyle Amerika’ya gittiğini anlatan 
Prof. Dr. Belli, şöyle konuştu: “Medi-
cal College of Georgia’da sızıntı ça-
lışmaları yaptım.  Orada da yine her 

hocanın kendine ait bir laboratuvarı 
mevcuttu ve güzel imkanları vardı. 
Ben oradayken 1999 Marmara Dep-
remi oldu. Depremden sonra dönü-
şümü erken bir tarihe almaya karar 
verdim. Zor günlerdi ve uzaktan aldı-
ğımız haberler çok daha moral bozu-
cu idi. Dönüşümden bir kaç gün önce 
birlikte çalıştığım hoca bana laboratu-
varı gezdirdi. Bizim ülkece zor günler 
yaşadığımızı, belki de dönüşte bazı 
aletleri makinaları alma imkanımın 
olamayacağını ama benim çalışma 
hevesimin kaybolmaması gerektiğini 
bu sebeple de laboratuvardan istedi-
ğim her şeyi çekinmeden alabilece-
ğimi, bunları Türkiye’ye en hesaplı 
yoldan gönderebilmek için elinden 
geleni yapacağını söyledi. Türkiye’de-
ki araştırıcı arkadaşlarıma her tür bi-
limsel katkıyı sağlayacağını da ekledi. 
O gün ilk etapta burada sızıntı çalış-
ması yapabilmemizi sağlayacak temel 
malzemeler ve bir süre bizim ihtiyaç-
larımız karşılayacak, Türkiye’de he-
men bulamayacağım materyallerden 
3 koli eşya hazırladım. Posta ofisi çok 
yardımcı oldu ve yardım paketleri ola-
rak hazırladığı kolileri inanılmaz bir 

fiyat ile Türkiye’ye göndermeyi teklif 
etti.  Çok duygulandım. O arada da 
biz şu andaki binamıza ve mekanik 
laboratuvar için daha geniş bir alan 
olan bugünkü laboratuvarın yerine 
taşınmıştık.”

“O DÖNEMLERDE ŞEHİR DIŞINDAN 
ARAŞTIRMA YAPMAK AMACIYLA 

MERKEZİMİZE İLGİ VARDI”
Prof. Dr. Belli, “Dönüşümü taki-

ben kısa sürede diğer öğretim üyesi 
arkadaşlarımız ile birkaç proje ha-
zırladık ve bir Instron cihazı ve bir 
mikroskop aldık. O dönem laboratu-
var o kadar aktif çalışmaya başladı ki 
Türkiye’nin her fakültesinden araş-
tırıcılar akın akın laboratuvarımızda 
araştırma yapmak üzere gelmeye 
başladı. Bir hizmet bedeli çalışması 
yaptık. Böylece laboratuvar küçük 
ihtiyaçlarını kendi karşılar hale geldi. 
O dönemde diğer öğretim üyesi arka-
daşlarımız, başka araştırma imkanları 
sağlamak üzere farklı projeler yap-
tılar. Böylece araştırma merkezi her 
anlamda hem kendimize hem Tür-
kiye’de pek çok araştırıcıya yetecek 
kapasitede çalışmaya başladı. Bu ve-
rimlilik uzun yıllar devam etti. Ancak 

zamanla artık bazı test metotları gün-
celliğini yitirdi. Bunu mekanik labora-
tuvarı anlamında söylüyorum çünkü 
laboratuvarın diğer birimleri halen 
aktif şekilde kullanılıyor. Güncelliğini 
yitiren test cihazları, laboratuvara ilgi-
yi gün geçtikçe azalttı. Diğer taraftan 
bazı aletler artık tamir edilemeyecek 
şekilde bozuldu ve bugün laboratu-
varımız ne yazık ki o eski günlerdeki 
parlaklığını yitirdi” diye konuştu.

“ARAŞTIRMA MERKEZİMİZİN 
PARLAK GÜNLERİNE DÖNMESİ 

EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ”
Mekanik laboratuvarının reviz-

yona gitme ihtiyacının uzun süredir 
var olduğunu aktaran Prof. Dr. Belli, 
“Ciddi anlamda gündeme gelmesin-
de tabii ki dekanımız Prof. Dr. Nimet 
Ünlü’nün etkisi çok önemli. Kendisi 
mekanik laboratuvarının ilk kurulma 
aşamasında çok çalışmıştır ve pek çok 
projede aktif rol almıştır. Diş hekim-
liği Fakültesi mekanik laboratuvarını 
ve diğer hocalarımızın da katkıları ile 
Araştırma Merkezi’nin yeniden eski 
parlak günlerine dönmesi şu anda en 
büyük dileğimizdir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Sevdaluk
Tozlu sandıklarda 

saklandı uzun yıllar bir 
ömür; birkaç yaşam 
boyu. -Bir ömre kaç 
yaşam sığar başka bir 
yazının konusu-Ön-
ce sandığın tozunu 
üfledi sonra içinden 
itina ile çıkardığı hatı-
ra defterinin. İlk sayfa, 
ilk satır… Sevdanın 
tanımıyla başlıyordu. İrdelediği bir 
konunun tanımına bakardı evvel 
emirde.

Eski bir alışkanlık… 
Sevda; Güçlü sevgi, A Ş K: “Ne 

şair yaş döker, ne âşık ağlar/ Tarihe 
karıştı eski sevdalar.”F.N.Çamlıbel.

2.Aşırı ve güçlü tutku; istek…
Bu kez mesele irdelemeyi biraz 

aşmıştı hatta bildiğin kazana düş-
müştü… 

Şimdi düşünüyor da galiba bir 
hoş oluyormuş sevdanın toylukta 
çekileni. Bir ömre birkaç hayat; bir 
ömre birkaç sevda… İlkyaz sevda-
ları haşin,  hop oturtup hop kaldı-
rıcı; çünkü sevgili de oynak yürek 
gibi handiyse… Yaz- güz sevdaları 
oturaklı, tumturaklı dahası sabitka-
dem, kolay kolay sökülesi değil ye-
rinden… Sökülmek deyince sev-
danın kök salmışına aşk demişler 
doğuda, hoş sevda da doğulu ya 
sonuçta; batı zannımca biraz kısır 
kalmış bu konuyu isimlendirmede. 
Baktığınızda birine sevdalanmakla 
ilgili birbirinden topluiğne ucu ka-
dar ayrılan yığınla kelime var da-
ğarcığımızda. Sevgi, sevdalanma, 
aşk, gönül verme, bağlanma, gön-
lü kayma, abayı yakma, kapılma… 
Hemen akla gelen birkaç örnek. 

Bir de bu işin “ağır ağabeyleri” 
Divan şairleri var ki kullandıkları ve 
de kazandırdıkları onlarca terkibi ve 
kelimeyi tek tek zikredecek olsak ne 

yer yeter ne zaman.
Nereden nereye 

geldin be hey gafil! 
Yaşlandıkça yaşan-
mışlıktan müteşekkil 
film şeridi uzuyor her 
halde ki daldığın yer-
den getirebilene aşk 
olsun.

İnsanlığı başından 
beri en çok meşgul 
eden hadiselerden 

biri, bekli de birincisi. İkincisine siz 
ölüm deyin ben ayrılık… Fakiri de 
sabahtan beri meşgul etmedi mi?

Ne için çıkmıştın çatıya ah bir 
hatırlasan! 

Sersem kafa! Kırk yıl öncesini 
tören şiiri gibi okursun lakin beş 
dakika öncesi yok. Senin kafa gibi 
burayı da tümden örümcek ağı 
kaplamış. 

Şu ayaklı saati de bir ara indirip 
tamir etmeli, artık üretilmiyor böy-
lesi. Üşüdüm yahu dışarıda ayaz 
mı çıktı ne? Niye çıktığımı da ha-
tırlayamadım; iyi ki hatun yok, olsa 
demediğini bırakmazdı. Ne yapa-
yım işte yaşlandım, unutuyorum; 
gençlikteki gibi kalmıyor hiçbir şey. 
Köşede garip garipbekleşen, kırık 
dökük saksılara da papatya tohu-
mu saçmalı, hatun sever; en son 
ziyaretine giderken götürdüklerim 
solmaya yüz tutmuştur artık.

Eyvah! Ne yer, ne yâr kaldı,
Gönlüm dolu âh ü zâr kaldı.
 
Şimdi buradaydı, gitti elden 
Gitti ebede gelip ezelden.
Ben gittim, o hâksâr kaldı,
Bir gûşedetârumâr kaldı;
Bâkî o enîs-i dilden, eyvâh!
Beyrut’ta bir mezâr kaldı.
…
AbdülhakHamid  merhum ne 

de güzel demişsin ruhun şad ol-
sun…

YAZMANIN ZORUNLULUĞU YA DA SORUMLULUĞU

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü’nü yayımladığı mesajla 
kutladı. Medyanın bağımsız olma-
sına dikkat çeken Başkan Özgüven, 
“Medya halkın tarafsız ve doğru 
biçimde haber alabilmesini sağla-
maktadır. Haberlerin anında ve doğ-
ru bir şekilde yayılmasında medya 
mensuplarının sorumluluğu oldukça 
fazladır. Medya bağımsız olmalı-
dır, basında çalışanlar, gazeteciler, 
haberciler ne derece özgür olursa, 
ülkenin demokrasisi de o denli güç-
lü olur. Fakat basının özgürlüğü, 
hiçbir zaman sorumsuzluk olarak 
da algılanmamalıdır. Verecekleri 
yanlış haberlerin insanları olumsuz 
etkileyeceği bilinciyle titizlikle ha-
ber yapılmalıdır. Demokratikleşme 
ve şeffaflaşma politikalarında kilit 
rol oynayan basının, meslek ahla-
kına, tarafsızlık ilkesine, kişi hak ve 
özgürlüklerine saygı göstermesi, 
eleştirilerinde yapıcı bir tutum ser-
gilemesi, vatandaşlarımızın haber 
alma ve bilgi edinme ihtiyacının da 
doğru biçimde karşılanmasına vesi-
le olacaktır. En zor şartlara rağmen, 
dünyanın farklı bölgelerinde, çatış-
ma ortamlarında can güvenliklerini 

riske atarak görevlerini yerine getir-
meyi amaçlayan gazetecilerin halkı 
doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilen-
dirme çabaları hiç kuşkusuz takdire 
şayandır. Medyamızın, iletişim tek-
nolojilerindeki hızlı gelişmelere ayak 
uydurması, insanımıza en kaliteli ya-
yınları yapması bizler için mutluluk 
kaynağıdır. Bu düşüncelerle, medya 
mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutluyor, başa-
rıların devamını diliyorum” dedi.
n İHA 

‘Haberciler özgür olursa, 
demokrasi de güçlü olur’

haber@konyayenigun.com
FATMA TUTAK

Postder Konya Şube Başkanı Doğan Arısoy

Özkan Özgüven

Prof. Dr. Sema Belli, 1997 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Araştırma Merkezi’nde yenilenme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
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Aladağ Kayak Merkezi’nin ilk etabının bu yıl sonunda tamamlanacağını ve açılacağını belirten Derbent Belediye Başkanı Hamdi 
Acar, “Konya’nın önemli kazanımı olacak çünkü önemli projelerinden biri. Konya’ya yeni bir pencere açılmış olacak” dedi

‘Yeni bir pencere açılacak’
Derbent Belediyesi’nin girişim-

leriyle Derbent’e kazandırılacak olan 
Aladağ Kayak Merkezi konusunda 
geçtiğimiz günlerde beklenen güzel 
haber gelmişti. Derbent Aladağ Kül-
tür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi’nin Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi 
Gazete’de yayımlanmasının ardın-
dan, bölgede yapılacak çalışmalar da 
hızlandırıldı. Derbent Belediye Başka-
nı Hamdi Acar bu kapsamda projenin 
son durumu hakkında bilgiler verdi. 
Bayır Daimond Otel’de gerçekleştiri-
len toplantıda konuşan Başkan Acar, 
sözlerine basın mensuplarının 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
kutlayarak başladı. Gazetecilerin 
destekleri ve emekleri için teşekkür 
eden Başkan Acar, Konya’ya kazan-
dırılacak bu önemli projenin üzerinde 
basın mensuplarının da büyük emek-
leri olduğunu söyledi. Aladağ Kayak 
Merkezi’nin önemli bir kazanım oldu-
ğuna dikkat çeken Acar, “Konya’nın 
önemli kazanımı olacak çünkü önemli 
projelerinden biri. Konya’ya yeni bir 
pencere açılmış olacak. Bu Allah’ın 
Derbent’e ve Konya’ya nimeti” dedi. 

‘TAHMİNLERİMİZİN ÜSTÜNDE 
HİZMET GERÇEKLEŞTİ’ 

Başkan Acar, Derbent Belediyesi 
olarak küçük bütçeye rağmen Der-
bent’e farklı kurum ve kuruluşların da 
desteğiyle önemli hizmetler kazandır-

dıklarını hatırlattı. Derbent’e yapılan 
projelere kısaca değinen Acar, şöyle 
devam etti, “Geriye dönüp baktığım-
da, bizim mütevazı bütçemiz olan 5 
milyonun 10 katı hizmet aldığımızı 
görüyorum. Bu hizmet için şükredi-
yorum. Büyükşehir Yasası’nı çıkardı-
ğı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür 
ediyorum. Bu yasayı çok güzel bir 
şekilde uygulayan Büyükşehir Bele-
diye Başkanımıza da teşekkür ediyo-
rum. Çünkü 50 milyonluk yatırımın 
aslan payı Büyükşehir Belediyesi’nin 
hizmetlerine ait. Kardeş belediyeler 
çerçevesi içerisinde Karatay Bele-
diyesi, Ankara Keçiören Belediyesi, 
Selçuklu Belediyesi, TOKİ, Gençlik ve 
Spor’dan yatırım aldık. Sanayi sitesi 
yaptık. Kapalı Pazar yaptık, kapalı oto-
park yaptık, prestij yollar ve meydan 
düzenlemesi yaptık. Taşkın koruma 
kanallarını düzenledik, sentetik çim 
saha yaptık. Düğün salonu yapılıyor. 
Sulama göletleri yaptık. İstinat duva-
rı, parke ve bordür düzenlemesi yap-
tık. Şehitlik yaptık. Çiftliközü Mahalle 
Konağımız yapıldı. TOKİ 6 milyonluk 
toplu konut çalışması yapıyor. Top-
lamda 49 milyon 840 bin TL’lik hiz-
met almışız. Tahminlerimizin çok çok 
üstünde hizmet gerçekleşti.”

İLK ETABI BU YILSONUNDA BİTECEK
Başkan Acar, Aladağ Kayak Mer-

kezi çalışmaları hakkında yaptığı açık-
lamada, Derbent’in Konya’ya kısa 

mesafeli bir ilçe olarak temiz havasıyla 
büyük avantajlar sunduğunu dile ge-
tirdi. Bu avantajı değerlendirmek için 
önemli bir projeyi hayata geçirmenin 
mutluluğu içinde olduklarını söyleyen 
Acar, sözlerini şöyle sürdürdü, “Der-
bent temiz havasıyla adeta can simidi 
oluyor. Bu bölgeyi Konyalı hemşehri-
lerimizin nefes alacağı, stres atacağı, 
yayla ve dağ turizmine uygun bir kon-
septte düşündük. Biz Derbent’i 2 ana 

çerçevede planlıyoruz. Birincisi; yayla 
ve dağ turizmi ile Konya’nın ihtiyaç 
duyduğu hizmeti vermek, ikincisi; or-
ganik tarımla vatandaşımıza hizmet 
etmek. Sulu tarıma büyük yatırımlar 
yaptık. Bu sayede organik tarımı da 
bölgemizde artırmayı hedefliyoruz. 
Yayla ve dağ turizmi konusunda geç-
tiğimiz günlerde bölgemiz kültür ve 
turizm bölgesi olarak ilan edildi. Tu-
rizm ilanı olmadan bizim orayı kul-

lanmamız mümkün görünmüyordu. 
Ama şuanda oranın tahsisi yapılıyor. 
Bu yılın sonunda buranın açılışını 
yapıp Konya’nın hizmetine sunaca-
ğız. Konya kış sporuyla buluşacak. 
Bu konu çok önemliydi ama zorluk 
çektik. Biz inandık yolumuza devam 
ettik. İnşallah burayı hizmete suna-
cağız. Sadece kış sporları olmayacak. 
Kış bittikten sonra da 8 ay doğa spor-
ları, yamaç paraşütü, dağ kızağı, dağ 
bisikleti, at safarisi gibi birçok doğa 
sporu ile hizmet verecek. Uluslarara-
sı yarışların da yapılacağı bir ortama 
burayı hazırlıyoruz. Bundan sonra da 
desteklerinizi bekliyorum. Konya’nın 
önemli kazanımı olacak çünkü önemli 
projelerinden biri. Konya’ya yeni bir 
pencere açılmış olacak. Bu Allah’ın 
Derbent’e ve Konya’ya nimeti. Çünkü 
şartlar çok uygun. Eğim 15 derece. 
Pistimiz çok güzel burada. İlk etapta 
birinci bölümü yapacağız. Bununla 
ilgili çalışmamızın arkasından yatı-
rımcılara sahayı açacağız. Turizm 
bölgesi olduğu için teşviklerden de 
yatırımcılarımız istifade edebilecek. 
Yıl boyu hizmet vereceği için yatırım-
cılar açısından da oldukça cazip bir 
yer olacak. 

İlk etapta içme ve atıksu tesisle-
ri, telekomünikasyon hizmeti hazır-
lanacak, çocuklar için yürüyen bant, 
kayak okulu, günübirlik tesislerimiz 
olacak, yağan karları sıkıştıran bir 

makinesiyle açılışı yapar hale gelece-
ğiz. Kalkınma Bakanımızdan teleferik 
hattını talep ettik. İnşallah bu konuda 
destek verecekler. Biz bundan sonra 
Ankara’ya milletvekillerimizle birlikte 
ciddi bir atak yapacağız. Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğü de bu konuda des-
teklerini vereceklerini söylediler. Bü-
yükşehir Belediyemiz yine burası için 
15 milyon bütçe ayırmıştı. Büyükşe-
hir Belediyesi de bu konuda destek-
lerini verecek. Bu projemizden dolayı 
ben çok mutluyum, heyecanlıyım. Bu 
projeyi Konya’ya kazandırdığımız gün 
en mutlu insanlardan biri ben olaca-
ğım. İnşallah bu yıl sonunda bunu 
göreceğiz.”

‘BASINIMIZIN DA 
DESTEĞE İHTİYACI VAR’

Basın Yayın ve Enformasyon 
(BYEGM) Konya İl Müdürü Abdur-
rahman Fidancı da, “Bütün meslek-
taşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü’nü kutluyorum. Aladağ Kış 
Sporları merkezi inşallah kısa zaman-
da hayata geçer. 

Dar imkanlarla projeler ürettiği-
nizden bahsettiniz. Bizim basınımız 
da kısıtlı imkanlarla hizmet üretmeye 
çalışıyorlar. Basınımızın da desteklere 
her zaman ihtiyacı var. Bunu da ha-
tırlatmayı kendime görev biliyorum” 
diyerek basın mensuplarının 10 Ocak 
Gazeteciler Günü’nü kutladı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Aladağ Kayak Merkezi 
projesinin son durumu ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Gazetecilikle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan deneyimli gazeteciler, iyi bir gazeteci olmak için toplumla bütünleşmek ve kültürlü olmak gerektiğini ifade ettiler 

‘Gazeteci toplumla bütünleşmeli’
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 

nedeniyle gazetecilik mesleğine bü-
yük emekler veren ve deneyimleriyle 
genç kuşaklara önemli bir örnek olan 
İhsan Kayseri, Rıdvan Bülbül ve Mus-
tafa Güden, gazetecilik üzerine önemli 
açıklamalarda bulundular. Günümüz 
şartlarının gazetecilik mesleğini ko-
laylaştırdığına dikkat çeken deneyimli 
isimler, genç gazetecilere de “okumak 
gerekiyor” tavsiyesinde bulundular. 

‘GAZETECİ OLUNMAZ, 
GAZETECİ DOĞULUR’

Araştırmacı Gazeteci-Yazar İhsan 
Kayseri, yaptığı açıklamada Cemiye-
tin nasıl kurulduğunu ortaya çıkaran 
kişilerden biri olarak bütün genç ga-
zetecilere de başarılar diledi. ‘Gaze-
teci olunmaz, gazeteci doğulur’ diyen 
Kayseri sözlerine ise şu şekilde devam 
etti; “Gazeteciler cemiyetinin nasıl ku-
rulduğunu çok inceledim. Cemiyetimi-
zin 1950’li yıllarda kurulduğunu ortaya 
çıkaran kişilerden biriside benim. Tüm 
gazetecilerimizin Gazeteciler Cemi-
yetine üye olmasını istiyorum. Çünkü 
İstanbul’dan sonra ilk defa kurulan 
Gazeteciler Cemiyeti Konya’dadır. Ga-
zeteciler Cemiyeti İstanbul’da 1946 
yılında kurulmuş. Konya’da kurulan 
cemiyetimizin ilk Başkanı da Namık 
Ayaz’dır. Namık Ayaz başta olmak 
üzere vefat eden tüm gazetecilere Al-
lah’tan rahmet diliyorum. Genç gaze-
tecilere başarılar dilerim. Çünkü gaze-
tecilik bir başarı işidir. Bu nedenle de 
oturduğu yerden gazeteci olunmaz. 
Gazeteci haberinin karşısında olursa 
gazeteci olur. Bana göre de gazeteci 
olunmaz, doğulur.  Çalışan gazetecileri 
tebrik eder başarılar dilerim”
GENÇ GAZETECİLER ‘KIYMET’ BİLMELİ

Eski gazetecilikle günümüz gaze-
teciliğinin çalışma şartlarını karşılaştı-
ran Kayseri, bütün genç gazetecilere 
kıymet bilmeleri noktasında seslendi. 

Bilgisayarların kurulması ile birlikte 
gazeteciliğin kolaylaştığını dile geti-
ren Kayseri, “Şimdiye oranla eskiden 
gazetecilik biraz daha zordu. Çünkü 
vasıta yoktu birçok gazetecide her 
yere yürüyerek gidip geliyordu. Tabi 
gazetecilerin sayısı da sınırlıydı daha 

çok yazarlar vardı. Ama onlar haberin 
karşısında olan kişilerdi. Gazetecilere 
sağlanan imkanlar tamamen sınırlıydı 
yemek bile yoktu. Şimdi gazete sahip-
leri muhabirlerine, yazarlarına yemek 
veriyor. Buda çok güzel bir gelişme. 
Bilgisayarlar kurulunca gazetecilik de 
kolaylaştı. Örneğin; ‘Arkadaşımız İs-
tanbul’da maç seyrediyorsa onun bilgi-
lerini de resmini de  anında  Konya’ya 
gönderebiliyor’. Bütün genç gazeteci-
lerin günümüzün şartlarının kıymetini 
bilmelerini isterim” dedi.

‘GAZETECİ KÜLTÜRLÜ OLMALI’ 
Gazeteci-Yazar Rıdvan Bülbül 

yaptığı açıklamada, “Gazeteci hem 
doğuştan hem de sonradan öğrene-
rek olabilir.  Ama ikisi de varsa bir in-
sanda o insan gazetecilerin gazetecisi 
olur. Gazetecilik bir kamu görevidir. 
Uygar ülkelerde basın artık dördüncü 
güç olması tartışılmaz hale gelmiştir. 
Bu bağlamda gazetecilerin hizmetleri 
ivme kazanmış ve kamuoyunda ilgiyle 

izlenmeye başlanmıştır” diye konuş-
tu. Genç gazetecilere de önemli tav-
siyelerde bulunan Bülbül, “En önemli 
tavsiyem okumaları gerekiyor. Kültür-
lü olmaları lazım. Gazeteci deneyimli, 
donanımlı ve kültürlü olacak. Gazeteci 
kültür, bilgi, birikim demektir. Bunun 

için okumak gerekiyor” ifadelerini kul-
landı. 

‘GAZETECİLER 15 TEMMUZ’UN 
HASAN TAHSİN’LERİDİR’

Gazeteci-Yazar Mustafa Güden 
de gazeteciliğin dünü bugünü ve öne-
mine dair önemli değerlendirmeler-
de bulundu. “Gazetecilik milletlerin, 
devletlerin olmazsa olmaz unsurla-
rından biridir” diyen Güden sözlerine 
şöyle devam etti, “Gazeteler son dre-
ce önemli kurumlar. Türkiye, gazete-
ciliğin ne kadar önemli olduğunu 15 
Temmuz işgal girişiminde tecrübe etti. 
Hain girişimin gecesinde Türk medya-
sı olağanüstü büyük bir başarı göste-
rerek Türkiye devletinin varlığına kas-
tedenlerin engellenmesinde en büyük 
rolü oynayan birisi oldu. Bu anlamda 
Toplumların ve devletlerin medya ku-
ruluşlarına, gazetecilere sahip çıkması 
gerekir. Milli medya çok önemlidir. Bu 
desteğin sağlanmasıyla devletin var-
lığına kastedenlerin önlenebileceğini 
ve toplumun doğru yönlendirilebilece-
ğini gösterdi. Bu anlamda gazetecilik 
ekmek kadar, su kadar önemli. Türk 
medyası millileşme alanında çok ciddi 
mesafe aldı. 1960-1980 darbesi, 1971 
muhtırası, 28 Şubat postmodern dar-
belerinde medya hükümetin yanında 
ya da devletin yanında gerektiği kadar 
yer alamadı. Bu milli medya oluşum 
sürecinin sancılarıydı. 28 Şubat bunla-
rın son ayağıydı orada kısmi olarak var-
dı ama yeterli değildi. 15 Temmuz’da 
artık darbeye dur diyebilecek bir med-
ya oluştu. 15 Temmuz öncesinde hiç-
bir medya darbeye hayır diyemedi. Bu 
da can çekişen gazetecilik açısından 
son derece önemliydi. Can çekişen 
diyorum; çünkü medya kuruluşlarının 
önemi ne kadar artmışsa, toplumun 
gazetecilere ve medya organlarına sa-
hip çıkması o kadar azalmıştır. Medya 
kuruluşları ülke menfaatleri doğrultu-

sunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu an-
lamda gazetecilik milli medyaya doğru 
evrilmiş durumda. Hasan Tahsin Ku-
rutuluş mücadelesinde nasıl ilk kur-
şunda öne çıkarak kurtuluş mücadele-
sinin önderi olmuşsa, 15 Temmuz’da 
kurşun atmadan, imamları sala oku-
maya davet eden Turgay Güler gibi 
gazeteciler de Hasan Tahsin kadar 
kahramanlık yaptılar. Gazeteciler 15 
Temmuz’un Hasan Tahsin’leridir.”

‘TOPLUMLA BÜTÜNLEŞEN 
GAZETECİLERE İHTİYACIMIZ VAR’
Genç gazetecilere de tavsiyelerde 

bulunan Güden, “Genç gazeteciler 
irade sahibi olsunlar. Haberlerini kendi 
ifadeleri ile cümleleştirsinler. Fotoğraf-
ları kendi gözlerinden çeksinler. Basın 
bülteni dahi olsa o basın bültenini oku-
yup yeniden şekillendirsinler. Haber-
ciliği yaparken toplumun ihtiyacı olan 
konulara yönelsinler. Bunu yaparsa 
toplumun gazeteciye ve gazetelere 
olan ilgisi artar. Yani kurumlarla de-
ğil toplumla bütünleşen gazetecilere 
ihtiyacımız var. Genç arkadaşlarımız 
sokaktaki vatandaşın zihnini görsün” 
görüşünde bulundu.  n ABDULLAH AKİF 
SOLAK-HÜSEYİN MENEKŞE 

İhsan Kayseri Rıdvan Bülbül Mustafa Güden
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Roberto Soldado: 2. yarıda 40 puanlık hedefimiz var
Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızı Roberto 

Soldado, ligin ikinci yarısında takım olarak 40 
puan hedeflerinin olduğunu belirterek, “Se-
zon sonunda şampiyonluğa inancımız tam” 
açıklamasında bulundu. Fenerbahçe’nin 
golcü futbolcusu Roberto Soldado, Antalya 
kampında düzenlenen basın toplantısında 
konuştu. 

İyi bir hafta geçirdiklerini söyleyen Solda-
do, “Böyle çalışmalara ihtiyacımız vardı. Ça-
lışmaları en iyi şekilde sürdürüyoruz. 8 günlük 
bir devre arasını geride bıraktık.

 İkinci yarıda bizi bekleyen maçlar öncesi 
önemli çalışmaları sürdürüyoruz. Taktiksel ve 
fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 
Hem kupa hem de ligde hedefimiz en iyi nok-
taya ulaşmak. Şampiyonluk istiyoruz ve sezo-
nu lider olarak tamamlamak istiyoruz. 

Bunu da başaracak gücümüz var. Önü-
müzde 5 aylık süremiz var. Bu süreyi doğru 
hamlelerle geçirmek istiyoruz. İyi çalışıyoruz 
ve özgüvenimiz yüksek. İlk yarının son döne-
minde çok iyi bir performans sergiledik. Ligin 
ilk dönemine oranla şu anda oldukça iyi du-
rumdayız” ifadelerini kullandı.

“GOL ATMAK İÇİN GELDİM, 
ADAPTASYON SÜRECİNİ ATLATTIM”
Kadroda daha fazla süre alabilmek için 

çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Sol-
dado, “Herkes sahada olup takımı için önemli 
olmak ister. Hocamızın da değişiklik karar-
larına saygılı olmak gerekiyor. Takım çok iyi 
gidiyordu. Janssen oynuyordu ve iyi sonuçlar 
alıyorduk. Kişisel çıkarlarımızı takımın önüne 
koymamalıyız, kişisel gayret göstermeliyiz. 
İkinci yarıda daha fazla katkı sağlayabilirim. 
Bu takıma gol atmak için geldim. Adaptasyon 
sürecini atlattığımı düşünüyorum” dedi. 

Kişisel performansından memnun olma-
dığını da aktaran başarılı golcü, “Ben buraya 
oynamaya ve önemli olmaya geldim ama şu 
ana kadar bunu başaramadım. İkinci yarıda-
ki hedefim takım için daha faydalı bir isim 
olmak. Ama takımın çıkarları benden daha 
önemli. Eğer şampiyon olacaksak ve kulübe-
de oturmam gerekiyorsa ben buna razıyım. 
Ama daha çok gol atıp takıma daha fazla kat-
kıda bulunmak istiyorum” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ 40 PUAN ALMAK”
Sezon başında yeni bir takım oluşturul-

duğuna dikkat çeken Roberto Soldado, “Çok 
fazla yeni transfer yapıldı. Birçok oyuncu ayrıl-
dı. Bu nedenle biraz uyum süreci konusunda 
zorluklar yaşandı. Yeni takım arkadaşlarımızı 
tanımak zorundaydık. Ancak ilk yarının son 
1,5 aylık döneminde her şey daha fazla rayına 
oturdu. Zamanla özgüvenimiz arttı ve kendi-
mizi daha iyi geliştirerek iyi sonuçlar aldık. Li-
gin ikinci yarısında en az 40 puanlık hedefimiz 
var. Umarım bu 40 puanı alarak hedeflerimize 
ulaşırız” şeklinde konuştu. İspanya’da Türk 
futbolunu çok yakından takip etme şanslarının 
olmadığını da belirten Soldado, “Futbolu tak-
tik anlamda saha içindeki durum anlamında 
değerlendirirsek, İspanya’da Türkiye ligi çok 
fazla izlenen bir lig değil. Zaman zaman bazı 
maçların görüntülerini televizyonda izleyebili-
yorduk. Ancak televizyonda izlemekle burada 
bulunmak aynı durum değil. Türkiye’deki fut-
bol atmosferi, gelen her yabancıyı olumlu an-
lamda şaşırtıyor olabilir. Burada çok güzel bir 
ortam var futbol anlamında. Bu işteki en güzel 
şey taraftarlara keyif vermektir. Umuyorum, 
taraftarların bu desteği sezon sonuna kadar 
devam eder” açıklamasında bulundu.  n İHA

Ergin Keleş 
resmen Karabük’te

Kardemir Karabükspor, prensipte anlaşamaya vardığı 
Ergin Keleş ile resmi sözleşme imzaladı. Kardemir Karabüks-
por Kulüp Başkanı Ziya Ünsal, prensipte anlaştıkları Demir 
Grup Sivasspor’dan 31 yaşındaki forvet Ergin Keleş ile 1.5 
yıllığına resmi sözleşme imzalayarak tecrübeli futbolcuyu res-
men kadrosuna kattı. Başkan Ünsal, ayrıca yine Demir Grup 
Sivasspor’dan sağ kanatta oyuncusu 31 yaşındaki Brezilyalı 
oyuncu Leandrinho ile de 1.5 yıllık ön sözleşme yaptıklarını, 
fesih işleminin ardından resmi sözleşme imzalayacaklarını 
kaydetti.  n İHA

Yeni Malatyaspor’u 
taraftar yalnız bırakmadı

Malatyalı taraftarlar, Evkur Yeni Malatyaspor’u kamp yaptı-
ğı Antalya’da da yalnız bırakmadı. 

Antalya Malatyalılar Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANT-
MASİAD) Başkanı Garip Doğan ile yönetimi, Anadolu Birliği 
Genel Başkanı Bedri Yalçın ve beraberindekilerle birlikte Evkur 
Yeni Malatyaspor’u kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Futbolcula-
ra antrenman sonrası tatlı ikram eden Başkan Bedri Yalçın ve 
Garip Doğan, daha sonra sarı-kırmızılı takıma başarılar diledi. 
Malatyalılar olarak E.Y. Malatyaspor ile gurur duyduklarını be-
lirten Bedri Yalçın, “Antalya’da yaşayan Malatyalılar olarak siz-
lerle gurur duyuyoruz. Sizleri gururla takip ediyoruz. 4 senede 
birçok başarıya imza attınız ve bundan sonra da Süper Lig’de 
bir çok başarıları elde edeceğinizden zerre şüphe duymuyoruz. 
Bu zorlu yolda yanınızdayız, sizinleyiz. Özellikle de şu anda 
Antalya’da olmanız münasebeti ile sizden sorumluyuz ve tüm 
ihtiyaçlarınızda yanınızdayız” dedi.  n İHA

Bursaspor’da 
Le Guen farkı

Devre arası kampına Antalya’da devam eden Bursaspor’da 
Teknik Direktör Paul Le Guen, sıkı bir markaja aldığı futbolcu-
larla tek tek görüşme yaparak isteklerini iletti. Bursaspor devre 
arası kamp çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-be-
yazlı takım, dün sabah yaptığı idmanla günü tamamladı. Hızlı 
bir tempoyla başlayan antrenman, şut çalışmasıyla son buldu. 
Yaklaşık iki saat süren çalışma boyunca en çok dikkat çeken 
olay ise Teknik Direktör Paul Le Guen’in futbolcularını tek tek 
sorguya çekmesi oldu. Her dakika bir futbolcusuyla özel konu-
şan ve vücut hareketleriyle de yapılması gerekenleri anlatan 
Fransız çalıştırıcının düşünceli görüntüsü de dikkatlerden kaç-
madı. Le Guen, bugün oynanacak olan Kukesi maçı sonrası 
basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. n İHA

Mehmet Sepil: Jahovic’i isteyen olursa konuşuruz
Devre arası çalışmalarını Antalya 

Belek’te sürdüren Göztepe’de Başkan 
Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı takımda bu 
sezon attığı gollerle dikkat çeken Jahovic 
ile ilgili, “Futbolcumuzu isteyen olursa 
konuşuruz” dedi. Antalya’da devre arası 
hazırlıkları için bulunan Göztepe’de Baş-
kan Mehmet Sepil, açıklamalarda bulun-
du. İlk yarıyı beklediklerinin üstünde bitir-
diklerini söyleyen Sepil, “İlk senemizde 
amacımız ligde kalmaktı ve şimdi 30 puan 
aldık. Bütün maçlara tek tek bakıyoruz ve 
30 puanla düşme korkumuz kalmadı. Bu 
ligi 6 ve 7. bitirdiğinizde maddi geliriniz 
artıyor. İlk 5 e girmeniz lazım ki Avrupa’ya 
gidin. Öyle bir şey olursa bizim için ilk se-
nemizde güzel olur. Göztepe yıllar sonra 
stadına kavuşuyor. Altyapı akademisi açı-
yoru. 2 yıl sonra Göztepe’nin geleceğine 

pozitif bakıyoruz” diye konuştu.
“FUTBOLCU VE BAŞKANLAR 

GELİP GEÇİCİDİR”
Her futbolcu ve başkanın gelip geçici 

olduğunu belirten Mehmet Sepil, “Göz-
tepe’nin menfaati neyse ayrılırlar. Biz bu 
hatayı yapmayacağız ve geçmişte bunlar 
oldu. Kısa vadeli düşünüp şu oyuncu ay-
rılmasın diye dengeleri bozmam. Olaya 
uzun vadeli bakmamız lazım. Bizim ba-
şarılı olmamızın sebebi dengeli bir takım 
olmamız. Maaşlar dengeli. Oyuncular 
birbirine çok bağlı. Bunu bozacak şeyi 
yapmam. Göztepe geçen senede bu se-
nede çok şey başardı” şeklinde konuştu.

Jahovic ile alakalı transfer sorusuna 
da cevap veren Göztepe Başkanı Mehmet 
Sepil, “Kimse benden Jahovic’i isteme-
di. İsteyen olursa konuşuruz.”  n İHA

‘Arda’ya kapımız açık’
Arda Turan’ın Başakşehir’e transferiyle ilgili yorumda bulunan Abdullah Avcı, “Bu kulübün 
kapısı Arda’ya sonuna kadar açık. Arda bu takıma büyük katkı sağlar” dedi. Başakşehir’in 
son dönemde yaşadığı çıkış ve bu gelişimin şampiyonluk getirip getirmeyeceği sorusunu 
yanıtlayan Avcı, “Aslında şampiyonluk kadar değerli işler de yapıyoruz” şeklinde konuştu

M. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah 
Avcı, Antalya kampında açıklamalarda bulun-
du. Bu sezon şampiyonluk hedefinin konulma-
sıyla ilgili konuşan Avcı, “Geçen sene 17 maçta 
ilk yarıyı lider bitirmemize rağmen şampiyonluk 
kelimesini kullanmadım. Çünkü bir deneyim 
yaşıyorduk. Bütün bir hedef koymak bize, ku-
lübe ve oyuncuya yük olacaktı ama içimizde bu 
duygu vardı. 33 hafta şampiyonluğu kovaladık 
ve harika bir deneyim kazandık. Bu sene ilk yarı 
bittiğinde oyuncu kadrosunda, oyun kalitesinde 
değişim yaşadık. Geçen seneden devam eden 
büyük takımlara karşı oynadığımız oyun ve al-
dığımız skorlar Fenerbahçe’yi deplasmanda 
yenmemiz, Galatasaray’ı içeride farklı yenme-
miz, Beşiktaş’a karşı üstün oynayıp berabere 
kalmamız ve ilk yarıyı lider tamamlamamızla 
biz de şampiyonluğa oynuyoruz dedik. Geçen 
seneden deneyimler kazandık. Bunları ne kadar 
uygulayacağız veya uygulamayacağız , bunlar 
ikinci yarı itibariyle belli olacak. İkinci yarı için 
burada kampa başladık ve oyuncuların katılımı 
çok iyi. 3,5 senedir kurduğumuz düzen, oyun-
cuların hem sezon başına, hem devre arasına, 
hem sene içindeki profesyonel duruşları işimizi 
kolaylaştırıyor” diye konuştu.

“BİZİM BİR HAYALİMİZ VAR VE UMARIM 
ŞAMPİYONLUK YAŞARIZ”

Başakşehir’in son dönemde yaşadığı çıkış 
ve bu gelişimin şampiyonluk getirip getirmeye-
ceği sorusunu yanıtlayan Avcı, “Aslında şam-
piyonluk kadar değerli işler de yapıyoruz. 2 kez 
4. olarak ligi bitirdik, geçen sene 2. sırada ligi 
tamamladık, kupa finali oynadık. Türk takım-
larının altyapısında yetişen en pahalı yurt dışı 
transferini gerçekleştirdik. Süreklilikte zirvede 
bulunan bir takım var ve şampiyonluk kadar de-
ğerli. Kulübün organik yapısı, başkanın vizyonu, 
kurumsal yapıyı devamlı gelişime müsait. Biz 
hep bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Kadro de-
ğişimlerini de adım adım yaptık. Zaman içinde 
hem sisteme bağlı, oyunu geliştirecek oyuncu-
larla geliştirdik. 4 senede hızla gelişen bir ku-
lübün böyle bir hedefinin olması bence harika. 
Öncesinde ve sonrasında bunun sürekliliğini 
sağlayabiliyorsan, oyuncu üretebiliyorsan bu 
durum çok iyi. Bu sene Avrupa Kupaları’nda 10 
maç oynadık. İlk yarıda 30 resmi maç oynadık. 
Bizim bir hayalimiz var ve umarım şampiyonluk 

yaşarız” ifadelerini kullandı.
“ŞAMPİYON OLUP ‘YETER’ DERSEN, 

O ZAMAN GİDİP SAHİL KASABASINA YERLEŞ”
Başakşehir’de şampiyonluk yaşayıp, son-

rasında Avrupa’da takım çalıştırıp çalıştırmaya-
cağının sorulması üzerine Abdullah Avcı, “Ben 
4 senedir ligin tepesine oynayan bir takımın 
teknik direktörüyüm. Zirvede olmak beni heye-
canlandırıyor. Bundan öncesinde ben bu işin en 
tepesini de gördüm, A Milli Takım teknik direk-
törü olarak. Burada mutlu ve keyifliyim. Burada 
güzel şeyler çıkarmak beni heyecanlandırıyor. 
Bu işte hedefler bitmez. Sporcu ruhu bunu 
gerektirir. Ne getirir ne götürür bilemem ama 
yerinde durmayacaksın. Şampiyon olup yeter 
dersen, o zaman gidip sahil kasabasına yerle-
şeceksin. Bunu zaman ve süreç gösterecektir. 
Bu planlamayla değil, uzun vadede çalışacak 
şekilde hareket ediyoruz. Futbolun içinde inişler 
ve çıkışlar olabilir ve bunlara da hazır olmak ge-
rekir. Belli bir standartta gidiyoruz. Kariyer plan-
laması, kulübün geleceği adına daha belirleyici 
olacaktır” diye konuştu.

“BU KULÜBÜN KAPISI ARDA’YA 
SONUNA KADAR AÇIK”

Son dönemde Arda Turan’ın Başakşehir’e 
transfer olacağı iddialarıyla ilgili Abdullah Avcı, 
“Arda, benim 2 oğlum ve eşimle de çok sami-
mi. Geçen şubat ayında da oradaydılar, maç 
seyretmeye gitmişlerdi ve ona da uğradılar. 
Ailenin büyük oğlu gibidir. Arda’yla herkes ça-
lışmak ister. Burada Emre abisi var, ben varım, 
Göksel başkan var. Arda Turan kariyer planla-
masını nasıl yapacak, nasıl bir karar verecek, 
bunu yakın bir zaman gösterecek. Yılbaşından 
önce ben kendisiyle konuştum. Daha öncelerin 
de hep fikir alışverişi yaptık. Atletico, Barcelo-
na, Milli Takım süreçlerinde hep görüştük. Bi-
zimle ilgili karar verirse biz ona yardımcı oluruz. 
Onunla herkes çalışmak ister. Yılbaşından önce 
konuştuğumuzda, tıkandığın her noktada pay-
laşımlarda bulunuruz ama senin de burada bir 
kapın olduğunu bil dedim kendisine. Her zaman 
konuştuğum birisi, değerli bir insan. Oyuncu 
yapısı açısından da eğer bu transfer olursa bize 
çok önemli katkı sağlar” diyerek Arda Turan’ın 
transfer olması durumunda çok önemli bir ka-
zanç olacağını ifade etti.
n İHA



10 OCAK 2018 19SPOR 2

Seyfi Atamer üçüncü oldu
Adana Yarı Maratonu’nda 3. olan Türkiye Spor Yazar-

ları Derneği (TSYD) sporcusu veteran atlet Seyfi Atamer 
Konya’ya kupa ve madalya ile döndü. Pazar günü koşulan, 
21 kilometrelik uluslararası Adana Yarı Maratonu’na tüm 
branşlarda yerli ve yabancı bin 300 kişi katıldı. Adana Yarı 
Maratonu’nda TSYD Konya Şubesi adına yarışan veteran 
atlet Seyfi Atamer, kendi yaş grubunda 3. olarak kürsü-
ye çıkma başarısı gösterdi. Atamer, yarış sonunda para, 
kupa ve madalya ile ödüllendirildi. 2018’in ilk yarışından 
da madalya ile dönen Atamer, yıl içerisinde gerçekleştiri-
lecek diğer yarışlarda TSYD’yi en iyi şekilde temsil ederek 

daha üst dereceler için yarışacağını belirtti.  
Atamer, Adana Yarı Maratonu’na katılması için kendi-

sini teşvik eden ve destek veren Gençlik Hizmetleri Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz ve TSYD Konya Şube Başkanı Recep 
Çınar ile yarışma sponsoru olan Türsan Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı İsa Akpınar’ a teşekkür etti. TSYD Konya 
Şube Başkanı Recep Çınar, Seyfi Atamer’in katıldığı tüm 
yarışlarda dereceye girerek ödülle döndüğünü belirtti ve 
kendisini kutladı. Çınar, TSYD olarak spora yatırım yap-
maya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. 
n SPOR SERVİSİ

İsa Dilbaz bronz 
madalya kazandı

Samsun’un Bafra ilçesinde bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen 19 Mayıs Ulus-
lararası Wushu Kung Fu Şampiyonası 
sona erdi. Meram Belediyesporlu İsa 
Dilbaz, Sanda branşında gümüş ma-
dalya kazandı. 

Türkiye Wushu Kung Fu Federas-

yonunca 5 – 8 Ocak tarihleri arasında 
Bafra Spor Salonu’nda düzenlenen 
şampiyonaya İran, Cezayir, Azerbay-
can, Suriye, Afganistan ve Filistin’den 
toplam 50, Türkiye’den ise 80 sporcu 
katıldı. 

Sanda kategorisinde mücadele 

eden Meram Belediyesporlu İsa Dil-
baz, 85 kiloda gümüş madalya kazan-
dı. Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, turnuvada Türkiye’yi gümüş ma-
dalya kazanan İsa Dalbaz’ı, teknik he-
yeti ve kulüp yöneticilerini tebrik etti. 
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçukspor’da 
kamp devam ediyor

Selçuklu, tekvandoda 
Konya’yı temsil edecek

Kenan Sofuoğlu 
bu yıl bırakabilir

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 2017-2018 futbol sezonunun ikin-
ci yarısına Antalya Concorde De Luxe Resort otelde kamp ya-
parak hazırlanan temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor gün-
de çift çalışma yaparak lig hazırlıklarına devam ediyor. Dün 
teknik direktör Alper Avcı ve yardımcı antrenörler nezaretinde 
öğleden önce salonda CORE çalışmasının ardından futbolcu-
lar maksimal kuvvet çalıştı. Yeşil beyazlı takım öğleden sonra 
ise sahada teknik– taktik ağırlıklı çalışmalara ağırlık verdi.  
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesi Antalya’da düzenlenecek olan Genç-
ler Tekvando Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı temsil ede-
cek. Mavi beyazlı kulübün tekvando sporcuları, Antalya’da dü-
zenlenecek olan Gençler Türkiye Şampiyonası için dün şehre 
gitti. Konya’daki hazırlıklarını tamamlayan Konya temsilcisi, 
Antalya’dan başarılı sonuçlar alarak şehre dönmek istiyor. Bu-
gün başlayacak olan Gençler Türkiye Şampiyonası, 14 Ocak 
tarihinde sona erecek.  n SPOR SERVİSİ

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığının hemen 
hemen geçtiğini belirterek, “Ocak ayının sonunda da ilk önce 
Portekiz sonra da İspanya’da test yapacağız. Şubat ayının son 
haftası da Dünya Şampiyonası başlıyor” dedi. Sofuoğlu, ay-
rıca 2018 yılında dünya şampiyonu olması halinde kariyerini 
noktalamayı düşündüğünü açıkladı. Yetiştirdiği 3 sporcunun 
çok iyi seviyede olduğunun altını çizen Kenan Sofuoğlu, “Top-
rak ve ikiz kardeşler çok iyiler. Onlarla beraber Sakarya’da bir 
kamp yapmayı planlıyoruz. Bu kampta benim de kendi açım-
dan hazırlanmam için çok önemli bir fırsat olacak. Bu kampta 
hem onları eğiteceğim hem kendim kondisyon olarak hazır 
hale geleceğim. Çünkü ben de sakatlık yaşadım ve motor 
süremiyorum. Kendi başınıza antrenman yapmak yerine bi-
riyle yapmak güzeldir. Çocuklar benimle antrenman yapacak 
seviyedeler. Hatta beni geçtikleri anlar da oluyor. İnşallah iki 
yıl içinde Türk bayrağını onlar devir alıp, bu spora devam ede-
cekler. Ben de zaten 2018 yılında dünya şampiyonu olursam, 
noktalamayı düşünüyorum. Sporcularla ilgileneceğim” diye-
rek sözlerini noktaladı.  n İHA

Beyşehirli doğaseverler Sarıkamış şehitleri için tırmandı
Konya’nın Beyşehirli ilçesinde doğaseverler, Sarıkamış 

harekatının 103. yıldönümünde şehitleri anmak için Bolat Zir-
vesi’ne tırmandı. Beyşehir Belediyesi’nin destekleriyle Beyşehir 
Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir 
Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından Üzümlü ile Tepearası 
arasında kalan Bolat Zirvesi’ne Sarıkamış Şehitlerini anmak için 
yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Yürüyüş için Teparası Mahal-
lesinde bir araya gelen yürüyüşçüler, 3 kilometre mesafede ve 
1900 metre yüksekliğindeki Bolat Zirvesi’ne tırmandıktan sonra 
zirvede, ‘Sarıkamış Şehitleri Anısına’ yazan pankart açarak elle-
rinde ki Türk bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çevre il ve ilçelerden de katılımın olduğu etkinlik yoğun ilgi 
gördü. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, ‘Böyle bir anlamlı günde böyle güzel bir 
etkinliği gerçekleştirdikleri için derneğimize ve katılımcılarımıza 
teşekkür ediyorum. Ben de buradan Sarıkamış harekatının 103. 
yıldönümünde şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bele-
diyemizin bu tür organizasyonlara desteği devam edecek” dedi.
n İHA 

Selçuklu, Samsun 
maçına odaklandı

Türkiye Basketbol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, ligin 
ikinci devresinin ilk maçında Samsun Büyükşehir Anakent’e konuk olacak. Devreye 

mağlubiyet ile giren mavi beyazlılar, bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor

Konya’nın basketboldaki tem-
silcisi Selçuklu Belediyespor, ilk 
devrenin son maçında alt sıralar-
da bulunan Petkim Spor’a mağlup 
olarak, ligdeki 6.yenilgisini aldı. 
Oynanan 17 maçta 11 galibiyet 
alan mavi beyazlılar, ligin ilk 
devresini 5.sırada tamamladı. 
Selçuklu Belediyespor’da ligin ilk 
devresinde en çok sayı atan isim 
William Daniels olurken, en çok 
blok yapan isim ise İzzet Türkyıl-
maz oldu. Amerikalı oyuncu Will, 
başarılı performansı ile Türkiye 
Basketbol 1. Lig’de en çok sayı 
atan ikinci oyuncu olma başarısını 
gösterdi.

TOPLAMDA 352 SAYI ATTI
Selçuklu Belediyespor’un 

Amerikalı oyuncusu William Da-
niels, ligde oynanan 17 maçın 
tamamında süre aldı. Bu süreçte 
iyi bir performans ortaya koyan 
31 yaşındaki oyuncu, oynadığı 
17 maçta 352 sayı attı. En fazla 
Antalyaspor maçında sahada ka-

lan Will, bu maçta 27 sayı attı. 
Amerikalı oyuncu, bu başarısı ile 
ligde de en çok sayı atan oyuncu-
lar arasına girdi. Ligde 17 maçta 
394 sayı atan Yalova Grup Bele-
diye oyuncusu Anthony Markel bu 
kulvarda ligde olurken, William 
Daniels ikinci sırada kendisine yer 
buldu. Will 17 maçta 20,7 ortala-
ma ile oynadı.

İZZET BLOKTA İKİNCİ SIRADA
Mavi beyazlı takımın tecrübeli 

ve başarılı oyuncusu İzzet Türkyıl-
maz, bu sezon 17 maçta da oyna-
dı. Bu maçlardaki başarılı oyunu 
ile dikkat çeken ve takıma özgü-
ven kazandıran Türkyılmaz, blokta 
takımının en başarılı ismi oldu. 17 
maçta toplam 28 blok yapan 1990 
doğumlu oyuncu 1,64’lük bir orta-
lama yakaladı. Türkiye Basketbol 
1. Lig’de 16 maça çıkan OGM Or-
manspor oyuncusu Hasan Rizvic, 
toplamda 31 blok yaparak ligde 
blok lideri oldu.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y Puan
1 TÜRK TELEKOM 17 16 1 1420 1218 33
2 AFYON BELEDİYESİ 17 14 3 1427 1307 31
3 BURSASPOR 17 12 5 1410 1287 29
4 ANTALYASPOR 17 12 5 1360 1302 29
5 SELÇUKLU BELEDİYESİ 17 11 6 1345 1317 28
6 KARESİ SPOR 17 10 7 1351 1345 27
7 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 17 10 7 1345 1348 27
8 BANDIRMA KIRMIZI 17 10 7 1339 1361 27
9 BAKIRKÖY BASKET 17 9 8 1328 1321 26
10 AKHİSAR BELEDİYE 17 8 9 1270 1289 25
11 DÜZCE BELEDİYE 17 8 9 1294 1321 25
12 OGM ORMANSPOR 17 7 10 1229 1249 24
13 İSTANBULSPOR 17 6 11 1326 1378 23
14 TED ANKARA KOLEJLİLER 17 5 12 1267 1323 22
15 PETKİM SPOR 17 4 13 1245 1325 21
16 SAMSUN ANAKENT 17 4 13 1289 1384 21
17 ANKARA DSİ 17 4 13 1222 1333 21
18 YALOVA BELEDİYE 17 3 14 1361 1420 20



Süper Lig’in ikinci yarısı 
için hazırlıklarını sürdüren Ati-
ker Konyaspor, yaptığı taktik 
çalışma ile çalışmalarını de-
vam ettirdi. 

Devre arası kamp hazırlık-
larını Antalya Belek’te sürdü-
ren Atiker Konyaspor, Teknik 
Direktör Mehmet Özdilek yöne-
timinde yapılan antrenmanda 
taktik bir çalışma gerçekleştir-
di. Tedavisine devam edilen 
Mehdi Bourabia antrenmanda 
takımdan ayrı fizyoterapist 
eşliğinde, Volkan Fındıklı ise 
takımla birlikte çalıştı. Koşu 
ve ısınma hareketleri ile başla-

yan antrenman, pas çalışması 
ile devam etti. Yeşil-beyazlı 
futbolcular, taktik çalışma ile 
antrenmanı noktaladı.

“YATABARE LAKTAT 
TESTİNDEN GEÇTİ”

Antrenman öncesi Mehmet 
Özdilek’in futbolcularla yaptığı 
toplantıda takım arkadaşlarının 
alkışlarla karşıladığı yeni trans-
fer Mustapha Yatabare laktat 
testinden geçti. Performans 
Antrenör ekibi tarafından uygu-
lanan test sonrasında çıkacak 
sonuçlara göre Malili golcünün 
çalışma değerleri belirlenecek.
n İHA

RPS

Anadolu Kartalı taktik çalıştı

Ay ve Günbaş’tan Anadolu kampına ziyaret
Sezonun ikinci yarısına Antalya kampında hazırlanan 

Konya Anadolu Selçukspor’u Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Başkanı Remzi Ay ve Atiker Konyaspor Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Günbaş ziyaret etti.

Anadolu’nun dün öğleden sonra yaptığı antrenmanını 
da takip eden Konya ASKF Başkanı ve aynı zamanda Spor 
Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın başdanışmanı Remzi Ay 
ile Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Günbaş, 
teknik direktör Alper Avcı ve Kulüp Menajeri Alim Öztaş ile 
sohbet ederek kamptaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konya Amatör Futbol Ligleri için Konya Anadolu Selçuks-
por’un ve Atiker Konyaspor’un önemli bir yere sahip olduğu-
nu kaydeden Remzi Ay her zaman takımların yanında olma-
ya çalıştıklarını ve desteklerinin her daim süreceğini söyledi.

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gün-
baş’ta çalışmaları yerinde izlemenin mutluluğunu yaşadıkla-
rını iyi bir kamp dönemi geçirilmesi halinde ilk yarıda yaka-
lanan ivmenin artarak devam edeceğini ve ikinci yarıda daha 
başarılı olunacağına inandığını kaydetti. 

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten Teknik di-
rektör Alper Avcı’da Konya sporunun alt yapısını geliştirmek-
ten başka gayesi olmayan Konya Anadolu Selçukspor çatısı 
altında futbolcu yetiştirmek adına çalışmalarının yoğun bir 
şekilde sürdüğünü kaydetti ve desteklerinden ötürü teşekkür 
etti.  n SPOR SERVİSİ

İLK İMZA YATABARE
Devre arası transfer çalışmalarını 

nihayetlendirmekte zorlanan ve 
transferleri kampa yetiştirme 
hedefini gerçekleştiremeyen 

Atiker Konyaspor ilk resmi imzayı 
Yatabare’ye attırdı. Tecrübeli 
oyuncu 2.5 yıllık sözleşmeye 

imza attı

Atiker Konyaspor, Karabüks-
por’dan ayrılan Mustapha Yatabare ile 
1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık 
sözleşme imzaladı. 

Atiker Konyaspor ara transfer dö-
neminde bir süredir görüşmelerde bu-
lunduğu ve anlaşma sağladığı Malili 
forvet oyuncusu Mustapha Yatabare 
ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıl-
lık sözleşme imzaladı. Takımın devre 
arası kamp hazırlıklarını sürdürdüğü 
otelde as başkanlardan Mehmet Gün-
baş ile bir araya gelen Yatabare ile her 
konuda anlaşmaya varıldı ve golcü 
oyuncusu kendisini Atiker Konyaspor-
lu yapan resmi sözleşmeye imza attı.

İmzaların atılmasının ardından 
Yatabare, asbaşkan Mehmet Günbaş 
ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile 
fotoğraf çektirdi.
GOL SORUNUNU ÇÖZEBİLECEK Mİ?

İlk yarıda yaşadığı gol problemi-
ni çözmesi umudu ile transfer edilen 
Yatabare’nin Konyaspor’un ilacı olup 
olamayacağı merak konusu. Sezonun 
ilk yarısında Karabükspor forması ile 
15 maça çıkan Yatabare, 6 gol atmayı 
başarmıştı. 

Futbola Fransa’nın Beauvais takı-
mında başlayan Yatabare çeşitli Fran-
sız takımlarında forma giydikten sonra 
2014-15 sezonunda Trabzonspor’a 
transfer oldu. Bordo mavililerde ba-
şarı sağlayamayan tecrübeli oyuncu 
tekrar Fransa yolunu tuttu. Kardemir 
Karabükspor ile yeniden Türk futbolu-
na geri dönen Yatabare sezonun ikinci 
yarısında Konyaspor forması giyecek.

302 MAÇTA 81 GOL
Konyaspor’un kadrosuna kattığı 

Yatabare düşük gol istatistikleri ile 
dikkat çekiyor. Kareyirden 302 kez 
resmi müsabakaya çıkan deneyimli 
golcü 81 gol atabildi. En fazla Fransa 
Ligue 2’de maça çıkan Mustapha Ya-
tabare 80 kez de Ligue 1’de boy gös-
terdi. Yatabare’nin Süper Lig’de 56 
maçta 13 golü bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ

Poko yönetimi
ikiye böldü

Atiker Konyaspor’un bir süredir peşinde olduğu Kardemir 
Karabüksporlu Poko transfer komitesini ikiye bölmüş durum-
da. Bir kısım yönetici oyuncunun yüksek bonservisi nedeniy-
le transfere karşı çıkarken, bazı yöneticiler ise oyuncuyu kısa 
süre içinde kadroya katmaktan yana. Transfere karşı çıkan 
transfer komitesi üyeleri, acil ihtiyacın golcü olduğunu düşü-
nüyor ve Poko’ya verilecek yüksek bonservis ile daha kaliteli 
ve taraftarı tatmin edecek bir santrfor alınmasını istiyor. 

Bir süredir Konyaspor’un gündeminde olan Kardemir Ka-
rabüksporlu genç futbolcuyu Süper Lig’den 4 takımın istediği 
biliniyor. Kulübü Kardemir Karabükspor ise oyuncusu için 2 
milyon Euro bonservis talep ediyor. 

Konyaspor yönetim kurulu son bir kez daha görüşme 
gerçekleştirip Poko konusunu netliğe kavuşturacak. Oyun-
cunun transferi ile ilgili karar olumlu olursa çok kısa sürede 
Poko’nun transferi noktalanacak.  n SPOR SERVİSİ

Konya Store 10 gün 
içinde devredilecek

Konyaspor camiasının son dönemde en çok tartıştığı 
konulardan biri olan Konya Store’un devir işlemi sonunda 
gerçekleşiyor. Geçtiğimiz aylarda Abdullah Şanlı tarafından 
işletilen Konya Store’un kulübe devredileceği açıklanmış an-
cak bir türlü harekete geçilmemişti. 

Devir işleminin hukuki prosedüre göre işlediği gecik-
menin bundan kaynaklandığı öğrenildi. Son olarak bilir kişi 
raporunun beklendiği ve en geç 10 gün içinde Konya Store’un 
Konyaspor’a devrinin gerçekleşeceği gelen bilgiler arasında.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Savaş Polat 
Yavru Kartal’da

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trab-
zonspor hazırlık maçında Luftetari’yi 2-1 mağlup etti. Süper 
Lig’in devre arasında hazırlıklarını Antalya’da yaptığı kampla 
sürdüren Trabzonspor ilk hazırlık maçını bugün Arnavut ekibi 
Luftetari ile yaptı. Trabzonspor, Luftetari’yi 2-1 mağlup etti. 
Trabzonspor’un golleri Rodallega ve Yusuf Yazıcı’dan geldi. 
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, ilk yarının ilk hafta-
sında ve Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trab-
zonspor ile karşılaşacak.  n İHA  

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un sezon başın-
da Fenerbahçe’den transfer ettiği genç oyuncu Savaş Polat, 
ligin ikinci devresinde Konya Anadolu Selçukspor forması 
giyecek. Geçtiğimiz günlerde Konya Yenigün Gazetesi’nin 
duyurduğu, Savaş Polat, Yavru Kartal’a kiralık olarak gön-
derildi. 1997 doğumlu sağ bek oyuncusu sezon başında Fe-
nerbahçe’den Konyaspor kadrosuna dahil edilmişti. Ligin ilk 
devresinde yeşil beyazlı takım ile iki kupa maçında oynayan 
Polat, U21 takımı ile de 3 maça çıktı. Savaş Polat, sezon so-
nuna kadar Konya Anadolu Selçukspor, forması giyecek. Sağ 
bek sorunu yaşayan pilot takım, bu sorunu Savaş Polat ile 
çözmüş olacak.   n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un rakibi 
hazırlık maçını kazandı


