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3 bine yakın yapı
restore edildi

‘Gazeteci toplum
yararı gözetmeli’

‘Gazetecilik 
fedakarlık ister’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, “Şu ana 
kadar 3 bine yakın gerek tescilli 
yapı, gerek sivil mimari örneği 
tarihi yapının restorasyonunu 
gerçekleştirmiş durumdayız. 
Restorasyonlara şu ana kadar 
190 milyon lira harcadık” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE 

Gazeteciliğin önemli bir meslek 
olduğunu vurgulayan Me-
mur-Sen Konya İl Temsilcisi 
Nazif Karlıer, medyanın insanla-
rın yararını gözeterek yapıcı bir 
fonksiyon üstlenmesi gerektiğini 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü münasebetiyle yapılan 
açıklamalarda gazeteciliğin 
toplum için önemi birkez daha 
vurgulanırken, gazeteciliğin 
fedakarlık isteyen bir meslek 
olduğu belirtildi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

VADİ HAVASI CAN 
VADİ İLE ESECEK

HİZMETLERLE ŞEHRİN
ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK

Can İnşaat yeni projelerle yükseliyor

Selçuklu Belediye Başkanı Altay: 

Yeni konut ve işyeri projeleriyle bilinçli ve güvenilir yaşam 
alanları sunan Can İnşaat, yeni projeleriyle yükselmeye 
devam ediyor. Can İnşaat’ın Kelebekler Vadisi karşısında 
başlayan son projeleri Can Vadi Konutları’nda ‘Vadi’ havası 
esecek.

Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Bele-
diyesi tarafından 2017 
yılında gerçekleştirilen 
hizmet ve yatırımları “İlk 
Günkü Aşkla” tanıtım 
programı ile anlattı. 
Başkan Altay, “ Ger-
çekleştirdiğimiz hizmet 
ve yatırımlarla şehrin 
çehresi değişti” dedi.

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE
06 Far ile avlanan

avcılara ceza 07 ‘Evlilik geleceğe
yapılan yatırım’ 11 Eczacılara mesleki 

eğitim verildi

Hastane yıkılıyor!
Meram Belediyesi’nin Aksinne Mahallesi’ndeki kent-

sel dönüşüm çalışmaları kapsamında Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Ek Binası olarak hizmet veren 

hastane binasının yıkım kararı alındı. Hastane 
önümüzdeki günlerde boşaltılacak.  

n HABERİ SAYFA 6’DA

Toyota’dan 9 bin 500 
TL’ye kadar indirim! 

Toyota Plaza OTOJEN’in stoklarla sınırlı ocak 
kampanyasında 2017 model yılı Toyota C-HR’lar 9 bin 500 

TL’ye varan indirimler ile sunuluyor. n SAYFA 2’DE

Doğu Guta’dan gelip 
Konya’ya sığındılar 

Doğu Guta bölgesinden kaçan Suriyeli aile Türkiye’ye sığın-
dı. Konya’ya gelerek 2 göz bir gecekondu kiralayabilen aile, 
yardımlar sayesinde ihtiyaçlarını karşılıyor. n SAYFA 10’DA

‘Resmi İlan Tarifesi’nde gazeteler artış bekliyor’
AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, KGC’yi ziyaret 
etti. Gazetelerin sorunlarını 
dile getiren KGC Başkanı 
Özdemir, “Gazetelerin 
ayakta kalması için Resmi 
İlan Tarifesi’nde zam 
yapılmalı” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Anadolu kalkınmalı!
“İktisadi verilerin 

Anadolu’ya yayılması 
şarttır” diyen GİV Konya 

Şube Başkanı Fatih 
Ceylan, bunun için yerli 

otomobilin Konya’da 
üretilmesi gerektiğini 

söyledi

‘YERLİ OTOMOBİL 
KONYA’DA ÜRETİLMELİ’ 

Yerli otomobilin Konya’da üre-
tilmesi noktasında da hükümete 
çağrıda bulunan Girişimci İşa-
damları Vakfı (GİV) Konya Şube 
Başkanı Ceylan, bu konuyla ilgi-
li çalışmalar yaptıklarının bilgisi-
ni verdi. “Yerli otomobil Marma-
ra Bölgesi dışında üretilmelidir” 
görüşünü savunan Ceylan, “Bu 
fikrimiz sabittir” dedi.

MARMARA, YOĞUNLUĞU 
TAŞIYAMAZ HALE GELDİ

Ceylan, “İktisadi verilerin ülke 
geneline, Anadolu’ya yayılması 
şarttır. Bu şarttan yola çıkarak, 
biz de diyoruz ki yerli otomobil, 
otomotivin Anadolu’daki kalbi 
Konya’da üretilmelidir. Başka 
bir alternatifi görülmemektedir. 
Marmara Bölgesi, içindeki yo-
ğunluğu taşıyamaz hale gelmiş-
tir” diye konuştu.  n SAYFA 2’DE Fatih Ceylan
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Toyota’da 9 bin 500 TL’ye kadar indirim fırsatı

Toyota Plaza OTOJEN’in stoklar-
la sınırlı ocak kampanyasında 2017 
model yılı Toyota C-HR’lar 9 bin 500 
TL’ye varan indirimler ile sunuluyor. 
Toyota Plaza OTOJEN, yeni yılın ilk 
kampanyasında stoklarla sınırlı 2017 
model yılı otomobiller için çok cazip 
indirimler ve benzersiz avantaj-
lar sunuyor. Türkiye’de üretilen ve 
standart olarak sunulan Toyota Sa-
fety Sense sistemi ile segmentinde 

en güvenilir araç olan Toyota C-HR, 
9 bin 500 TL’lik indirimle Toyota 
Plaza “OTOJEN”’in ocak kampanya-
sında yer alıyor. Toyota C-HR’ların 
bazı modellerinde de güncellenen 
ÖTV matrahı ile yüzde 6,2’ye varan 
vergi avantajı bulunuyor.

OTOJEN’in Ocak kampanyasın-
da her türlü yol koşullarında zor-
lukların üstesinden başarıyla gelen 
efsane pick-up Hilux da özel fiyat 

avantajı ile sunuluyor. Hilux’ın oto-
matik vitese sahip Hi-Cruiser versi-
yonu 8 bin 300 TL’ye varan indirimle 
kampanyaya dahil oluyor. Dünyanın 
en çok tercih edilen otomobili olan 
Corolla’lar ise indirimle birlikte 68 
bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla 
Toyota Plaza OTOJEN’de yeni sahip-
lerini bekliyor. 

Yüzde 1,43’ten başlayan faiz 
oranları ve her bütçeye göre şekillen-

dirilebilen 48 aya varan vade seçe-
nekleri ile Toyota Plaza “OTOJEN”in 
ocak kampanyasından yararlanan-
lar, diledikleri takdirde ödemelerine 
2018 yılının Temmuz ayında başla-
yabiliyorlar. Bunun yanında, markası 
ne olursa olsun eski araçlarını değiş-
tirip yeni bir Toyota almak isteyenler 
için Toyota Plaza OTOJEN’de takas 
imkanı da bulunuyor. 
n HABER MERKEZİ

‘Ereğlimizi hak ettiği 
yerlere taşıyacağız’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, Başkan Yardımcıları ve 
Birim Müdürleri ile birlikte Belcea-
ğaç ve Yıldızlı Mahallelerini ziyaret 
etti. Mahalle sakinlerinin istek ve 
taleplerini değerlendirerek gerekli 
talimatları veren Başkan Özgüven’e 
ilgisi yoğundu. Samimi sohbet orta-
mında geçen ziyarette birçok konu 
ele alındı. Hizmette sınır tanıma-
dıklarını ifade eden Başkan Özgü-
ven: “Bizler Ereğli’ye gönül vermiş 
insanlarız. Vatandaşlarımızın tak-
dirleriyle bulunduğumuz Belediye 
Başkanlığı makamında şehrimize 
hizmet etmek adına durmaksızın 
çalışıyoruz. Geride bıraktığımız sü-
rede Hiç düşünmeden taşın altına 
elimizi koyduk ve Allah’a şükürler 
olsun ki kalıcı hizmetleri memle-
ketimize kazandırdık. Tabi bu hiz-
metleri yaparken hemşehrilerimizin 

bize olan desteğini yadsıyamayız. 
Göreve geldiğimiz ilk günden beri 
dile getirdiğimiz üzere şehrimizi 
birlikte yönetiyoruz. Bu anlamda 
bizlere destek olan ve güvenen tüm 
hemşehrilerimize yürekten teşek-
kür ediyorum. Belceağaç ve Yıldızlı 
Mahallemizde de önemli hizmetle-
ri gerçekleştirdik. Bunun yanında 
ihtiyaçların sınırsız olduğunu dü-
şünürsek hizmetlerimizin devam 
edeceğini belirtmek istiyoruz. Daha 
yeniyi daha iyiyi yapmak için çalış-
malarımızı sürdüreceğiz. Sorunları 
halının altına süpürmek yerine, üze-
rine giderek kalıcı eserler bırakma 
prensibimizle Ereğli’mizi hak ettiği 
yerlere taşıyacağız. Bu düşüncelerle 
misafirperverlikleri için Belceağaç 
ve Yıldızlı Mahallesi sakinlerimize 
hürmetlerimi sunuyor, teşekkür 
ediyorum” dedi. n HABER MEREKZİ 

‘İktisadi verilerin Anadolu’ya yayılması şarttır’ diyen GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, bunun için yerli otomobilin Konya’da üretilmesi gerektiğini 
söyledi. Ceylan, “ Yerli otomobil Marmara Bölgesi dışında üretilmelidir. Marmara Bölgesi içindeki yoğunluğu taşıyamaz hale gelmiştir” dedi 

‘Yerli otomobil Konya’da üretilsin’

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) 
Konya Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü dolayısı ile basın mensup-
larını kahvaltıda ağırladı. GİV Konya 
Şubesi toplantı salonunda gerçekleştiri-
len toplantıya GİV Konya Şube Başkanı 
Fatih Ceylan, Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve basın mensupları katıldı. Programda 
konuşan GİV Konya Şube Başkanı Fatih 
Ceylan, sözlerine basın mensuplarının 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
kutlayarak başladı. 

“Bir ülkenin ve bir şehrin gelişmiş-
liği ancak güçlü bir basının varlığıyla 
ölçülür” diyen Başkan Ceylan,  “Bu 
anlamda Konya’yı şansı addediyorum. 
Şehrin derdiyle dertlenen, şehre değer 
katan, sorunların dillendirilmesiyle çö-
züm önerileri sunan bir basın anlayışı-
na sahip şehrimiz. Bu yükü omuzlayan 
tüm gazeteci arkadaşların gününü kut-
luyorum” ifadelerini kullandı. 

‘GİRİŞİMCİLİĞİ YAYMAK 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

GİV Konya Şubesi’nin çalışmaları 

hakkında da bilgi veren Başkan Ceylan, 
GİV’in 1996’da merkezi İstanbul’da 
kurulduğunu ve köklü bir vakıf olduğu-
nu söyledi. Konya Şubesi’nin ise 2016 
yılında kurularak hızlı bir şekilde çalış-
malara başladığını vurgulayan Ceylan, 
sözlerine şöyle devam etti, “GİV Konya 
Şubesi 100’den fazla üyeye ulaşmış, 
200 civarında üye talebi almıştır. Bu 
zaman içerisinde çok sayıda program 
organize etmiş, çok sayıda proje üret-
miştir. Üyelerimiz için yaptığımız eği-
tim, tecrübe paylaşımı programlarımı-
za milletvekillerimiz, sanayi ve ticaret 
odası başkanlarımız, alanında uzman 
akademisyenlerimiz ve tecrübeli bü-
yüklerimiz katılmıştır. Türkiye genelin-
de ve Konya özelinde farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren girişimci işadamları-
nın koordinasyonunu sağlamak, giri-
şimciliği yaymak, desteklemek, özen-
dirmek, Konya’yı ilgilendiren her türlü 
mesele ile ilgilenerek çözüm önerileri 
sunmak amacıyla GİV Konya Şubesi 
olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”

‘KATAR FUARINA 
57 FİRMAYLA KATILACAĞIZ’

Başkan Ceylan, GİV Konya Şu-
besi olarak 2018 yılında yapacakları 
faaliyetleri şöyle anlattı, “Daha önce 
uygulaması olmamış bir uygulama ile 
girişimci işadamları olarak işte girişim 

projesini faaliyete geçireceğiz. Bu proje 
Teknokent’le ortaklaşa yaptığımız bir 
proje. Üretecekleri şeyi hem koruma 
altına alıyoruz hem de girişimciyi des-
tekliyoruz. Girişimci kursları ile eğitim-
ler veriyoruz. Projenin detaylarını iler ki 
dönemlerde açıklayacağız. Girişimcile-
rimize verdiğimiz KOSGEB ve İŞKUR 
desteğiyle verilen belgelerle girişimci 
kursları düzenliyoruz. Böylece devlet 
desteklerinden istifade etmeleri sağ-
lanıyor. Bunun dışında işadamları ile 
ilgili ciddi faaliyetlerimiz var. Doğrudan 
ihracatı artırmak ülke ekonomisine kat-
kıda bulunmak için yaptığımız çalışma-
lar var. Bunlardan bazıları yurtdışından 
gelen işadamlarını vakfımızda ağırla-
dık. Üyelerimizle buluşturduk. Ticaret 
hacimlerinin gelişmesi için çalışmalar 
yaptık. 2018 Ocak ayında Katar’da 
düzenlenen Türk-Katar ortak fuarına 
Konya’dan 57 firma ile katılım gösteri-
yoruz. Bu güzel bir çalışma olarak önü-
müze geliyor. İhracat hedeflerimiz ile 
ilgili yaptığımız çalışmalarda Bakanlık 

ziyaretlerde ihracatla ilgili bütün çalış-
malara destek vereceklerini Bakanları-
mız aktardılar. Bizler de üyelerimizi bil-
gilendiriyoruz. İhracatın Konya’mız ve 
ülkemiz için daha üstlere çıkarmak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretimin 
artması, verimin artması ihracatın art-
masına doğrudan etkendir. İhracatına 
artması için üretim bandının artması 
şarttır. Atılan atıl ürünlerin azalması, 
ihracatın artmasında doğrudan etkili-
dir. Bu sebeple eğitim seminerleri ve-
riliyor, işadamlarımıza üretimi artıracak 
bilgiler veriyoruz.”

‘YERLİ OTOMOBİL 
KONYA’DA ÜRETİLMELİ’ 

Yerli otomobilin Konya’da üretil-
mesi noktasında da hükümete çağrıda 
bulunan Başkan Ceylan, bu konuyla il-
gili GİV Konya Şubesi olarak çalışmalar 
yaptıklarının bilgisini verdi. 

“Yerli otomobil Marmara Bölgesi 
dışında üretilmelidir” görüşünü savu-
nan Ceylan, “Bu fikrimiz sabittir. Çün-
kü Marmara Bölgesi ekonomik bakım-

dan, iktisadi bakımdan Türkiye’nin en 
önemli bölgesidir ve nüfusu artmak-
tadır. Dolayısı ile iktisadi verilerin ülke 
geneline, Anadolu’ya yayılması şarttır. 
Bu şarttan yola çıkarak, biz de diyoruz 
ki yerli otomobil, otomotivin Anado-
lu’daki kalbi Konya’da üretilmelidir. 
Başka bir alternatifi görülmemektedir. 
Marmara Bölgesi içindeki yoğunluğu 
taşıyamaz hale gelmiştir. Bu anlamda 
hükümetimizi ve büyüklerimizi Ana-
dolu’ya yatırım yapmaya, gelişmişliği 
Anadolu’ya yayma fikrine destek ver-
meye davet ediyoruz. Milli ekonomi ile 
ilgili çalışmalarımız var. Milli ekonomi-
yi önemsiyoruz. Milli ekonomi ile ilgili 
eğitim çalışmalarımız artarak devam 
edecek. Sanayimiz ve ticaretimiz kendi 
değerlerimiz ile büyümeli” diye konuş-
tu. Konuşmaların ardından  kuruluşun-
dan bu yana GİV Konya Şubesi’ne bü-
yük katkılar sunan tecrübeli İşadamı Ali 
Cengiz Kürkçü’ye Başkan Fatih Ceylan 
tarafından plaket takdiminde bulunul-
du.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

GİV Konya Şubesi 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla basın 
mensuplarını kahvaltıda ağırladı.

Saadet’ten gazetemize 10 Ocak ziyareti KONSİAD, gazetemizi ziyaret etti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü münasebetiyle Yenigün Ga-
zetesi’ni ziyaret eden Saadet Partisi 
Selçuklu İlçe Başkanlığı, gazetemiz 
çalışanlarının gününü kutladı.  Sa-
adet Partisi Selçuklu  İlçe  Başkanı 
Mustafa Derbentli  ve Halkla İliş-
kilerden Sorumlu Başkan Yardım-
cıları Ali Bahçeli ve Ruhi Doğan’ı 

, gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Hasan Ayhan karşıladı. 
Saadet Partisi Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Derbentli Gazeteciliğin zor 
bir meslek olduğunu ifade ederek, 
gazetede çalışanlarının 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler gününü kutla-
dı. Başkan Derbentli, “Gazetecilik 
kamuoyunun doğru bilgilendiril-

mesini sağlama adına meşakkatli 
ve zorlu bir meslek. Bu zor mes-
leği yerine getiren gazetecilerimi-
zin gününü kutluyorum. İsteğimiz 
dürüst, doğru ve tarafsız yayıncılık. 
Gazetecilerimiz bu noktada çok 
hassas, özveriyle işlerini yapıyor-
lar” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü münasebetiyle Yenigün 
Gazetesini ziyaret eden Konyalı 
Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(KONSİAD) Konya Şubesi Başkan 
Yardımcıları Emine Taşkın Şimşek, 
Selim Ayvaz ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Genç gazetemiz çalı-

şanlarının gününü kutladı. KONSİ-
AD yönetimini gazetemiz Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Hasan Ayhan 
karşıladı. Ziyarette Konyalı Sana-
yici ve İş Adamları Derneği (KON-
SİAD) Konya Şubesinin çalışmaları 
hakkında bilgiler verildi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı İş-
leri Müdürü Hasan Ayhan, ziyaret-
ten duydukları memnuniyeti dile 
getiren Ayhan, Konyalı Sanayici ve 
İş Adamları Derneği (KONSİAD) 
Konya Şubesi yöneticilerine çalış-
malarında başarılar diledi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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‘Gazeteciliğin önemi 15 Temmuz’da görüldü’

10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısı ile Memur-Sen Konya 
İl Temsilciliği basın mensupları ile 
kahvaltıda biraraya geldi. Aleaddin 
Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen 
programa Memur-Sen Konya İl Tem-
silcisi Nazif Karlıer, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve çok sayıda basın mensubu 
katıldı. Bazın mensuplarının 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutla-
yan Memur-Sen Konya İl Temsilcisi 
Nazif Karlıer, gazeteciliğin önemli 
bir meslek olduğunu vurguladı. Bil-
gi çağında olduğumuz bu dönemde, 

bilgi aktarmanın, haber üretmenin 
daha önemli bir hale geldiğine dikkat 
çeken Karlıer, sözlerine şöyle devam 
etti, “Zamanla çeşitlenen, imkanları-
nı ve kanallarını artıran, neredeyse 
hayatın her alanına ve anına nüfus 
eden medyanın bu zengin içeriği, 
şeffaf ve denetlenebilir olmayı da 
zorunlu kılmıştır. Gazeteciliğin, dün-
ya nüfusunun büyük çoğunluğunun 
artık kentlerde yaşamasıyla birlikte 
karmaşık hale gelen toplumsal ya-
pının demokratikleşme sürecinde 
ortaya çıkmış olması, onu dördüncü 

kuvvet olarak demokratik işleyişin 
esas unsuru haline getirmiştir. Hat-
ta toplum iradesinin gasp edilmek 
istendiği kimi durumlarda basının 
kuvvet önceliği daha da önemli ola-
bilmektedir. Çünkü hak ve özgürlük-
lerin esaslı demokratik ortamlarda 
en etkili kitle iletişimi medya yoluyla 
kurulmaktadır. Bu anlamda medya, 
geniş katılımlı bir tartışma, haberleş-
me, bilgilenme zeminidir. O neden-
ledir ki, toplumun tercih ve yönelim-
lerine saygısız ceberut yapılar basını 
susturmanın, karartmanın veya onu 

kendi maksatlarına alet etmenin ve 
aracı kılmanın yollarını denemişler-
dir. Hemen bütün darbelerde toplu-
mun algısı, yalan yanlış haber ve bil-
giler yaymakla görevlendirilen basın 
taraflarından yönlendirilmiştir. 28 
Şubat postmodern darbe sürecinde 
yaşanan bu tarz toplum mühendisli-
ği çabaları dürüst, gerçek gazetecilik 
adına utanç verici olmuştur. Ama di-
ğer taraftan 15 Temmuz’da gazete-
cilerimizin genel olarak cesur, korku-
suz, milletten ve demokrasiden yana 
takındıkları tavır, özgür gazeteciliğin 

ne ölçüde önemli olduğunu bir defa 
daha göstermiştir. Ayrıca bu milletin 
yanında, yanıltmayan, etik ve ilke-
li tutum, gazeteciliğe ve gazetelere 
daha fazla itibar kazandırmıştır.”

‘GAZETECİLER İÇİN GEREKLİ YASAL 
DÜZENLEMELER YAPILMALI’

Gerçek gazeteciliğin etik kurallar 
çerçevesinde yapılabilmesinin müm-
kün olacağını vurgulayan Karlıer, 
“Gerçek gazetecilik, insan haklarının 
daha rahat ve geniş ortamda yaşan-
masını sağlar. Medya, insanlığın ya-
rarına olması için kişi hak ve özgür-

lüklerine, özel hayat kuralına, kamu 
yararına, toplumsal huzura, milli has-
sasiyetlere, genel ahlak kurallarına 
riayet ederek yapıcı bir fonksiyon icra 
etmelidir” dedi. Gazeteciliğin bu denli 
önemli bir meslek olduğunu belirte-
rek gazetecilerin mesleklerini daha 
rahat bir şekilde icra edebilmeleri için 
gerekli yasal düzenlemelerin yapıl-
ması gerektiğini de söyleyen Karlıer, 
tüm basın mensuplarının 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günlerini kutlaya-
rak sözlerine son verdi. 
n HASİP MUTLU

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen hizmet ve yatırımları “İlk 
Günkü Aşkla” tanıtım programı ile anlattı. Başkan Altay, “ Gerçekleştirdiğimiz hizmet ve yatırımlarla şehrin çehresi değişti” dedi

2017’de Selçuklu örnek oldu
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi ta-
rafından ilçenin yaşam kalitesine kat-
kı sunan yatırımları kamuoyu ile pay-
laşmaya devam ediyor. Başkan Altay, 
bu kez 2017 yılı boyunca Selçuklu’yu 
cazibe merkezi haline getiren sosyal 
yaşamdan spora, altyapı, temizlikten 
park bahçe çalışmalarına kadar yapı-
lan tüm belediye faaliyetlerini anlattı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen programdaki konuş-
masında, Selçuklu’nun gelişmişlik 
endeksi ve nüfusuyla Konya’nın en 
büyük ilçesi olduğunu ifade eden Baş-
kan Altay, “İsmini aldığımız medeni-
yetin mirasçısı olarak 2017 yılında da 
Konya’ya ve Konya halkına yakışan 
projeleri hayata geçirdik. Gerçek-
leştirdiğimiz hizmet ve yatırımlarla 
şehrin çehresi değişti, Selçuklu’da ya-
şayanların yaşam kalitesini artırmaya 
yönelik tesisler ülke genelinde örnek 
gösterildi “ dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Selçuklu’da yapılan 
hizmet ve yatırımları kamuoyu ile 
paylaşarak şu bilgileri verdi: “Cum-
hurbaşkanlığı tarafından himaye edi-
len ve Selçuklu Belediyesince yürü-
tülen “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası 
Projesi” tamamlandı. 30 bin km yol 
kat edilerek, üçü mimari, ikisi müze 
eserleri olmak üzere, beş ciltlik eser 
ve 30 dakikalık belgesel ortaya çıktı. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’a Yıldız Sarayı Mabeyn 
Köşkü’nde bilgilendirme yaptık. Gö-
rüşmenin ardından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın belgesel için 
çekimleri yapıldı. Park Bahçeler, Fen 
İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Mü-
dürlüğüne ait yeni araçları hizmete 
sunduk. Üç müdürlüğümüzün çalış-
malarına kazandırmış olduğumuz 90 
aracın toplam maliyeti 21 milyon 371 
bin 500TL. Konya’nın cazibe merkezi 
olan Kelebekler Vadisi içinde Selçuk-
lu Çiçek Bahçesi’ni hizmete açtık. 
Selçuklu Çiçek Bahçesi içerisinde yer 
alan 1 milyon 261 bin 500 adet lale 
ile 18 tür ve 83 çeşitten oluşan top-
lam 437 bin 500 adet çiçek ziyaret-
çilerine görsel bir şölen sundu. 8 bin 
700 metrekarelik özel peyzaj alanı ile 
dikkat çeken bahçe, Konya ve Tür-
kiye’de ilk kez bu kapsamda yapılan 
çiçek bahçesi olma özelliğini de taşı-
yor. Maliyet 467 bin 133 TL. ‘Selçuklu 
Torunları Osmanlı’nın İzinde’ projesi 
kapsamında her gün Yüksek Hızlı 
Tren ile Konya’dan Bilecik ve Söğüt’e 
kültür turu düzenledik. 2 etaptan olu-
şan ‘Selçuklu Torunları Osmanlı’nın 
İzinde’ projemizde toplam 3 bin 100 
hemşehrimizi 40’arlı turlar halinde 
Bilecik ve Söğüt’e götürdük. Selçuk-
lu’da 6 yıldır başarıyla uygulanan Sel-
çuklu Değerler Eğitimi kapsamında, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
dört okulda etkinlikler düzenlendik. 
Yine Bosna Hersek’in Zenica şehrin-
de düzenlenen 5. Çocuk Şenliğinde 
SEDEP, Türkiye’yi temsil etti.”

SOBE’DE EĞİTİMLER BAŞLADI
Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-

tim Merkezi (SOBE)’nin Mayıs ayın-
da terapi alanında hizmet vermeye 
başladığını hatırlatan Başkan Altay, 
“Otizmli bireyler ve aileleri için umut 
ışığı olan ve bu kapsamda Türkiye’de 
bir ilk olan merkezde şu an itibariyle 
52 öğrenci terapi alanında spor, hid-
roterapi ve hippoterapi hizmetinden 
faydalanırken, Ocak ayında başlayan 
eğitim kısmında da 22 öğrenci hizmet 
almaktadır. Tarihi Kentler Birliği tara-
fından, bu yıl ilk kez düzenlenen Müze 
Özendirme Yarışması’nda Aya Eleni 
Müzesi ile ödül almaya hak kazandık. 
8.yılda 8. ödülü almanın gururunu 
yaşıyoruz. 2017’nin en önemli ve en 
çok ses getiren projelerinden biri de 
‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projemiz 
oldu. Çocuklarımıza cami sevgisini 
aşılamak için başlattığımız projemiz-
de 40 gün boyunca camide sabah na-
mazına katılan çocuklarımıza bisiklet 
hediye ettik. 224 camide gerçekleşen 
projede bin 777 çocuğumuza bisiklet 
hediye ettik. Bizim yapmaktan çocuk-
larımızın ve ailelerinin katılmaktan 
son derece mutlu olduğumuz projeyi 
önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirip 
geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. 
21 caminin bahçe düzenleme işini 
tamamladık. 10 caminin daha bah-
çe düzenleme işine devam ediyoruz. 
Cami bahçelerine kurduğumuz oyun 
grupları ile ümmetin geleceği olan 
çocuklarımızı camilerle buluşturmayı 
amaçlıyoruz. Toplam Maliyet 3 mil-
yon 645 bin 16 TL” diye konuştu.

SİLLE BARAJ PARKI
Türkiye’nin en büyük parkla-

rından biri olan Sille Baraj Parkı’nı, 
yerel ve ulusal basın temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz tanı-
tım toplantısında hizmete açtıklarını 
anımsatan Altay, “Parkımız 1 milyon 
985 bin metrekareile Konya’nın en 
büyük parkı ve Türkiye’de yapılmış 

en büyük parklardan biri. Park içinde 
221 bin metrekare yüzey alanı ile Sille 
Himmet Ölçmen Barajımız yer alıyor. 
İzci kampı merkezi, tekne gezinti ala-
nı, uçurtma tepesi, çay bahçesi, res-
toran, mescidler, iskele, ahşap gezinti 
yolları, çim amfi, çocuk oyun alanları, 
spor alanları gibi farklı etkinlik alanla-
rını içerisinde bulunduran Sille Baraj 
Park hemşehrilerimizi su ve tabiat ile 
buluşturuyor. Tüm bu yatırımlarımız 
21 milyon TL’ye mal oldu. Asfalt ve 
altyapı çalışmaları ile ilçenin çehresini 
değiştirmeye devam ediyoruz. Her yıl 
asfalt, parke ve bordürde kendi reko-
rumuzu egale ediyoruz. 2017 yılında 
544 bin 31 metrekare parke, 141 bin 
396 metre bordür, 480 bin 331 met-
rekare sıcak asfalt, 416 bin 66 metre-
kare soğuk asfalt imalatı gerçekleştir-
dik. Toplam maliyet 38 milyon 558 
bin 203 TL. Parkları yapmak yetmiyor 
bakımı da çok önemli, çocuklarımızın 
sağlığını düşünerek hijyenik ortam-
lar oluşturmaya gayret gösteriyoruz. 
49 noktadaki çocuk oyun gruplarının 
zeminini 15 bin mlik alanı EPDM 
dökme kauçuk uygulama ile kapladık. 
Toplam bedel 3.8 milyon TL” şeklin-
de konuştu.

KONYA’NIN EN BÜYÜK 
KURBAN PAZARI 

202 bin metrekare alanda Kon-
ya’nın en büyük kurban pazarını ilçe-
ye kazandırdıklarını kaydeden Başkan 
Altay, yeni kurban pazarında 400 ayrı 

satış noktası ve ayrıca bin 500 araçlık 
otoparkın bulunduğunu ve maliyati-
nin 6 milyon 901 bin TL’ye mal oldu-
ğunu söyledi.

Sille’nin, Konya’nın yeni marka-
larından biri olduğunu vurgulayan 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, “Sille’yi turizme kazan-
dırmak için yoğun bir restorasyon 
çalışması yapıyoruz. Resterosyan ça-
lışmalarımızdan birini de Sille Subaşı 
Camii’nde gerçekleştirdik. Resteros-
yanı tamamlanan cami ibadete açıldı. 
Selçuklu’ya 7 anaokulu kazandırıyo-
ruz. Yapımı devam eden anaokulları 
ile Selçuklu’da okul öncesi eğitimde 
önemli bir boşluk doldurulmuş ola-
cak. 3,6 ve 8 derslikli olarak planlanan 
anaokulları da oyun odaları, rehberlik 
servisi, idari bürolar ve yemekhane 
gibi bölümler bulunacak. Selahattin 
Eyyubi, Kılıçarslan, Akşemsettin ve 
Beyhekim Mahallerinde inşaatları-
mız hızla devam ediyor. Yazır, Aşağı 
Pınarbaşı ve Bosna Hersek mahalle-
lerindeki anaokullarının inşaatını ya-
kın zamanda başlayacak. Toplam 12 
milyon 84 bin 100 TL’ye mal olacak. 
Çocuklarımızın trafik eğitimini küçük 
yaşlarda kazanmalarını sağlamak ve 
trafikte kurallara uyan bilinçli nesiller 
yetişmesi amacıyla ilçeye Çocuk Tra-
fik Eğitim Parkı kazandırıyoruz. Tra-
fik Eğitim Parkı 9 bin m’lik alanda 2 
milyon TL’ye mal olacak bir yatırım. 
Parkımızın büyük bir kısmını tamam-

ladık” dedi.
Mahmut Sami Ramazanoğlu 

İmam Hatip Lisesi’ne kazandırılacak 
olan eğitim kampüsü için protokol 
imzaladıklarını ve ihalenin de tamam-
landığını aktaran Altay, “2 tane 20 
derslikli okul, idari kısımlar, örnek bir 
spor salonu ve çocuklarımızın yemek-
hane ve konferans salonu olarak kul-
lanacakları toplam 13 bin metrekare-
lik alandan oluşan ve mimarisiyle de 
Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi’ne 
yakışır örnek bir proje hayata geçiri-
yoruz. İhale Bedeli, yaklaşık 19 mil-
yon 900 bin TL. Konya’nın en büyük 
kültür projesi ‘Selçuklu Torunları Ec-
dadla Buluşuyor’ organizasyonunun 
2. etabını tamamladık. 2016 yılında 
başlatılan organizasyon kapsamında 
12 bin 100 kişi havayolu aracılığıyla 
ecdadla buluşturmuştuk. 2.etabında 
da 8 bin 454 öğrenci Çanakkale’ye 
götürdük. Bu yıl ile birlikte toplamda 
20 bin 514 kişi 102 yıl önce vatan top-
rağını işgal etmek isteyen düşmanlara 
karşı verilen mücadeleye ev sahipliği 
yapan Çanakkale’yi bir gün boyunca 
gezme ve tarihi yerinde yaşama fırsatı 
buldu” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
SELÇUKLU KONGRE MERKEZİNİ AÇTI

Başkan Altay, açıklamalarını şöyle 
sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu’nun 
en büyük kongre merkezi Selçuklu 
Kongre Merkezi’nin açılışını yaptı. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’a ve Başbakan Binali Yıl-
dırım’a şükranlarımızı arz ediyorum.”

Selçuklu’da temizlik hizmetlerine 
yeni bir boyut kazandıracak “Akıllı 
Atık Toplama Sistemi”nde çalışmala-
rın başladığını söyleyen Altay, “Çev-
re Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne 
bağlı ekiplerimiz pilot uygulaması 
Bosna Hersek Mahallesi’nde olan çöp 
konteynerlerine doluluk ve sıcaklık 
sensörlerinin montajını tamamladı. 
Günlük yaklaşık 650 bin kilogram 
atık topladığımız Selçuklu’da modern 
belediyeciliğin ve teknolojinin en son 
yeniliklerini kullanıyoruz. Selçuk Üni-

versitesi karşısına yapılacak olan yur-
dun ihalesi de tamamlandı. Yurdun 
adı 15 Temmuz Yerleşkesi olacak in-
şallah. 7’şer katlı iki bloktan oluşacak 
öğrenci yurdu 245 oda ve 1000 yatak 
kapasiteli olacak. Toplam 17 bin 566 
metrekare alan üzerine inşa edilecek 
yurdun maliyeti 17 milyon 43 bin 330 
TL. Bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiğimiz 
‘1 Hadis 1 Film’ Kısa Film Yarışma-
sı’nın ödül törenini birbirinden değerli 
jüri üyelerinin katılımı ile gerçekleş-
tirdik. Yarışmanın bu yıl ki jüri üye-
leri Yapımcı-Oyuncu Necati Şaşmaz, 
Diriliş Ertuğrul’un senarist ve yapım-
cısı Mehmet Bozdağ, Oyuncu Ayberk 
Pekcan, Oyuncu Cahit Kayaoğlu oldu. 
91 eser arasından jüri değerlendir-
meleri sonucunda finale kalmayı ba-
şaran ilk 3 eser çeşitli hediyeler ile 
ödüllendirildi. Gecede ayrıca 7 esere 
de mansiyon ödülü verildi. Yarışma-
da; ‘Nöbet’ adlı eseriyle Jandarma 
Uzman Çavuş Mehmet Rüştüoğlu 
birinci oldu.”

BÜYÜK KUDÜS GECESİ
Başkan Altay, konuşmasını şöyle 

sürdürdü: “Konya Sivil Toplum Ku-
ruluşları Platformu ile birlikte düzen-
lediğimiz “Büyük Kudüs Gecesi” et-
kinliğiyle ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in 
başkenti” olarak tanıma kararı pro-
testo edildi, Filistin’e olan desteğimizi 
yineledik.Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de gerçekleşenprograma Tarihçi Ya-
zar Yavuz Bahadıroğlu’nun yanı sıra 
Grup Genç ve Sanatçı Ömer Karaoğlu 
ilahi ve ezgileriyle renk kattı.” Başkan 
Altay Selçuklu’da 2017 yılını anlattığı 
konuşmasını, “Güleryüzlü, güvenilir 
ve gayretli belediyecilik anlayışıyla 8 
yılda Selçuklu’yu Türkiye’ye model 
hale getirdik. Yaptığımız tüm yatırım 
ve hizmetlerimizde optimal davrandık 
ve kaynaklarımızı yatırıma aktardık. 
Selçuklu Belediyesi’nin 2017 bütçesi 
475 milyon TL ve bu bütçenin yüzde 
83’ünü gerçekleştirmeyi başarabildik. 
2018 yılı bütçemiz 525 milyon TL. 
İnşallah bu kadar büyük bir yatırı-
mı yapmayı Rabbim bize nasip eder. 
Bize duaları ile destek olan her yaştan 
hemşehrimize teşekkür ediyorum. Bu 
hizmetlerde emeği olan teşkilat men-
suplarımıza, mahalle muhtarlarımıza 
ve mesai arkadaşlarıma teşekkür edi-
yorum” diye tamamladı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde ger-
çekleşen programa, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK 
Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyele-
ri Şeyda Boydak ve Dilek Pekkutucu, 
AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Baş-
kanı Ahmet Murat Koru, Konya Muh-
tarlar Derneği Başkanı Celal Duran, 
mahalle muhtarları, Ak Parti İlçe Teş-
kilatı yöneticileri ve üyeleri, belediye 
meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri 
katıldı. n EMİNE ÖZDEMİR

Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, medyanın insanların yararını gözeterek yapıcı bir fonksiyon üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay
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‘Gazeteciler toplumu aydınlatıyor’ ‘Gazetecilik kutsal bir meslek’

Saadet Partisi  Konya  İl Baş-
kanı  Hasan Hüseyin Uysal, SP İl 
Başkan Yardımcıları İsmail Aydi-
lek, Veysel Doğan  ve Sinan Toprak 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
sebebiyle Konya Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Sefa Özdemir ve Yö-
netim Kurulu Üyelerine ziyarette 
bulundu.  Ziyarette konuşan  Saa-
det Partisi Konya İl Başkanı Hasan 
Hüseyin Uysal, “Gazetecilik mes-

leği büyük fedakarlıklar isteyen ve 
zor şartlarda yapılan  bir meslektir. 
Basın çalışanlarımız, zor şartlar al-
tında bilgi ve haber akışını sağlaya-
rak toplumun doğru bilgi ile aydın-
lanmasını sağlamaktadırlar. Haber 
ve bilgi akışını objektif bir şekilde 
sağlamak, toplumsal sorunlar kar-
şısında kamuoyu oluşturmak gibi 
önemli misyonu taşıyan basın-ya-
yın organlarında çalışan tüm kar-

deşlerimizin, 10 Ocak Gazeteciler 
Günü’nü tebrik ediyor, çalışmala-
rında başarılar diliyorum” ifade-
lerini kullandı.  Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Saadet Partisi Konya 
İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal ve 
yönetimine çalışmalarında başarı-
lar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İyi Parti Konya İl Başkanı Av. 
Orhan Tulukcu, Medya ve Pro-
pagandadan Sorumlu il Başkan 
Yardımcısı Rıdvan Peker, Sosyal 
Politikalardan Sorumlu İl Başkan 
Yardımcısı Derya Özgülcü, seçim 
ve Hukuk işlerinden sorumlu İl Baş-
kan Yardımcısı Av. Gökhan Tozoğ-
lu ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Erol 
Sunat  10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

Günü” dolayısıyla Konya Gazeteci-
ler Cemiyetine ziyarette bulundu. 
Ziyarette konuşan İyi Parti Konya 
İl Başkanı Av. Orhan Tulukcu, “10 
Ocak Çalışan Gazeteciler gününü 
kutluyorum. Gazetecilik  gerçekten 
kutsal bir meslek.  Gazetecilerin de 
bu görevi en kutsal şekilde yerine 
getirdiğini düşünüyoruz.  İyi Parti 
olarak basın özgürlüğüne ve basın 

çalışanlarına hem anayasal çerçeve-
de en geniş özgürlükleri sunan ça-
lışma şartlarını sunan bir programı-
mız var” ifadelerini kullandı.  Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir ise İyi Parti Konya İl Baş-
kanı ve Yönetim Kurulu üyelerine 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek çalışmalarında başarı-
lar diledi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘İnsan sevgisi odaklı bir 
eğitim anlayışımız var’

Özel Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi  Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Kaya
ve Okul Müdürü Osman Kabalak, Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti.

Özel Lokman Hekim Sağlık 
Meslek Lisesi  Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali İhsan Kaya ve Okul 
Müdürü Osman Kabalak 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla 
Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti. Ye-
nigün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Hasan Ayhan’la görüşen 
Özel Lokman Hekim Sağlık Meslek 
Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
İhsan Kaya, “Sizlerin ve Konya’da 
gazetecilik mesleği ile uğraşan ga-
zetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler gününü kutluyorum.  Özel 
Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi 
olarak iyi bir eğitim kadromuz var. 
Okul olarak iyi bir eğitimin yanın-

da üniversiteye hazırlık kısmını da 
önemsiyoruz. Okulumuzdan mezun 
olan öğrencilerimizi mezuniyetlerin 
ardından işe yerleşme konuların-
da takipler gerçekleştiriyoruz. Okul 
olarak insan sevgisi odaklı bir eği-
tim anlayışımız var. Kurum olarak 
gelecek nesillerin yetişmesini sağ-
lıyoruz” ifadelerini kullandı. Gaze-
temiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Hasan Ayhan ise ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek 
Özel Lokman Hekim Sağlık Meslek 
Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
İhsan Kaya ve Okul Müdürü Osman 
Kabalak’a çalışmalarında başarılar 
diledi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘İdarecilerimiz büyük bir
özveriyle çalışmaktadır’

Vali Yakup Canbolat, 10 Ocak 
İdareciler Günü dolayısıyla yayınla-
dığı mesajda, “Mülki İdare Amirleri; 
Ülkemizin her köşesinde, toplumun 
huzuru, refahı ve güvenliği için 
üstün bir vazife bilinciyle, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin ve onun temel 
değerleri olan demokrasi, insan 
hakları, hukukun üstünlüğü, laik 
ve sosyal hukuk devletinin bekası 
adına, kendilerine düşen vazifenin 
farkında olarak, önemli hizmetlerde 
bulunmaktadırlar” dedi. 

Vali Canbolat, “Devletimizi ve 
Hükümetimizi temsil ederken sa-
dece devletin varlığını, gücünü ve 
otoritesini değil, şefkatini de temsil 
etmekte olan Mülki İdare Amirleri-
miz; İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın 
ifadesi doğrultusunda, büyük bir 
özveriyle kendilerini aziz milletimi-

zin hizmetine vakfederek, her biri 
ayrı değer taşıyan insanlarımızın 
talep ve ihtiyaçlarını Devletimiz adı-
na tespit etmekte, taleplere icabet 
edip ihtiyaçlara çözüm üretmekte, 
halkımızın güvenlik, huzur ve mut-
luluğunu sağlamak adına gayretle 
çalışarak devlet ile vatandaş ara-
sındaki sevgi ve güven bağlarını 
güçlendirmektedirler. Bu duygu ve 
düşüncelerle; mensubu olmaktan 
onur duyduğum bu camiada; mil-
letimizin huzuru, refahı ve devle-
timizin bekası için üstün bir vazife 
bilinciyle halen çalışan veya emekli 
olmuş, tüm meslektaşlarımın 10 
Ocak İdareciler  Gününü en kalbi 
duygularımla kutluyor, her birine 
aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve 
başarılı bir yaşam diliyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, KGC’yi ziyaret etti. Gazetelerin sorunlarını dile getiren KGC 
Başkanı Özdemir, “Gazetelerin ayakta kalması için Resmi İlan Tarifesi’nde zam yapılmalı” dedi 

‘Resmi İlan Tarifesi’nde
gazeteler artış bekliyor’

AK Parti Konya İl Yönetimi, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nede-
niyle Konya Gazeteciler Cemiyeti’ni 
(KGC) ziyaret etti.  Konya Gazeteciler 
Cemiyeti ziyaretine AK Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı,  Tanıtım 
Medyadan Sorumlu Başkan Yardım-
cısı Ahmet Fatih Özboyacı, AK Parti 
Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Hü-
meyra Eldek ve Şeyda Boydak hazır 
bulundu.

Ziyarette konuşan AK Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı sözlerine 
gazetecilerin gününü kutlayarak baş-
layarak, “Tüm Konyalı gazetecilerin 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü 
kutluyorum. Çalışmalarında başarılar 
diliyorum. Bu ülkenin yapılan hizmet-
lerinin kamuoyuna duyurulmasında, 
ülkenin geleceğe taşınması adında 
büyük görevi büyük zorluklar içeri-
sinde yürütüyorsunuz.  Ülke ne kadar 
iyi yolda ilerlerse yürüse,  güçlenirse 
bu ülke insanı olarak hepimiz istifade 
ediyoruz” dedi

GAZETELER SIKINTI İÇERİSİNDE 
Basının sorunları hakkında Baş-

kan Angı’ya bilgi veren Konya Ga-

zeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Öz-
demir, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü bayram olarak 1961 yılından 
itibaren kutlanıyor. Ancak son yıl-
larda bayramdan ziyade hem 24 
Temmuz’u hem 10 Ocak’ı biz gaze-
tecilerin dayanışma günü olarak ka-
bul ediyoruz.  Çünkü bayram daha 
coşkun olur ve bütün sorunların 
çözüldüğü nokta olur. Basının her 
dönemde sorunları vardı. Yine so-
runlarımız var.  Basın özgürlüğünde 
birçok konusuna kadar tartışılacak 
birçok durum var ama. Bugün bizim 
için gazeteciler olarak ailen çözülmesi 
gereken 3 ana konumuz var.  1961 
yılında kazanılan haklardan birisi yıp-
ranma payıydı.  Yıpranma payı daha 
önceden 5 yıl olarak uygulanıyordu. 
2008 yılında yıpranma bayı kaldırıl-
mıştı gazetecilerinden.  Daha sonra 
yapılan çalışmalar ile 2013 yılında 
tekrar getirildi, ama kırptırarak geti-
rildi.  Önceden basın kanununa göre 
ani 5953 göre çalışan herkes bundan 
istifade edilebiliyordu. Bir basın yayın 
kuruşunda basın sigortası var ise ba-
sın kartı olsun olmasın bu haktan ya-

rarlanabiliyordu.  Yeni düzenlemede 
basın kartı şartı getirildi. Basın kartı 
alamayan arkadaşlarımız bu haktan 
mahrum olmuş durumda kaldılar. 
Yine yıpranma payı o dönemden 5 
yıldan 2.5 yıla indirildi” dedi. 

5 Aralıkta yayınlanan SGK tebli-
ğinde gazetecilerin sigortaların tatil 
günlerinde, izinlerinde sayılmadığını 
ifade eden Özdemir, “Bu olayın iki 
tane sakıncası var gazeteci meslek-
taşlarımızın adına. Birincisi gazeteci-
lerin emekliklerinde bu sayılmadığı 
için yıpranmada o 2,5 yıllık sürenin 
altına iniyor genel toplamda. Gaze-
telerin Basın İlan Kurumundan aylık 
çalışan sayılarına göre gelir elde edi-
yorlar. Gazetecilerin tatil günleri dört 
gün sayılmadığı için gazeteler bu ko-
nuda sıkıntı yaşıyorlar. Basın İlan Ku-
rumu bu kanun ile ilgili çalışma yaptı.  
Gazetelerin mağdur olmaması için. 
SGK  ile görüşmeler yapılıyor. Yine 
yılbaşı itibariyle yayınlanan bir mali-
ye bakanlığı tebliğ ile gazetelerimizin 
vergi borçlarının basın ilan kurumun-
dan kesilmesi gündeme geldi.  Birçok 
gazetemiz sıkıntı içerisinde. 2016 

yılında gazetelerin sütun ilan kısmı-
na zam yapılmıştı. Resmi İlan Tarife-
si’nde zamlar her yıl Bakanlar Kurulu 
ile Ocak ayında yapılıyordu.  2017 
yılında değişik nedenlerle bu zamlar 
gerçekleşmedi. Şimdi bir artış bekli-
yoruz, gazetelerin girdilerinde yüzde 
35 artış söz konusu. İnşallah bu ko-
nuların çözümünde sizlerden destek 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı.  

BAŞKAN ANGI: SORUNLARIN 
ÇÖZÜLMESİNİ HIZLANDIRACAĞIZ 
AK Parti Konya İl Başkanı Ha-

san Angı ise sorunların çözümünde 
destek vereceklerini ifade ederek, 
“İnşallah bizler de hem gazetecileri-
mizin hem de gazetelerin yöneticile-
rin yaşadıkları sıkıntıları çözmek için 
siyasi çalışmalarda hem hüküme-
timize, bakanlarımıza iletilmesinde 
hem de milletvekillerimiz ile bu işin 
çözülmesinde hızlandırmış olacağız. 
Bu ülke hepimizin. Bu ülkede yaşa-
nan her türlü güzellik bize de rahatlık 
getiriyor. Doğurdukları sıkıntılar var 
ise payımıza düşeni çekmiş oluyo-
ruz” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Vali Yakup Canbolat

Saadet Partisi  Konya  İl Başkanı  Hasan Hüseyin Uysal 10 Ocak  
Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Konya  Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.  İyi Parti Konya İl Başkanı Av. Orhan Tulukcu ve Yönetim Kurulu Üyeleri  10 Ocak Çalışan

Gazeteciler Günü” dolayısıyla Konya Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, KGC’yi ziyaret etti.
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yapılan açıklamalarda gazeteciliğin toplum için önemi birkez daha vurgulandı. Vali Yakup Canbolat, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Gazetecilik mesleği, özellikle büyük fedakârlık isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir” dedi

‘Gazetecilik fedakarlık ister’

Konya Valiliği, siyasi Partiler, 
sivil toplum kuruluşları, yerel yöne-
timler tarafından 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla yapı-
lan açıklamalarda basının önemi-
ne ve özgürlüğüne dikkat çekildi. 
Ayrıca FETÖ/PDY tarafından ger-
çekleştirilen hani darbe girişiminin 
yaşandığı 15 Temmuz’da basının 
darbecilere karşı milletin sesi olma-
sına da dikkat çekildi. 
VALİ CANBOLAT: GAZETECİLİK ZOR 

ŞARTLARDA YAPILAN 
ÖNEMLİ BİR MESLEK

Vali Yakup Canbolat, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıy-
la yayınladığı mesajda, “Gazetecilik 
mesleği, özellikle büyük fedakârlık 
isteyen, zor şartlarda yapılan önemli 
bir meslektir” dedi. “İletişim ve ha-
berleşme alanlarında yaşanan hızlı 
gelişim ve değişim ile birlikte, bilgi-
ye ve habere erişim kanallarının art-
tığı ve hızlandığı günümüz dünya-
sında, Ülkemizin demokratik, şeffaf 
ve hür bir ülke olarak ilerlemesin-
de, özgür ve tarafsız basın kuruluş-
ları büyük bir rolü üstlenmektedir. 
Dünyada ve Ülkemizde yaşanan ve 
gelişen olaylardan haberdar olma-
mız konusunda, ahlak kuralları çer-
çevesinde ve görev bilinci içerisinde 
fedakârca çalışan gazetecilerimiz, 
vatandaşlarımızın en başta gelen 
haklarından olan, doğru ve tarafsız 
haber alma özgürlüğünü sağlaya-
rak çok önemli bir görevi icra et-
mektedirler” diyen Vali Vali Yakup 
Canbolat’ın mesajı şöyle: “Gücünü 
halkımızdan alan gazetecilerimizin, 
başta milli konular olmak üzere her 
meseleye yapıcı ve sağduyulu bir 

tavırla yaklaşması, millet şuuru-
muzun sağlamlığı ve demokrasimi-
zin güçlenmesi açısından oldukça 
önem arz etmektedir. İnanıyorum 
ki, gazetecilerimiz sahip oldukları 
bu sorumluluk ile geçmişte oldu-
ğu gibi, bundan sonrada, ilimizin 
ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve 
kültürel gelişimine katkı sağlamaya 
devam edecektir. Bu duygu ve dü-
şüncelerle; toplumumuzun talep ve 
beklentilerini dile getirerek önemli 
bir sorumluluğu üstlenen, ilkeli ve 
tarafsız yayın anlayışıyla mesleğini 
onurlu bir şekilde yerine getiren, 
başta Konya’mızda görev yapan ga-
zetecilerimiz olmak üzere, tüm ba-
sın mensuplarımızın “Çalışan Gaze-
teciler Günü”nü kutluyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.”

REKTÖR ŞEKER: 15 TEMMUZ’DA 
BASIN CESARET GÖSTERMİŞTİR 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nü Kutladı

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla yayımladığı kutlama 
mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Demokrasinin hakim olduğu ül-
kelerde gazeteciler, insanların ifade 
özgürlüğüne ve haber alma hakla-
rına hizmet ederek önemli bir mis-
yonu üstlenmektedirler. Ciddi bir 
kamu hizmeti sunan gazetecilerin 
kamuoyuna güvenilir, doğru ve ta-
rafsız bir şekilde haber sunmaları 
ülkelerin gelişimine ve toplumun 
bilinçlenmesine katkı sağlayan en 
önemli unsurlardan birisidir. Kitle 
iletişim araçlarının sürekli gelişme-

si; haberlerin hazırlanması ve yayıl-
masındaki hızlılıkla beraber mesleki 
etik ilkelerine bağlı, doğru ve ta-
rafsız şekilde hizmet eden basının 
yeri gün geçtikçe daha fazla önem 
kazanmaktadır.  15 Temmuz gecesi 
halkın doğru ve hızlı bir şekilde ha-
ber almasını sağlayarak hain darbe 
girişiminin başarısız olmasında son 
derece önemli ve başarılı bir görev 
üstlenen basınımızın gösterdiği ce-
saret ve yürüttükleri özverili çalış-
ma takdire şayandır.

Bu ciddi ve ehemmiyetli görevi 
her koşulda layıkıyla, canla başla 
yürüten değerli basın mensupları-
mızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutluyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum.”

KOSKİ GENEL MÜDÜRÜ USLU: 
GAZETECİLER MİLLETİN 

VİCDANINA SES OLMALIDIR
KOSKİ Genel Müdürü Ercan 

Uslu da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla şu mesajı yayın-
ladı: “Kamuoyunu bilgilendirmek 
adına doğru haber verme, tarafsız-
lık, objektiflik, özel hayata ve kişilik 
haklarına saygı gibi değerleri içeri-
sinde barındıran önemli bir mesleği 
icra eden gazeteci arkadaşlarımız, 
yurttaşların en doğal hakkı olan ha-
ber alma özgürlüğünü sağlayarak 
milletin vicdanına ses olmalıdır. Bu 
duygu ve düşüncelerle, şehrimizin 
sosyal, kültürel ve ekonomik ge-
lişmesi ve kalkınmasına gündeme 
taşıdıkları konularla katkı sağlayan, 
yaptıkları görev gereği bir anlamda 
kamu hizmeti ifa eden değerli basın 
emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Gününü kutlarken, ebe-

diyete intikal eden duayenleri rah-
metle anar, tüm basın çalışanlarına 
sevgi ve saygılarımı sunarım.”

TÜMSİAD BAŞKANI AKTAN: 
GAZETECİLERE DESTEK VERİLMELİ

Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube 
Başkanı Berdan Aktan, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kut-
ladı.  TÜMSİAD Konya Şube Baş-
kanı Berdan Aktan açıklamasında, 
gazetecilerin denetleme, kamuoyu 
oluşturma ve toplumu bilgilendir-
me gibi görevleri yerine getirirken 
yasama, yürütme ve yargıdan sonra 
dördüncü kuvvet olarak tanımlan-
dığını söyledi. Habere ulaşmada 
gazetecilere herkesin yardımcı ola-
rak toplumun haber alma hakkına 
da katkı sağlanmış olunabileceğini 
belirten Aktan, “Zor şartlarda mes-
leklerini yerine getiren gazetecilere 
destek verilmeli, ekonomik ve sos-
yal hakları iyileştirilmeli. Basın ku-
ruluşları her zaman desteklenmeli. 
Bunun bilincinde olarak bizler de 
elimizden gelen bütün desteği Kon-
ya yerel basınımız için veriyoruz. 
Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Gününü kutluyor 
başarılar diliyorum” dedi.
KONYA SMMMO BAŞKANI ÖZSELEK: 

TARAFSIZ VE ÖZGÜR 
BASIN OLDUKÇA ÖNEMLİ 

Konya SMMMO Başkanı Seyit 
Faruk Özselek, “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir 
kutlama mesajı yayımladı. Özselek, 
yayımladığı kutlama mesajında, 
çalışan gazetecilerin vatandaşların 
haber alma ihtiyacını karşılamaları 
açısından çok önemli bir görevi ye-

rine getirdiklerini ifade ederek, şun-
ları kaydetti: “Tarafsız ve özgür ba-
sın; halkımızın haber alma hakkının 
kullanmasını sağlayan en önemli 
unsurlarından birisidir. Yaptıkları iş 
gereği gözlemleri, bağımsız duruş-
ları ve tarafsız kimlikleri ile yönetim 
ve vatandaşlarımız arasında çok 
önemli bir köprü görevi görmekte-
dirler. Bu sebeple basın mensupla-
rımız, yapmış olduğu sorumlu ya-
yıncılık ile toplumun hızlı ve doğru 
bilgilendirilmesinin yanında kamu 
çıkarlarının korunması, eğitim ve 
öğrenim çalışmalarına da katkı 
sağlamaktadır. Kamuoyunu doğru 
bilgilendirmek adına, mesaisinden, 
emeğinden, sıhhatinden ve hatta 
hayatından olma pahasına çalışan 
basın mensuplarımız doğru haberi 
bulup bizlere ulaştırmak için gece 
gündüz demeden çalışmalarına ara-
lıksız devam etmektedirler. Güçlü 
bir basın, ülkede demokrasinin ve 
ifade özgürlüğünün en önemli te-
minatıdır. Zor şartlar altında çalışan 
basın mensuplarımıza görevlerini 
yaparken sadece sorumluların değil 
herkesin yardımcı olması, haberin 
doğru yansıtılmasına katkı sağlaya-
caktır. Bu duygu ve düşüncelerle; 
Zor şartlar altında, meslek etiğin-
den taviz vermeden, çalışmalarını 
sürdüren tüm basın mensupları-
mızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutlar, aramızdan ayrılan 
değerli basın mensuplarımıza da 
Allah’tan rahmet dilerim.”
BAŞKAN BÜTÜNER: BASIN GÖREVİNİ 

ÖZGÜRCE GERÇEKLEŞTİRMELİ
Saadet Partisi Konya İl Kasın 

Kolları Başkanı Fazilet Bütüner de 

yayınladığı mesajda, “10 Ocak 1961 
yılından itibaren Çalışan Gazeteciler 
Günü olarak andığımız bu önemli 
günde, siz değerli basın mensupla-
rını içtenlikle tebrik ediyoruz” dedi. 
Bütüner, “Bilgiye ulaşmanın kolay 
olduğu fakat doğru bilgiyi bulma-
nın zorlaştığı günümüzde, basın 
mensubu kardeşlerimizin büyük bir 
özveri ile çalıştıklarının farkındayız. 
Bu sebeple hak ve adaletin tesisi 
için kaleminizden dökülen her bir 
sözcüğün, bizim için değeri olduk-
ça büyüktür. Bu kutsal vazifenizde 
bizlerin desteği her zaman sizlerle 
olacaktır. Ülkemizde; kişi hak ve 
özgürlüklerine dayalı, düşünce ve 
ifade hürriyetinin ilke edinildiği, ba-
sın mensuplarının görevini özgürce 
gerçekleştirebildiği; örgütlenme ve 
sendikalaşma haklarını mümkün 
kılan bir ortamın ivedilikle sağlan-
ması gerekmektedir. Ülkemizin 
içinde bulunduğu olağanüstü şart-
ların bir an önce sona erdiği; siya-
si kutuplaşmalardan uzak, barışın, 
huzurun ve refahın tesis edildiği ve 
siz gazetecilerin evrensel basın ilke-
leriyle tarafsız ve etik kurallara bağlı 
olarak mesleklerini icra edebilecek-
leri bir iletişim ortamına ulaşmak 
ortak beklentimizdir.

Ayrıca terör ve savaş gibi olum-
suz şartlarda çalışmak zorunda ka-
lan ya da iş bulamadığı için çalışa-
mayan, internet medyası gibi yasal 
boşluk taşıyan alanlarda çalışarak 
mağdur olan gazeteciler başta ol-
mak üzerebütün basın mensupla-
rımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutluyoruz” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

Vali Yakup Canbolat Prof. Dr. Muzaffer Şeker Ercan Uslu Berdan Aktan Seyit Faruk Özselek Fazilet Bütüner

Karatay’da sözleşme
yenilendi, memurlar sevindi

Karatay Belediyesi ile Bem-Bir-
Sen arasında 2018 yılı için sosyal 
denge tazminatı sözleşmesi yeni-
lenerek imzalandı.  İmza törenine 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli ve Bem-Bir-Sen Konya 
Şube Başkanı Sait Közoğlu katıldı. 
Şube Başkanı Sait Közoğlu yaptığı 
açıklamada Karatay Belediyesin-
de çalışan memurların maaşla-
rına, atılan imzayla 2018 yılında 
katkı sağlandığını, sözleşmenin 
esas amacının çalışan memurların 
performanslarını yükseltmek oldu-
ğunu vurgulayarak, sözleşme ile 
memurların ek ödeme alacağını, 
bunun karşılığında da daha özveri-
li bir çalışma ortamı oluşturacağını 
ifade etti. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Bem-Bir-Sen ile 
sağlanan mutabakat neticesinde 
memur maaş artışı ve enflasyon 
oranında artış sağlanarak sosyal 
denge sözleşmesinin yenilendiğini 
belirtti. Başkan Hançerli Karatay 
Belediyesi’nin az personelle çok işi 
başarı ile yürütmesinin sırrının ko-
ordinasyonlu, disiplinli ve özverili 
çalışma olduğunu vurgulayarak; 
memurların gerçekleştirdikle-
ri hummalı çalışmanın ekonomik 
olarak da karşılığını almaları için 
Bem-Bir-Sen ile sağlanan mutaba-
katın önemine dikkat çekti. Başkan 
Hançerli Karatay Belediyesi’nde gö-
rev yapmanın manevi yönünün çok 
daha büyük önem arz ettiğini belirt-
ti. Sağlanan mutabakatın hayırlara 
vesile olması temennisinde bulunan 
Başkan Hançerli; memurlara görev-
lerinde başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Mehmet Hançerli

Sait Közoğlu

Basın mensupları ile biraraya gelen Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Emekçilik zor iş, çalışmak 
zor iş ancak gazetecilik gerçekten daha da zor. Bu zor işi başarabilen gazetecilerimizi tebrik ediyorum” dedi 

‘Gazetecilik gerçekten 
çok zor bir meslek’

Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler günü münasebeti ile ilçede görev 
yapan ulusal ve yerel basın mensup-
ları ile yemekte bir araya geldi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat 
Evinde düzenlenen programa Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe 
Emniyet Müdür Vekili Kasım Öz-
demir, Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir, Seydişehir 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Say-
lam, Belediye Meclis Üyeleri ve basın 
mensupları katıldı. Başkan Tutal’ın 
her yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
gününde Seydişehir’de görev yapan 
basın mensuplarının onuruna yemek 
verdiğini kaydeden Cemiyet Başkanı 
Saylam  Başkan Tutal’a teşekkür etti.

Demokrasilerin en önemli unsu-
runun  özgür gazetecilik olduğunu 
kaydeden Saylam, “Hem ülke yöne-
timinde, hem de ilçe yönetiminde 
gazeteciliğin mutlaka önemli bir yeri 
vardır. Gazeteciliğin olmadığı bir ül-
kede demokrasiden bahsedilemez. 
Bir ilçenin ekonomisinin büyüklüğü 
o ilçenin medyasının büyüklüğüyle 
eşdeğerdir. Seydişehir’in büyümesi 
için de son yıllarda büyük atılımlar 
gerçekleşti. Biz de bu konuda üzeri-
mize düşen neyse yapmak istiyoruz. 
Bu büyümenin hem medya, hem de 

gelişim ve dönüşüm açısından daha 
yüksek seviyede olmasını arzu ediyo-
ruz. Daha kolay bir çalışma ortamında 
mesleklerini icra etmeleri dileğiyle, 
tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler gününü kutluyorum” 
dedi.

Seydişehir’in kendisinde önemli 
bir yeri olduğunu, kaydeden  Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir, “Seydişehir gazete sayımız-
la birlikte ilk yerel televizyon kurulan 
ilçelerden bir tanesi. Ayrıca siyasi gö-
rüşleri farklı olsa da Seydişehirli arka-
daşlarım, Seydişehir’i ilgilendiren, ül-
keyi ilgilendiren konularda hep birlik 

içinde hareket ediyor.Son zamanlarda 
uluslararası arenada Türkiye en çok 
gazetecinin tutuklu olduğu ülke ola-
rak gösteriliyor. Ancak bu tutukluları 
ayırmak gerekiyor. Vatanın birliğini 
ve bütünlüğünü tehdit eden terör ör-
gütlerine destek veren her kim olursa 
olsun arkasında durmayız” dedi.

Objektif ve adil haber çıkartma 
noktasında gazeteciliğin zor bir mes-
lek olduğunu belirten Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, “Emekçilik zor 
iş, çalışmak zor iş ancak gazetecilik 
gerçekten daha da zor. Bu zor işi ba-
şarabilen gazetecilerimizi tebrik edi-
yor, teşekkür ediyorum. Seydişehir 

kültürüyle, eğitim seviyesiyle,sosyal 
yapısı,  basın kalitesiyle öne çıkan ve 
farklılığı olan bir ilçe. Bundan dolayı 
ilçemizle gurur duyuyoruz. Hayırda 
yarışmak vardır. Güzel olan şeylerde 
ilçemize kazanımlar sağlayacak her 
şeyle yarışmaya hazırız, yarışıyoruz 
da elhamdülillah. Ben gazetecileri-
mize teşekkür ediyorum. Gazeteciler 
bizim gözümüz kulağımız gibidir. Biz-
lerin göremediği , duymadığı konu-
ları bizlere iletme adına basın yayın 
organlarını görüyoruz. Yapıcı olan 
eleştirileri alıyoruz, değerlendiriyor, 
hasbihal ediyoruz. Sizlerin görüş ve 
düşünceleri bizim için  bir rehberdir. 
Yapılması gereken ve müdahale ge-
reken konuları değerlendiriyoruz. Ya-
pıcı eleştiriler öneriler ve tavsiyeleri 
önemsiyoruz. Ben bu bağlamda ilçe-
mizde ki gazetecilere teşekkür ediyor 
ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü-
nüzü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Tutal  programda basın 
mensuplarına ilçeye yapmış olduğu 
yatırımlar , çalışmalar ve yapmayı he-
deflediği projeler hakkında bir sunum 
gerçekleştirirken ,basın mensupları 
ile birlikte  sohbet ederek Seydişe-
hir’in sorunları ve yapılması gereken-
ler hakkında fikir alış verişinde bulun-
du.
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebeti 
ile ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile yemekte bir araya geldi.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Konya merkezli 2 ilde düzenlenen 
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Dev-
let Yapılanması (FETÖ/PDY) operas-
yonunda gözaltına alınan 13 kişiden 
6’sı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığın-

ca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 
yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütü mensubu askeri perso-
nel ve bu personele mahrem imamlık 
yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik 
başlatılan soruşturmalar çerçeve-

sinde Jandarma ekipleri operasyon 
düzenledi. Düzenlenen operasyonda 
gözaltına 10’u muazzaf astsubay, 1 
memur ve 2 öğretmen 13 kişi yaka-
landı. Yakalanan şüpheliler jandar-
madaki işlemlerin ardından adliyeye 

sevk edildi. Şüphelilerden 6 hava 
astsubay çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklanırken, 7 şüpheliden 2’si adli 
kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı 
konularak, diğer 5 şüpheli ise serbest 
bırakıldı. n İHA

FETÖ’den aranan eski pilot
işlettiği kafede yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 
soruşturma kapsamında aranan 
eski bir pilot, kendisi gibi Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç 
edilen diğer pilotlarla işlettiği kafe-
de yakalandı. Örgüt abisi tarafın-
dan deşifre edilen eski F-16 pilotu 
tutuklandı. Konya 3. Ana Jet Üs 
Komutanlığında görev yapan Türk 
Yıldızları eski filo komutanı Hava 
Pilot Kurmay Yarbay Ş.Ç. ile F-16 
pilotları Kurmay Binbaşı A.C., Kur-
may Yüzbaşı M.Ç. ve Kurmay Üs-
teğmen Levent Yağız, 15 Temmuz 
darbe girişiminin ardından TSK’dan 
ihraç edildi. M.Ç. darbe kalkışması 
soruşturmasında tutuksuz yargı-
lanmaya devam ederken eski pilot-
lardan Levent Yağız’ın FETÖ üyesi 

olduğu mahrem abisinin ifadesiyle 
ortaya çıktı. Levent Yağız’ın Hava 
Harp Okulu 3. sınıfta ve İzmir uçuş 
okulunda bağlı olduğu asker abile-
ri belirlendi. Hakkında yakalama 
kararı çıkartılan Yağız, Konya 3. 
Ana Jet Üs Komutanlığında birlik-
te görev yaptığı Türk Yıldızları eski 
filo komutanı Ş.Ç. ve diğer iki F-16 
pilotuyla merkez Selçuklu ilçesinde 
açtıkları kumpir ve waffle satışı ya-
pan kafede yakalandı. Örgüt üyesi 
pilotları ve bağlantılarını gizleyen 
Levent Yağız polisteki sorgusunun 
ardından çıkarıldığı mahkemece 28 
Aralık 2017’de tutuklandı. Selçuk 
Üniversitesi yakınlarında öğrenci-
lerin yoğunlukla yaşadığı bölgeye 
işletme açan 4 pilot işyerinde satış 
yaparken de görüntülendi. n İHA

Meram Belediyesi’nin Aksinne Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Ek Binası olarak hizmet veren hastane binasının yıkım kararı alındı. Hastane önümüzdeki günlerde boşaltılacak

Eski Vakıf Hastanesi 
binası yıkılıyor!

Meram Belediyesi, ilçenin farklı 
bölgelerinde yürüttüğü kentsel dönü-
şüm çalışmalarını hızla sürdürüyor. 
Dönüşüm kapsamında Aksinne Ma-
hallesi’nde de yıkımlar hız kazanmış, 
bölgede ciddi anlamda çalışmalar 
yürütülmeye başlanmıştı. Bölgedeki 
kentsel dönüşüm çalışmaları kapsa-
mında, 210 bin metrekarelik toplam 
alanın 57 bin metrekarelik ilk eta-
bında 398 malikin 342’si ile anlaşma 
sağlanarak, devirler alındı. Anlaşma 
oranlarının yüzde 85’i geçtiği böl-
gede, en az 210 binanın tahliyeleri 
gerçekleştirilerek yıkımları yapıldı.  
Bölgede bulunan ve FETÖ darbe giri-
şimi sonrası FETÖ’den alınarak Sağlık 
Bakanlığı’na devri gerçekleşen, eski 
adıyla Mevlana Hastanesi yeni adıyla 
Konya Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Ek Binası’nın da kentsel dönüşüm 
kapsamında yıkım kararı alındı. Dev-
lete geçtikten sonra bölgeyi sağlık 
hizmeti kapsamında önemli ölçüde 
rahatlatan hastanenin yıkım kararı 
bölgedeki vatandaşların tepkisine yol 
açsa da, alınan karar İl Sağlık Müdür-
lüğü’ne bildirildi. Ancak Meram Be-
lediyesi’nin, bölgedeki yeni imar pla-
nında hastane alanı bıraktığı, ihtiyaç 
halinde dönüşüm çalışmalarının ta-

mamlanmasıyla ilgili kurum ve kuru-
luşlarca bölgeye yeni bir hastanenin 
kazandırılabileceği bilgisine ulaşıldı. 

ÖNÜMÜZDEKİ 
GÜNLERDE BOŞALTILACAK 

FETÖ’den alınarak Sağlık Bakan-
lığı’na devredilen hastanenin kirala-
ma yöntemiyle kullanıma alınması, 

hastane binasıyla ilgili Sağlık Bakan-
lığı’nın veya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 
yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle Me-
ram Belediyesi tarafından kentsel dö-
nüşüm kapsamında hastanenin yıkım 
kararı onaylanarak, kararın İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne gönderildiği belirtil-
di. Bu kapsamda hastane binasının 

önümüzdeki günlerde boşaltılması 
bekleniyor. Meram Belediyesi’nin 
bölgedeki yeni imar planında hastane 
için yer bıraktığı belirtilirken, dönü-
şüm çalışmalarının ardından bölgede 
yeniden bir hastane yapılıp yapılma-
yacağı henüz bilinmiyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

FETÖ/PDY’den 6 kişi tutuklandı

Yunak ilçesinde bir ev kimliği belirsiz kişi 
veya kişiler tarafından kurşunlandı. Olay, 
saat 19.30 sıralarında Yunak ilçesi Karataş 
Mahallesi Gazi Sokak üzerinde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, Ahmet H.’nin sokak 
üzerinde bulunan evine kimliği belirsiz kişi 
ya da kişilerce tabancayla üç el ateş edildi. 
Mermilerden biri salon camından içeriye 
girerek duvara isabet etti. Olay sonrası şans 
eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar 
üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 
evde incelemelerde bulundu.
n İHA

Far ışığıyla avlanma yaptığı iddia edilen avcı-
lara toplam 2 bin 356 liralık idari para cezası 
uygulandı.Alınan bilgiye göre, Orman ve Su 
İşleri 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı merkez av koruma ekipleri ile Bozdağ 
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası görevlilerinin, 
Konya’nın Karatay ilçesinde müşterek gerçek-
leştirdiği denetim ve kontrollerde, İsmil Ma-
hallesi arazisinde gece saatlerinde far ışığıyla 
kaçak kara avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişi 
yakalandı.  Avcılara, ilgili kanuna muhalefet-
ten toplam 2 bin 356 liralık idari para cezası 
kesildi. Avda kullanılan araca el konulduğu, 
ruhsatsız av tüfeğinin ise jandarma ekiplerine 
teslim edildiği öğrenildi. n AA

Yunak’ta bir 
ev kurşunlandı

Far ile avlanan
avcılara ceza

Narkotik polisinin şüphesi üzerine durdurulan araçta 7 
bin extacy hap ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuş-
turucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi-
ne uyuşturucu madde sevkıyatının gerçekleşeceği bilgisine 
ulaştı. Uzun süren takibin ardından merkez Karatay ilçesi 
Fevzi Çakmak Mahallesinde bir araç ile sevkıyatın gerçek-
leştirildiği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, yapılan fiziki 

takibin ardından dün operasyon için düğmeye bastı. Durdu-
rulan araçta arama yapılmasının ardından poşetler içerisinde 
paketler halinde toplam 7 bin adet extacy uyuşturucu hap 
ele geçirildi. Ele geçirilen paketlerin içerisine koyulduğu po-
şetin üzerindeki “Her şey çocukların mutluluğu için” yazısı 
ise dikkat çekti. Gözaltına alınan E.K. ve M.U. isimli şüpheliler 
emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
n İHA

7 bin extacy hap ele geçirildi

Eski adıyla Mevlana Hastanesi olan hastane binası, 15 Temmuz FETÖ darbe 
girişiminin ardından devlet tarafından el konularak Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti. 



11 OCAK 2018 7HABER - İLAN

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum 
Merkezi tarafından düzenlenen programla 
Gazi İlkokulu’ndaki öğrencilere diş macu-
nu ve fırçası dağıtıldı. İlçe Sağlık Müdürü 
Ayşegül Candan Harmankaya’nın katılımıyla 
Gazi İlkokulu’nda düzenlenen programda, 
öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi ve 
yapılması gerekenler anlatıldı. Harmankaya 
yapılan sunumun ardından Okul Müdürü 
Süleyman Boztepe ile öğrencilere diş macu-
nu ve fırçası setlerinden dağıttı.   n AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akşehir İlçe 
Başkanlığı’na Ümit Şafak atandı. 
MHP Genel Merkezi tarafından Konya’nın 
Akşehir İlçe başkanlığı’na atama yapıldı. İlçe 
başkanlığı görevine atanan Ümit Şafak’a 
yetki belgesi MHP İl Başkanı Murat Çiçek, 
İl başkan yardımcıları Fatih Satılmış ve Veli 
Ayyürek tarafından verildi.   n İHA

MHP Akşehir İlçe 
Başkanlığı’na atama

Öğrencilere diş
temizliği anlatıldı

Bozkır’ın Hacılar Mahallesi’ndeki Hacılar Ortaokulu, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının temizlik ve hijyen ve 
temizlik denetimlerinden geçerek beyaz bayrak almaya hak 
kazandı. Hacılar Ortaokulu okul bahçesinde gerçekleştirilen 
ödül törenine İlçe Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başka-
nı İbrahim Gün, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç 
ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aziz Demir katıldı. 

Okulların temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas 
alınarak, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 
denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi amacıyla teşvik 
edilmesi için uygulanan “Beyaz Bayrak” projesinde istenilen 
kriterleri taşıyan Bozkır Hacılar Ortaokulu “Beyaz Bayrak” ile 
ödüllendirildi.  Kaymakam Öztürk tarafından sertifika okul 
müdürü Bayram Kırmızıgül’e verildi.  n AA

Hacılar Ortaokulu’na beyaz bayrak verildi

Hem okuyor, hem de 
okumaya davet ediyor

Özel bir okulda 7. sınıf öğrencisi olan 
Biricik Aleyna Seven, kitap okumaya olan 
tutkusu ile tanınıyor. Bu güne kadar bin 
248 kitap okuyan Biricik Aleyna Seven, 
çevresindekileri de daha çok kitap oku-
maya yönlendirmek için “Okumak Ama 
Hep Okumak” adı altında kitap toplama 
ve okuma kampanyası başlattı. Seven’in 
hedefinde eğitim gördüğü okulda büyük 
bir kütüphane kurmak. 

Okumaktan zarar gelmeyeceğini söy-
leyen Biricik Aleyna Seven, “Okumayı çok 
seviyorum. İstiyorum ki bu okuma alış-
kanlığını arkadaşlarıma da aşılayabileyim. 
Arkadaşlarıma anlatabildiğim kadarıyla 
kitapları sevdirmeye çalışıyorum. Kitaplar 
bizim dertsiz dostumuz, önümüzü aydın-
latan fenerimiz, içimizi dökebileceğimiz 
sırdaşlarımızdır” dedi. Kitap okumanın ki-
şisel gelişimin mühim bir parçası olduğu-
na dikkat çeken Biricik Aleyna Seven, “Ki-
tap, insanın fikir yapısını, hayal dünyasını 
geliştirir, sözcük dağarcığını arttırır. Oku-
mak, kişiyi öğrenmeye götüren faktörlerin 
başında gelir. İnsan için en kolay ve en 
etkili öğrenme yolu ise kitaptır. İnsanların 

bilinçsizce davranarak, yerlere çöp atma-
ları, sesli konuşarak etrafındakileri rahat-
sız etmeleri, hayvanlara eziyet etmeleri, 
küçüğe sevgi, büyüğe saygıyı unutma-
larının en başlıca sebeplerinden birisi de 
kitap okumamalarıdır. Kitapla yetişen in-
sanlar başarı dolu ve iyi bir geleceğe doğ-
ru koşarlar. Kendisini yetiştirmiş, okuyan 
fertlerin konuşmaları ve sohbetleri bile 
farklı olur. Kitap okuyan öğrenci ile oku-
mayan öğrenci arasında bile büyük farlar 
vardır. Kitap okuyan öğrenci, okumayan 
öğrenciye göre maratona bir adım önde 
başlamaktadır. Tarihimizi, kurallarımızı, 
saygıyı, sevgiyi öğrenmek için kitap oku-
manın birebir faydalı olacağı düşüncesiyle 
‘Okumak Ama Hep Okumak’ adı altında 
başlattığım kitap toplama kampanyama 
destek vermenizi bekliyorum. Bizlerin ki-
taplarla buluşması için evinizde okuma-
dığınız veya kırtasiyelerden alıp hediye 
edeceğiniz kitapları bana ulaştırmak için 
0535 251 97 16 numaralı telefonla veya 
biricikaleynaseven2005@ hotmail.com 
adresine mail yoluyla ulaşabilirsiniz” ifa-
delerini kullandı.  n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nda ‘Doğru Eş Seçimi ve Mutlu Yuvanın Sırları’nı anlatan Kişisel Gelişim Uzmanı 
Âsım Yekeler, “Evlilik geleceğe yapılan yatırımdır. Mutlu yuvanın sırrı ise vaktinde evlenmektir” dedi

‘Evlilik geleceğe
yapılan yatırım’

Konya Aydınlar Ocağı’nın 22 
yıldan beri devam eden Selçuklu 
Salı Sohbetleri’nde, ‘Doğru Eş Se-
çimi ve Mutlu Yuvanın Sırları’nı 
anlatan kişisel gelişim uzmanı 
Âsım Yekeler, “Evlilik geleceğe 
yapılan yatırımdır” dedi.

İl Halk Kütüphanesi’nde ger-
çekleştirilen sohbetine, Türki-
ye’de 81 il ve 400 ilçeye gittiğini 
ve 1500’ün üzerinde konferans 
verdiğini ifade ederek başlayan 
Âsım Yekeler, iki kitap yazdığını 
ve üçüncüsünün yolda olduğunu 
belirtti. Kültürün damlaya damla-
ya oluştuğunu ve insanımızın para 
edindiği kadar kültür de edinme-
si gerektiğini söyleyen Yekeler, 
Konya Aydınlar Ocağı Genel Baş-
kanı Dr. Mustafa Güçlü’yegeçmiş 
olsun dilekleriyle birlikte başarı 
temennisinde bulundu.Evlilikle 
ilgili önemli konulara temas eden 
Yekeler, “Evlilik geleceğe yapılan 
yatırımdır. Herşeyin emekliliği var. 
Ama evliliğin emekliliği yok. Bir 
ömür boyu emekliliği olmayan bir 
müessese. Peygamber Efendimiz 
buyuruyor: “Son nefesinde bile ol-
san karşıma evlenmeden gelme.” 
diyor.  

Büyüklerimiz eğer evlenme-
mişse, Rabbimin huzuruna nikâh-
sız gitmeyim, derlerdi. Evlilik as-
lında 60 yaşından sonraki hayata 
yapılan yatırımdır. Mutlu bir yu-
vanın sırrı ve devamında vaktinde 
evliliktir son derece önemli” dedi. 

Bekârlığın sultanlık olmadığı-
nı belirterek “Şeytan her zaman 
bekârla beraberdir” diyen Yekeler, 
genç bekârları o günaha sokmak 
için pusuda bekleyen şeytanın 
hamlelerini boşa çıkartmak için 
gençlere vaktinde evlenmeleri-
ni şu sözlerle tavsiye etti: “Evlilik 
bütün kötülüklerden koruyan bir 

zırhtır.” 
EVELENMEDE EN İDEAL YAŞ 18

Üniversiteye gitmeyecekse bir 
genç kız için ev ideal evlenme yaşı-
nın 18 olduğunu söyleyen Yekeler, 
sevdiği, beğendiği, ailesinin onay-
ladığı birisiyle evlenmesi gerekti-
ğini, akademik kariyer yapacakken 
35’inden sonra yapılan evliliklerde 
tıbbî olarak mahzurları olduğuna 
işaret ederek okuma yazma bil-
meyen annesinin “Bir genç kız 
güle benzer. Yaş ilerledikçe o gül 
solar ve sararır. Ben bir ömür boyu 
yastığa baş koyacağım eşimi yo-
ruluncaya kadar ararım” şeklin-
deki sözünü hatırlattı.  Doğru eş 
seçiminin de sıfırların başındaki 
‘bir’ gibi olduğunu “dindar” ola-
nının tercih edilmesi gerektiğini 
ifade eden Yekeler, “Evlilikte ve eş 
seçiminde din ve kültür birliği ile 
denkliği önemlidir. Eş seçiminde 
büyüklerin tecrübelerinden fay-
dalanmak lâzım. Nişanlılık dönemi 
trafik lambalarının yanıp söndüğü 

gibi dört gözümüzü açma döne-
midir. Evlendikten sonra o gözün 
üçünü kapatacaksınız. Akıllı adam 
hanımıyla kavga eden değil, ha-
nımını idare eden adamdır. Eşim 
bana Allah’ın bir hediyesi der ve 
hediyede kusur aranmaz şeklinde 
olgunluk göstermelidir” dedi.

“ANASINA BAK KIZINI AL!”
İki saate yakın devam eden 

sohbetinde zaman zaman güzel 
fıkralarla konuşmasını süsleye-
rek dinleyicileri güldüren Yekeler, 
“Anasına bak kızını al” sözünün 

doğru olduğunu ve annenin bura-
da büyük bir referans olarak alın-
dığını ve bir kızın evlenmemesin-
de aranacak suçlunun önce anne 
ve sonra babası olduğunu söyledi. 
Erkeklerin eşlerinde buldukları 
kusurları düzeltmesi noktasında 
kızın anne ve babasına söylemele-
rinin en doğru davranış olacağını 
hatırlatan Yekeler, fazla eşya ko-
nusuyla ilgili olarak da şu sözü ha-
tırlattı: “Sac düzene girer hamur 
biter. Ev düzene girer ömür biter. 
Çocuk evin meyvesidir. Eş ise 
ağaçtır. Burada meyve veren ağaç 
önemlidir. Hanımlar, yemek yap-
tıkları zaman o yemekten meyve 
veren ağacı mahrum etmemeleri 
gerekir.”

Sohbetin sonunda kitapları-
nı imzalayan araştırmacı-yazar 
ÂsımYekeler’e, Konya Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü 
“Mevlâna ve Mevlevilik” adlı ha-
cimli bir kitap hediye etti.  
n HABER MERKEZİ

Yola düşen eşyadan kaçarken, menfeze çarptı

Önünde seyreden kamyone-
tin üzerinden düşen eşyalardan 
kaçmaya çalışırken yoldan çıkan 
otomobilin menfeze çarpması so-
nucu 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi 
yaralandı.

Ergün Özdemir idaresindeki 
42 KM 192 plakalı otomobil, Kon-
ya-Afyonkarahisar karayolunun 
40’ıncı kilometresi Ertuğrul Ma-

hallesi yakınlarında, önünde sey-
reden Resul A. yönetimindeki 42 
ABP 40 plakalı kamyonetten dü-
şen eşyalara çarpmamak için ma-
nevra yapınca yoldan çıktı. Yolun 
kenarındaki menfeze çarpan oto-
mobilin sürücüsü Özdemir ile an-
nesi Rahime ve oğlu Mevlüt Mert 
Özdemir, kaza yerinde hayatını 
kaybetti. 

Sürücünün eşi Güneş Özde-
mir, ağır yaralı kurtuldu. Hamile 
olduğu öğrenilen kadın, Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
nesinde tedavi altına alındı. Kaza 
yerine gelen ve sinir krizi geçiren 
Özdemir ailesinin yakınları, jan-
darma ve polis ekiplerince sakin-
leştirildi.  Cesetler, incelemelerin 
ardından otopsi için morga kaldı-

rıldı.
Kamyonetin sürücüsü Resul 

A, gözaltına alındı. Otomobil sü-
rücüsü Ergün Özdemir’in, hamile 
eşini sağlık kontrolü için annesi ve 
çocuğuyla hastaneye götürdüğü, 
muayenenin ardından Kadınhanı 
ilçesine bağlı Çeşmeci Mahalle-
si’ndeki evlerine dönerken kazanın 
meydana geldiği öğrenildi.  n AA

7. sınıf öğrencisi Biricik Aleyna Seven, bu güne kadar bin 248 kitap okuma başarısı gösterdi. 

Kişisel Gelişim Uzmanı Âsım Yekeler

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mevlüt CAN’ ın kardeşi ve 
Ömer CAN’ ın da amcası 

Recep CAN’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 734596   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI
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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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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 5. İCRA DAİRESİ

2017/9110 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; ihaleye katılmak isteyenlerin aracın muhammen bedelinin %20 si oranında teminat 
yatırmaları, şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1. İhale Tarihi     : 30/01/2018 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
2. İhale Tarih      : 20/02/2018 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
İhale Yeri            : FURKAN DEDE MAH.PİRİESAT CAD.PİSİLİ SK.YENİ TELLAL
                              PAZARI İÇİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
No Takdir Edilen 

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 60.000,00 1 %1 42 BZC 01 Plakalı , 2009 Model , AUDI Marka , A4 SEDAN Tipli 
OTOMOBİL, WAUZZZ8KX9A077793 Şasi No’lu , Rengi Beyaz 
, aracın muhtelif yerlerinde çizikler var, deri koltuk, otomatik 
vites, 250.000-km.de, anahtarı var, ruhsatı yok.

(İİK m.114/1,114/3)
Basın 734172 - www.bik.gov.tr

Örnek No: 25*

Basın 729985 - www.bik.gov.tr

Konya'ya sığınan aile yardım bekliyor!

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin, 
başkent Şam’da abluka altında tuttuğu 
Doğu Guta bölgesinden kaçan Suriyeli 
aile Türkiye’ye sığındı. Konya’ya gele-
rek 2 göz bir gecekondu kiralayabilen 
aile, gelen yardımlar sayesinde ihti-
yaçlarını karşılıyor.  Yarısı çocuk yak-
laşık 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Gu-
ta’dan, artan saldırılar ve rejimin 
ablukasından kurtulmak için kaçarak 
2 hafta önce Reyhanlı’dan Türkiye’ye 
giriş yapan, Halit ve Nevruz Ahmir 
çifti, yerleştikleri Konya’da biri bebek 
6 çocukla zorlu bir yaşam mücadelesi 
veriyor.

Doğu Guta’nın Medyere semtin-
den gelen aileye hayırseverler ve yar-
dım kuruluşları destek veriyor. Bütün 
paralarıyla 2 göz bir gecekondu kira-
layabilen aile, zaman zaman yaşanan 
elektrik kesintileri nedeniyle soğuk 
kış şartlarında mum ışığında oturu-
yor. Memleketlerinden ve sevdiklerin-

den uzakta, çaresiz bir şekilde yeni bir 
hayata başlayan Ahmir ailesi, hayır-
severlerden yardım bekliyor. İki hafta 
önce Türkiye’ye gelen Ahmir ailesinin 
en küçük üyesi Ahmet bebek, bir hafta 
önce dünyaya geldi. Hamileliğinin son 
ayında, ailesiyle zorlu bir yolculuğun 
ardından Türkiye’ye ulaşan anne Nev-
ruz Ahmir, Konya’da kucağına aldığı 
evladının hastalanmasından endişe 
ediyor. Baba Halit Ahmir, Ahmet be-
beğin bakımı ve diğer çocukları için bir 
iş bulmaya, bazı ev eşyalarına ve ısın-
maya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Konya’ya geldikten birkaç gün 
sonra eşi Nevruz’un Dr. Ali Kemal Bel-
viranlı Kadın Doğum ve Çocuk Has-
tanesi’nde doğum yaptığını anlatan 
Ahmir, “Oradaki zulümden kaçtığımız 
için mutluyum. Bir haftalık bebeğimiz 
var. Evde bazı eşyalarımız eksik. Gele-
cek yardımları bekliyoruz” diye konuş-
tu. Çalışarak ailesine bakmak istediğini 

ancak acil ihtiyaçlarının karşılanması 
için destek beklediklerini dile getiren 
Ahmir, soğuk kış şartlarında çocukla-
rının sağlığı için endişelendiğini ifade 
etti. Hayatı Paylaşanlar Derneği Başka-
nı Sabri Büyükdemir, Doğu Guta’nın 
çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine 
karşın rejim güçlerinin 9 aydır bölge-
ye yönelik ablukayı yoğunlaştırdığına 
dikkati çekti. Ahmir ailesinin bölgedeki 
kuşatmadan kurtulabilen sayılı siviller 
arasında olduğuna işaret eden Büyük-
demir, şunları kaydetti: ‘’Bu ailemiz 
Doğu Guta’dan, Esed rejiminden kaça-
rak buraya geldi. Anne hamile olduğu 
için çok büyük zorluklar yaşayarak bu-
raya ulaşmışlar. Konya’ya geldiklerin-
de, Hayatı Paylaşanlar Derneği olarak 
yardım elimizi uzattık. Elimizden geldi-
ğince eşyalarını tamamlamaya çalıştık 
fakat aile şu an için sadece yardımlarla 
ayakta durabiliyor. Onun için de yar-
dımların sürmesi gerekiyor.’’  n AA

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden aldığım 
öğrenci kimlik kartımı kaybettim hükümsüzdür.

Hilal AYDIN
Ögr. No: 17310251044

Z-303
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ZAYi 
VE 

ELEMAN 
İLANLARINIZ

 İÇİN 
BİR

 TELEFON 
KADAR 
YAKINIZ
444 5 158

Maria Montessori 
20. yy’ın başında İtal-
ya Roma’da zorunlu 
eğitim sonrası ilk 
kez çocuğa hak ettiği 
değeri geri vererek, 
-itaatkâr askerler, 
işçiler, memurlar, 
düşünmeyen insan-
lar yetiştirmek için 
yapılandırılan- zorun-
lu eğitim sistemine 
alternatif getirerek kendi zamanında 
çığır açmıştır. Doktor Montessori’nin 
çocuk gözlemlerinin sonuçları ve o 
dönemin çocukları için geliştirdiği 
eğitim sistemi çok değerlidir. Mon-
tessori, Reggio Emilia da dâhil di-
ğer alternatif yaklaşımlara da ilham 
olmuş ve eğitim felsefesinin çağ 
değiştikçe daha da gelişmesine çok 
önemli bir katkı sağlamıştır.Geçen 
hafta ki yazımda . Montessori eğitim 
anlayışını ele almıştım. Ve Bu hafta 
ise Reggio Emilia eğitim anlayışına 
bir göz atalım.

Reggio Emilia 1950’lerde faşist 
rejim sonrası İtalya’da Montesso-
ri’nin çocuğa verdiği değeri biraz 
daha geliştirmiş, öğrenmenin sınır-
larını ve kalıplarını kaldırmış, didaktik 
sistemden vazgeçerek çocuk yapı-
landırmacı ve çocuk odaklı bir felsefe 
benimseyen bir yaklaşımdır. Felsefe 
olduğu için kendini sürekli gelişti-
rebilir, her çağa ve teknolojiye ayak 
uydurabilir

Erken çocukluk eğitim metotla-
rını sırasıyla inceleyen Model Erken 
Çocukluk Eğitim Merkezi’nin (Model 
Early Learning Centre) sıra Reggio’ya 
gelince Reggio’nun üzerine başka bir 
programın olmadığını, çocuk için 
en iyi öğrenme yolu olduğunu söy-
leyerek yollarına başka arayışlarda 
bulunmadan Reggio ile devam ettik-
lerini biliyoruz. 

*Reggio Emilia’yı bir anda anla-
mak zordur. Çünkü her kültüre, her 
çocuğa, her öğretmene, her ebevey-
ne göre yapılan her şey değişkenlik 
gösterir, kaçınılmaz olarak. Reggio 
Emilia yaşandıkça anlaşılır. Öğret-
menler uygulama yaptıkça Reggio 
Emilia felsefesinin içine daha fazla gi-
rebilirler. İstekli herkes Reggio Emilia 
öğretmeni olabilir, öğretmenlik me-
zunu olmak da şart değildir. Mühim 
olan felsefeyi özümsemek ve uygula-
yabilmektir. Sertifika programı yok-
tur. Öğretmenin kendini geliştirmesi 
kaçınılmazdır.

* Reggio Emilia bir yaklaşım, bir 
felsefedir. Bu nedenle de her kültür 
bu felsefeyi alıp kendine uyarlaya-
bilir. Reggio Emilia, Reggio Emilia 
kasabasındaki ebeveynler tarafından, 
onlara öğretmenlerin, pedagogların 
eşliğiyle kurulmuştur.

* Reggio Emilia kültüründen 
çıkan Reggio Emilia okulları yalnız-
ca Reggio Emilia kasabasında olur. 
Çünkü Reggio Emilia altkültürü yal-

nızca o kasabaya aittir. 
İtalya’nın diğer bölgelerin-
de ve dünyanın herhangi 
bir yerinde açılan okullar 
Reggio Emilia “ilhamlı” 
okullardır. Her okul bir-
birinden oldukça farklı 
imkan ve bakış açısıyla 
donatılabilir.

* Reggio Emilia fel-
sefesi kültüre çok önem 
verir. Reggio Emilia yak-

laşımı kurucu pedagog Loris Mala-
guzzi çocuğun yaşadığı kültür içine 
doğduğunu, ona göre öğrendiğini ve 
şekillendiğini, okula kendi kültürün-
den arka planla geldiğini, eğitimin 
de ona göre olduğunu ve çocuğun 
bilgiyi bu doğrultuda yapılandırdığını 
kabul eder.

* Reggio Emilia ebeveynin eğiti-
min her daim bir parçası olması ge-
rektiğini savunur, günlük müfredata 
her zaman katılımını bekler, ister, 
talep eder.

* Reggio Emilia daha kollektif bir 
yapıya sahiptir. İyi bir yurttaş olma, 
ilişkiler (sosyal & maddesel) ve bir-
birine bağlılık üzerinde çok durulur. 
Çocuk ilişkiler aracılığıyla toplum 
içinde öğrenme sürecini yaşar. Grup 
çalışması çok sık görülür.

* Reggio Emilia yaklaşımında 
“iletişim” ve “ilişkiler” çok önemli bir 
yer tutar, hayatî derecede yaşam ihti-
yaçlarındandır. Çocuk toplum içinde 
bir varlık olarak görülür, yaşadığı 
toplumla sürekli iletişime geçerek 
öğrenme sürecini yaşar. Toplumun 
çocuğun öğrenme sürecinde çok 
etkili olduğu düşünülür. Projeler bu 
iletişim ve ilişkiler boyutu ile sürer.

* Reggio Emilia’da (sosyal & fi-
ziksel) “Çevre” kişiliğin oluşmasında 
birincil öneme sahiptir.

* Reggio Emilia çocuğa hazır 
bilgi vermez! Çocuğun kapasitesine 
ve yaratıcı gücüne güvenerek onun 
kendi başına üretmesi ve bilgiyi ken-
di yapılandırması için çocuğu teşvik 
eder, bunu yaparken de çocuğu “so-
rular”la provoke eder. Çocuk-öğret-
men-ebeveynler hipotezler kurarlar 
ve çocuklar isterlerse öğretmenle 
işbirliği yaparak hipotezleri uygular-
lar. Ebeveyn her zaman dahil olabilir.

* Reggio Emilia’da öğretmen bir 
arkadaş, bir yardımcı, çocukla bera-
ber öğrenen, araştıran konumunda-
dır. Çocuk ise başkahramandır.

* Reggio Emilia’da çocuğa göre 
gelişen bir program/müfredat vardır 
(“Emergent Curriculum”) Çocukların 
ilgi alanına göre müfredat sürekli de-
ğişir, gelişir.

* Reggio’da çocukların ilerleme-
si gereken belli bir standartta gelişim 
doğrultusu yoktur, her çocuğun 
kendine göre bir gelişimi vardır ve 
öğrenme dönemleri arasında (birini 
tamamlamadan dahi) geçiş yapabi-
lir. Bu çocuğun ileri ya da geri gitti-
ğini göstermez. Örneğin çocuk çizgi 
çalışması yapmadan okuma-yazma 
öğrenebilir, ya da el yazısı ile yazmak 

istemezse yazısını resimlerle yazabi-
lir.

* Reggio’da Süreç sonuçtan 
çok çok daha önemlidir. Sonucun 
başarısız olması sürecin de başarısız 
olduğu anlamına gelmez. Başarısız 
sonuçtan da pek çok şey öğrenildiği 
savunulur. Buna bağlı olarak da tek 
doğru yoktur, tek yol yoktur. Çocuk 
sayısı adedince gidiş yolu olabilir. 
Mühim olan her çocuk için o yolu, 
çocuğun ilgisi, hayalleri ve yetenek-
leri doğrultusunda yürüyebilmektir.

* Reggio’da çocukların öğrenme 
süreci onların “merak”ları ile başla-
yıp kendi yapılandırdıkları projeler 
(Reggio projeleri) ile devam eder. 
Öğretmen çocukların meraklarını 
ortaya çıkarıp fikirlerin projelenmesi 
aşamasında çocuklara yardımcıdır.

* Reggio’da “Çevre” 3. öğret-
mendir. Öğretmenler fiziksel ve 
sosyal çevreyi uygun hale getirip 
kullanarak çocukların meraklarını 
kışkırtırlar, onları provoke ederek 
öğrenme sürecinin başlamasına ve/
veya devam etmesine katkı sağlarlar. 
Okuldan okula, ihtiyaçlar, imkânlar 
ve şartlar doğrultusunda çevre de-
ğişebildiği gibi projeden projeye de 
değişebilir.

* Reggio’da sınıflar piazza adı 
verilen (Reggio kasabasında meydan 
olarak da şehirde karşımıza çıkan) bir 
meydanın etrafında bulunur. Sınıflar 
camlı duvarları sayesinde geçişken-
dir, dışarıdan içeriyi görmek ve sınıfa 
gün ışığı girmesi mümkündür. Sını-
fın duvarları çocukların ürünleri ve 
dokümantasyon kâğıtlarıyla kaplıdır. 
Sınıfın bazı yerleri loş ışıklıdır, bu sa-
yede çocuklar ışık oyunlarıyla, gölge-
lerle vs oynayabilir. Sınıfların yanında 
duvarları cam olan atölyeler bulunur. 
Piazza, mutfak ve atölyeler yaş gru-
bu çocuğunun karşılaşıp sohbetler 
edip, oyun oynayarak beraber proje-
ler sürdürebileceği yerlerdir. Mutfak 
da piazzaya bakar ve yemek kokuları 
bir uyaran olarak okulun her yerine 
ulaşabilir. Çocuklar merakla sınıfta, 
piazzada, atölyede, mutfakta bir şey-
ler keşfederken ve hatta heyecandan 
çığlıklar atarken görülebilir. 

* Reggio’da çocuğun kendini ifa-
de edip iletişime geçtiği ve öğrenme-
de kullandığı yalnızca bir dili yoktur, 
“Çocuğun 100 Dili” vardır (The 100 
Languages of Children) bunlar; re-
sim, çizim, kil, drama, hareket, dans, 
müzik, yemek, ekim-dikim, gölge ve 
çocuğun seçtiği diğer dillerdir.

* Reggio’da oyun malzemeleri 
daha çok yapılandırılmamış oyun-
caklar; örneğin boyasız ahşaplar, 
doğadan materyaller, temiz geri dö-
nüşüm malzemeleridir.

* Reggio’da çocuğun yaptığı, 
ürettiği her şey, projeleri vs. gözlem 
ve sürekli dinleme (ses kayıt, fotoğ-
raf, video vb.) yoluyla dokümante 
edilir ve yorumlanır. Dokümantas-
yon yoluyla her çocuğa ait elle tutulur 
veriler ortaya çıkarılır.

REGGİO EMİLİA EĞİTİM FELSEFESİNE BİR GÖZ ATALIM

haber@konyayenigun.com

EĞİTİMCİ - YAZAR
MUHAMMED GÜRBÜZER

Selçuk As-Ecza Akademi ve Farmazi Akademi’den eczacılara mesleki eğitim verildi

Eczacılar bilgilendirildi

Selçuk As- Ecza Akademi ile Far-
mazi Akademini ortaklaşa organize 
ettikleri Eczacılara yönelik Mesle-
ki Eğitim ve Gelişim toplantılarının 
Konya ayağının ikincisi Selçuk Ecza 
Deposu Yönetim Kurulu Başkanı ve-
kili Mehmet Yılmaz ve çok sayıda ec-
zacının katılımıyla Dedeman Otel’de 
gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Selçuk Ecza Deposu Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Mehmet 
Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla start 
aldı. Yılmaz yaptığı konuşmasında şu 
sözlere yer verdi. Selçuk Ecza Depo-
su olarak bu yıl 60. yıl kuruluşumu 
kutlamanın halklı gururunu yaşıyo-
ruz. Selçuk Ecza olarak eczacılarımıza 
yönelik ülke genelinde mesleki eğitim 
ve gelişim toplantılarımızı sürdürüyo-
ruz. Bugün yine Konya’dayız. ve bu 
toplantılarının ikincisi gerçekleştiri-
yoruz.  60. yıl etkinlikleri kapsamın-
da, İstanbul’ da startını verdiğimiz ve 
tüm Türkiye’ de, değişik illerimizde 
de gerçekleştirdiğimiz bu toplantıla-
rın 20.’sini yapıyoruz. Bugüne kadar 
4 binin üzerinde eczacımızı mesleki 
eğitim konusunda bilgilendirdik. He-
defimiz ise Meslek yaşamlarında ec-
zacılarımıza katkı sağlamak istiyoruz.

Özellikle şunu belirtmek istiyo-
rum. Konya’da doğduk ve Konya ya 
hizmet etmekten dolayı çok mutlu-
yuz. Konya bizim bir parçamızdır” 
dedi.

Konya Eczacılar Odası Başkanı Ecz 

Âdem Açıkgöz, “Selçuk Ecza Deposu-
nun eczacı meslektaşlarımıza yönelik 
mesleki eğitim ve Gelişim toplantıla-
rının ikincisini Konya’da yaptıkların-
dan dolayı Sayın Mehmet Yılmaz ve 
Farmazi eğitim ve danışmanlığa te-
şekkür ediyorum” dedi. 

Konya, Afyon ve Aksaray Ecza 
Odaları üye eczacıların katıldığı Mes-
leki Eğitim ve Gelişim toplantısı Ecz 
Gül kara’nın sinevizyon eşliğinde 

Medikal Malzeme de Eczacı Danış-
manlığı konusunu detaylı bir şekilde 
katılımcı eczacılara anlattı. Eczacılara 
yönelik Mesleki Eğitim ve Gelişim 
toplantısını öğle yemeği için verilen 
aradan sonra ikinci bölümü gerçek-
leştirildi. İkinci bölümünde katılımcı 
eczacılara, Ecz Ahmet Nezihi Pekcan, 
“Eczacı Sanatı ve Majistral”  konula-
rında bilgi aktardı.
n HABER MERKEZİ 
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GTHB  Türkiye gene-
linde havza bazlı destek-
lenecek ürünlerin listesini 
geçen yıl yayınladı. Havza 
bazlı desteklemenin ama-
cı GTHB’nca şu ifadelerle 
açıklanmaktadır. 

“Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından çalışmaları 
yürütülen “Türkiye Mil-
li Tarım Destekleme 
Modeli” kapsamındaki 
havza bazında destekle-
necek ürünlerin dağılımı belirlendi.

Bitkisel üretim faaliyetlerinin plan-
lanması, toprakların boşa ekilmemesi, 
üretilen ürünlerin elde kalmaması ve 
arz talep dengesizliğinin yaşanmama-

sı için hayata geçirilecek 
bu model ile belirlenen 
941 tarım havzasının ürün 
listeleri 18/07/2017 tarih-
li mükerrer Resmi Gazete-
de yayınlandı.

Havza bazlı destek-
leme uygulamaları kap-
samında, ülkemizde arz 
açığı bulun  an, stratejik ve 
bölgesel önem arz eden, 
insan beslenmesi - sağ-
lığı ve hayvansal üretim 
açısından önem arz eden 

buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mı-
sır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, 
kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ay-
çiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zey-
tinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem 

bitkilerinden oluşan 21 ürün bazında 
değerlendirme yapıldı.

Söz konusu ürünlerle ilgili olarak 
istatistiki veriler, ekim nöbeti (müna-
vebe), iklim, toprak ve topografya, su 
kısıtı verileri (mevcut su potansiyeli 
ve bitki su tüketimi), il ve ilçelerde-
ki kamu, STK ve üniversitelerin teklif-
leri dikkate alınarak 1 milyardan fazla 
verinin yer aldığı Karar Destek Sistemi 
sonucunda 941 havza/ilçe bazında da-
ğılımı belirlendi.

2017 sezonunda uygulamasına ge-
çileceği bu model kapsamında destek-
lenecek ürünlerin dağılım listelerinin; 
kooperatiflere, birliklere, odalara ve 
üreticilere duyurulmasıyla ilgili olarak 
il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönde-
rildi” denilmektedir.

* Su kısıtı kapsamında belirlenen ilçe-
lerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama 
Sulama şartı aranmaktadır.

Yem bitkileri kapsamında destekle-
necek ürünler ise şöyle belirlendi: yonca, 
korunga, fiğ, Macar fiği, burçak, mürdü-
mük, sorgum, Sudan otu, hayvan pancarı, 
yem şalgamı, yem bezelyesi, yem baklası, 
İskenderiye üçgülü, İtalyan çimi, mısır(si-
laj), yeşil ot olarak çavdar, yulaf, tritikale, 
buğday ve arpa. Ayrıca, sorgum, Sudan 
otu melezi yapay çayır mera olarak destek-
leneceği belirtilmektedir.

Havza bazlı destekleme uygulamaları 
kapsamında, ülkemizde arz açığı bulun  
an, stratejik ve bölgesel önem arz eden, 
insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal 
üretim açısından önem arz eden ürünlerin 
destekleneceği belirtilmektedir. Bu ürünler 

dışında stratejik ürün yok mu sayacağız. 
GTHB “tarımsal yenilik ve bilgi sistemi” 
kapsamında yeniliklerin ve bilgilerin yay-
gınlaşması programı çerçevesinde “Aro-
matik ve Tıbbi Bitkiler” e önem verilirken 
sağlık ve beslenme açısından olduğu ka-
dar ihraç etme potansiyeli olan bu ürünlere 
havza bazlı desteklerde yer verilmemesi 
önemli bir eksiklik olarak görmekteyim. 
Ayrıca farklı kullanım alanlarına sahip olan 
ve ilimizde de yaygın bir şekilde ekimi ya-
pılmakta olan kabak(çekirdek) yetiştiriciliği 
desteklenmesi gereken ürünler arasında 
yer almalıydı. Yem bitkilerinin karışım 
ekimleri ve bazı ayrıkların (Agropyron sp.) 
yem ve enerji bitkisi olarak değerlendiril-
mesi düşünülmeliydi. 

Havza bazlı desteklerin İl ve İlçe düze-
yinde ürün belirlenmesinde bölgelere göre 

önem ihtiva eden bitkilerin ve ilçe düzeyin-
deki yerleşim yerlerinin ticari ilişkilerinin 
bağlı olduğu ilçe ile mi yoksa kendine ya-
kın olan ilçe ile mi yaptığı hususları dikkate 
alınmalıdır. Yukarda listede görüldüğü gibi 
komşu olan iki ilçenin birinde 8-10 ürün 
desteklenirken diğerinde 5-6 ürün destek-
lenmektedir. Dar bölge ürün ticaretinde 
taşımacılığı artıracak veya kota dolayısıyla 
şeker pancarında görüldüğü gibi ürünün 
bir kısmının fiyatını düşüreceği unutulma-
malıdır. Havza bazlı desteklerin hangi ürün 
ve ilçelerde verileceği tekrar gözden geçiri-
lerek desteklenecek ürünlerin  yenilenme-
si, bazı ürünlerin  destek listesine alınması 
ülke tarımı açısından yeniliklere açılması 
bakımından ve ithal ve ihracat açısından 
da değerlendirilmesi dikkate alınmalıdır. 

(Devam edecek)

HAVZA BAZLI DESTEKLER

mulayim@selcuk.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

KONYA İL-İLÇE ADI DESTEKLENECEK ÜRÜNLER ÜRÜN 
SAYISI

Konya-Ahırlı Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates  6
Konya-Akören* Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Mısır (Dane), Patates 8
Konya-Akşehir* Arpa, Aspir, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates 7
Konya-Altınekin* Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Mısır (Dane), 

Patates 
9

Konya-Beyşehir Arpa, Aspir, Buğday, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates 9
Konya-Bozkır Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri 5
Konya-Cihanbeyli* Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, 

Mısır (Dane), Patates 
10

Konya-Çeltik Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kanola, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, 
Patates, Soğan (Kuru) 

10

Konya-Çumra* Arpa, Buğday, Çavdar, Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Mı-
sır (Dane), Patates, Soğan (Kuru) 

11

Konya-Derbent* Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates 7
Konya-Derebucak Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri  6
Konya-Doğanhisar* Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Mısır (Dane), Pata-

tes, Soğan (Kuru)
9

Konya-Emirgazi* Arpa, Buğday, Çavdar, Mercimek, Yem Bitkileri, Mısır (Dane) 6
Konya-Ereğli* Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Mısır (Dane), 

Patates, Soğan (Kuru)
10

Konya-Güneysınır* Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Mısır (Dane), Patates 8
Konya-Hadim Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri 5
Konya-Halkapınar* Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri 5
Konya-Hüyük Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru) 8
Konya-Ilgın Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru) 8
Konya-Kadınhanı Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, 

Patates 
9

Konya-Karapınar* Arpa, Buğday, Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Mısır (Dane), 
Patates 

9

Konya-Karatay* Arpa, Aspir, Buğday, Kanola, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Mısır (Dane), Patates 9
Konya-Kulu* Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf 9
Konya-Meram* Arpa, Aspir, Buğday, Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, 

Mısır (Dane), Patates 
11

Konya-Sarayönü* Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Mısır (Dane), 
Patates, Soğan (Kuru) 

10

Konya-Selçuklu* Arpa, Buğday, Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Mısır (Dane), 
Patates 

9

Konya-Seydişehir Arpa, Buğday, Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, So-
ğan (Kuru)

9

Konya-Taşkent Arpa, Buğday, Çavdar, Nohut, Yem Bitkileri 5
Konya-Tuzlukçu* Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mercimek, Yem Bitkileri, Mısır (Dane), Pa-

tates 
9

Konya-Yalıhüyük Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri 5
Konya-Yunak Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, 

Patates, Soğan (Kuru), 
10

Yayınlanan listede Konya için ilçelere göre(aşağıda listesi verilen) desteklenecek ürün sayısı 5-11 arasında değişmektedir.

‘Restorasyonlara 190 milyon lira harcadık’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek, restorasyonu 
Büyükşehir Belediyesi tarafından ta-
mamlanarak hizmete açılan Garip 
Nasrullah Camii’nde incelemelerde 
bulundu. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından restore edilen 
Karatay İlçesi’ndeki Garip Nasrullah 
Camii’nde incelemelerde bulunarak 
mahalle sakinleriyle sohbet etti.  Ga-
rip Nasrullah Camii’nin ecdat yadigarı 
olduğunu belirterek, hayırlı olması-
nı dileyen Başkan Akyürek, Konya 
genelinde restorasyon çalışmalarını 
artırarak sürdürdüklerini ifade etti.  
Geçmişte belediyelerin tarihi camileri 
restore etmesine izin verilmediğini, 
AK Parti hükümetleri ile büyük me-
safe alındığını kaydeden Başkan Ak-

yürek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, 
hükümetimizin, milletvekillerimizin 
desteği ile Türkiye’de restorasyonda 
çok büyük bir mesafe alındı. Konya 
da restorasyon konusunda Türkiye’ye 
öncülük yaptı. Şu ana kadar 3 bine 
yakın gerek tescilli yapı, gerek sivil 
mimari örneği tarihi yapının restoras-
yonunu gerçekleştirmiş durumdayız. 
Restorasyonlara şu ana kadar 190 
milyon lira harcadık. Yeni Büyük-
şehir Yasası ile birlikte Konyamızın 
tamamında restorasyon çalışmaları 
yürütüyoruz” dedi.  Garip Nasrullah 
Camii’nin ahşap işçiliği, döşemesi, 
sıvası, boyası, abdest alma yerleri ile 
çok güzel bir hale geldiğini kayde-
den Başkan Akyürek, 1 milyon lira-
dan fazla harcama yapılarak restore 
edilen camide emeği geçen herkese 

teşekkür etti. Ecdat yadigarı eserlerin 
sıcaklığının, ruhunun, maneviyatının 
günümüz eserlerindin çoğunda olma-
dığını vurgulayan Başkan Akyürek, 
“Eski camilerimiz, yapılarımız genel-
likle ihlas temeli üzerine kurulmuş 
eserler. Konya olarak camileri ibadet 
duygusuyla yapmaya, zenginleştir-
meye çalışmalı, restore edilen eserleri 

korumalıyız” diye konuştu. 
MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR 

Hasan Dede Mescid Mahalle 
Muhtarı Metin Özgün ile mahalle 
sakinleri de restorasyonun tamam-
lanması dolayısıyla Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e ve 
ekibine teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

‘Komutanım o an gelsin yine çıkarız’
Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 

Beşparmak Dağları’nda bin 24 metre 
yükseklikte dik ve sarp kayaların üze-
rinden ilerleyerek düşman tahkima-
tını püskürten ve efsaneleşen tankın 
Konya’da hayatını sürdüren nişancısı, 
43 yıl sonra gittiği Kıbrıs’ta o anları bir 
kez daha yaşadı.

Kıbrıs Barış Harekatı’na, vatani 
görevini yaptığı 28. Tümen Tank Ta-
buru 2. Bölük’te tank nişancısı olarak 
katılan Onbaşı Gürler Erdağı, Konya 
Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 
programla 43 yıl sonra görev yaptığı 
yerleri ziyaret etme imkanı buldu.

Yaşadıklarını anlatırken aynı he-
yecanı yeniden duyan Erdağı, şöyle 
devam etti: “Tankın bulunduğu yer 
yüksek bir nokta, araçların çıkması 
çok zor. Sabahki taarruzda şehitleri-
miz olmuştu. Şehitlerimizi de görünce 
her şeyi unutuyorsun. Tankın yakıtı 
olduktan sonra hesabını yaptın mı 
çıkmayacağı yer yok. Allah’ın izniyle o 
zirveye çıktık. Mayına basması da as-
lında Allah’ın hikmeti. Çünkü sol tara-
fımız sarp kayalık. 43 yıl sonra gördüm 
orayı. Sağ tarafımız büyük uçurum. 
Eğer ki 200 metre geride olsa aşağı-
ya düşmemiz kesin. O anda bunları 
görmemiz mümkün değildi. Komutan 
bize dönerek ‘Bu nasıl oldu’ diye sor-
du. ‘Komutanım o an gelsin yine çıka-
rız.’ dedik. Yeter ki o an gelsin.”

Savaştıkları yerleri yeniden ziya-
ret ettiğinde duygu dolu anlar yaşadı-
ğına değinen Erdağı, şunları söyledi: 
“Konya Büyükşehir Belediyesinin mi-

safiri olarak gittim. Anılarım tazelen-
di. Tankın şoförü Abdülkadir Kurt ile 
görüştük. O alanda çok duygulu anlar 
yaşadık. Güzel bir anı oldu. Gazi arka-
daşlarla bir araya gelmiş olduk. Kaya-

lıklarda asılı kalan tankı ve çevresini 
uzun uzun inceleme fırsatı buldum. 
Tahrip olmuş tankı 43 yıl sonra gör-
menin buruk heyecanını yaşadık.”  
n AA 
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Yeni konut ve işyeri projeleriyle bilinçli ve güvenilir yaşam alanları sunan Can İnşaat, yeni projeleriyle yükselmeye devam 
ediyor. Can İnşaat’ın Kelebekler Vadisi karşısında başlayan son projeleri Can Vadi Konutları’nda ‘Vadi’ havası esecek

Vadi havası Can 
Vadi ile esecek

BİLİNÇLİ VE GÜVENİLİR 
YAŞAM ALANLARI SUNUYOR

Konya’da gelişen inşaat sektörü-
ne 30 yılı aşkın tecrübesi ile büyük 
katkılar sağlayan Can İnşaat, yapmış 
olduğu projelerle Konya’ya önemli 
yaşama alanları oluşturuyor. Çağdaş 
inşaat yönetmeliklerine uygun, gü-
nün şartlarına göre kendini geliştiren 
vizyoner düşünce yapısı ile projeler 
üreten Can İnşaat, çevreye duyarlı ve 
kaliteli hizmet anlayışını ilke ediniyor. 
Yeni konut ve işyeri projeleriyle bilinç-
li ve güvenilir yaşam alanları sunan 
Can İnşaat, müşterilerine farklılıklar 
sunmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları 
da yapıyor. 

CAN VADİ KONUTLARI 
BÖLGEYE DEĞER KATACAK

 Bu anlamda Konya’nın farklı böl-
gelerinde konut inşa eden Can İnşaat, 
bugüne kadar Can Yaka, Can Riva, 
Can Tuva, Can Liva, Can Nova, Can 
Konak gibi marka olabilecek projele-
re imza attı. Projelerini hız kesmeden 
sürdüren Can İnşaat, şimdi de Sel-
çuklu İlçesi’nin yeni gözdesi haline 
gelen Kelebekler Vadisi’nin karşısın-
da Can Vadi projesi için kolları sıvadı. 
Son teknoloji, modern ve kaliteden 
ödün vermeden, bölgeye değer kata-
cak Can Vadi Konutları, vadi havası-
nın estiği yıldız bir proje olarak dikkat 
çekiyor. Can İnşaat’ın projeleri ve sek-
töre bakış açısıyla ilgili bilgiler veren 
Can İnşaat Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İnşaat Yüksek Mühendi-
si Ali Can, “Yaptığımız zamana göre 
bütün projelerimize yıldız proje olarak 
bakıyoruz. Çünkü her projemizin en 
iyisi olması için uğraşıyoruz” dedi. 
Can İnşaat’ın kuruluş serüveni ve son-
rasında yaşadığı gelişmeler hakkında 

bilgi verir misiniz?
Can İnşaat 1986’da babamız Os-

man Can tarafından kuruldu. Villa 
projeleri yaparak kuruldu. Karatay 
bölgesinde yapmıştık. Daha sonra 
Karaman Yolu’nda projeler yaptık. 
Daha sonra Ahmet Özcan, Şefik Can 
bölgeleri olmak üzere farklı bölgeler-
de projelerimize devam ettik. Şimdi 
de Selçuklu da Kelebekler Vadisi’nin 
karşısında yeni projemize başlıyoruz. 

Can İnşaat olarak belirli bir çalışma 
alanınız var mı yoksa tüm Konya’yı 

kapsayan bir proje çalışması içerisinde 
misiniz?

Her ilçenin kendine göre yıldız 
bölgesi var. Arsanın konumuna dik-
kat ediyoruz. Gözle görülür yer olması 
gerekiyor. Bütün ilçelerde iyi yerler 
var. İlçe seçmiyoruz bu anlamda. Her 
ilçede önemli projelere imza attık, at-
maya da devam ediyoruz. Selçuklu 
bölgesi yapılaşma anlamında daha 
kolay oluyor. Arsa sahipleri ile anlaş-
ması daha kolay oluyor.

Modern mimari yapısına ayak uydur-
mak için Can İnşaat ne tür çalışmalar 
yürütüyor? Konutların projelendirilme-
sini yaparken bu konuda neye dikkat 

ediyorsunuz?
Mimarlarımız var. 3 boyut çalışır-

ken son model teknolojiyi takip edi-
yoruz. Hangi cephe kaplamaları se-
çilecek, hangi giydirmeler yapılacak, 
hangi renkler kullanılacak günümüz 
şartlarına göre belirleyip, son tekno-
lojinin verdiği standartlarda seçim-
lerimizi yapıyoruz. İç mimarlarımız 
da yine kullanılacak laminant, parke, 

asma tavan, fayans gibi iç dizaynda 
kullanılan malzemelerde yine son 
model seçimler yapıyor. Bu konuda 
teknik elemanlarımızla profesyonel 
çalışmalar yürütüyoruz. Müşteriler 
dış cephenin nasıl olacağına karar 
veremezler. Ama şartlar değişiyor. 
Modeller değişiyor, dizayn değişi-
yor. Modernizme ayak uyduruyoruz. 
Projelerimizde farklı çalışmalar ger-
çekleştiriyoruz. Bu farklı projelerden 
birine kadar vererek projelerimiz son 
halini alıyor. 

Son projeniz olan Can Vadi Konutları 
hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? 

Can Vadi Konutları son projemiz. 
40 daire, 12 işyerinden oluşacak. 
Selçuklu’da Kelebekler Vadisi’nin gi-
riş kapısının karşısında olacak. 2+1, 
3+1 konutlarımız olacak. 2+1 daire-
lerimiz 130 metrekare, 3+1 daireleri-
miz 150 metrekare olacak. Konya’nın 
havadar bir bölgesinde. Havadar bir 

bölge. Projemizin çalışmalarını başla-
dık. İnşallah yeni projemizi vatandaş-
larımıza sunacağız. 
Can İnşaat’ın “Yıldız Projesi” diyebile-

ceğimiz projesi hangisi size göre? 
Bizim bütün projelerimiz yıldız 

proje. Yaptığımız zamana göre bütün 
projelerimize yıldız proje olarak bakı-
yoruz. Çünkü her projemizin en iyisi 
olması için uğraşıyoruz. Şimdi yeni 
başlayacağımız projemiz de yıldız ola-
cak diyebiliriz. 
Konya’da konutta arz-talep dengesi şu 

anda ne durumda? 
Konya’nın inşaat potansiyeli de-

vam ediyor. Ancak yüksek fiyat daire 
talebi biraz azaldı. Orta sınıf daireler 
biraz daha hızlandı. Konya yüksek fi-
yatlardaki dairelere doydu ancak va-
tandaşların orta ölçekli dairelere olan 
talepleri hala devam ediyor. 

İnşaat sektöründe genel anlamda so-
runlar var mı? Bu sorunların aşılabilme-

si için neler yapılabilir? 
İnşaat sektörü şu anda can çekişi-

yor diyebilirim. Demir fiyatları sektörü 
oldukça etkiledi. Geçen seneye oranla 
demir fiyatlarında yüzde 80 artış var. 
Bu da bizim maliyetlerimizi artırıyor. 
Mobilyalara yüzde 30 artış oldu. Di-
ğer malzemelerin maliyetleri de arttı. 
Arsa maliyetleri de arttı bunun yanın-
da. Maliyetler arttığı için mecburen 
daire fiyatları da artıyor. Fiyatların bu 
şekilde kalmaması gerekiyor. Özellik-
le demir fiyatlarının düşmesi lazım iç 
piyasanın hareketlenmesi için. 
Can Vadi Konutları hayata geçirdiğiniz 
son projeniz. Bunun dışında planladığı-

nız projeler var mı? 
Planladığımız yeni projelerimiz 

var. Arsa sahipleri ile görüşmeleri-
miz devam ediyor. Görüşmelerimiz 
neticesinde sonuca bağlayacağız. Bu 
anlamda yeni projelerimize hız kes-
meden devam edeceğiz. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

“Her ilçenin kendine göre yıldız bölgesi var. 
Arsanın konumuna dikkat ediyoruz. Gözle görülür 

yer olması gerekiyor. Bütün ilçelerde iyi yerler 
var. İlçe seçmiyoruz bu anlamda. Her ilçede önemli 
projelere imza attık, atmaya da devam ediyoruz.”
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Öztekin: Şampiyon olacağımıza için söz veriyoruz
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ya-

sin Öztekin, sarı-kırmızılı takımla yeni 
sözleşme yapmak istediğini söyledi. 
Başarılı oyuncu taraftarlara da şam-
piyonluk sözü verdi. Galatasaray’ın 
önemli isimlerinden Yasin Öztekin, 
Antalya kampında açıklamalarda bu-
lundu. İlk yarıyı, devre arasını ve ikinci 
yarıdaki hedefleri anlatarak sözlerine 
başlayan Yasin, “Sezona iyi başladık. 
İlk 8 hafta iyi mücadele ettik ve bütün 
puanları topladık. Sonradan her takıma 
olabileceği gibi düşüş oldu. Biz yine 
elimizden geleni yaptık ama her zaman 
olmuyor. Şampiyon olmak istiyorsan 
bunu 34 hafta boyunca tutman gereki-
yor, konsantre olman gerekiyor. Bu da 
maalesef olmadı. Şimdi Fatih hocamız 
geldi ve yeni bir yola çıktık. Fatih hoca 
bu tarz durumlara alışık olduğu için bi-
zim için daha kolay olacak. Gelmesinin 
ardından ilk maçımızı kazandık ve bi-
zim için çok değerli bir 3 puandı. Şimdi 
kamptayız ve herkes neşeli ve idman-
lar çok neşeli geçiyor. Şampiyonluğa 
odaklandık. Daha iyi çalışıp ailece, 
taraftarlarımızla beraber, hocalarımız-
la beraber iyi çalışıp şampiyon olmak 

istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“GALATASARAY’DA MUTLUYUM VE 
SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTERİM”

Sezon sonunda şampiyonluk için 
ellerinden geleni yapacaklarını sa-
vunan Yasin, “Bu zamana kadar hiç 
matematik hesabı yapmadım puan 
anlamında. 

Bireysel ve takım olarak iyi çalışıp 
işini iyi yaparsan, bu zaten her maçta 
belli olur. Şu anda 30. haftayı düşün-
müyoruz. Tabii ki şampiyon olmak isti-
yoruz ama ilk maçımız Kayseri’de ve bu 

maça odaklandık. Bu maçı kazanmak 
istiyoruz ve sonra da tek tek galibiyet-
lerle çok puan alarak şampiyon oluruz” 
dedi. Bu sezon sözleşmesi sona erecek 
olan başarılı futbolcu, bu kulüpte ol-
maktan dolayı mutlu olduğunu belirte-
rek şu ifadeleri kullandı: 

“Ben Galatasaray’da olduğum için 
çok mutluyum. Yönetim ve hocamız 
bunu uygun görürse önümüzdeki dö-
nemlerde oturup, yeni sözleşme için 
güzel bir durum ortaya çıkar.”

“ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA 
İÇİN SÖZ VERİYORUZ”

Son olarak Galatasaray taraftarına 
mesaj gönderen Yasin Öztekin, “Eğer 
gerçekten taraftarlar gönülden, kalpten 
bizi desteklerse biz de şampiyon olaca-
ğımıza söz veriyoruz. Burada 4. senem 
ve taraftar desteğiyle kendim neler 
yapabileceğimi gördüm. İnşallah da 
ikinci yarıda bizi desteklemeye devam 
ederler ve her futbolcuyu desteklerler. 

Hiçbir futbolcu bilerek hata yapmı-
yor, bilerek kötü oynamıyor. İnşallah 
hem bizi hem hocamızı desteklerler ve 
biz de şampiyon oluruz” diyerek sözle-
rini tamamladı.  n İHA

Sivasspor, Papp’ı 
kadrosuna kattı

Karabükspor’da 
hazırlıklar sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor’dan 
stoper Paul Papp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-be-
yazlı ekip, ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor forma-
sı giyen Paul Papp ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık 
sözleşme imzaladı. Papp, stoper mevkinin yanı sıra sağ ve 
sol bekte de görev yapabiliyor. Romanya’nın Dej kentinde 
dünyaya gelen 28 yaşındaki futbolcu, ülkesinin Unirea Dej 
takımında futbola başladı. Ardından Vaslui, Botosani, Fa-
rul, Chievo Verona, Astra Giurgiu, Steaua Bukarest ve FC 
Wil 1900 gibi takımlarının da formasını terleten Papp, geç-
tiğimiz sezonun devre arasında Kardemir Karabükspor’a 
transfer olmuştu. Başarılı futbolcu, kırmızı-mavili ekipte 
ligin ilk yarında 14 kez forma giydi. Kariyerinde 226 maça 
çıkan Paul Papp, bu süreçte 16 gol ve 6 asistlik performans 
sergiledi. Çeşitli kademelerde 20 kez de Romanya Milli 
Takımı’nda da oynayan Papp, 3 defa fileleri havalandırdı.
n İHA 

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sür-
düren Kardemir Karabükspor’da Teknik DirektörLevent 
Açıkgöz, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyle-
yerek, “Yeni transferlerin gelmesiyle önümüzdeki hafta 
oynayacağımız Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazır-
lanıyoruz” dedi. 

Kardemir Karabükspor, Antalya Belek’te sürdürdüğü 
devre arası kamp çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ta-
kıma yeri transferlerinde dahil olmasıyla çalışmalarını 
hızlandıran Kardemir Karabükspor’da yüzler gülüyor. Bir 
haftalık kamp sürecini geride bıraktıklarını kaydeden kır-
mızı-mavili ekibin teknik patronu Levent Açıkgöz, “İlk etap-
ta altyapıdan gelen 5 oyuncumuzla beraber 18 oyuncumuz 
vardır. Bugünden itibaren yeni transferlerimiz şimdi ara-
mıza katılmaya başladı. Kısa sürede takıma adapte olarak, 
önümüzdeki kısa kalan sürede en iyi şekilde Gençlerbirliği 
maçına hazırlanacağız. Verimli bir kamp geçiyoruz. Sakat-
lanan oyuncumuz da yok. Havada olumlu güzel. Çalışma 
ortamı anlamında sıkıntı yaşamadık. Oyuncu transferle-
rimizin gelmesiyle birlikte bu çalışmalarımız daha da iyi 
olacak” dedi.  n İHA

Süper Lig’de seyirci ortalaması yüzde 44 arttı
2017/2018 sezonunun 

ilk yarısında Süper lig se-
yirci ortalaması yüzde 44 
oranında artış göstererek 
haftalık maç başına 12 bin 
639 kişiye ulaştı. Geçen yıl 
Lig’de aynı döneme bakıl-
dığında ise bu sayının 8 bin 
804 olduğu görüldü. 

Medya takibinin önemli 
kurumu Ajans Press, Süper 
Lig’in taraftar istatistiklerini 
inceledi. Süper Lig hak-
kında, 11 Ağustos’tan bugüne dek 31 
bin 437 haber çıkışı tespit edilirken, 
geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu 
rakam 13 bin 732 oldu. Ajans Press’in 
Passolig ve medyada yer alan haber-
lerden elde ettiği bilgilere göre, bu yıl 
Süper Lig’in ilk yarısında oynanan 9 
seyircisiz maç olduğu da hesaba katıl-
dığında, maç başına seyirci ortalaması 
13 bin 429 olarak kayıtlara geçti. Bu 

sezon en çok seyircisiz karşılaşmaya 
çıkan ekip 5 maçla Atiker Konyaspor 
olurken, Göztepe 2, Beşiktaş ve Evkur 
Yeni Malatyaspor birer seyircisiz maçla 
Konyaspor’u takip eden kulüpler oldu.

Süper Lig’de 17 haftalık bilet satış 
rakamları incelendiğinde ise geçtiğimi 
sezonun ilk yarısında 581 bin 870 olan 
sayının bu yıl 159 bin 209 adet artarak 
741 bin 79’a ulaştığı görüldü. Seyirci-
nin en çok gittiği maçlar arasında lider-

liği 49 bin 971 kişi ile Galatasa-
ray-Fenerbahçe derbisi alırken, 
ilk yarının en çok seyirci çeken 
ikinci karşılaşması da 45 bin 
809 kişi ile Galatasaray-Göztepe 
maçı oldu.

Galatasaray zirvede
Dört takımın güncel Passolig 

kart sayısına bakıldığında ise ilk 
sırada 645 bin 950 ile Galatasa-
ray’ın yer aldığı görüldü. Galata-
saray’ı 620 bin 298 Passolig kart 
ile Fenerbahçe takip ederken, 

592 bin 290 Passolig kart ile Beşiktaş 
üçüncülüğü, 195 bin 125 Passolig Kart 
ile de Trabzonspor dördüncülüğü üst-
lendi. 

Passolig kart sayısında dördüncü 
sırada yer alan Trabzonspor, sezonun 
başında 95 bin 256 olan kart sayısını 
195 bin 58’e çıkararak kart sayısını en 
çok artıran kulüp oldu.
n İHA

‘Özgüven kazandık’
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te 

sürdüren Fenerbahçe’de Brezilyalı oyuncu 
Josef de Souza basın toplantısında soruları 
yanıtladı. Antrenmanların çok iyi geçtiğini 
söyleyen başarılı orta saha oyuncusu, “Ant-
renmanlar çok iyi geçiyor kamp süresince. 
7 günlük izin yapma imkanımız oldu. Yeni 
yılla birlikte antrenmanlara başladım. Uma-
rım yeni yıl bizim için iyi olur. 2017’yi bitir-
diğimiz gibi geçmesini diliyorum yeni yılın. 
Antrenmanlarımız ve kampımız çok iyi gidi-
yor” şeklinde konuştu. Ligde ilk 6 maçın çok 
önemli olduğunu belirten Souza, “Hepimiz ilk 
6 maçın önemini çok iyi biliyoruz çünkü oyna-
yacağımız rakiplerin hepsi zirvede üst sıraları 
hedefliyor. Biz de sezon başından farklıyız, 
defansta daha az hata yapıyoruz. İyi maçlar 
çıkarıp alacağımız sonuçlarla zirve yarışında 
rahat olmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz 
ama kazanacak şartlara ve güce sahibiz” ifa-
delerini kullandı.

“KONTRATIMI YENİLEMEK İSTİYORUM”
Sezon başında İngiltere’den gelen trans-

ferle ilgili konuşan sarı-lacivertli futbolcu, 
“Sezon başındaki teklif artık geçti. Burada 
kendi isteğimle kaldım ve mutluyum bura-
da devam etmek ve kontratımı yenilemek 
istiyorum. Çok büyük bir sevgi besliyorum. 
İngiltere’ye transferimin neden gerçekleşme-
diğini söylemek istemiyorum, artık geçti. Ben 
burada her geçen gün kendimi geliştiriyorum 
ve kendimi şampiyonlukla taçlandırmak isti-
yoruz” diye konuştu. 

Aykut Kocaman’la birlikte özellikle savun-
malarının daha iyi olduğunu sözlerine ekleyen 
başarılı oyuncu, “Yeni hocamızla 6 aydır ça-
lışıyoruz. Kendisinin gelişiyle defansif olarak 

daha da geliştik. İstikrarlı ve az gol yiyen bir 
takım olduk. Hocamızın sistemine alıştık ve 
bu sistemle şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. 
Umarım bunu başarırız. Aykut hocanın geli-
şiyle orta sahada takımı yönlendiren bir role 
büründüm. Bu değişiklik oldu. Mehmet To-
pal’la birlikte daha çok alan daraltan ve oyunu 
yönlendiren oyuncular olduk. Daha çok oyunu 
okuyoruz bu taktikle” açıklamasını yaptı.

“BÜTÜN TAKIMLARIN ŞANSI EŞİT”
Son maçlarda alınan galibiyetlerle ta-

kımın özgüveninin yükseldiğini dile getiren 
Brezilyalı, şunları söyledi: “Hiç şüphe yok ki 
takımın özgüveni son maçlardaki sonuçlarla 
daha da iyi oldu. Sezon başında iyi maçlar 
oynadık ama şanssız goller yedik ve bu da 
kendi oyunumuzu oynamamızı engelliyordu. 
Son maçlarda bu hatalara daha az yaptık ve 
şansımız da iyi gitti, her hata gol olmadı. Süre 
geçtikçe daha da iyi olacağımızı söyleyebili-
rim ve iyi yoldayız.” Ligde birçok takımın zirve 
yarışında olmasının kaliteyi gösterdiğini de 
ifade eden Josef, “Bu ligin kalitesi için çok 
önemli. Lig henüz bütün takımlara açık. Bizim 
sorumluluğumuzu daha da çok artırıyor. Maç-
ları kazanarak yolumuza devam etmeliyiz. 
Bütün takımların şansı eşit. Aynı tutarlılık ve 
istikrarla devam ettiğimiz sürece iddialı ola-
cağız” diye konuştu. 

Son olarak 10 Ocak Dünya Çalışan Ga-
zeteciler Günü ile ilgili de açıklamalarda bu-
lunan Josef de Souza, şu ifadeleri kullandı: 
“Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. Herkes 
çok emek verip fazla çalışıyoruz. Herkes ken-
disini her geçen gün geliştirmek için çabalı-
yor. Herkesi tebrik ediyorum ve gazetecilere 
meslek hayatlarında başarılar dilerim.” n İHA

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Fenerbahçe’de mutlu 
olduğunu söyleyerek, “Kulübümle yeni kontrat yapmak istiyorum” dedi. Josef ayrıca, 

son maçlarda alınan galibiyetlerle takımın özgüveninin yükseldiğini dile getirdi

As Yapı Mühendislik 
Mimarlık A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı   
Ahmet OVET’in 

anneannesi

Meryem İZİ’nin
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 

yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Büyükşehir’den Konya Engelliler Spor Kulübü’ne hediye
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2. Lig’de 

mücadele eden Konya Engelliler Spor Kulübü 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyun-
cularına kişiye özel üretim tekerlekli sandalye 
hediye etti. Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, engellilere yönelik önem-
li hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik alanında önemli hiz-
metlere imza atan, spora ve engellilere olan 
desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, Konya Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Takımı’na tekerlekli san-
dalye hediye etti.

Kişiye özel üretim olan tekerlekli san-
dalyeleri Konya Büyükşehir Belediye Meclisi 
Ocak ayı ilk oturumunda 2. Lig’de mücadele 
eden takım oyuncularına teslim eden Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
belediye olarak göreve geldikleri günden bu 
yana engellilere yönelik önemli hizmetleri 
hayata geçirdiklerini söyledi.
‘EKSİKLERİMİZ VAR AMA MESAGE ALDIK’

10-15 yıl öncesine kadar engellilerin ha-

yata yönelik entegrasyonunda bazı sıkıntıları-
nın olduğunu söyleyen Başkan Tahir Akyürek, 
şunları kaydetti, “Konya’da en çok memnun 
olduğumuz hususlardan biri de bundan 10-15 
yıl önce görünürde olan engelli sayısı çok azdı 
ama şimdi çok arttı. Bütün yolların, bütün ya-
pıların, bütün sosyal tesislerin veya durakla-
rın engellilere göre düzenlenmesi gerekiyor-
du. Hala eksiklikler olmakla birlikte mesafe 
aldık. Görev aldığımız dönemde sadece 2 
otobüs engellilere servis olarak hizmet vere-
biliyordu. Şimdi ise 460 otobüs ve 72 tramvay 
olmak üzere hepsi engellilere uygun hale ge-
tirildi. Engelliler Sema Grubu, engelliler spor 
kulüpleri; bunlar topluma öncülük ediyorlar.”

TAHİR AKYÜREK’E TEŞEKKÜR
Konya Engelliler Spor Kulübü Başkanı 

Mehmet Çakıcı da her zaman kendilerine 
destek veren Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek ile ilçe belediyelerine 
ve Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Baş-
kanı Ahmet Mıhçı’ya teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

Selçukspor, destekçilerine 
forma hediye etti

Konya’da yapılacak 
veledromun startı verildi

Türkiye Tekvando 
Şampiyonası başladı

Konya Süper Amatör Lig’inde mücadele eden Selçuks-
por’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Kaptanı Şahin Ünal, 
Havzan Petrolleri Sahibi İsmail ve Osman Başpınar’ı teşekkür 
ziyaretinde bulundu. Şahin Ünal, Başpınar kardeşlere Selçuks-
por’un formasını takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren İsmail ve Osman Başpınar, “Havzan Petrolleri 
olarak spora her daim desteğe devam edeceğiz. Konya’mızın 
güzide kulübü Selçukspor’u daha iyi yerlerde göreceğiz inşal-
lah” dedi. Selçukspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Kaptanı 
Şahin Ünal ise, “Konya’mızın en eski amatör kulübü olan Sel-
çukspor’a destekte bulunduğunuz için teşekkür ederim. Allah 
sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Konya’ya yapılacak Türkiye’nin ilk kapalı veledromu için 
start verildi. Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açık-
lamaya göre, projesi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan kapalı veledromun inşa edileceği alan belirlendi. 
Bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlayacak veled-
rom, Meram ilçesi sınırları içerisinde Dutlukırı bölgesinde 
yapılacak. Spor Genel Müdürlüğü tarafından Konya’ya kazan-
dırılacak Sporcu Kamp Merkezi’nin yan tarafında belirlenen 
veledrom alanı, yaklaşık 90 bin metrekareden oluşuyor. Türki-
ye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih 
Sert’in takibinde Büyükşehir Belediyesi meclis gündemine 
alınan plan revizyon kararı ile arsa ihale aşamasına hazır hale 
getirilmiş olacak.
n AA

Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, 
Antalya’da başladı. Geçen ay hayatını kaybeden milli takım 
eski antrenörlerinden Hasan Taştan’ın adının verildiği, An-
talya Spor Salonu’nda düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando 
Şampiyonası’na, 71 ilden 780’i kız bin 840 sporcu katıldı. İlk 
gün, erkeklerde 51 ve 68 kilo, kızlarda 49 ve +68 kiloda müsa-
bakalar yapılacak. Organizasyon koordinatörü Ali Sağırkaya, 
yaptığı açıklamada, Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando 
Şampiyonası’nın, Tunus’ta gerçekleştirilecek gençlik olim-
piyatları yolunda önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. 
Sağırkaya, şampiyonada dereceye girecek sporcuların ara-
sından milli takımın oluşturulacağını kaydetti. Erkek ve kız-
larda 10 kategoride müsabakaların yapılacağı şampiyona, 14 
Ocak’ta sona erecek. Şampiyona’da Konya’yı Selçuklu Beledi-
yesi Tekvando Takımı temsil edecek.   n AA

İshak: Konya’da güzel günlerim geçti
Devre arasında Antalya’da kampta bulu-

nan Boluspor’da İshak Çakmak, Boluspor’un 
hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleye-
rek, “Bizim şampiyonluk hedefinden şaşma 
gibi bir durumumuz yok. Umarım sezon 
sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz” diye ko-
nuştu. Çakmak, ayrıca “Konya’da çok güzel 
günlerim geçti” dedi.

Sezon başında TFF 1. Ligde çıkmaya oy-
nayan 6-7 takımdan biri olduklarını söyleyen 
İshak Çakmak, “Büyük hedeflerle kuruldu bu 
takım. Ama lige çok kötü başladık ve sonu-
cunda da hoca değişikliği oldu. Sait Karafır-
tınalar hocamız geldi. Onunla takım ayrı bir 
havaya girdi. Arka arkaya iyi sonuçlar aldık. 
Takım halinde bu kötü gidişin altından kalk-
mayı bildik. Çıkış yakaladık ve umarım bu 
çıkışımızı ikince devre sürdürebiliriz” ifade-
lerini kullandı.

Boluspor’un bu seneki hedefinin şampi-

yonluk olduğunu anlatan 25 yaşındaki futbol-
cu, “Başka takımların hedefi ilk 2’dir. Bizim 
şampiyonluk hedefinden şaşma gibi bir du-
rumumuz yok. Umarım sezon sonunda hak 
ettiğimiz yerde oluruz” şeklinde konuştu.

‘KONYA’DA GÜZEL GÜNLERİM GEÇTİ’
Konyaşekerspor’dan Konyaspor’a gel-

diğini hatırlatan İshak Çakmak, “Her sene 
30 maçın altına inmiyorum. Konya’da güzel 
günlerim geçti. Her zaman çalışırım müca-
deleden kaçmam. Umarım futbol hayatım 
boyunca 30 maçın altına inmemeye çalışı-
rım” dedi.

Kendisinİ isteyen kulüpler olduğunu be-
lirten başarılı futbolcu, “Menajerlerim ara-
cılığıyla teklifler geliyor. Ama kulübe resmi 
teklif yok. Amacım Boluspor’u lige çıkarmak 
ve uzun yıllar burada kalıp bu forma altında 
mücadele etmek” ifadelerini kullandı.
n İHA

Anadolu’da kafalar rahat
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Altyapıdan 

takviyeler yapan ve Konyaspor’dan Savaş Polat’ı kiralayan yeşil beyazlılar, transfer defterini büyük ölçüde kapattı
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-

dolu Selçukspor, ikinci yarı hazırlıklarının 
ikinci etabını Teknik Direktör Mustafa Alper 
Avcı’nın katılımı ile Antalya’da sürdürüyor. 
İlk yarıda 21 puan toplayan yeşil beyazlılar, 
ikinci yarı için altyapıdan ve Konyaspor’dan 
takviye yaptı. Konya Anadolu Selçukspor, 
ligin en genç takımı olmasının yanında 
Türkiye’nin en genç üçüncü takımı olarak 
dikkat çekiyor. Yeşil beyazlı takımda trans-
fer çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

HAZIRLIKLAR ANTALYA’DA SÜRÜYOR
TFF 2. Lig Beyaz Grupta 2017-2018 fut-

bol sezonunun ikinci yarısına Antalya Con-
corde De Luxe Resort otelde kamp yaparak 
hazırlanan Konya Anadolu Selçukspor gün-
de çift çalışma yaparak lig hazırlıklarına 
devam ediyor. Dün teknik direktör Alper 
Avcı ve yardımcı antrenörler nezaretinde 
öğleden önce bir antrenman yapan Yavru 
Kartal, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Konya 
Anadolu Selçukspor öğleden sonra ise 
sahada teknik– taktik ağırlıklı çalışmalara 
ağırlık verdi.
TÜRKİYE’NİN EN GENÇ ÜÇÜNCÜ TAKIMI

Sezon başında kadrosuna genç oyun-
cular alan ve ligin en genç takımlarından 
biri olan Konya Anadolu Selçukspor, Tür-
kiye’nin en genç yaş ortalamasına sahip 
takımı oldu. Yeşil beyazlılar, 20,7 olan 
yaş ortalaması ile dikkat çekti. Türkiye’nin 
en genç takımları Mersin İdman Yurdu ve 
Kayseri Erciyesspor olurken, bu takımlar 
transfer yasağı olması nedeni ile altyapı-
dan çıkardığı oyuncular ile liglerde müca-
dele ediyor. Bu takımların ardından Konya 
Anadolu Selçukspor, en genç takım olarak 
pilot takım hüviyetini koruyor.

TRANSFER NOKTALANDI
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıkları-

nı sürdüren Konya Anadolu Selçukspor, 
Konyaspor’dan 3 genç futbolcu ve kon-
yaspor’dan Savaş Polat’ı kadrosuna kattı. 
Atiker Konyaspor U21 takımından 1998 
doğumlu orta saha oyuncusu Mehmet 
Burak, Atiker Konyaspor U21 takımından  
1998 doğumlu orta saha oyuncusu  Murat 
Ulusoy ve Kayseri Erciyespor’dan 1999 
doğumlu orta saha ve kanatlarda görev ya-
pabilen oyuncu Batu Han Hidayetoğlu ile 
sözleşme imzalayan yeşil beyazlı takım, 
Konyaspor’un sezon başında Fenerbah-
çe’den aldığı Savaş Polat’ı da kiralık ola-
rak takıma kazandırdı. Yeşil beyazlı takım 
transferi büyük ölçüde tamamladı.
n SPOR SERVİSİ
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Yatabare: Önemli olan takımın başarısı
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih 

Yılmaz, Kardemir Karabükspor’dan 
transfer  ettikleri  Mustapha  Yata-
bare’nin  takımlarına  önemli  katkı 
sağlayacağına inandıklarını söyledi. 
Yılmaz,  takımın  kamp  yaptığı  An-
talya’nın Serik  ilçesine bağlı Belek 
Turizm Merkezi’nde  bir  otelde  dü-
zenlenen basın toplantısında yaptığı 
konuşmada, Malili futbolcu Yataba-
re’yi renklerine kattıkları için mutlu 
olduklarını belirtti. 

Yatabare’nin yeşil-beyazlı ekibin 
önemli  taşlarından  birisi  olacağını 
kaydeden  Yılmaz,  şöyle  konuştu: 
“İlk  yarıdaki  maçlara  baktığımızda 
gol  bölgesinde  bir  sorun  çekiyor-
duk. İnşallah Yatabare ile bu sorunu 
aşmış  olacağız.  Kendisinin  önemli 
katkıları olacağına inanıyorum. Çok 
değerli  bir  kariyere  sahip.  Gerek 
Fransa gerek Trabzon gerekse Kara-
bük’te hem karakter hem de futbolcu 
kişiliğiyle hep katkı yapmıştı. İnşal-

lah burada da başarılı olur. Atacağı 
gollerle  takımımız ikinci yarı  inanı-
yorum ki gerçek yerine çıkacaktır.”

Yılmaz,  Yatabare’yi  2,5-3  yıl 
önce  de  kadroya  katmak  istedikle-
rini  ancak  transferin  bugüne  nasip 
olduğunu sözlerine ekledi.
YATABARE: “ELİMDEN GELENİN EN 

İYİSİNİ YAPACAĞIM”
Mustapha  Yatabare  ise  Ati-

ker  Konyaspor’a  transfer  olmaktan 
duyduğu  mutluluğu  dile  getirdi. 
Transferinin  gerçekleşmesinde 
emeği geçenlere teşekkür eden Ya-
tabare,  “Takımımız  için  elimden 
gelenin  en  iyisini  yapacağım.” 
ifadesini  kullandı.   Bir  basın men-
subunun “Düşme hattında bulunan 
bir ekipten diğer bir takıma geldiniz. 
Düşünceniz nedir?” sorusunu Yata-
bare,  “Bunun  bilincindeyim.  Takı-
mımız şu anda hak etmediği bir yer-
de bulunuyor. Tabii hak ettiği yere 
getirmek  kolay  olmayacak.  Ancak 

oynamak ve takıma katkı sağlamak 
istiyorum.  Zorlayıcı  bir  durum ola-
cak ama ben zordan hoşlanıyorum. 
Bu durumun altından kalkacağımıza 
inanıyorum.” şeklinde yanıtladı.
“ÖNEMLİ OLAN SAYILAR DEĞİL, 

TAKIMIN BAŞARISIDIR”
Yatabare, yeşil-beyazlı formayla 

kaç gol atmayı hedeflediğine yönelik 
bir soru üzerine, “Bir sayı belirleme-
dim.  Buraya  takımın  başarısı  için 
geldim. Önemli olan takımın başa-
rısı ve ligde hak ettiği yerde olması. 
Benim için önemli olan sayılar değil, 
takımın başarısıdır.” diye konuştu. 

Türkiye kariyerinde Atiker Kon-
yaspor’un  üçüncü  takımı  olduğunu 
aktaran  Yatabare,  büyük  bir  ekibe 
geldiğini  belirterek,  “Normal-
de Konyaspor’un ligde 5 ya da 6. sı-
rada olması gerekiyor. Ancak takım 
hak ettiği yerde değil.” değerlendir-
mesinde bulundu.
n AA

MEHMET ÖZDİLEK:
TRANSFERDE GEÇ KALDIK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek devre arası transferinde geciktiklerini söyledi. Antalya’da konuşan ve 
yönetime transferlerin bir an önce bitirilmesi için baskı yaptığını söyleyen Özdilek açıklamaları ile taraftarı tedirgin etti

Anadolu Kartalı 
Göztepe ile 

berabere kaldı

Süper Lig ekipleri Göztepe ile Atiker Konyaspor ha-
zırlık maçında 1-1 berabere kaldı.  Antalya’nın Serik ilçe-
sine bağlı Belek Turizm Merkezi’nde oynanan karşılaş-
manın ilk yarısını Göztepe Halil Akbunar’ın 5. dakikada 
attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Atiker Konyaspor maçın bitimine 4 dakika kala Ve-
dat Bora’nın attığı golle 1-1’lik eşitliği yakaladı. Kalan 
dakikalarda başka gol olmadı ve takımlar sahadan be-
rabere ayrıldı. 

Göztepe, Antalya kampındaki 3. hazırlık maçını 12 
Ocak Cuma günü Adanaspor ile oynayacak. Sarı-kırmı-
zılı ekip kamp dönemindeki ilk hazırlık maçında İstan-
bulspor’a 2-1 mağlup olmuştu.   n AA

Turan: 
Beklentilerin 
gerisinde kaldı

Deni: Kötü bir 
ilk yarı geçirdik

Konyaspor’un son 2 sezona bakıldığında bu sezonun 
ilk yarısında beklentilerin gerisinde kaldığını ifade eden 
Konyaspor takım kaptanlarından Ali Turan katıldığı ba-
sın toplantısında, “Bunun herkes gibi bizde farkındayız. 
Sezona Süper Kupa’yı alarak başladık. Ama sonrasında 
bizim için çok önemli olan Traore’nin ilk maçta ayağının 
kırılması ve takımdan uzak kalmasıyla birlikte sonuçsal 
anlamda istediklerimizi alamadığımız bir ilk yarı oldu. 
Bize yakışmadı. Burada çok iyi bir kamp dönemi geçi-
riyoruz. Amacımız ilk yarıdaki kötü gidişi sezonun ikinci 
devresinde alacağımız sonuçlarla telafi etmek ve Atiker 
Konyaspor’u hak ettiği yere taşımak. Bunu başaracağı-
mızda kimsenin şüphesi olmasın” dedi.  n SPOR SERVİSİ

Takım  olarak  geçtiğimiz  sezonu  kupa  ile  kapatıp 
sezona kupa ile başladıklarını belirterek açıklamasına 
başlayan  Atiker  Konyasporlu  futbolcu  Deni  Milosevic 
ise, “Kötü bir ilk yarı geçirdik. Bunda birçok faktör etkili 
oldu. Ama özellikle teknik direktör değişikliğinin ardın-
dan  yakaladığımız  çıkışı  devam  ettirmek  için  yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah ikinci devrede aramıza 
katılacak arkadaşlarımızın da destekleriyle Atiker Kon-
yaspor olarak başarılı bir ikinci devre geçirmek istiyoruz. 
Bu konuda taraftarlarımızın da desteklerine ihtiyacımız 
var. Bizleri yalnız bırakmasınlar” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Devre  arası  çalışmalarına 
Antalya’da  devam  eden  Kon-
yaspor’da Ferhat Öztorun, ligdeki 
bu konumdan yükselmelerini ge-
rektiğini  belirterek,  “Bulunduğu-
muz konumdan memnun değiliz 
ve bir an önce bu konumdan ayrıl-
mak istiyoruz” diye konuştu. 

Süper Lig’in ikinci yarısı için 
Antalya’da çalışmalarını sürdüren 
Konyaspor’da deneyimli  futbolcu 
Ferhat  Öztorun,  açıklamalarda 
bulundu. Kampın güzel geçtiğini 
ifade eden Öztorun, “ Yoğun bir 
tempoda çalışıyoruz. Bulunduğu-
muz konumdan memnun değiliz 
ve bir an önce bu konumdan ayrıl-
mak istiyoruz. Onun içinde sıkı bir 
şekilde çalışıyoruz. Umarım ikinci 
yarı bunu sahaya yansıtırız” dedi.

“OYNADIKÇA BÜTÜN 
HER ŞEY YERİNE OTURUYOR”

Futbolcunun oynaması gerektiğini anla-
tan 30 yaşındaki futbolcu, “Çünkü oynadıkça 
bütün  her  şey  yerine  oturuyor.  Uzun  süre 

oynamayıp  bir  anda  oynamak  çok  zor  bir 
şey. Ne kadar sıkı çalışırsan çalış maç kon-
disyonu ayrı bir şey. Bu sene 13 maçta ligde 
oynadım. UEFA ve diğer maçlarla birlikte 20 
müsabakaya çıktım. Geçen sene tüm sezon-
da 16 maçta oynadım. Şuanda  ilk  yarı  20 

müsabaka oldu. Elimden geldiğin-
ce beslenip uykuma dikkat ediyo-
rum. Bu şekilde de devam etmeyi 
planlıyoru” şeklinde konuştu.
“KONYASPOR ÜLKEMİZİ EN İYİ 

ŞEKİLDE TEMSİL ETTİ”
Konyaspor’un  geçen  sene  en 

iyi şekilde Türkiye’yi temsil ettiğini 
söyleyen Ferhat Öztorun, “Fakat bu 
sene UEFA ile birlikte hareket ettik 
ama gruptan çıkamadık. Marsilya 
maçında son saniye golü yemesey-
dik gruptan çıkıyorduk. Türk takım-
larının Avrupa’da puan alması çok 
önemli” diye belirtti.

“FUTBOLDA DÜN 
DİYE BİR ŞEY YOK”

Futbolda hiçbir zaman dün diye 
bir  şey  olmadığımı  belirten  Özto-
run,  “Her  zaman  üstüne  koymak 

zorundasınız  oynamaya  devam  edebilmek 
için.  Yükselebildiğim  yere  kadar  yükselip 
elimden  geldiğince  mücadele  edeceğim. 
İlk  hedefimiz  bulunduğumuz  yerden  yukarı 
çıkmak” dedi.

“YATABARE TRANSFERİ HAYIRLI OLSUN”
Yatabare transferinin herkes için hayırlı 

olmasını isteyen tecrübeli oyuncu, “Gol yol-
larında biraz sıkıntı çekiyorduk.  İlk yarıdaki 
durumuzun sebebi bu. Üçüncü bölgeye kadar 
iyi şekilde oynayıp sonuç elde edemiyorduk. 
Umarım takımımıza iyi katkı sağlar. Hepimiz 
iyi bir performans sergileyip üçüncü bölgede 
sonuç almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU KONUMDAN ÇIKMALIYIZ”
İlk  planlarının  ligdeki  konumlarından 

yukarı çıkmak olduğunu dile getiren Ferhat 
Öztorun, “Kaçıncı bitirebileceğimizi  tahmin 
edemiyorum.  Şampiyonluk  yarışında  zorlu 
mücadele var. Son saniyeye kadar sürecek 
gibi. Ama Başakşehir şampiyon olabilir ve 
bu  sene  çok  iyi  gidiyorlar.  Zaten  oturmuş 
bir sistemleri var ve üzerine koyarak devam 
ediyorlar. Bu senenin en büyük adaylarından 
biri” dedi.

Trabzon maçı hakkında konuşan Öztorun 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Trabzon’da kendilerini zor bir maç bek-
liyor. Skor avantajımızı kullanmak ve gidebil-
diğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.”  n İHA

Ferhat: Bulunduğumuz konumdan kurtulmalıyız

Atiker  Konyaspor  Teknik  Direktörü 
Mehmet  Özdilek,  ikinci  yarıya  yeni  tak-
viyelerle  başlamak  istediklerini  söyledi. 
Mehmet  Özdilek,  devre  arası  kampı  için 
bulundukları  Antalya’nın  Serik  ilçesine 
bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otel-
de basın toplantısı düzenledi. Toplantı da 
futbolculardan Deni Milosevic ve Ali Turan 
da yer aldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
kutlayarak  konuşmasına  başlayan  Özdi-
lek, ligin ilk yarısını değerlendirirken ken-
disinden  sonraki  dönemle  ilgi  açıklama 
yapmasının daha doğru olacağını belirtti. 
Tüm maçlarda kazanabilecek performans 
sergilediklerini  anlatan  Özdilek,  şunları 
kaydetti:

“Ligde  konum  olarak  17  hafta  sonra 
bulunduğumuz yer itibarıyla mutlu değiliz. 
Oyunsal anlamda 4-5 puanımız olabilirdi. 
Çünkü bunu alabilecek kadar oynadık. Ama 
bazen futbolda iyi oyun yetmiyor. Bunu so-
nuçlandırmak çok önemli. Rakip ceza sa-
hasında en  fazla  topla oynayan, en  fazla 
pozisyon  üreten  takımlar  sırasında  üçün-
cüyüz. Çok büyük bir gelişim. Zaten zor gol 
yiyen bir takımız. Bunu biraz daha geliştire-
ceğiz. Özellikle ilk devrede önde bitiricilik 
anlamında elimizdeki mevcut oyuncuların 
tümünü kullanmama rağmen maalesef ge-
rekli performansı alamadım.”

Özdilek, futbolda golün çok önemli ol-
duğunu hatırlatarak, en büyük sorunlarının 
kaleye kadar gelen topu gole çevirememek 
olduğunu  söyledi.  Zaman  zaman  bunun 
travmasını  yaşadıklarını  aktaran  Özdilek, 
“Takım savunması anlamında da bir yere 
kadar  dayanabiliyorsunuz.  Yapacağınız 

bir  hata  pahalıya  mal  oluyor.  Ama  kay-
bettiğimiz,  kazandığımız  ya  da  berabere 
bitirdiğimiz maçlardan sonra bile aynı he-
yecan ve ciddiyetle yolumuza devam ettik. 
Ligi  puansal  anlamda belki  bir  kaç puan 
daha  yukarıda  bitirebilirdik.  Ancak  oyun-
sal anlamda oldukça yukarıda bitirdiğimizi 
düşünüyorum.  Eksikliklerimiz  kamuoyu 
tarafından da biliniyor. Ligin ilk yarısı biter 
bitmez bazı oyuncularımızla da yollarımızı 
ayırma  kararı  aldık.  Bu  isimlerin  başın-
da,  Imoh Ezekiel, Malick Evouna, Partick 
Friday Eze geliyor. Bunun yanı sıra Savaş 
Polat, Kadir Kaan Özdemir ve İsmail Güven 
gibi  genç oyuncularımızı  ise  kiralık  vere-

rek gelişimlerine katkı sağlamak istedik.” 
şeklinde  konuştu.  Özdilek,  göndermek 
istedikleri oyuncuları herhangi bir takımın 
istemediğini  belirterek,  “Bunun  özellikle 
altının çizilmesini istiyorum. Ne Evouna’yı 
ne Eze’yi ne de Manyama’yı isteyen yok. 
Bunlar da bizim kontratlı oyuncularımız.” 
dedi.    Sakatlıklar  ve  giden  oyunculardan 
dolayı Antalya’daki kampa 12 kişiyle başla-
dıklarını aktaran Özdilek, “Bugün itibarıyla 
23 olduk. Sakatlıkları bulunan oyuncuların 
tekrar antrenmanlara katılmasıyla bizler de 
mutlu olduk. Yatabare özellikle hücumda-
ki sorunumuzu çözme adına önemli isim-
lerden bir tanesi. Transferde aslında biraz 

geç kaldık gibi. İkinci yarıya başlarken en 
azından 3 oyuncunun daha kadroda olması 
gerekiyor. Sanıyorum ki bir  iki gün  içeri-
sinde diğer oyuncular da bünyemize katı-
lacaktır. Bu konuda ciddi baskı yapıyorum. 
Bir orta saha, bir kanat ve bir santrfor daha 
düşünüyorum.”    değerlendirmesinde  bu-
lundu.  Hem Süper Lig hem de UEFA Avru-
pa Ligi’nde var olmaya çalıştıklarının altını 
çizen Özdilek, Avrupa’da son maça kadar 
iddialarını  devam  ettirdiklerini  belirterek, 
“Avrupa’da geçen yıl 1 puan almıştık. Bu 
sene aldığımız 6 puanla hem ülkemizi hem 
de takımımızı Avrupa’da en iyi şekilde tem-
sil ettik.” şeklinde görüş bildirdi.  n AA


