
060503 Deprem Konya’da 
da hissedildi

‘Pandemiye rağmen 
daha güçlü olabiliriz’

‘Öğretmen yoksullaştı,
ücret artırımı istiyor!’

Bin 154 muhtara 
hijyen seti dağıtıldı 13

YENİ ERTELEME 
SÖZ KONUSU DEĞİL

ERTELEME YETMEZ 
BORÇLAR SİLİNSİN! 

ALINAN ÖNLEMLERLE  
ÖRNEK OLDULAR

Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, 
hazine taşınmazlarını 

kiralayanlara 6 ay 
süreyle taksit ve 

erteleme imkanının 
getirildiğini, yeni 
bir kira ertelemesi 

durumunun söz konusu 
olmadığını ifade etti.  
n HABERİ SAYFA 12’DE

Pandemi sürecinde 
esnafın borçlarının 

ertelenmesinin 
yeterli olmadığını 

savunan CHP Konya 
Milletvekili Abdül-
latif Şener, devlete 

olan borçların 
tamamen silinmesi 
gerektiğini söyledi.

 n HABERİ SAYFA 3’TE

Kaliteli eğitim anlayışı öğrencilerine eğitim vermeye 
devam eden Sınav Koleji, koronavirüse karşı aldığı 

önlemler ve uyguladığı ders programları ile Konya’da 
ilk defa TSE akreditesi alarak örnek olmayı başardı.

 n HABERİ SAYFA 2’DE

Geneli, büyümeyi sürdürüyorEğitim ve sağlığa atılan imza 
Eğitim ve sağlık 
alanlarındaki yatırım 
ve projeleriyle ilçenin 
eğitim kalitesine önemli 
desteklerde bulunan 
Karatay Belediyesi ilçenin 
bu alanlarındaki eksiklerini 
bir bir tamamlıyor. Böylece 
Karatay Belediyesi, ilçenin 
eğitim ve sağlık kalitesinin 
de yükselmesi için büyük 
çaba sarfediyor.
n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA

Konya’da lezzeti ile dikkatleri 
çekmeyi başaran Geneli 
Döner hızla büyümeye 
devam ediyor. Şubelerini 
de bir yenisini daha 
ekleyen Geneli Döner güler 
yüzlü hizmet anlayışı ile 
vatandaşlara lezzet sunuyor. 
Geneli Döner Sahibi İsmail 
Demir, önümüzdeki süreçte 
büyümeyi sürdüreceklerini 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Tedbirlerle başladı 
Okullarda yüz yüze eğitim birinci sınıflar için dün 
itibariyle başladı. Konya’daki okullara aileleriyle 
gelen öğrencileri, öğretmenler bahçe kapısında 
karşıladı. Maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı.
 Veliler okul binalarına ve bahçeye alınmadı. Okul 
bahçesinde öğretmen ve arkadaşlarıyla bir araya 
gelen öğrenciler, İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından seyreltilmiş sınıflarına girdi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Son dönemde Konya’nın önemli yatırımlar aldığını anımsatan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Kon-
ya Ovası için yeni bir dış havzadan getirilecek suyun önemine işaret ederek, “Şuan önceliğimiz bu konu” dedi

KONYA İÇİN ÖNCELİK 
SU GETİRİLMESİ

Konya’nın önemli yatırımlar aldığına 
işaret eden Erdem, AK Parti Millet-
vekilleri olarak bu yatırımları takip 
ettiklerini söyledi. Şuan Konya için ön-
celikli konunun su olduğunu belirten 
Erdem, “Bizim şuanda birlik içerisin-
de Konya’ya yeni bir su getirme gay-
retinde olmalıyız. Bununla ilgili şuanda 
Kızılırmak’tan su getirme projesi var. 
Arkadaşlarla o projeyi takip ediyoruz.
n HABERİ SAYFA 4’TE

TÜRKİYE STRATEJİK 
ADIMLAR ATIYOR

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Er-
dem, Türkiye ve Konya gündemine 
dair önemli açıklamalarda bulundu. 
2002 yılında başlayan AK Parti ikti-
darlar süreciyle Türkiye’nin bugün 
daha güçlü ve dirayetli bir ülke hali-
ne geldiğine vurgu yapan Milletve-
kili Erdem, “Türkiye stratejik adımlar 
attı, atmaya da devam ediyor. Bunun 
en güzel sonucu doğalgaz bulunma-
sı. Gelecekten umutluyuz” dedi.
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Tarımsal Girdi 
Fiyat Endeksi arttı

Fiyat Endeksi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, tem-
muz ayına ilişkin Tarım-GFE 
verilerini açıkladı. Buna göre 
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi 
(Tarım-GFE), temmuzda ge-
çen yılın aynı ayına göre yüzde 
6,74, bir önceki aya göre yüzde 
0,61 arttı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Öncelikli konu su!

Orhan Erdem
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Lezzetten ve kaliteden ödün vermeyen Geneli Döner büyümeye devam ediyor. Ortaya koyduğu kaliteli 
hizmet anlayışı ile adından söz ettiren Meşhur Geneli Döner 7. Şubesini dualarla Büsan Sanayii’nde açtı

Geneli, adından söz ettiriyor
Konya’da lezzeti ile dikkatleri 

çekmeyi başaran Geneli Döner hızla 
büyümeye devam ediyor. Şubelerini 
de bir yenisini daha ekleyen Geneli 
Döner güler yüzlü hizmet anlayışı ile 
vatandaşlara lezzet sunuyor.

Geneli Döner Sahibi İsmail De-
mir açılış programında yaptığı ko-
nuşmada, bu ismi yaşatmanın gu-
rurunu yaşadıklarını söyledi. “Geneli 
döner olarak ismimizi 37 yıldır yaşa-
tıyoruz ve güvence altında tutuyo-
ruz” diyen Demir, “Bütün vatandaş-
larımıza hizmet etmenin gururunu 
yaşıyoruz. Şu anda da Büsan Sana-
yiinde bayiliğimizi verdik. 12. No-
ter yanında açılışımızı yaptık. Bizim 
dönerimiz odun ateşinde pişiyor. 
Gerçekten en kaliteli en güzel din-
lenmiş et ürünlerini kullanıyoruz. En 
meşhur ürünlerimiz arasında kaşar-
lı dönerimiz mevcut. Geneli döner 
olarak kendimize has ürettiğimiz bir 
üründür. Daha sonra ise vatandaşla-
rımıza sunduk ve gerçekten çok be-
ğenildi. Döner dışında bizim yine en 
büyük talep gören ürünümüz beyti 
ve etliekmektir. Şu anda 7. Şubemiz 
burası inşallah Allah yolumuzu açık 
etsin. Bayiliklerimizi de vermeye de-
vam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

YENİ ŞUBEMİZ HAYIRLI OLSUN
Geneli Döner İşletme Müdürü 

ve İşletme Ortağı Ertuğrul Uğur, 
gerçekleştirilen programda kendile-

rini destekleyen herkese teşekkürle-
rini sundu. 

Konuşmasında mutluluğunu 
dile getiren Uğur, “Geneli döner ile 
uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. 
Bu zamana kadar 3 şubemizde işlet-
me müdürlüğünü gerçekleştirdim. 
15 senedir bu sektörün içerisinde 
yer aldım. Burası ile beraber 3 şube-
mizin de ortaklığını ve işletme mü-
dürlüklerini yaptık. Burada da çok 
yakın dostumuz olan Tevfik Bey ile 
beraberiz. İşletmede her zaman her 
gün biz varız. 

Geneli dönerin ismini yukarılara 
taşımak için her zaman çalıştık. Ka-
lite anlayışımızı hep yukarıda tuttuk. 
Geneli ailesine artık bizde katıldık. 
Profesyonel personel kadromuz, gü-
ler yüzlü ve kaliteli hizmet en büyük 
anlayışımız ve en ince çizgimiz oldu. 
Geneli döner olarak bizlere destek 
veren herkese özellikle kasabımız 
Mustafa Çakılcı 27 senedir geneli 
döner ile beraber, en kaliteli en taze 
tavuk ve et ürünlerini bize tedarik 
ediyor ayrıca ona da desteklerinden 
dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Yeni şubemizin hayırlı olmasını dili-
yorum ve bütün vatandaşlarımızı da 
davet ediyorum” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından Geneli Dö-
ner Büsan Sanayi Şubesi, dualarla 
kesilen kurdeleyle açılarak hizmet 
vermeye başladı. n SEFA SALİH KULA

Kaliteli eğitim anlayışı öğrencilerine eğitim vermeye devam eden Sınav Koleji, koronavirüse karşı aldığı 
önlemler ve uyguladığı ders programları ile Konya’da ilk defa TSE akreditesi alarak örnek olmayı başardı

‘Alınan önlemler örnek olmalı’
Eğitim ve öğretim alanında ko-

ronavirüs engelini aldığı önlemler ile 
aşmayı başaran Sınav Koleji ortaya 
koyduğu eğitim programları ile ka-
liteyi artıran bir yaklaşım sergiliyor. 
Uygulanan eğitim programları ve 
zorlu süreci nasıl yönettiklerini an-
latan Sınav Koleji Konya Kampüs 
Müdürü Tevfik Kerimoğlu, “Eğitim 
dünyası için zor bir dönemden geçi-
yoruz. Bu zor dönemi dikkatli plan-
lama ve özenli uygulamalar ile öğ-
rencilerimizin lehine bitirebilmemiz 
gerekir. Bu kapsamda okulumuzda 
pandeminin gündemimize taşındığı 
tarihten itibaren anlamlı işler yapı-
yoruz. Okulumuzun özellikle uzak-
tan eğitim programını teknolojiyi 
de çok akıllıca kullanarak uyguladık. 
Uzaktan veli toplantılarımızı gerçek-
leştirdik, uzaktan öğrencilerimizin 
takip ve tarama programlarını yap-
tık. Öğrencilerimizin sabah uyanma 
saatinden gün içerisinden planlama-
sından ve akşam yapması gereken 
ödevlendirme çalışmalarına kadar 
çok boyutlu ve sürekli kaliteyi ara-
yan bir yaklaşım içerisinde bulun-
duk” ifadelerini kullandı.

KONYA’DA İLK 
Hijyen ve temizlik konusun-

da aldıkları önlemleri belgelemeyi 
başaran Sınav Koleji, Konya’da ilk 
TSE’nin verdiği akreditasyon belge-
sine sahip olmanın gururunu yaşı-
yor. Okul içerisinde alınan önlemle-
re de değinen Kerimoğlu, “Konya’da 
okulum temiz TSE’nin verdiği bir 
akreditasyon belgesidir. Hijyen ve 
enfeksiyonu önleme noktasında 
bir okulun kapasitesi ile ilgilidir. Bu 
belgeyi Konya’da alan ilk okuluz biz. 
Yine millî eğitim bakanlığının beyaz 
bayrak belgesi, hijyen ile ilgili okulun 
kalite standartlarının tescili anlamı-

na geliyor buda okulumuzda şuanda 
mevcut. Bununla beraber sınıfları-
mızı 12’şer kişilik eğitim alabilecek 
duruma getirdik. Bizleri ise mutlu 
eden şey ise velilerimizin bize karşı 
hissettiği duygu güvendir. Kararları-
mızı alırken en önemli iki kriteri ak-
lımızda bulunduruyoruz. Bunlardan 
birisi yasal çerçeve; sağlık bakanlı-
ğının, bilim kurulunun ve Konya İl 
Sağlık Müdürlüğünün yönergelerini 
dikkatle takip ediyoruz. İkinci kriteri-
miz ise çocuklarımızın güvenliğidir. 
Öğrencilerimizin sağlını ve güvenliği 

hiçbir şekilde engelleyecek bir şeye 
okulumuzda yer vermiyoruz. Sürekli 
kaliteyi arayan bir yaklaşım içerisin-
deyiz. Biz bu süreci dikkatli, emin ve 
giderek güçlenen adımlar ile gerçek-
leştiriyoruz” dedi.

UYGULANAN EN İYİ 
DERS PROGRAMI

Sınav koleji olarak uyguladıkları 
en iyi ders programına sahip olduk-
larını vurgulayan Kerimoğlu, “Türki-
ye’de uzaktan uygulanan en iyi eği-
tim programlarından birisine sahip 
olduğumuzu söyleyebilirim. Bizim 

odaklanmamız gereken bir diğer 
konu ise yüz yüze eğitimdir. Bunun 
içerisinde ise hijyen, enfeksiyonu 
önleme ve bireysel sorumluluk alma 
konusunda eğitimlerimizi almış ve 
tamamlamış bulunuyoruz. Çocukla-
rımızın sağlığından ve güveninden 
ödün vermeden yüz yüze eğitimi 
başaran bir okul olarak velilerimi-
zi de bu ayrıcalığa davet ediyorum. 
Okulumuzu ziyaret ederek aldığımız 
önlemleri ve kalitemizi görebilirler” 
şeklinde konuştu
n SEFA SALİH KULA

Tevfik Kerimoğlu
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  19 °C 28 °C

Karaman            14 °C 29 °C 

Aksaray              14 °C       30 °C

Ankara                16 °C 28 °C Hicrî: 5 Safer  1442  -  Rûmî: 9 Eylül 1436

Sağlık Mahallesi’nin 4,5 
kilometrelik yolu tamamlandı

Pandemi sürecinde esnafın borçlarının ertelenmesinin yeterli olmadığını savunan CHP Konya 
Milletvekili Abdüllatif Şener, devlete olan borçların tamamen silinmesi gerektiğini söyledi 

Borçlar silinmeli!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

Konya Milletvekili Abdüllatif Şener 
ve CHP İl Başkanı Barış Bektaş, 
Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti. 
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak, 
Yazı İşleri Müdürü Rasim Atalay 
ve Yeni Medya Koordinatörü Meh-
met Ali Elmacı hazır bulunduğu 
ziyarette, gündeme dair konular 
masaya yatırıldı. Özellikle pande-
mi süreci ve Türkiye’nin ekonomik 
durumuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan CHP Konya Milletvekili Ab-
düllatif Şener, hükümeti eleştirdi. 
Şener özellikle küçük esnafa sahip 
çıkılmadığına vurgu yaptı.
RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSTIMIYOR

Pandemi yaygınlık oranının, ilk 
çıktığı dönemdekinden çok daha 
fazla olduğunu belirten Milletve-
kili Şener, hükümetin açıkladığı 
günlük koronavirüs tablosunun 
gerçeği yansıtmadığını iddia etti. 
“Mart-Mayıs ayları arasında koro-
navirüse yakalanmış hiçbir tanıdı-
ğım yoktu. Şimdi bu koronavirüse 
yakalanmamış bir yakını olmayanı 
duymadım” diyen Şener, “Kon-
ya’dan sadece partimizin içerisin-
den koronavirüsten vefat nedeniy-
le 6-7 kişiyi taziye için aradım. Bu 
sadece benim gözlemimle değil 
herkesin gözleminde böyle. Do-
layısı ile bugünkü rakamlar, İd-
lib’deki rakamlardan daha düşük 
ilan ediliyorsa, bu rakamlara ben 
inanamam. Önceki rakamlarda 
da biraz terbiye etme vardı. Dola-
yısıyla, hükümet bu süreci politik 
olarak yönetmek için açıklamaları 
terbiye ediyor. Pandeminin yay-
gınlaşmasını önleyemediği için, 
rakamları “başarılıyız” diyebilece-
ği bir noktaya çekmeye çalışıyor” 
dedi.  

SORUMLU HÜKÜMETTİR 
Hükümetin uzun vadeli strate-

jilerinin olmadığını belirten Şener, 
şöyle devam etti, “İnsanın uzun 
vadeli bir stratejisi olması gereki-

yor. Mart ayından sonra işyerleri 
kapatıldı, sokağa çıkma yasakları 
geldi, iyi bir tecrit yapıldı. Son-
rasında her şey yine eski haline 
döndürüldü.  O yasaklar alınırken 
de yanlışlar yapıldı. 2 saat sonra 
başlayacak 4 günlük sokağa çıkma 
yasağı ilan ediliyor. Millet sokakla-
ra saldırdı, marketlere koşturdu. 
Vatandaşa hareket imkanı sağlan-
malı diye bir planlama yok. Yani 
düzenli, istikrarlı, hedefi belli bir 
politika yok, karar yok. Bilim Ku-
rulu var, bir bakıyorsunuz bilim 
kurulunun bile haberi yok bir Ba-
kan bir şey açıklıyor. Madem bilim 
Kurulu bir şey oluşturuldu, konu 
orada tartışılsın. Bilim Kurulu üye-
leri birçok şeyden haberim yok 
diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
çıkıyor, “halk söyleneni yapmıyor” 
diyor. Hiçbir konuda yapılan yan-
lışlar halka yüklenemez. Dünyanın 
hiçbir yerinde göremezsiniz bunu. 
İyi veya kötü her şeyin sorumlusu 

hükümetlerdir. Bu demokrasinin 
genel prensibidir. Kötüye giden 
her konuda iktidar konuyu ya mu-
halefete yıkar ya bir kuruluşun üs-
tüne atar ya da dışarıdan bir ülke-
ye atar. Şimdi de nihayet sorumlu 
halk oldu. Böyle bir şey olmaz. 
Pandemide yanlışlık varsa bunun 
sorumlusu hükümettir.”

EKONOMİYİ YÖNETEMEDİLER 
Pandemi döneminde ekono-

mik olarak hükümetin yanlışlar 
yaptığına da dikkat çeken Şener, 
şunları kaydetti, “Mevcut borç-
ların faiz alınarak ertelenmesine 
veya faizle yeni borç verilmesini 
içeriyor. Dünyanın hiçbir yerinde 
önlemler bununla sınırlı değil. Fai-
ze dayalı mevcut borcun, eski bor-
cun veya yeni borcun sağlanması 
veya ertelenmesi hiçbir sorunu 
çözmez. Kapatılmış bir işyeri ila-
ve yük alıyorsa sırtına ve kapattığı 
dönemdeki borcunu iler ki dönem-
de hangi parayla ödeyecek? Para 

kazanmamış ki borcu ödesin. Özel 
mülk sahipleri bile bazı yerlerde 
kirasından geçici süre vazgeçebili-
yor. Kamu binalarının hiç birinden 
süreç içerisinde kapanan kiracılar-
dan para alınmaması lazım. Dün-
yanın her yerinde karşılıksız para 
verilmiştir. Almanya’da esnafa 25 
bin Euro, veya başka ülkelerde şu 
kadar para. Hiç sosyal devlet an-
layışı olmayan Amerika’da bile 
pandemide 6 ayda 2 kere kişi başı-
na 1000’er dolar verdiler. Sadece 
esnafını kapatarak, karşılık destek 
vermeyen tek ülke Türkiye. Bu 
büyük bir yanlış. Karşılıksız olarak 
verilen tek para aile başına verilen 
1000’er lira para. 5 milyon kişiye 
verildi o da 5 milyar TL para ya-
pıyor. Sadece şehir hastanelerine 
kira bedeli olarak verilen para da 
bu kadar. 5-10 kişiye verdikleri 5 
milyar, 5 milyon insana verdikleri 
de 5 milyar. Bana göre pandemi 
süreciyle ilgili büyük sorunlar var.”

EĞİTİME VURGU YAPTI 
CHP İl Başkanı Barış Bektaş 

da, eğitim noktasındaki sorunlara 
dikkat çekti. Eğitimde fırsat eşit-
liğinin ortadan kalktığına vurgu 
yapan Bektaş, “Çocuklar arasında 
standart farklılığı gelişti. Ben köy 
çocuğu olarak avukat olabildim, 
bedavaya. Ama şimdi babasının 
parası varsa çocuklar ona göre 
bir yere gelebilecekler. Öyle bir 
sistem kuruldu. Varlıklı ailelerin 
çocukları en üst düzeyde, sanal 
ortamda eğitim görebiliyor. Ama 
asgari standartlarda olan çocuklar 
bu eğitimi göremiyor. Siyasi ikti-
dar bunun altyapısını sağlamıyor, 
bunu yapmaya aday olan ve kendi 
siyasi partisi dışında olan beledi-
yelere bunu yapamazsınız diyor. 
Kendisine oy veren, ezilen kesimin 
ihtiyaçlarını da göremez hale geldi 
iktidar. Ama görecek bir yapıyı da 
tesis etme konusunda umut va-
detmiyor” ifadelerini kullandı. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
2020 yılı yatırım programında bu-
lunan Meram ilçesine bağlı Sağlık 
Mahallesi’ni Beyşehir Çevre Yo-
lu’na bağlayan 4.5 kilometrelik 
yolu tamamlayarak hizmete açtı. 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya merkez ile birlikte ilçelerde 
ve bağlı mahalle yollarında stan-
dardı yükseltmek için çalışmaları-
nı sürdürüyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, yaptıkları yatırımlarla ilçe-
lerin standardının merkez kalite-
sine yükseltilmesi amacıyla yo-
ğun şekilde mesai harcadıklarını 
belirterek, bu kapsamda özellikle 

mahalle yolu yatırımlarına büyük 
önem verdiklerini dile getirdi. Ma-
halle yollarının tamamında vatan-
daşların daha güvenli ve konforlu 
şekilde seyahat etmesini arzu et-
tiklerini kaydeden Başkan Altay, 
“Bu doğrultuda 2020 yatırım 
programımızda bulunan Meram 
ilçemize bağlı Sağlık Mahallemizin 
yolunu da tamamladık. Mahalleyi 
Beyşehir Çevre Yoluyla birleştiren 
7 metre genişliğindeki yaklaşık 4.5 
kilometrelik yolda sıcak asfalt çalış-
ması yapılarak yolu hizmete açtık. 
Bölgemize ve şehrimize hayırlı ol-
masını dilerim.” diye konuştu.
n İHA

‘Konya’daki vaka sayıları dura-
ğanlaştı’ haberini geçtiğimiz günlerde 
gazetemizden okumuştunuz.

O günden bu yana vaka sayıla-
rındaki değişiklikleri gün gün takip 
ediyoruz.

Hem ülke hem de Konya’daki va-
kaları…

Edindiğimiz bilgilere göre Kon-
ya’daki vakalar normal seyrinde de-
vam ediyor. 

En azından önlemeyecek artışla-
rın önüne geçildi.

Öyle görünüyor…
Bu başarı kimin?
Bu başarının en büyük kahraman-

ları filyasyon ekipleridir.
Malum, Konya’da filyasyon sayısı 

artırıldı.
3-5-10 derken bu sayı artık yüz-

lerle ifade ediliyor.
Misal…
Ekip sayısı Selçuklu’da 150 ci-

varı…
Meram’da 100
Karatay’da da 90 civarında fil-

yasyon ekibi var. 
Bu ne demektir?
Pozitif vakaya ulaşma saati 12 sa-

ate düşürüldü.
Bunu küçümsemeyin zira 24’ten 

19’a, 19’lardan da 12 saate kadar 
düşürüldü. Yani en geç 12 saat içe-
risinde testi pozitif olan vatandaşa 

ulaşılarak gerekli işlemler yapılıyor ve 
izolasyon uygulanıyor.

Buna, emniyet birimlerinin de 
yardımlarıyla temasın önüne geçmek 
de dahil.

Bizim de istediğimiz bu zaten.
İzolasyonu, doğru yaparak takip 

etmek ve teması önlemek…
Bu da Konya’da vaka sayılarının 

durağanlaşmasında en büyük etken-
dir.

Dolayısıyla filyasyon ekipleri en 
büyük kahramanlar…

Sürecin görünmeyen kahraman-
ları…

Bu çalışmanın talimatını veren 
Vali Vahdettin Özkan başarının ilk 
adımını attı.

Konya’daki bütün kurumlara ta-
limat vererek boşta olan bütün me-
murları sahaya sürdü.

Araç tahsisi konusunda çalışma-
lar yaptı.

Her kurumdan memurlar var.
Milli Eğitim’den, Diyanet’ten, 

DSİ’den…
Her kurumdan…
Araç tahsisleri de aynı şekilde…
Konya’daki kurumlarda boşta 

olan araçlar da filyasyon ekibine tah-
sis edildi. 

Yaklaşık 500  araç…
MTA, İl Milli Eğitim, İl Kültür gibi 

kurumlardaki araçlardan bahsediyo-

rum. Araç konusunda bir 
ayrıntı da vereyim mi?

Öte yandan belediye-
ler de sahadaki çalışma-
lara destek için seferber 
oldu. Özellikle Büyükşehir 
Belediyesi’nin yadsına-
maz destekleri olduğunu 
hatırlatmak lazım.

Da…
Filyasyon ekiplerinin 

de vefakâr çalışmalarını 
görmezden gelenler var.

Çalışma saatleri, şartları ve karşı 
karşıya kaldığı durumlar.

Son zamanlarda bana bu konuda 
çok sayıda mesaj geldi.

Önceden vakalara yetişemeyen 
ekipler, son zamanlarda ekip sayıla-
rının artırılmasıyla birlikte az da olsa 
dinlenme vakti bulabiliyorlar.

Bu mola kısmına vaka sayıların-
daki azalma da etken oluyor tabi ki…

Herkes kendi bölgelerinde toplan-
ma ve bekleme alanları da belirlemiş.

Misal, Adalet Parkı belli bir bölge-
nin bekleme alanı haline gelmiş. Ya 
da merkezi kafeler…

Önceki günlerde istenmeyen de 
durum yaşanmış.

Hatırlayın, Konya’da bir kafede 

yaşananlar Konya’da 
gündem olmuştu.

Kafede dinlenirken 
çay içen filyasyon ekip-
lerine yapılan sözlü sal-
dırıdan bahsediyorum.

Bu, hem Konya’ya 
hem de sağlık çalışanla-
rımıza yapılan uygunsuz 
davranıştır.

Bir de onların ne-
lerden feragat ederek 

bu çalışmaları yaptığını görmek lazım 
değil mi?

Bana gelen mesajın bir tanesini 
isim vermeden yayınlayayım.

“… kafe ile ilgili yapılan olay ve 
uygulamayı hoş görmemiz mümkün 
değil ama yapılan bu uygulamanın 
büyüklerimizin sahada emek ve çaba-
mızı görmediği anlamına gelmemek-
tir. Bizler görevimizi yine en iyi şekilde 
yapmak için elimizden geleni yapaca-
ğız. Bu olumsuz uygulama çalışma 
şevkimizi kıramayacaktır. … kafe 
vazgeçilmez değildir, biz dinlenmek 
için  bir çok yer bulabiliriz. Ayrıca mü-
dürümüzün de bizimle aynı duyguları 
paylaşması ve bizlere karşı yapılan bu 
uygulamadan rahatsız olarak bizim 
yanımızda olması bizleri çok mutlu 

etmiştir.
Bunun gibi onlarca mesaj…
Bence bu yeterli.
Dahasını yazayım mı?

Aralarında diş doktorlarının dahi 
olduğu grupta herkesin geliri aynı de-
ğil. Sözleşmeli yani neredeyse asgari 
ücretle çalışan kişiler de var.

Pozitif olan kişileri kendi cep tele-
fonlarından arayarak kontör harcayan 
insanlar…

Düşünün, zaten asgari ücretle 
çalışıyor.

Ellerindeki cihazlar internet üze-
rinden işlem yapıyor. Cep telefonu-
nuzda internet paketiniz yoksa…

Asgari ücretle çalışıyorsunuz ama 
eve ekmek almayı unutup cep telefo-
nunda internet paketi bulundurmak 
zorundasınız!

Sahadaki ekibe su verilmiyor, 
cebinizden almak zorundasınız. Bü-
yükşehir Belediyesi 10 bin adet su 
göndermiş ama o da bitmiş.

Yenisi yok.
Cepten almanız lazım.
Yemek olarak verilen bir dilim ek-

mek ile 12 saat çalışmalısınız. Ya da 
cepten yiyeceksiniz.

Gerçi şu ara çalışma saatleri 8 sa-
ate düşürülmüş ama…

Cepten yiyemiyorsanız yine size 
verilen kekleri yiyerek, pozitif vakaları 
takip etmek zorundasınız.

Ama hiçbirisi şikayetçi değil.
Peki bunları size neden yolladı? 

diyenlere olursa da onlara “ hangi 
şartlarda çalıştığımızı bilsinler, lüt-
fen izolasyona uysunlar ki, şu illeti 
birlikte yenelim” cevabını onlar ve-
riyor.

Tabi gün geçtikçe de imkanlar 
düzeliyor.

Başarılı da oluyorlar…
Vaka sayıları inşallah daha da aza-

lacak.
Ha unutmadan…
Yine edindiğimiz bilgilere göre 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sa-
yısı yüksek olan illeri gezerek durumu 
bizzat yerinde görmek istiyormuş.

Önümüzdeki günlerde de Kon-
ya’da olacakmış.

Bu hummalı çalışmanın temelin-
de de Bakan Koca’nın Konya ziyareti 
var.

İyi ki de var…
Vali teyakkuzda…
Sağlık İl Müdürü teyakkuzda…
Halk Sağlığı Müdürü teyakkuz-

da…
O zaman… Biraz da vatandaş 

maske, mesafe ve temizlik kurallarına 
uyarsa bu illeti hep birlikte yeneriz.

Aksi halde filyasyon ekibinin fe-
dakârca çalışmalarına haksızlık etmiş 
oluruz.

Değil mi?

FİLYASYON EKİBİ ARTTI, VAKA SAYISI DURAĞANLAŞTI

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Abdüllatif Şener Barış Bektaş

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve CHP İl Başkanı Barış Bektaş, Yenigün’ü ziyaret etti. 

Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, yeni tip koronavirüsle 
mücadele kapsamında 31 
ilçedeki 1.154 mahalle muh-
tarına hijyen desteğini sür-
dürüyor. Büyükşehir, Konya 
genelindeki tüm muhtarlara 
dezenfektan ve maskeden 
oluşan hijyen setlerini ulaş-
tırdı.

Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, yeni tip koronavirüsle 
(Kovid-19) mücadele kapsa-
mında 31 ilçede bulunan 1. 
154 mahalle muhtarlarına 

dezenfektan ve maske des-
teğini sürdürüyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, ko-
ronavirüs sürecinde Konya 
genelindeki tüm muhtarlarla 
koordineli şekilde çalışmaya 
devam ettiklerini belirterek, 
gösterdikleri özveriden dola-
yı muhtarlara teşekkür etti. 
Belediye olarak koronavirüsle 
mücadeleye etkin şekilde de-
vam ettiklerinin altını çizen 
Başkan Altay, “Bu kapsamda 
Konya’daki tüm muhtarları-

mıza dezenfektan ve maske 
desteğimizi sürdürüyoruz. 
Kurallara sıkı şekilde uyarak 
inşallah koronavirüsün hep 
birlikte üstesinde geleceğiz 
inşallah.” diye konuştu. 

MUHTARLARDAN 
BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR 

31 ilçede bulunan aktif 16 
muhtar derneğinin başkanla-
rı ve muhtarlar, kendilerine 
her zaman destek olan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a teşek-
kür etti. n HABER MERKEZİ

Büyükşehir, bin 154 muhtara hijyen seti dağıttı
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Son dönemde Konya’nın önemli yatırımlar aldığını anımsatan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya 
Ovası için yeni bir dış havzadan getirilecek suyun önemine işaret ederek, “Bu konunun takipçisi olacağız” dedi

‘Şuan önceliğimiz su’
Son yıllarda önemli yatırımlar 

alan Konya, her alanda büyük geliş-
meler yaşıyor. Bu yatırımlardan biri 
olarak açılan Konya Şehir Hastanesi, 
şehir adına büyük katkılar sağlar-
ken, devam eden Yeni Gar, Lojistik 
Merkez, Çevreyolu projesi çalışma-
ları da aralıksız devam ediyor. Bu-
nun yanında Konya’nın gelecek 50 
yılına atılacak bir imza olan Konya 
Metro Projesi için de çalışmalar sü-
rüyor. Tüm bu önemli yatırımlar de-
vam ederken, tarım şehri olarak dik-
kat çeken Konya’nın mevcut tarım 
potansiyelinin daha da artırılması 
planlanıyor. Bunun için ise Ova’daki 
sulanabilir tarım arazilerinin artırıl-
ması planlanıyor. Bu kapsamda Mavi 
Tünel Projesi Ova’ya cansuyu olmuş 
durumda. Ancak, Konya Ovası’nın 
geleceği için farklı projelerin de dev-
reye alınması kaçınılmaz hale geldi. 
Bu anlamda Konya siyaseti, şuanda 
yeni bir dış havzadan su getirilmesi 
projesi için bastırıyor. Konuyla ilgili 
önemli açıklamalarda bulunan AK 
Parti Konya Milletvekili Orhan Er-
dem, tüm güçleriyle bu projeyi titiz-
likle takip ettiklerini söyledi.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ BİRLİKTE 
HAZIRLAYACAĞIZ 

AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem, Türkiye ve Konya gün-
demine dair önemli açıklamalarda 
bulundu. 2002 yılında başlayan AK 
Parti iktidarlar süreciyle Türkiye’nin 
bugün daha güçlü ve dirayetli bir 
ülke haline geldiğine vurgu yapan 
Milletvekili Erdem, şunları kaydetti, 
“Ülkemiz gerçekten 2002’den buya-
na geldiği noktada artık eski Türkiye 
değil. Çünkü AK Parti hükümetleri 
19 yıllık kesintisiz bir yönetime sa-
hip. Bu istikrar demek, plan demek, 
planların sürelerinde yerine getir-
mek demek. Bu bakımdan Türkiye 
bunun bereketini ve sıkıntısı yaşı-
yor. Bereketi şu; Türkiye’de 2002’ye 
kadar bir hükümetin ömrü 1.2 yıldı. 
12 ayda, 14 ayda bir hükümet ne ya-
pabilir? Kurumları tanımadan yurt 
dışıyla anlaşmalarını gözden geçi-
rirken yeni hükümet kuruyordu. Bu 
dış güçlerin Türkiye üzerinde oyun-
larına neden oluyordu. Ama şimdi 
Cumhurbaşkanımız 19 yıldır Tür-
kiye’nin başında. Karşısındaki lider-
lerin hepsinin halk tabiriyle ciğerini 
biliyor. Yüzlerine her şeyi söylüyor. 
Onlar da artık gizli adım atamıyor. 
Dolayısıyla Fransa Cumhurbaşkanı; 
“Bizim Türkiye ile sorunumuz yok, 
Erdoğan ile sorunumuz var” diyebi-
liyor. Çünkü şunu biliyorlar; Erdoğan 
gibi bir lider 100 yılda bir gelir, onun 
başını alırsan Türkiye’nin başını alır-
sın. O bakımdan Türkiye, geldiği 
noktada lideriyle, halkın ona verdiği 
desteğiyle saygın bir noktada. Bu-
nun için de hazmedilemiyor, farklı 

oyunlar uygulanıyor. 3 tane son-
daj gemisinin, 2 tane sismik araş-
tırma gemisinin alınması bugün-
den yarına alınacak bir şey değil. 
2008’de, 2009’da Türkiye Doğu 
Akdeniz’de yaşanabilecekleri gör-
dü, siparişlerini verdi, elemanları-
nı yetiştirdi, çok stratejik adımlar 
atıldı. Gaz rezervlerindeki ilk müj-
de de bunun bir sonucudur. Tür-
kiye müjdeli haberleri artık bekler 
hale geldi. En büyük gücümüz de 
askeri alanda, savunma alanında 
yüzde 75’leri aşan yerlilik oran-
ları. Bu güçler bizi daha dik tutu-
yor. Yoksa kuru kuruya meydan 
okumayla bir şey olmadığını daha 
önce gördük. Umutluyuz. Yıllardır 
birçok tecrübelerimiz oldu. Bu ül-
kenin daha önce 2 tane dış siyaseti 
vardı; birisi sözde Ermeni soykırı-
mı, diğeri de Kıbrıs politikasıydı. 
Başka da yurt dışı planı, projesi 
yoktu bu ülkenin. Şimdi dünya-
nın her yerinde sorumlulukları 
var çünkü Osmanlı’nın bakiyesi 
bir ülke. Artık Avrupa Birliği’nde 
üç imparatorluk doğuyor diyerek, 
Çin’i, Rusya’yı ve Türkiye’yi ayrı 
bir kategoride izlemeye aldıklarını 
gösteriyor. Bizim 30’un üzerinde 
şehitliğimiz var dünyanın birçok 
yerinde. Sınırlarımız görünenle bizi 
bağlıyor ama gönül coğrafyamız çok 
geniş. O bakımdan, dik duracağız, 
Cumhurbaşkanımızın arkasında 
duracağız, geri adım atmayacağız, 
ülkemizin geleceğini hep birlikte ha-
zırlayacağız.”

ANA MUHALETTE 
SAĞLIKLI DURUŞ YOK 

Milletvekili Erdem, Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi’ne geçtiğini hatırlattı. Bu süreçle 
birlikte AK Parti ve Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP)’nin Cumhur İttifa-
kı kurduğunu ve bu ittifakın uyumlu 
bir şekilde devam ettiğine dikkat 
çeken Erdem, diğer siyasi oluşum-
ların tutumlarını da değerlendirdi.  
“Başkanlık sistemi bu ülkenin ge-
leceği için çok kritik bir dönemeçti, 
halkımız da bu iradeyi onayladı” 
diyen Erdem, sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Liderin gücünü dünyaya 
karşı mücadelesini gerektiği yerde 
hızlı karar alma mekanizmasını gö-
rüyoruz. AK Parti iktidarı 2002’de 
yüzde 34 civarı bir oyla 360’a yakın 
milletvekili çıkarmıştı. Daha sonra-
ki süreçlerde yüzde 42, yüzde 45, 
yüzde 47, yüzde 49’la birçok iktidar 
olduğu seçimler oldu. Ne derdi vardı 
da yüzde 50’yi getirdi?  Çünkü tek 
başına iktidar olmak gibi bir sorunu 
yoktu. Bir kere olaya buradan bak-
mak lazım. Ülkenin geleceği burada. 
Bu ülkede A partisi, B partisi, C par-
tisi diye 30’un üzerinde parti vardı, 
yenileri de çıkıyor. Ama zamanla bu 

ülkede taraflar oluşacak, demokrasi 
kendi kontrolünde bir muhalefeti de 
tutacak. Ama bu kadar dağınıklığı 
da içinde absorbe edecek. Bu bir ge-
çiş süreci. Bizim içimizden de ayrılan 
olacak, diğerlerinden de olacak. Si-
yasetin doğasında var bu. İnsanlara 
maka veriyorsunuz, belli bir çevre 
ediniyor, parti kurmanın doğru ol-
duğunu düşünüyor atılıyor. Kimisi 
siyasi sahneden silinip gidiyor, kimi-
si de zamanı gelince tutunuyor. Ona 
halk karar verir. Ama AK Parti bu 
milletin menfaatine önemli bir şey 
yaptı. Şuan Milliyetçi Hareket Par-
tisi ile kurduğu Cumhur İttifakı’nı 
uyumlu bir şekilde götürüyor. Bu it-
tifaktan o da kazanıyor. O da bizden 
güç alıyor, biz de ondan güç alıyoruz 
birlikte bu milletin beklentilerini ye-
rine getirmeye çalışıyoruz. Ama mu-
halefet cephesinde bu sağlıklı duruş 
yok. Özellikle ana muhalefette. Ya-
bancıların bize karşı olan politikası 
neyse ana muhalefet de çıkıyor aynı 
şeyi söylüyor. Doğu Akdeniz’de, 
dünyaya karşı meselelerde muha-
lefeti bırakmak lazım. Birlikte olmak 
lazım. İçerde de eksikleri konuşalım, 
halk ona karar versin. Şimdi bizim 
içimizden çıkan arkadaşlar da parti 
kurdular, neler olacağını göreceğiz, 
milletimiz her şeyin farkında. Bu zor 
dönemde bile anketlerde Cumhur 
İttifakı’nın kendi gücünü koruduğu-
nu görüyoruz.” 

ZORLU SÜREÇLER ATLATILDI 
Türkiye’nin son dönemlerde 

zorlu süreçlerden geçtiğine vurgu 
yapan Erdem, “AK Parti iktidar-
larını ben 3 döneme ayırıyorum: 
2007’deki Cumhurbaşkanlığı krizi 

ve referandumla halkın cumhur-
başkanını seçmesi. 2011’lerde milli 
geliri 12-13 bin dolarları zorlarken, 
IMF’ye olan borcunu bitiren, 3. Köp-
rü, 3. Havaalanı, gibi önemli proje-
leri açıkladığı, faizlerin yüzde 4’lere 
kadar indiği bir dönemde biranda 
Gezi Olaylarının başlaması. Bu olay-
lardan sonra faizlerin yeniden yüzde 
13-14’lere yükseldiği bir dönem var. 
Bu dönem FETÖ’nün de adımlar 
atmaya başladığı bir dönem. Bu-
nun içinde süregelen 17/25 Aralık 
operasyonları, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde teröre kar-
şı yürütülen hendek savaşları, 15 
Temmuz hain darbe girişimi, eko-
nomiyi batırma adına yapılan müda-
haleler, Türkiye’nin her yerinde pat-
layan bombalar. Ve bu zorlu süreçte 
Türkiye seçimler de atlattı” dedi.  

TÜRKİYE’DE SİSTEM ÇÖKMEDİ
Bu süreçlerin başarıyla atlatıl-

masının ardından pandemi döne-
miyle karşılaşıldığını, bu döneminde 
Türkiye’nin güçlü altyapısıyla başa-
rılı şekilde yürütüldüğünü dile geti-
ren Erdem, şöyle devam etti, “Tam 
bu süreci atlattık, Türkiye sıçrama 
yapacak derken dünyada bir pande-
mi patlak verdi. Bu da büyük sıkıntı. 
Ama Türkiye dünyaya göre çok iyi 
götürüyor. Ekonomik olarak pande-
miden etkilenen birçok kesim var. 
Devlet olarak bu kesimlere destek 
veriyoruz. Diğer yandan baktığımız 
zaman, sanayi üretimimiz artıyor, 
ihracatımız artıyor. Bu da pandemiyi 
diğer ülkelerden daha iyi bir şekilde 
atlatacağımızı gösteriyor. Sistemle-
rimiz çökmedi. 50-60 milyon dolar-
lara gelen milli geliri olan ülkelerin 

sağlık sistemi çöktü. Yerlerde ölü-
ler gördük, hastane koridorlarında 
bekleyen hastalar gördük. Çok şü-
kür ülkemizde hastane kapısından 
dönen olmadı. Sistemde herhangi 
bir sıkıntı olmadı. Sağ görüşlü ar-
kadaşlar bile, Şehir Hastaneleri’ni 
eleştirdi. Bu kadar yatırıma gerek 
var mıydı dediler. Ama bu nasıl bir 
öngörü ki, bu hastaneler sayesin-
de önemli bir altyapı oluşturmuş 
olduk. Hem eski hastaneleri yeni-
ledik hem de yeni konseptlerle Şe-
hir Hastaneleri devreye girdi. Pan-
demi sürecinde böylelikle 10 bine 
yakın yeni yatak devreye alınmış 
oldu. Bu bakımdan umudu kay-
betmeyelim. Ben geleceğimizin 
daha iyi olacağını düşünüyorum. 
Ben dünya üzerinde ortaya çıkan 
pandemileri okudum. Bu pande-
milerin dünyaya olan etkilerini de 
çıkardım. Bu pandeminin de dün-
yayı değiştirecek adımları bera-
berinde getireceğini görüyorum. 
Türkiye bu konuda şanslı bir nok-
tada görünüyor. 3 kıtayla bağımız 
var. Canlı bir potansiyeli var, genç 
bir nüfusu var. İyi bir lideri ve sis-

temi var. Bunların hepsi Türkiye için 
büyük bir şans.”

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ 
11 Mart’ta Türkiye görülen 

ilk koronavirüs vakasının ardın-
dan yüzyüze eğitime ara verildiği-
ni anımsatan Erdem, yeni gelişen 
süreçte yüzyüze eğitime kademeli 
olarak başlanılmasını şöyle değer-
lendirdi, “Pandemi Aralık’ta başladı 
11 Mart’ta da Türkiye’de ilk vaka 
görüldü. Biz 3 ay geciktirerek bu 
döneme girmiş olduk. Bu süreçte 
eğitimde de hızlı bir şekilde kararlar 
alındı. Mart’tan sonra yüzyüze eği-
tim yapılmadı. Türkiye EBA Siste-
miyle TRT üzerinden verdiği eğitim 
ve canlı dersler verdi. Eğitim komis-
yonunda olduğum için dünyadaki 
süreçleri inceledim. Hiçbir ülke bu 
süreçte Türkiye gibi başarılı olama-
dı. Bazı sıkıntılar da görüldü. İnter-
netimizin ulaşmadığı bölgeler de bu 
sayede net görülmüş oldu, bu konu-
da da çalışmalar yapılmaya başlandı. 
Şimdi yeni eğitim döneminde 18 
milyon öğrenciden bahsediyoruz. 
Aileleriyle birlikte her evi konuşmuş 
oluyoruz. Bilim Kurulu’nun tavsiye-
siyle 1. Sınıf ve okul öncesi için ilk 
etapta haftada 2 gün, sonrasında 
ise 5 güne çıkarmak suretiyle bir 
yüzyüze eğitim planlaması yapıldı. 
Bu hafta çok önemli. Eğer sonuçlar 
iyi gelirse, eğitim sürecindeki gidi-
şat artırılabilir. Çünkü bir ülkenin 
geleceği eğitimdedir. Bunun bir de 
ekonomik tarafı var. 40 bin servis-
çi var, 100 bine yakın kantinci var, 
yurtlar var, özel okullar var, özel 
öğretmenler var. Dolayısı ile büyük 

bir ekonomik alandan bahsediyo-
ruz. Bunları da düşünmek gerekiyor. 
Devlet doğru kararlar vermek için 
büyük çaba gösteriyor. Bu anlamda 
eğitim konusunda da doğru adımlar 
atıldığını düşünüyorum. İnşallah bu 
haftaki verilerle yüzyüze eğitim sa-
yılarını artıracak yolumuza devam 
edeceğiz.” 

ÖNCELİKLİ KONU: SU
Erdem, Konya yatırımlarını da 

değerlendirdi. Pandemi döneminde 
tüm dünyanın kilitlendiğini ancak 
Türkiye’nin bu dönemde de yatı-
rımlarını sürdürdüğünü belirten 
Erdem, “Bu dönemde Türkiye yerli 
otomobilin temelini attı. Kaç tane 
otoyol yatırımının açılışını yaptı. 
Ülkemiz bu noktada çok farklı bir 
duruş sergiliyor. Konya her zaman 
Ankara’ya karşı siyasi birlikteliği ve 
gücü noktasında büyük etki oluş-
turmuş bir il. Genel Başkan yar-
dımcısıyla, vekilleriyle, Büyükşehir 
Belediye Başkanıyla, İlçe Belediye 
Başkanlarıyla, teşkilatlarıyla uyumlu 
bir çalışma var. Bunun da bereketini 
görüyoruz. Bu yıl temelini cumhur-
başkanımızın gelip atacağı metro 
projesi Türkiye’nin en büyük yatı-
rımlarından biri. 1.2 milyar dolarlara 
ulaşabilecek bir yatırım ve arkasın-
dan ilaveten banliyö yatırımı var. 
Önemli yatırım bunlar. Gar belli bir 
noktaya geldi onu açacağız. Lojistik 
Merkez, il bağlantı yolları, Çevreyolu 
çalışmaları sürüyor. Bu zor dönem-
de ilçelerde de önemli yatırımlar sü-
rüyor. Bunun dışında, bu bölge için 
bundan sonra takip edeceğimiz en 
önemli proje, dış havzalardan yeni 
bir su getirmek olmalıdır. Bir taraf-
tan Mavi Tünel projesi kapsamında-
ki 3 barajda, kanallarda çalışmalar 
yürüyor. Bizim şuanda birlik içeri-
sinde Konya’ya yeni bir su getirme 
gayretinde olmalıyız. Bununla ilgili 
şuanda Kızılırmak’tan su getirme 
projesi var. Arkadaşlarla o projeyi 
takip ediyoruz. Diğer kaynaklarla da 
ilgili çalışmalar sürüyor. Artık Türki-
ye’nin geldiği nokta itibariyle bu tür 
işlerin maliyetlerine çok bakmamak 
gerekiyor. Pandemi dünyaya büyük 
bir ders verdi, gıda güvenliğini ön 
plana çıkardı. Sadece sağlıklı ürünler 
anlamında değil gıdada kendine ye-
tebilirlik oldukça önemli hale geldi. 
Pandemiyle birlikte ülkeler sınırları-
nı kapattı, dışarıdan bir şey alamadı, 
satamadı. Bu anlamda Türkiye’nin 
kendi kendine yetecek gücü var. 
Bu bakımdan bir tahıl ambarı olan 
Konya Ovası’nın öne çıkarılması ge-
rekiyor. Daha bilimsel sulama tek-
nikleriyle donatılması gerekiyor. Bu 
anlamda arkadaşlarla öncelikle su 
konusunu takip edeceğiz” şeklinde 
konuştu.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Milletvekili Orhan Erdem, Konya Metro, Lojistik Merkez, Konya Yeni Gar, Konya Dış Çevreyolu gibi önemli projelerin kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Milletvekili Erdem, Konya için suyun önemli olduğuna vurgu yaparak, yeni bir dış havzadan su getirilmesi için çalıştıklarının bilgisini verdi. 

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Yenigün’e özel açıklamalarda bulundu. 
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‘Öğretmen yoksullaştı,
ücret artırımı istiyor!’

Türk Eğitim-Sen Konya 2 
Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, 
bazı sınıflarda yüzyüze eğitim ve 
öğretimin başlamasının ardın-
dan gündeme dair açıklamalarda 
bulundu. Eğitim-öğretimin ka-
demeli olarak başlamasıyla tedir-
ginliğin de beraberinde geldiğini 
dile getiren Doğrul, bu durumun 
hem sağlıkla ilgili hem de öğret-
menlerin maddi haklarıyla ilgili 
tartışmaları beraberinde getirdiği-
ni söyledi. Konuyla ilgili detayları 
paylaşan Doğrul, “Filyasyon-ka-
rantina” bulaş zincirinde bulunan 
kişilerin denetiminde görevlen-
dirilen öğretmenlerin durumu 
da bu tartışmaların önemli bir 
kısmını teşkil etmektedir. Gerek 
devlet ve gerekse özel sektörde 
çalışan kişilere görevleri olmayan 
bir iş buyurduğunuz zaman kişi 
doğal olarak bu benim görevim 
değil diyerek itiraz eder. Böyle 
işleri yapmak için iki yöntem var-
dır. Birincisi teşvik edici bir takım 
cazip şartlar sunmak ikincisi ise 
gönüllüğü esas almaktır. Bu ko-
nuda adım atılması ve baskıcı bir 
anlayışla kişileri çalıştırma yoluna 
gidilmemesi beklentimizdir” dedi.

ÖĞRETMENLER ÜCRET 
ARTIRIMI İSTİYOR

Öğretmenlerin her zaman gö-
reve hazır olduğuna vurgu yapan 
Doğrul, “Ancak ek ders verilecek 
mi verilmeyecek mi gibi anlamsız 
tartışmaları doğru bulmuyoruz. 
Her şeyden önce öğretmenlerimiz 
geçim sıkıntısı çekmektedir. Aldı-
ğı maaş özellikle büyük Şehirde 
kirada yaşıyorsa kesinlikle yeterli 
değildir ve diğer sektörlerle kar-
şılaştırılınca düşük kalmaktadır. 
Bugün ikisi de dört yıllık lisans 
mezunu olan, yeni göreve başla-
yan bir öğretmen 4210 lira maaş 
alırken yeni göreve başlayan bir 
polis 5950 lira alıyor. Amacımız 
polislerimizin aldığı ücreti sorgu-
lamak değildir. Öğretmenin de 
insanca yaşayacak bir ücret alma-
sını sağlamaktır” diye konuştu.

ÖĞRETMEN YOKSULLUK 
SINIRI ALTINDA

Türk-İş’in Mayıs 2020 araş-
tırmasına göre yoksulluk sınırı-
nın 7942 lira olarak belirlediğini 

hatırlatan Doğrul, bir memurun 
yoksulluk sınırı altında ücret al-
masının orta direk diye tabir edi-
len kesimin yok olduğu anlamına 
geldiğini söyledi. “Kaldı ki kişi 
başı milli gelirin 9.500-10.000 
dolar aralığında olarak dillendiril-
diği bir ülkede ortalama kişi başı 
gelirin TL cinsinde 90.000 lira 
olarak telaffuz edildiği halde öğ-
retmenin bu rakamın neredeyse 
yarısına tekabül eden bir ücret al-
ması durumu daha açık bir şekil-
de göstermektedir” diyen Doğrul, 
sözlerine şöyle devam etti, “Şimdi 
öğretmenlerimizin durumunu ve 
yoksulluk sınırını lütfen karşılaş-
tıralım. Ayda 4210 lira alan bir 
öğretmenin neredeyse yoksulluk 
sınırının yarısına açlık sınırının 
ise yalnız 1700 lira üzerinde bir 
ücretle çalıştığına bakarsanız ge-
çim sıkıntısı yaşayan öğretmen 
camiasının en azından önemli bir 
kesimi için ek ders almanın can 
simidi olduğunu kolaylıkla söyle-
yebiliriz. Doğalgaz, elektrik, su, 
telefon, internet, kira gibi gider-
leri hesapladığımızda öğretmenin 
elinde kalan para açlık sınırının 
altında kaldığı açıkça görülür. 
Yine Türk-iş Mayıs ayı verilerine 
göre açlık sınırı 2416 liradır. Yu-
karıdaki giderleri çıkardığımızda 
öğretmenin kredi borcu, giyim, 
seyahat ve başka hiçbir harcaması 
olmasa dahi açlığa mahkum gö-
rünüyor. O halde geleceğimizin 
teminatı olan yavrularımızı ema-
net ettiğimiz öğretmenleri açlığa 
mahkum etmeye gönlünüz razı 
mıdır? Eğer razıysa size önerimiz 
her zaman öğretmenlerimizin ya-
nındayız, eli öpülesi öğretmenler 
gibi ağdalı sözler etmeyin. Sonra 
öğretmenler bunu size hatırlatır. 
Yok gönlünüz razı değilse arka-
daş ben hazırım. Dersimi vermek 
istiyorum, ders vermekten kaç-
mıyorum diyen hiçbir öğretmeni-
mizin ek dersini kesmemelisiniz. 
Sonuç olarak; yoksulluk sınırının 
çok altında açlık sınırına yakın bir 
ücretle hayatlarını idame ettiren 
öğretmenlerimizin ders verilme-
diği için sınıfa girmediğini bahane 
ederek ek derslerini kesmek asla 
kabul edilemez.” n HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilko-
kul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Veliler çocuklarını titizlikle okula götürdü

Yüzyüze eğitime
tedbirlerle başlandı

Okullarda yüz yüze eğitim birin-
ci sınıflar için dün itibariyle başladı. 
Konya’daki okullara aileleriyle gelen 
öğrencileri, öğretmenler bahçe ka-
pısında karşıladı. Maske kontrolü ve 
ateş ölçümü yapıldı. Veliler okul bi-
nalarına ve bahçeye alınmadı. Okul 
bahçesinde öğretmen ve arkadaşla-
rıyla bir araya gelen öğrenciler, İstik-
lal Marşı’nın okunmasının ardından 
seyreltilmiş sınıflarına girdi.

Öğrenci velisi Enise Bülbül, oğlu 
birinci sınıfa başladığı için heyecanlı 
olduğunu dile getirdi. Oğlunu ka-
pıdan bıraktığını, içeri alınmadığını 
ifade eden Bülbül, “Koronavirüsten 
dolayı tedirginlik vardı. Ancak sınıf-
lar ikiye bölünmüş,  bahçe dezen-
fekte edilmiş. Hiçbir tedirginliğimiz 
kalmadı. Oğluma da gerekli uyarıları 
yaptım. Maskesini çıkarmayacak, 
arkadaşlarıyla sarılmayacak, temas-
ta bulunmayacak.” diye konuştu.

Oğlu ile okul bahçe kapısında 
ayrılan Sevda Arıkan da “Bu pan-
demi süreci öğretmenler ve bizler 
için zor olacak. Öğrencilerin okula 
alışması zor olacak. İdareci ve öğret-
menler gerekli tedbirleri aldılar ama 
çocuklar ne kadar dikkat eder bile-
miyorum. Oğlumuza gerekli bilgileri 
verdik.” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler öğretmenleriyle sı-

nıflarına girerken ayrılmak isteme-
yen bir kız öğrenci, okul bahçesinin 
demir kapılarından annesine sarıla-
rak bir süre ağladı. Bunu gören okul 
müdürü, veliye öğrenciyi eve götür-
mesini tavsiye etti. Bunun üzerine 
veli de çocuğunu evine götürdü.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ ÖZLEMİŞTİK’
Karaman’da da okul öncesi eği-

tim kurumlarında ve ilkokul birin-
ci sınıflarda uyum eğitimi başladı. 
Okul bahçesinde öğretmen ve arka-
daşlarıyla bir araya gelen öğrenciler, 

okul yöneticilerinin yaptığı bilgilen-
dirmeden sonra seyreltilmiş sınıfla-
rına girdi. 

Karaman Cumhuriyet Nihat As-
lan İlkokulu’nda da uyum eğitimi 
heyecanı vardı. İlk zil çalmadan önce 
öğrencilere bir konuşma yapan Okul 
Müdürü Özcan Üstün, öğrencilerini 
çok özlediğini söyledi. Koronavirüs 
nedeniyle zor bir süreçten geçtikleri-
ni ifade eden Üstün, “Bu yüzden öğ-
renci velilerimiz okul bahçesine alın-
madı. Hepimizin uyması gereken 

kurallar var. Temizliğimize dikkat 
edeceğiz. Teneffüslerde ve sınıflarda 
sosyal mesafe kurallarına uyacağız. 
Okulumuzda her türlü önlem alındı. 
Ben herkesi kurallara uymaya da-
vet ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi. 
Daha sonra öğrenciler öğretmenleri 
eşliğinde sosyal mesafe kurallarına 
uyarak, sınıflarına alındı. Sınıflarda 
İstiklal marşı okunduktan sonra ilk 
ders başladı.

ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ 
HEDİYELER VERİLDİ

Aksaray’da da aileler, çocuklarını 
okullara getirdi. Koronavirüs tedbir-
leri kapsamında öğrenciler okula alı-
nırken, aileler okul dışında bekledi. 
Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına 
göre sınıflara yerleştirildi. Cumhuri-
yet İlkokulu’nda düzenlenen progra-
ma, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu 
da katıldı. Çocuklarla bir süre sohbet 
eden Aydoğdu, hediyeler verdi. Vali 
Aydoğdu, gazetecilere yattığı açıkla-
mada, “Pandemi sürecinden sonra 
okulların açıldığı ilk gün, öğrencile-
rimiz kadar heyecanlıyız. Eğitim ne 
kadar uzaktan olursa olsun yüz yüze 
eğitimin yerini tutmaz. Yeni eğitim 
öğretim yılını açıyoruz. Çok heye-
canlıyız, yavrularımıza hayırlar geti-
rir inşallah.” dedi.
n AA

Özel okul ücretine iade talebi kısmen kabul edildi
Kayseri İl Tüketici Hakem 

Heyeti, geçen eğitim öğretim 
döneminde yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) sürecindeki özel okul 
ücretinin iadesini isteyen bir veli-
nin talebini kısmen kabul ederek, 
pandemi sürecinde okula gidilme-
yen süreye karşılık gelen 7 bin 579 
lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine 
karar verdi.

Kayseri’de yaşayan bir vatan-
daş, çocuğunun eğitim gördüğü 
özel okula geçen eğitim öğretim 
döneminde ödediği ücretin 15 
Mart 2020 tarihinden sonraki gün-
ler için tarafına iade edilmesini is-
tedi.

Özel okul tarafından talebi 
reddedilen öğrenci velisi, bunun 
üzerine 18 Mayıs’ta Kayseri Tü-
ketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. 
Şikayet edilen özel okul ise sa-
vunmasında, fiziksel eğitime ara 
verilmesinin ardından okulların 
tatil edilmediğini, uzaktan eğitime 
devam edildiğini ve uzaktan eğiti-
min de telafi eğitiminin bir parçası 
olduğunu belirtti.

Harcama yapılmayan yemek, 
doğal gaz, elektrik, su gibi gider-
lerin gelecek yıl alınacak kayıt üc-
retlerinden mahsup edileceği ifade 
edilen savunmada, velinin şikaye-
tinin reddedilmesi istendi. Heyet, 
incelemeleri sonucunda 9 Eylül’de, 
9 bin liranın ödenmesini isteyen 
öğrenci velisinin talebini kısmen 
kabul ederek, okula gidilmeyen 
süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 
20 kuruşun tüketiciye iadesine ka-
rar verdi.

Hakem Heyetinin gerekçeli 
kararında, şu ifadeler yer aldı: “As-
gari şartları bulunduran şikayet ko-
nusu sözleşmede, tüketicinin belir-
li miktar ödemeyi yapacağı, şikayet 
edilen özel eğitim kurumunun 
ise usulüne uygun eğitim yerinde 
(okulda) tüketicinin belirttiği öğ-
renciye (yüz yüze) eğitim vereceği 
ifade edilmiştir. Sözleşme içerisin-
de, doğa olayları, salgın hastalık, 
‘mücbir sebep’ gibi ifa imkansızlığı 
durumunda tarafların yükümlü-
lükleri konusunda bir madde bu-
lunmamaktadır. Bu nedenle genel 

hükümler çerçevesinde bir karar 
verilmesi gerekmektedir.”

Borçlar Kanunundaki hüküm-
lere ve Yargıtay 6. Hukuk Daire-
sinin verdiği karara değinilen ge-
rekçede, şunlar kaydedildi: “Özel 
eğitim kurumunun savunmasında 
belirttiği uzaktan eğitim yapılması, 
şikayet konusu sözleşmede özel 
eğitim kurumunun edimi olarak 
belirtilmemiştir. Yapılan uzaktan 
eğitim işlemi, başka bir sözleşme-

nin konusu olup, şikayet konusu 
sözleşmedeki edim olarak kabul 
edilemez. Ayrıca sözleşmenin ta-
rafı olan tüketiciye uzaktan eğitim 
için gerekli araç ve gereçler sağlan-
mamış olup, bu haliyle birebir eği-
tim ile uzaktan eğitimin aynı verimi 
ve karşılığı sağlayacağı konusunda 
netlik bulunmamaktadır. Taraflar 
arasındaki sözleşmede olağanüstü 
durumlarda sözleşmenin uyarlan-
ması konusunda bir hüküm bu-

lunmamaktadır. Kovid-19 hasta-
lığı nedeniyle ülkemiz genelinde 
oluşan pandemi nedeniyle örgün 
eğitim 16.03.2020-19.06.2020 
tarihleri arasında yapılamamıştır. 
Bu nedenle 5580 sayılı Özel Eğitim 
Kurumları Kanunu ve ilgili yönet-
melik gereğince tüketicinin örgün 
eğitim almadığı döneme ait ücre-
tinin iadesi gerekmektedir. Yuka-
rıda belirtilen nedenlerden dolayı 
tüketicinin talebinin kısmen kabul 
edilerek okula gidilmeyen süreye 
tekabül eden 7.579,20 lira bedelin 
tüketiciye iadesi gerekmiştir.”

‘SÖZLEŞMENİN ESAS UNSURU
 YÜZ YÜZE EĞİTİMDİR’

Tüketiciler Birliği İl İstişare 
toplantıları kapsamında Konya’da 
bulunan Tüketiciler Birliği Ge-
nel Başkanı Mahmut Şahin, “özel 
okullara verilen ücretlerin ne ola-
cağı” tartışmasının uzun zaman-
dır yaşandığını hatırlattı. Kayseri İl 
Hakem Heyeti’nden çıkan kararın 
“ilk” olduğunu ifade eden Şahin, 
şunları söyledi: “Bu karar üç aylık 
okula gidilmeyen döneme ait eği-

tim parasının iadesidir. Yemek ve 
servis parası zaten hizmet alınma-
dığı için ödenmesi lazım. Konuyla 
alakalı çok tartışmalar yaşandı fa-
kat uzaktan eğitim ile yüz yüze eği-
tim bir değildir. Zaten özel okullarla 
yapılan sözleşmede esas unsur yüz 
yüze eğitimdir. Eğer yüz yüze eği-
tim yapılmamışsa bu durum uzak-
tan eğitimle telafi edilemez. Şu an 
için sebepsiz zenginleşmeye kadar 
gidebilen bir durum söz konusu. 
Okul açılmadı, elektrik yanmadı, 
hiçbir şekilde masraf edilmedi ve 
sonuçta haksız bir kazanç temin 
edilmiş oldu. O eğitim verilmediği 
için, o paranın iadesi gerekiyordu 
ve Kayseri İl Tüketici Hakem He-
yeti tarafından iade kararı çıktı.”

Okul ücretlerinin kurumdan 
kuruma değiştiğine işaret eden 
Şahin, “Tüketiciler, özel okul üc-
retleri birbirinden farklı olduğu için 
10 bin 390 liraya kadar hakem he-
yetlerine, 10 bin 390 liradan sonra 
ise Tüketici mahkemelerine gidip 
bu bedelin iadesini isteyebilirler.” 
dedi. n AA
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Kaçak avlanan 12 kişiye
30 bin 667 lira ceza!

Karaman Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Şube Müdürlüğü ta-
rafından kaçak av yaparken yaka-
lanan 12 kişiye toplam 30 bin 667 
lira para cezası kesildiği bildirildi. 
Müdürlükten yapılan açıklama-
da, 19-20 Eylül tarihleri arasında 
Karaman merkezde ve Sarıveliler 
ilçesinde denetim yapıldığı be-
lirtildi. Denetimlerin il genelinde 
devam ettiği ifade edilen açıkla-
mada, şunlar kaydedildi: “Yapılan 
av koruma ve kontrol faaliyetle-
rinde Sarıveliler İlçesinde aracın 
farı ve projektör ile yaban tavşa-
nı vuran veya vurmaya teşebbüs 

eden 5 kişiye 16 bin 119 lira idari 
para cezası, 956 lira tazminat uy-
gulanmış ve 1 adet otomobil, 1 
adet motosiklet ve 1 adet yarı oto-
matik av tüfeğine el konulmuş-
tur. Karaman merkez ilçesinde 
yapılan kontrollerde ise 7 kişiye 
usulsüz avlanmadan dolayı 10 bin 
557 lira idari para cezası, 3 bin 
35 lira tazminat uygulanmış ve 1 
adet yarı otomatik av tüfeğine ve 
4 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaza 
el konulmuştur. Toplam olarak 26 
bin 676 lira idari para cezası ve 3 
bin 991 lira tazminat cezası uygu-
lanmıştır.” n AA

Belde statüsündeyken Kıreli Mahallesi’nde iki dönem belediye başkanlığı yapan Ali Mermer, 
yakalandığı korona virüs hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Eski belde başkanı
Covid-19’a yenik düştü

Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Ma-
hallesi’nin, yerleşim yeri belde sta-
tüsünde bulunduğu dönemde, iki 
dönem belde belediye başkanlığı gö-
revinde bulunan başkomiser emek-
lisi Ali Mermer yakalandığı korona 
virüs (Covid-19) hastalığı sebebiyle 
tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Beyşehir Devlet Hastanesi’nde 
yoğun bakım ünitesinde tedavi gö-
ren Ali Mermer, 3 gün önce kişisel 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda yeni tip korona virüse 
yakalandığını, “Sevgili dostlarım, 
arkadaşlarım, değerli akrabalarım, 
sevgili Kıreli, 29 Ağustos 2020 ta-
rihinde evime gelen halk sağlığı 
ekiplerinin almış oldukları numune 
sonucunda virüsün pozitif olduğu 
anlaşılmış olmakla beraber karan-

tina sürecim çok rahat geçti. An-
cak, süreçte kendi hatamdan dolayı 
üşüttüm. Onunla ilgili tedavi görü-

yorum. Arkadaşlarıma ve dostlara 
sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsı-
nız” cümleleriyle duyurmuştu.

Hüyük Belediye Başkanı Meh-
met Çiğdem de, eski belde belediye 
başkanı Ali Mermer’in vefatı nede-
niyle yayımladığı taziye mesajında, 
“2004-2014 yılları arasında birlikte 
çalıştığımız Kıreli Belediye Başkanı, 
kıymetli abicim Ali Mermer Hakk’ın 
rahmetine kavuşmuştur. Merhuma, 
Yüce Yaradan’dan rahmet diler, ya-
kınlarına ve ailesine baş sağlığı dile-
rim. Mekanı cennet olsun” ifadeleri-
ni kullandı.

Emniyet Teşkilatı’nda emekli 
olmadan önce en son görev yaptığı 
yer Ankara Trafik Denetleme Şubesi 
olan Başkomiser emeklisi, eski bel-
de belediye başkanı Ali Mermer’in 
memleketi olan Hüyük’ün Kıreli 
Mahallesi’nde yarın toprağa veril-
mesi bekleniyor. n İHA

Niğde’nin Bor ilçesindeki 5.1 
büyüklüğündeki deprem Konya’nın 
bazı ilçeleriyle Aksaray’da da his-
sedildi. Depremin ardından sosyal 
medya hesabından açıklama yapan 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, “Niğde’nin 
Bor ilçesinde meydana gelen dep-
rem şehrimizin de bazı ilçelerinde 
hissedildi. Niğde başta olmak üzere 
tüm şehirlerde depremi hisseden 
hemşehrilerimize geçmiş olsun di-
leklerimi iletiyorum. Rabbim mil-
letimizi ve ülkemizi korusun inşal-
lah” mesajı yayımladı. 

Deprem sonrası yaptığı açık-
lamayla geçmiş olsun dileklerini 
sunan Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı da, “Niğde’nin 
Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 
büyüklüğündeki deprem dolayı-

sıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. Allah 
ülkemizi ve milletimizi her türlü 
afetten muhafaza etsin” dedi.

Depremin ardından sosyal 
medya hesabından açıklama yapan 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca da, “Niğde/Bor merkezli dep-
remden etkilenen tüm vatandaşla-
rımıza geçmiş olsun dileklerimi ile-
tiyorum. Allah beterinden korusun, 
milletimizi her türlü bela ve musi-

betten muhafaza eylesin” ifadeleri-
ni kullandı. 

Depremi hisseden vatandaşlar 
korkuyla evlerinden dışarı çıkarken, 
şu ana kadar Aksaray’da herhangi 
bir olumsuzluk yaşanmadı. Dep-
reme Aksaray Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde yaka-
lanan vatandaşlar ve hasta yakın-
larının da hastane önüne çıktıkları 
görüldü. Deprem sonrası emniyet, 
sağlık, İl Acil Afet Durum (AFAD) 
Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İt-
faiye Müdürlüğü ve Ulusal Medikal 
Kurtarma (UMKE) ekipleri de tam 
kadro hazır hale getirildi. Polis ekip-
leri de sokaklarda devriye attı. Ak-
saray’da şu ana kadar kayda giren 
herhangi bir olumsuzluk olmadığı 
belirtildi.
n HABER MERKEZİ / İHA

Niğde’deki deprem Konya ve Aksaray’da da hissedildi

CHP içinde görünenden, sanılan-
dan çok daha büyük bir tartışma ya-
şanıyor. Eli kulağında bir aya kalmaz, 
ortalık fena halde karışır. Öyle böyle 
değil! Bir büyük meydan muharebesini 
aratmayacak türden. Hele Bıden’ın açık-
lamalarının kamuoyuna yansımasından 
sonra CHP iyice mercek altına yatırılınca 
öteden beri içten içe kaynayan kazanın 
derinliği ifşa oldu.Kurulduğu günden 
bugüne kadar   halkla kavgalı olan bir 
partinin “MANDA” zihniyeti de en va-
satından anlaşılmaya başlamıştır.CHP’li 
yurtseverlerin tasfiye sürecide adım 
adım ilerlemektedir.Partilerinin elleri al-
tından kayıp gitmesini kaygı ve üzüntü 
izlerken şu kanaatte yaygınlaşmıştır.  

 “Kemal Bey’in CHP’si artık Türkiye 
için bir milli güvenlik sorunu haline gel-
miştir”!   

Yani kılıçlar çekilmiş açıktan müca-
dele başlamıştır.  

Birde şu iddia dillendirilmekte CHP 
çevresinde.  

“Kemal Kılıçtaroğlu genel başkan-
lıktan istifa edecek” Kendisi istemese 
bile aile baskısı ile istifa etmesi sağla-
nacak.İddialara göre sağlık durumu 
mevcudu götürmeye yetmiyormuş.
Söylenene göre günlük 12 hatta 18 e 
kadar çıkıyormuş kullandığı ilaç sayısı.  

Bu durum bana,merhum Bülent 
Ecevitin’in hastalanıp hastaneye yatıp 
sonrasında durumunun iyice kötüleş-
mesi ve Rahşan hanımın hastaneden 
apar topar kaçırmasını hatırlattı.  

Daha öncesinde John Hopkins 
Üniversitesi’ne bağlı bir Enstitü de zaten 
bir rapor hazırlamıştı. “CHP’den istifa 
etmeye ikna edilecek Deniz Baykal’la, 
Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. 
CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal 
demokrat parti olarak ortaya çıkacak.” 
diyordu.  

Acaba üst akıl Sayın Kılıçtaroğ-

lu’nun görevi buraya kadar mı dedi de 
CHP içinde hareketlilik başladı?  

Peki “CHP’yi kapatalım müze yapa-
lım” diyen Oğuz Kaan Salıcı’ya nasıl bir 
CHP emanet edilecek?  

10 Aralık Hareketi’nin önde gelen 
ismi, CHP’nin teşkilatlanmadan sorum-
lu ismi Oğuz Kaan Salıcı’nın, İstanbul’da 
bir toplantı yapıp “Genel Başkan bir 
süre sonra görevi bırakacak. Arkadaşlar 
bu yüzden partiye sahip olalım, görev 
bizi bekliyor” diye konuşması Kılıçta-
roğlu hakkındaki bu iddiaların doğrulu-
ğundan olabilir mi?  

10 Aralık Hareketi malum, Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun vazgeçemediği bir 
isim olan Burhan Şenatalar, eski DİSK 
Genel Başkanı ve CHP milletvekili Sü-
leyman Çelebi, Prof. Dr. Fuat Keyman, 
CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Ka-
boğlu, Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan 
Salıcı, eski Başbakan yardımcısı SHP 
Genel Başkanı Erdal İnönü’nün Ekono-
mi Danışmanlığını yapan ve son olarak 
HDP’den milletvekili olan Erol Katır-
cıoğlu, Altan Öymen ve yandan destek 
veren Erdoğan Toprak gibi isimlerin 
öncülüğünde 10 aralık 2005’te kurulan, 
asıl amacı CHP’nin kapatılması olan bir 
sol-sosyalist hareket.   

Bu Oğuz Kaan Salıcı’nın CHP için-
de bir geçmişi yok.Kendisi gibi geçmişi 
olmayan bir başka kişi olan Canan Kaf-
tancıoğlu’nu genel merkezin adayına 
rağmen İstanbul İl Başkanı seçtirmişti.
Şimdi aynı Kaftancıoğlu CHP’nin kır-
mızı çizgimiz dediği “ATATÜRK ismi 
bana militarizmi çağrıştırıyor” diye 
“Mustafa Kemal diyeceğim” diye adeta 
klasik CHP’ye meydan okuyor.Dahası 
“odasından Atatürk portresini indiren 
milletvekili” diye partiden ihraç edilen 
Aylin Nazlıaka’yı yeniden partiye aldırıp 
kadın kolları genel başkanı seçtirmeyi 
tabiri caizse “kanırta kanırta” seçtiriyor.  

Bu ekibin ilk hedefi Ata-
türk’ün gölgesinden dahası 
“ATATÜRK kambur”udan 
kurtulmak. Canan Kaftan-
cıoğlu Atatürk tartışmasını 
sehven değil, bile isteye bir 
program çerçevesinde söy-
lemiştir.  

Daha öncede belirtmiş-
tim Canan Kaftancıoğlu’nun 
İstanbul il Başkanlığında tu-
tulmasının ana gayesi HDP 
ve marjinal sol örgütlerle irtibatın ,işbir-
liğinin sağlanması içindir diye.Böylelikle 
CHP nin bir türlü söyleyemediği HDP/
PKK  ile işbirliğini açıktan söyleyebilen 
bir ekibin önü açılmaktadır.İleride de 
HDP/PKK ile birleşmek.   

Bu hareketin hazırladığı anayasa 
teklifinde Türk yerine “yurttaşlık” denil-
mesi, “Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı” 
ifadesinin tekliflerinde yer alması, bazı 
muğlak ifadeler kullanılarak federatif 
yapının savunulması gibi ilkeler mev-
cut. Bilinmez ama bir gerçek var ki 
CHP içinde Kılıçdaroğlu’nu bile aşan, 
artık HDP’siz bir CHP’nin olmayaca-
ğının önünü açarak cumhuriyetin ilk 
partisinin DNA’sıyla oynayan bir yapı 
özellikle bu seçim sonuçlarından sonra 
hâkimiyeti ele almış durumda.Bu arada 
İYİ partinin ve Meral hanımın bu kon-
jonktüre ikna edildiği HDP ile birlikteliğe 
sıklıkla söylenenlerden.  

  Canan Kaftancıoğlu, “Atatürk de-
mek içimden gelmiyor.

Gazi Mustafa Kemal demek is-
tiyorum” diyerek yaptığı ani çıkışla, 
CHP-HDP AŞKININ TAHKİMATINI DA 
ortaya çıkarmış oldu. 10 ARALIKÇILA-
RIN CHP’YE HAKİM OLMASIYLA, BİR 
TARAFTAN ATATÜRKÇÜLERİ TASFİ-

YE EDİŞLERİ, KABOĞ-
LU’NUN HDP’YE GÖZ 
KIRPAN YENİ ANAYA-
SA TASLAĞI FAY HAT-
LARINI TETİKLEMİŞ 
GÖRÜNÜYOR.....  

“Tek amacı İsrail’in 
çıkarlarını ABD’de koru-
mak olan AIPAC’a bağlı 
düşünce kuruluşu Was-
hington Enstitüsü bir ra-
por hazırlıyor. O raporda 

‘YENİ CHP’ başlığında daha dindar, 
daha liberal bir ana muhalefet parti altın 
tepside görücüye çıkıyor. Sunumdaki 
‘YENİ CHP’ için dikkat çekici yorumlar 
göze çarpıyor. ‘Eski Kemalistlerin ida-
resi altındaki gelişimini durdurmuş ve 
donmuş eski CHP Batı karşıtı olmuş-
tur. Aynı zamanda katı laikçi-milliyetçi 
modernleşmeyi, demokratikleşme ve 
halkın iradesine tercih etmiştir. Yeni Ke-
malist anlayışla yola çıkan YENİ CHP, 
FOSİLLEŞMİŞ bir siyasal yapıyı dina-
mik bir sosyal demokrat hareket haline 
dönüştürmeye başlamıştır.’ deniyor”.  

Bu arada ;Oğuz Kaan Salıcı, ABD ve 
AB büyükelçileriyle inanılmaz ilişkileri 
olan bir siyasetçidir!  

Kılıçtaroğlu her şeye rağmen Cum-
hurbaşkanlığı için Abdullah Gülden asla 
vazgeçmeyecek veya vazgeçemeye-
cektir.  

Peki Abdullah gül ısrarı nedendir? 
Diye sorulunca;  

1- Bir olay aktarılıyor geçmişten.   
1996 Haziran’ı. Refahyol koalisyo-

nu var. Abdullah Gül Devlet Bakanı ve 
Hükûmet Sözcüsü, Hak-İş Federasyo-
nu eski Genel Başkanı Necati Çelik de 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’dır. 
Çelik, SSK Genel Müdürü Kemal Kılıç-

daroğlu’nu görevden almak üzeredir. 
Ama tuhaf biçimde Abdullah Gül dev-
reye girer ve Kemal Bey’in görevden 
alınmamasını ister Çelik’ten. Rahmetli 

Necati Çelik bir süre dayanır ama 5-6 ay 
sonra görevden alır Kılıçdaroğlu’nu.   

2-CHP çevrelerinin iddiası o ki “Ke-
mal bey aldığı direktifleri harfiyen yerine 
getirecektir” diyorlar.”Kim önüne çıkar-
sa yıkıp geçecektir” deniyor. Bu güne 
kadar yapılanlara şöyle bir baktığımızda:

-Önce Deniz Baykal’a yakın isimleri, 
ardından ulusalcıları, sonra FETÖ-CHP 
ilişkisini faş eden CHP’lileri partiden 
uzaklaştırdı. Son bir görevi daha kaldı, 
o da Atatürkçülerin tasfiyesi. Bunu da 
başarırsa Abdullah Gül’ün çatı adaylığı 
önünde bir engel kalmayacak.   

-CHP hızla eriyor, üyeler ardı ardına 
istifa ediyor. Bir anket yapılsa CHP’nin 
yüzde 13’e düştüğünü herkes görür.   

-Canan Kaftancıoğlu’nun il başkanı 
olarak kaldığı bir CHP günün sonunda 
yüzde 3 oyu bile zor alır.   

-Canan Kaftancıoğlu partide birçok 
ismin ihracını sağlayacak.   

-Mansur Yavaş CHP’den istifa ede-
bilir.   

Bunlar CHP çevresinde olup biten 
iddialar ve konuşulanlar.  

Sanırım bu yeni CHP; Küresel ser-
maye ve FETÖ’nün başkan adayı olan 
Biden’in işaret ettiği CHP. Ne acıdır ki 
İstanbul politbüro FETÖ’nün başara-
madığını başarmaya azmetmiş.  “ideal 
politik çizgisi”nin arkasında Soros’lar, 
Rand Corparation’lar, Britanya’nın 
majesteleri, Joe Biden’lar ve bilumum 
Küreselci Çete 

Mesele Erdoğan’ı devirmek değil, 
Türkiye’yi durdurmak. Kaderin cilvesine 
bakın ki düne kadar Erdoğan’ı devirmek 
için çırpınan Atatürkçü CHP’liler bugün 
onunla aynı çizgide omuz omuza mü-
cadele noktasına geldi.Aslında erdoğanı 

devirmekten çok Türkiyenin önlenemez 
yükselişini durdurmak bu küreselcilerin 
hedefi.Tarih boyunca hep böyle olmuş.
Abdülhamit’ide,Menderesi de ,hatta 
Demireli,Özalı,Erbakanı ….Tehlike gör-
meleri ülkesi için iyi şeyler yapmasıdır.  

Bakın Demirel’in şu sözleri hepimizi 
uyanık olmaya sevk etmelidir. Diyor ki; 
-“Ben ne zaman Sovyetlerle ağır sanayi 
hamlesine girsem ihtilalle uzaklaştırıl-
dım.”   

Meşhur Dış işleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlıyangile soruyorlar;  

-Türkiye’nin büyümesine ne kadar 
izin verirler?   

-Çağlayangil cevap veriyor; ” YU-
NANİSTAN’I EZMEYECEK ,İSRAİL’E 
TEHDİT OLMAYACAK KADAR”  

2000 yıllık tarihimizde bizi meydan-
da yenemeyenler her zaman içimize 
birkaç “TRUVA  ATI “sokup öyle par-
çalamışlar.   

Acaba içimizdeki Truva Atı yeni 
CHP ve içerideki iktidara yeşillenen 
dostları mı?  

Acaba CHP’ye yamanmaya çalışan 
diğer dostlar Türkiye’ye yapılan bu da-
yatmayı göremiyor mu? Yoksa bile is-
teye durdurulmaya çalışılmasına çanak 
mı tutuyorlar?   

2010’da Baykal’ı devirmişler. 2018 
yılında Kaftancıoğlu’nu il başkanı yap-
mışlar. 2020’de Yeni CHP’yi resmen 
kurmuşlar. 2021’de Kılıçdaroğlu’nu 
gönderecekler. 2023’te Abdullah Gül’ü 
aday yapacaklar. 

BU yeni CHP nin  “ideal politik 
çizgisi”nin arkasında Soros’lar, Rand 
Corparation’lar, Britanya’nın majestele-
ri, Joe Biden’lar ve bilumum Küreselci 
Çete var 

LAKİN BU SEFER ÖYLE OLMAYA-
CAK!  

ANADOLU FERASETİ GALİP GE-
LECEK!

“YENİ CHP”; İÇİMİZDEKİ “TRUVA ATI” MI?  

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL
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Kamu Personeli Seçme Sına-
vı (KPSS) ve mülakatlarda başarılı 
olarak Karatay Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’nde çalışmak üzere 
ataması yapılan zabıta memurları 
göreve başladı. Yeni başlayan zabı-
ta memurlarıyla bir araya gelen Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
görevlerinde başarılar dileyerek; 
yeni alınan zabıtalarla birlikte Kara-
tay Belediyesi’nin hizmet kalitesini 
daha da güçlendirdiğini söyledi.

Vatandaşların güvenliğini, sağ-
lığını ve huzurunu ön planda tutan 
Karatay Belediyesi, ilçede güvenli-
ğin sağlanmasına yardımcı olmak 
amacıyla Zabıta Müdürlüğünü 
güçlendirerek 15 yeni zabıta alımı 

yaptı.
KPSS ve sonrasında Karatay 

Belediyesi’nin mülakatı ile zabı-
ta memuru olmaya hak kazanan 
adaylar Zabıta Müdürlüğü tarafın-
dan gerçekleştirilen hizmet içi eği-
timini aldıktan sonra görevlerine 
başladı.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca; Karatay Belediyesi Mec-
lis Salonu’nda göreve yeni başlayan 
zabıta personeliyle bir tanışma ve 
bilgilendirme toplantısı düzenledi. 
KPSS ve mülakatlarda başarılı olup 
zabıta olmaya hak kazanan yeni 
zabıta memurları ile bir araya ge-
len Başkan Hasan Kılca; kurumsal 
olarak daha güçlü ve vatandaşlar-

la birlikte ilçenin tüm paydaşları-
nı memnun eden, yenilenmiş ve 
güçlendirilmiş bir müdürlük olarak 
tüm Karatay’a hizmet vereceklerini 
söyledi.
GÖNLÜ GÜZEL HEMŞEHRİLERİMİZE 

HEP BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ
Zabıta personelinin vatanda-

şın güvenliğinden, sağlığından ve 
huzurundan mesul bir birim ol-
duğunu dile getiren Başkan Kılca; 
“Zabıta memurlarımıza yeni gö-
revlerinde hayırlı olsun dileklerimi 
iletiyorum. Karatay ilçemiz manevi 
yapısı ve hemşehrilerimizin gönül 
güzelliği ile ülkemizin önemli bir 
değeridir. Karatay Konya’nın özü-
dür, tarihidir. Bizler de bu güzel il-

çede belediye olarak bir aileyiz, bu 
ailenin görevi de Karatay’a hizmet 
etmek. Zabıta Müdürlüğümüzün 
önemli bir misyonu var. Biz her 
ne kadar hizmet etsek de, çözüm 
üretsek de, projeler geliştirsek de 
Karatay’ı son aşamada sizler temsil 
ediyorsunuz. Karatay’ın güler yüzü 
sizler olmalısınız. Yaptığınız hayır-
lı ve güzel işler sizlere eser olarak 
kalacak. Belediyecilik gönül işidir. 
Gönüllü olarak hizmet etmeniz ge-
rekir. Karatay Belediyesi olarak iyi 
şartlarda gönlü güzel hemşehrile-
rimize mesai mefhumu olmadan 
gece-gündüz hep birlikte hizmet 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Karatay’da yeni zabıtalar göreve başladı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Temmuz ayında arttı
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi 

(Tarım-GFE), temmuzda geçen yı-
lın aynı ayına göre yüzde 6,74, bir 
önceki aya göre yüzde 0,61 arttı. 
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz 
ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini 
açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda 
bir önceki aya göre yüzde 0,61, 
geçen yılın aralık ayına göre yüzde 
3,94, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 6,74 ve 12 aylık ortalamalara 
göre yüzde 8,53 artış gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla tem-
muzda bir önceki aya göre tarımda 
kullanılan mal ve hizmet endeksi 
yüzde 0,55, tarımsal yatırıma kat-
kı sağlayan mal ve hizmet endeksi 
yüzde 0,97 yükseldi.

Yıllık bazda tarımda kullanılan 
mal ve hizmet endeksi yüzde 6,21, 
tarımsal yatırıma katkı sağlayan 
mal ve hizmet endeksi de yüzde 
10,06 arttı.

Yıllık bazda en fazla azalış yüz-
de 10,51 ile veteriner harcamaları 
alt grubunda görüldü. Temmuzda 
geçen yılın aynı ayına göre azalış 
gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 
2,77 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 2,66 
ile gübre ve toprak geliştiriciler, 
yüzde 1,06 ile enerji ve yağlar oldu. 
Bu dönemde en fazla artış yüzde 
16,49 ile makine bakım masrafları, 
yüzde 11,28 ile diğer mal ve hiz-
metler, yüzde 9,78 ile hayvan yemi 
alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en fazla azalış yüzde 0,25 
ile hayvan yemi alt grubunda kay-
dedildi. Bir önceki aya göre azalış 
gösteren diğer alt grup ise yüzde 
0,09 ile gübre ve toprak geliştirici-
ler oldu. Temmuzda artışın yüksek 
olduğu alt gruplar ise yüzde 2,70 
ile enerji ve yağlar, yüzde 1,15 ile 
diğer mal ve hizmetler olarak kayıt-
lara geçti.
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Yurtdışı Üretici Fiyat 
Endeksi Ağustos’ta yükseldi

Kadın yazarlar kervanına  
Nadire Yetiş de katıldı 

YD-ÜFE, ağustosta aylık baz-
da yüzde 7,46, yıllık bazda yüzde 
30,23 artış gösterdi. Yurt Dışı Üre-
tici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağus-
tosta bir önceki aya kıyasla yüzde 
7,46 arttı. Türkiye İstatistik Kuru-
mu, ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE 
verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ağustos-
ta bir önceki aya göre yüzde 7,46, 
geçen yılın aralık ayına göre yüzde 
25,98, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 30,23 ve 12 aylık ortalama-
lara göre yüzde 9,95 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir 
önceki aya göre değişimlerine 
bakıldığında, madencilik ve taş 
ocakçılığı sektöründe yüzde 10,26, 
imalat sanayisi sektöründe yüzde 
7,41 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık 
değişimleri, ara malında yüzde 
7,52, dayanıklı tüketim malında 
yüzde 6,62, dayanıksız tüketim 
malında yüzde 6,89, enerjide yüz-
de 3,76, sermaye malında yüzde 
8,33 artış olarak kayıtlara geçti.

Aylık bazda kok ve rafine pet-
rol ürünlerinde yüzde 3,76, basım 

ve kayıt hizmetlerinde yüzde 4,13, 
bilgisayarlar ile elektronik ve optik 
ürünlerde yüzde 4,18 artış gerçek-
leşti. Metal cevherleri yüzde 15,75, 
motorlu kara taşıtları, treyler (rö-
mork) ve yarı treyler (yarı römork) 
yüzde 8,96, diğer mamul eşyalar 
yüzde 8,74 ile endekslerin en fazla 
arttığı alt sektörler oldu.

YILLIK DEĞİŞİM
Sanayinin iki sektörünün yıl-

lık değişimleri, madencilik ve taş 
ocakçılığında yüzde 32,35, imalat-
ta yüzde 30,19 artış olarak belir-
lendi. Ana sanayi gruplarının yıllık 
değişimleri; ara malında yüzde 
28,95, dayanıklı tüketim malında 
yüzde 37,83, dayanıksız tüketim 
malında yüzde 29,33, sermaye 
malında yüzde 35,99 artış, enerji-
de yüzde 24,14 azalış olarak ger-
çekleşti. Yıllık bazda kok ve rafine 
petrol ürünlerinde yüzde 24,14 
azalış kaydedildi. Buna karşılık di-
ğer mamul eşyalar yüzde 58,55, 
tütün ürünleri yüzde 41,73, metal 
cevherleri yüzde 37,66 ile endeks-
lerin en fazla arttığı alt sektörler 
oldu. n MERVE DURGUT

Kadın yazarlar kervanına 
Nadire Yetiş de katıldı... Denizli 
de yasayan, Çumralı bir öğren-
ci koçu ve eğitim danışmanı olan 
Nadire Yetiş yayınladığı “Acı-
lardan Arta Kalan” isimli kita-
bıyla yazarlar kervanına katıldı.   
Yazar Nadire Yetiş “Acılardan 
Arta Kalan” isimli kitabında yal-
nız kalan, acı çekip ızdırap içinde 
yaşayan, yaşanmamış hayallerin 
hayalini kurup ana babalarına 
serzenişte bulunan, eşinden ayrı-
lan, vefat eden kadınların ve genç 
kızların hayat hikayelerinin kay-
nak olduğu  başarılı bir anlatımda 
bulunmuş. Yazar Nadire Yetiş’in 
ilk kitabı olmasına rağmen eserin 
okuyucuyu yormayan mükemmel 

bir anlatım tarzına sahip olması 
dikkat çekiyor. Yazar Nadire Ye-
tiş bu alanda kendisini daha fazla 
yetiştirmek, daha fazla ve daha 
faydalı eserler vermek istediğini 
belirtti. nHABER MERKEZİ

İlçe genelinde yapılan asfalt ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, ilçedeki hayat kalitesini yükselten ve ilçenin çehresini değiştiren yatırımlara devam ettiklerini söyledi

Selçuklu’nun hayat
kalitesi yükseltiliyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, belediye yatı-
rımlarını incelemeye devam edi-
yor. Fen İşleri ekipleri tarafından 
Seymenler Caddesinde sürdürü-
len altyapı çalışmalarını incele-
yen Başkan Pekyatırmacı, Selçuk-
lu’nun hayat kalitesini yükselten 
ve ilçenin çehresini değiştiren alt-
yapı ve asfalt çalışmalarının planlı 
ve programlı olarak devam etti-
ğini, mevsim koşulları elverdikçe 
de çalışmaların sürdürüleceğini 
söyledi.

Toplamda bin 100 metre uzun-
luğunda ve 2 bin 679 ton ağırlı-
ğında asfalt kullanılan Seymenler 
Caddesinde aynı zamanda 5 bin 
600 metrekare parke ve bin 900 

metre bordür çalışması yapıldı.
Selçuklu’ya değer kazandır-

mak için her geçen gün çalışma-
larını sürdürdüklerini belirten 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı “Selçuklu’da bugüne 
kadar önemli belediyecilik hizmet-
leri planlanmış ve uygulanmış, 
şehrin geleceğine yön veren ve 
planlı gelişmesini öngören çalış-
malar yapılmıştır. Şehrimizi gele-
ceğe hazırlarken hemşehrilerimi-
zin beklentilerini de karşılayacak 
şekilde ve bütün Türkiye’ye örnek 
teşkil edecek şekilde bir çalışma 
anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu 
kapsamda daha önce planlamaya 
aldığımız noktalarda asfaltlama ve 
altyapı çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz” dedi. Başkan Pekyatırmacı 
incelemelerin ardından bölgede 
yer alan iş yerlerini ziyaret ederek 
esnaf ile görüştü. n HABER MERKEZİ
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Karatay, eğitim ve sağlık yatırımlarıyla göz dolduruyor
Karatay Belediyesi sadece alt ve üstyapı konusunda değil, diğer konularda da ilçenin gelişimine katkı sunmak amacıyla önemli çalışmalar 

yürütüyor. Böylece ilçenin topyekun kalkınmasına destek sağlayan Karatay Belediyesi, eğitim ve sağlık yatırımlarıyla dikkat çekiyor
Eğitim ve sağlık alanlarındaki yatırım ve projeleriyle ilçenin eğitim kalitesine önemli desteklerde bulunan Karatay Belediyesi ilçenin bu alanlarındaki 

eksiklerini bir bir tamamlıyor. Böylece Karatay Belediyesi, ilçenin eğitim ve sağlık kalitesinin de yükselmesi için büyük çaba sarfediyor

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde 
eğitime yönelik olarak hayata geçir-
diği yatırım ve projelerine devam 
ediyor. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, 31 Mart Seçimleri’nin 
ardından mazbatayı aldıktan hemen 
sonra ilk gerçekleştirdiği yatırım eği-
time ve sağlığa yönelik oldu. Eğitim 
ve sağlık alanlarındaki yatırım ve 
projeleriyle ilçenin eğitim kalitesine 
önemli desteklerde bulunan Karatay 
Belediyesi ilçenin bu alanlarındaki 
eksiklerini bir bir tamamlıyor. Böyle-
ce Karatay Belediyesi, ilçenin eğitim 
ve sağlık kalitesinin de yükselmesi 
için büyük çaba sarfediyor. 
KARATAY BELEDİYESİ’NDEN İLÇEYE 

YENİ EĞİTİM YUVALARI
Karatay Belediye Başkan 

Hasan Kılca, Yerel Seçimle-
rin ardından göreve gelir gel-
mez Hamzaoğlu Mahallesi’ne 24 
derslikli ortaokulu, Fevzi Çakmak 
Mahallesi’ne 24 derslikli ilkokul ve 
yine Köprübaşı Mahallesi’ne de 8 
derslikli bir anaokulunun temelini 
attı.  Başkan Kılca, o dönem atılan 
temelleri ve sonrasındaki süreci şöy-
le anlattı: ‘’Hamzaoğlu, Fevzi Çak-
mak ve Köprübaşı Mahallelerimize 
inşa ettiğimiz okullarla toplamda 56 
yeni dersliği ilçemize kazandırıyoruz. 
Amacımız Konyamızın ve ilçemizin 
eğitim hayatına, derslik ihtiyacına 
katkı sağlayarak evlatlarımızın kali-
teli mekanlarda eğitim görmelerine 
vesile olmak. Yine bu yatırımlarımız-
la Karatayımızın akademik eğitim 
kalitesine destek oluyoruz. Eğitime 
yaptığımız her yatırım ilçemizin, in-
sanımızın ve Konyamızın geleceğine 
yapılmış bir yatırımdır. Yavrularımı-
zın eğitimi, gelişimi ve ilerlemeleri 
için ne yapsak azdır.” 
KARATAY BELEDİYESİ’NDEN ÖNEMLİ 
BİR EĞİTİM YATIRIMI DAHA; BİLSEM

Karatay Belediyesi’nin eğitim 
alanında ilçeye kazandırdığı yatırım-
lar sadece bunlarla da sınırlı değil. 
Toplamda 6.5 milyon liraya mâl olan 
BİLSEM de tamamlandı. Söz konusu 
proje, çocuk ve gençlerin geleceğinin 
şekillenmesi adına son derece önem-
li bir yatırım. Proje için “Gelecekte 
ülkemize ve milletimize katkı sağla-
yacak nesiller yetiştirilmesi açısından 
önemli” değerlendirmesinde bulu-
nan Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, dünyanın her yerinde özel 
yetenekli çocuklara yönelik olarak 
farklı eğitim programlarının uygu-
landığını hatırlatarak, zorunlu eğitim 
dışında çeşitli programlarla öğren-
cilerin özel yeteneklerinin geliştiren 
Bilim Sanat ve Eğitim Merkezi’ni 
(BİLSEM) Konya’ya kazandırdıkları 
için mutlu olduklarını belirtti.  Baş-
kan Hasan Kılca, “BİLSEM saye-
sinde özel yetenekli, özellikle zeka 
ve liderlik alanlarında yüksek kapa-
sitesi olan ve bunun yanında özel 
akademik alanlarda yaşıtlarına göre 
yüksek seviyede performans göste-
ren öğrencilerin tespit edilerek, bu 
öğrencilerimize eğitim hayatları bo-
yunca ekstra eğitim programlarıyla 
yardımcı olmak, onların kendilerini 
tanımalarını sağlamak, aynı zaman-
da gelecekte ülkemize katkı sağlaya-
cak nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 
Evlatlarımız bunu yaparken de örgün 
eğitim kurumlarındaki eğitimlerini 
de aksatmayacaklar. Hem bireysel 
yeteneklerinin farkında olmalarını 
sağlanacak hem de sahip oldukları 
kapasitelerini geliştirme imkanı bu-

lacaklar” dedi.
CELALEDDİN KARATAY GENÇLİK 

MERKEZİ GENÇLERİN YENİ İLGİ ODAĞI
Karataylı gençlerin eğitim, kül-

tür, sanat ve spor faaliyetlerinden 
daha fazla faydalanabilmesi ama-
cıyla Karatay Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan Celaleddin Ka-
ratay Gençlik Merkezi de gençlerin 
kaliteli aktivitelerle eğlenmelerinin 
yanı sıra öğretimlerine de olumlu 
katkılar sunuyor. Celaleddin Karatay 
Gençlik Merkezi’ndeki bütün kurslar 
ücretsiz. Kursların yanı sıra çeşitli 
yarışmalar, konferans, seminerler, 
geziler, sosyal sorumluluk projeleri 
ve daha pek çok etkinlik de gençle-
rin eğitimlerine destek oluyor. Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
konuyla ilgili olarak şunları aktardı: 
“Gençlerimizin serbest zamanlarını 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyet-
lerle değerlendirmelerine, bilgilerini 
arttırıp becerilerini geliştirmelerine 

katkı sunmaya çalışıyoruz. Celaled-
din Karatay Gençlik Merkezimizdeki 
kursların tamamı ücretsiz. Amacımız 
gençlerimizin bilgi, becerilerini geliş-
tirmek ve onlara yardımcı olmak. Ai-
lelerimiz de gençlerimizin gelişimine 
katkı sağlayan gençlik merkezimiz-
den oldukça memnunlar.”

EĞİTİME YAPTIĞIMIZ HER YATIRIM 
BU ÜLKENİN GELECEĞİNE YAPTIĞIMIZ 

YATIRIMDIR 
Başkan Kılca, “Karatay Beledi-

yesi olarak bir yandan ilçemize yeni 
okullar kazandırırken bir yandan da 
okullarımızın çevre düzenlemeleri 
yapıyoruz, eksiklikleri gideriyoruz ve 
ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Hedefi-
miz ilçemizdeki eğitimin kalitesinin 
daha da yükselmesi. Eğitime veri-
len her destek, gelecek nesillerimize 
bırakılacak en güzel mirastır. Bu yıl 
olduğu gibi gelecek yıllarda da ilko-
kula başlayan yavrularımıza destek 
olacağız. Çünkü öğrenciye, eğitime 

ve öğretime yapılan her yatırımın bu 
şehrin, insanının ve ülkenin gelece-
ğine yapılmış bir yatırım olduğunun 
farkındayız. Bu anlayışıyla da Kara-
tay Belediyesi olarak elimizden ge-
leni yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

SAĞLIK YATIRIMLARI 
ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Karatay Belediyesi fiziki ve sosyal 
belediyecilik çalışmalarının yanı sıra 
ilçenin sağlık yatırımlarına ağırlık 
veriyor. Bu kapsamda Karatay Be-
lediyesi tarafından sağlık yatırımları 
da eksiksiz bir şekilde devam ediyor. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, Karatay Belediyesi ile hayırsever 
Ali Gümüş tarafından yaptırılan ve 4 
milyon TL’ye mal olacak Selim Sul-
tan Aile Sağlığı Merkezi’nin inşaatın-
da incelemelerde bulundu. Karatay 
Belediyesi olarak birçok alanda ol-
duğu gibi sağlık alanında da önemli 
projelerinin olduğunu ve bu projeleri 
bir bir hayata geçirdiklerini belirten 

Başkan Kılca, “Karatay’ımıza hiz-
metin en güzelini yapmaya devam 
edeceğiz” dedi. Karatay Belediyesi 
ve hayırsever Ali Gümüş tarafından 
yaptırılacak olan ve geçtiğimiz aylar-
da düzenlenen törenle temeli atılan 
Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi in-
şaatı, hızla ilerliyor. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, çalışmaların 
sürdüğü Selim Sultan Mahallesi’ni 
ziyaret ederek aile sağlığı merke-
zinin inşaatını yerinde inceledi ve 
yetkililerden bilgi aldı. Belediyenin 
ilgili müdürleri ve yüklenici firma 
yetkililerinden bilgi alan Başkan Ha-
san Kılca, pek çok alanda olduğu gibi 
Karatay Belediyesi’nin sağlık alanın-
da da önemli projelere imza attığını 
söyledi. 

HEMŞEHRİLERİMİZE HİZMETİN 
EN GÜZELİNİ YAPMAYA DEVAM 

EDECEĞİZ 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, “Allah kimseye sağlık sorunu 
yaşatmasın, ama hemşehrilerimiz 
sağlıkla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşa-
dıklarında yakın bir zamanda hemen 
yanı başlarında çok güzel bir tesis 
bulacaklar. Bilindiği gibi yaklaşık 1.5 
ay önce, hayırsever Ali Gümüş’ün 
de kıymetli katkılarıyla Selim Sultan 
Aile Sağlığı Merkezi’nin temelini at-
mıştık. Merkezimizin inşaatının kaba 
inşaatı bitmiş durumda. Merkezimiz-
de; doktor ve hemşire odalarının yanı 
sıra Gebe İzleme Odaları, Aşı-Bebek 
İzleme Odaları, Acil Müdahale Oda-
ları Bebek Emzirme Odaları, toplantı 

odası ve laboratuvar ile mescit bulu-
nacak. Çevre düzenlemesiyle birlikte 
4 milyon TL’yi bulacak Selim Sultan 
Aile Sağlığı Merkezi’ni kısa sürede 
tamamlayarak hemşehrilerimizin 
hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Se-
lim Sultan Aile Sağlığı Merkezimiz 
tamamlanmasıyla birlikte bölgenin 
önemli bir sağlık hizmeti ihtiyacı kar-
şılanmış olacak. Bizler ilçemize hem-
şehrilerimize hizmetin en güzelini 
yapmaya devam edeceğiz. Ben, şim-
diden merkezimizin Konyamıza ve 
Karatay’ımıza hayırlı uğurlu olması 
temennisinde bulunuyorum” dedi.

HEMŞEHRİLERİMİZİN 
MUTLULUĞU İÇİN HER TÜRLÜ İMKANI 

SAĞLAMAK İSTİYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, Hayıroğlu Mahallesine kazan-
dıracak yaklaşık 1 milyon TL’ye mal 
olacak merkezin sağlık ve sosyal 
alanlarda bölgeye önemli hizmetler 
sunacağını belirtti. Karatay Beledi-
ye Başkanı Hasan Kılca, proje hak-
kında şunları söyledi: “Hayıroğlu 
Mahallesi’ne kazandırdığımız Aile 
Sağlığı Merkezi, Emekli Konağı ve 
Muhtar Evi projemizin inşaatı ta-
mamlandı. Ekiplerimiz şu anda çevre 
düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. 
Merkezi kısa bir süre içinde hem-
şehrilerimizin kullanımına açmayı 
hedefliyoruz. Aile Sağlığı Merkezimi-
zin içerisinde poliklinik, gebe izleme, 
aşı ve bebek emzirme odaları gibi 
pek çok birim yer alacak. Hayıroğlu 
Mahallemizin Muhtar Evi ve Emekli 

Konağı’na da ihtiyacı vardı. Bu proje-
mize hem Muhtar Evi hem de Emek-
li Konağı’nı ilave ederek mahallenin 
bu ihtiyaçlarını da böylece gidermiş 
oluyoruz. Projemizin ilçemize ve 
mahallemize hayırlar getirmesini, 
güzel hizmetlere vesile olmasını di-
liyorum.”

KARATAY’DA 80 MAHALLEDE 
TOPYEKUN ÇALIŞMA VAR

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, ilçeye kazandırılan yatırımlar-
la Karatay’ın yaşam standartlarını 
yükselttiklerinin altını çizdi.  Başkan 
Hasan Kılca, “Hedefimiz, hemşehri-
lerimiz için nitelikli yatırımlarla ilçe-
mizde modern sosyal yaşam alanla-
rını oluşturmak ve bu imkanlardan 
vatandaşlarımızın en güzel şekilde 
faydalanmasına katkı sunmaktır. Bir 
yandan ilçemizde yaşam standart-
larını arttırırken diğer yandan da 
şehrin çehresinin değişmesine ve 
gelişmesine katkı sunuyoruz. Kara-
tay Belediyesi olarak ilçemizin 80 
mahallesinin her birinde ihtiyaçları 
doğrultusunda elimizden geldiğince 
çözümler üretiyor ve hemşerilerimi-
zin hayatlarını daha da kolaylaştır-
mak için adım adım çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” dedi.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BÜYÜK’TEN 

BAŞKAN KILCA’YA TEŞEKKÜR 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü 

Seyit Ali Büyük, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’ya Karatay ilçe-
sinde eğitime verdiği desteklerden 
ötürü teşekkür etti. Büyük, “Karatay 

Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve 
ekibi Karatay’ın eğitim çıtasını yük-
seltmek adına Karatay ilçesinde fi-
ziki imkânlarının yanı sıra eğitim ile 
ilgili birçok projeyi hayata geçiriyor. 
Karatay ilçesinde belediyemizin des-
teği ile eğitim çıtası her geçen gün 
yükseliyor. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca ve ekibine Karatay’ın ve 
Konya’nın eğitimine verdikleri des-
teklerden dolayı teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı.

‘KARATAY BELEDİYESİ EĞİTİM 
GÖNÜLLÜSÜ BİR BELEDİYE’

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sami Sağdıç, Karatay Belediyesi’nin 
eğitim gönüllüsü bir belediye oldu-
ğuna dikkat çekerek, “Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibi 
eğitim çalışmalarımızın bütün makul 
taleplerimizi yerine getiriyor. Şehrin 
inşası kadar, ihyası, nesillerin eğitimi 
kadar önemini bilen bir belediye baş-
kanı ile birlikte çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz.   Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürü olarak öğrencilerimiz, öğ-
retmenlerimiz ve velilerimizin adın-
da Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’ya ilçemizin eğitimine sunduğu 
katkılardan dolayı teşekkür ediyo-
rum. Allah kendilerinden razı olsun. 
Karatay Belediye Başkanımız Hasan 
Kılca, eğitime büyük önem veriyor. 
Bugüne kadar hayata geçirilen proje-
ler de bunun göstergesi. Başkanımız, 
söz konusu projeler sizlerin hizmeti-
ne sunulurken il ve ilçe milli eğitim 
müdürlüğümüz, okul idarecilerimiz, 
öğretmenlerimiz ile de istişarelerde 
bulunuyor.  Karatay Belediyemiz ta-
rafından son bir yılda önemli eğitim 
yatırımları kazandırıldı. Yine Karatay 
Belediyemiz tarafından okullarımızın 
ihtiyaçları da gideriliyor. Yine Kara-
tay Belediyemiz ilçemizde uygula-
dığımız akademik çalışmalarımızda 
da desteklerini esirgemiyor.  Karatay 
Belediyemiz köyden mahalleye dö-
nüşen mahallerde eğitim alan öğren-
cilerimize yönelik de eğitim çalışma-
lara imza atıyor.” şeklinde konuştu.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
 KOÇ’TAN TEŞEKKÜR

Türkiye’de ve şehrimizde sağlık 
yatırımlarının pandemi döneminde 
dahi devam ettiğini belirten İl Sağ-
lık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 
sağlık alanındaki yatırımlarından do-
layı Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’ya teşekkür etti. Koç, “Devlet 
dediğimiz şey, milletin bir araya ge-
lerek meydana getirdiği birlikteliktir. 
Devletin varlığı, milletin yaşama-
sı ve güçlü olmasına bağlıdır. Şeyh 
Edebali’nin Osmangazi’ye söylediği 
gibi “Ey oğul! İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın.” Devlet millete hizmet et-
mekle mükelleftir. Devlet millet için 
vardır. Konya’da devlet-millet işbirli-
ği ve belediyelerimizin de desteğiyle 
bu tür yatırımlar çok iyi noktalara 
geldi. Konya’mızda ikinci ve üçünce 
basamak sağlık hizmetlerde artık so-
runumuz yok. 

Konya Şehir Hastanemizin hiz-
mete girmesi ile birlikte hastane 
yönünden hiçbir eksiğimiz kalmadı. 
Bu birliktelik hem ülkemize hem de 
işlerimize bereket oluyor. Pandemi 
sürecinde dahi yatırımlar hız kesme-
den devam ediyor. Bu da devletimi-
zin gücünü gösteriyor. Her anlamda 
bizlere destek olan belediye başkan-
larımıza buradan tekrar en kalbi te-
şekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini 
kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehmet Koç Seyit Ali Büyük Sami Sağdıç 

22 EYLÜL 2020

Karatay Belediyesi, ilçedeki sağlık yatırımlarıyla göz dolduruyor. İlçe genelinde eğitime ciddi anlamda Destek sağlayan Karatay Belediyesi, fiziki desteğin yanında ihtiyaç sahibi öğrencileri de unutmuyor. 
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SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
     birimine şahsen yapılacaktır. 

• ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

• TERCİHEN MESLEK LİSESİ 
   MAKİNA BÖLÜMÜ MEZUNU 
   OPERATÖR OLARAK
   YETİŞTİRİLECEK ELEMANLAR                   (10 KİŞİ)•  TORNACI (1 KİŞİ) 
•  KAĞIT POŞET MAKİNESİ
   OPERATÖRÜ (4 KİŞİ) 
     EN AZ 5 YILLIK TECRÜBE
      DOLGUN ÜCRETLİ

• TEMİZLİK GÖREVLİSİ  
   ALINACAKTIR

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 20. Sokak No: 19

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

• Kaynakçı
• CNC Torna 
• Pres Ustaları
•  Plazma ve Lazer         
Operatörleri
• Hidrolik Lift (Silindir)  
Montaj Elemanları
• Traktör Tamir Elemanları
• Yetiştirilmek Üzere Çocuk 
Vasıfsız Eleman Alınacaktır
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır

ALPARSLAN TARIM A.Ş.
Konya 4.Organize Sanayi Bölgesi 406. Sk. No: 4 

Selçuklu/KONYA
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Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.
Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya

     0554 612 18 21TEL:

• Makine tasarımı yapabilen,
• İletişimi ve 
      Diksiyonu düzgün,
• Takım Çalışmasına Yatkın,
• Makine Mühendisi

• Makine Mühendisliği 
      Bölüm Mezunu,
• Askerliğini yapmış,
• Solidworks Programına Hakim,
• Orta Derece İngilizce Konuşabilen

 İŞ ARKADAŞI ARANMAKTADIR.

ŞEHİR İÇİ ÇALIŞABİLECEK DENEYİMLİ

TIR ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

ADRES: GAZANFER MAH. DR. AHMET 
ÖZCAN CAD. NO: 128/A MERAM / KONYA
TEL :0549 618 08 86 ELEMAN İLANI

ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli tüm 
bölgelere ulaştırıyoruz.

ELEMAN 
ARANIYOR

 T.ZİYAEDDİN AKBULUT CAD. NO:19 SELÇUKLU/KONYA
(0332) 239 10 80 / (0332) 239 10 82 /

danisma@medikal2000.com.tr

20-25 YAŞ ARASI GAZALTI
VE ALÜMİNYUM KAYNAĞI

YAPABİLEN KAYNAKÇI 

PLASTİK ENJEKSİYON USTASI-
PLASTİK PİŞİRME USTASI

20-25 YAŞ ARASI
MONTAJ ELEMANI

PLASTİK VE METAL 
KALIPÇISI

MÜRACAATLAR  ŞAHSEN  YAPILACAKTIR

BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

ÖN MUHASEBE 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Tel: 0 332 351 85 35

Hacı Fettah Mahallesi Baruthane Caddesi 
Kömürcüler İşhanı Kat: 4 No: 2 D: 8 

Meram Konya

KONUSUNDA DENEYİMLİ 

BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR

ÇİFTLİK ELEMANI 
ALINACAKTIR

Modern süt sığırcılığı işletmemizde çalışmak üzere
aşağıdaki vasıflara uygun eleman alınacaktır

- Askerliğini yapmış 
- 25-35 yaş arası
- İyi derecede traktör kullanabilen 
- Büyükbaş hayvandan anlayan (tercihen)
- Evli olup ailesiyle çiftlikte kalabilecek

NOT: Çiftlikte lojman mevcut olup ailece kalma 
imkanı vardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEVSÜT GIDA HAYVANCILIK YEM
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi
Kosgeb Cad. No: 68/1 Karatay/KONYA

Randevu Tel: 0 332 345 45 45 (pbx)

OTOMATİK ŞERİT TESTERE
MAKİNASI

ve 
ELEKTRİKLİ GEZER VİNÇ

KULLANABİLEN ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

DEVÇELİK DEMİR HIRDAVAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BÜSAN ORG. SAN. CAD. NO: 68 

KARATAY/KONYA
RANDEVU TEL: 0 332 345 45 45 (pbx)

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

*Askerliğini yapmış
*25 yaşını aşmamış
*Tercihen lise mezunu
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  18-28 Yaş Arası,
3 CNC İşleme Merkezi 

ve Torna Tezgah 
Operatörleri,

3 Gaz Altı Kaynakçıları,
3 Yetiştirilmek Üzere 

Vasıfsız Elemanlar 
Alınacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 5/A

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

Hazine taşınmazlarında 
kira ertelemesi olmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazine taşınmazlarını kiralayanlara 6 ay süreyle taksit ve 
erteleme imkanının getirildiğini, yeni bir kira ertelemesi durumunun söz konusu olmadığını ifade etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) ile mücadele sürecinde 
hazine taşınmazları üzerinde tarım, 
ticaret, turizm sektörlerinde faaliyet 
gösteren vatandaş ve işletmelerin 
mali yükünü azaltmak için yaptıkları 
kira ertelemesinin yeniden yapılma-
sının şu an için söz konusu olmadı-
ğını bildirdi.

Bakan Kurum, kira ertelemesi, 
atık ithalatında kotanın düşürülmesi 
ve Kovid-19 salgını sürecinde kulla-
nılan maske ve eldivenlerin doğaya 
verdiği zarara ilişkin değerlendirme-
de bulundu. 

Salgın sonrası Bakanlık bünye-
sindeki iş yerleri başta olmak üzere 
hazine taşınmazları ve turizm işlet-
melerinde yapılan kira ertelemesi-
nin tekrarlanması konusuna ilişkin 
Kurum, “Yeni bir erteleme şu an için 
söz konusu değil.” dedi.

Pandemi ile mücadele sürecinde 
hazine taşınmazları üzerinde tarım, 
ticaret, turizm sektörlerinde faaliyet 
gösteren vatandaş ve işletmelerin 
mali yükünü azalttıklarını anımsatan 
Kurum, şöyle konuştu: “Salgın süre-
ciyle beraber hem turizm işletme-
lerimize hem de Milli Emlak Genel 
Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm 
işletmelere 6 ay süreyle taksitlerini 
öteleme imkanı getirmiştik. Kasım, 
aralık ayına kadar zaten hiç bir bedel 
ödemiyorlar. Bu süreçte vatandaşı-
mızın, esnafımızın hep yanında ol-
maya gayret gösterdik. Kiralarımızı 
o süreçte almadık, ödenmesi gere-
ken bedellerin ötelenmesini yaptık.” 

Hazine taşınmazları ile ilgili çift-
çileri sevindirecek çok önemli bir ka-
rar daha aldıklarını aktaran Kurum, 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayata 
geçirdikleri proje kapsamında Hazi-
neye ait tarım arazilerini üretime aç-
tıklarını söyledi.

Arazileri, topraksız olan ve ye-
terli toprağı olmayan çiftçilere 10 yıl 
süreyle kiraya vereceklerini belirten 
Kurum, ilk etapta Konya, Aksaray, 

Kütahya, Samsun, Eskişehir ve Af-
yonkarahisar’da 41,5 milyon metre-
karelik tarım arazisini üretime aça-
caklarını ifade etti.

Projeyle çiftçilerin 60 dönüme 
kadar hazine taşınmazı kiralayabi-
leceklerine dikkati çeken Kurum, 
ilk yıl kira bedellerinin taşınmazın 
rayiç bedelinin yüzde 1,5’i olacağını, 
çiftçilerin yükümlülüklerini yerine 
getirmeleri durumunda isterlerse 
yeniden belirlenen bedel üzerinden 
kira sürelerini 10 yıl daha uzatabile-
ceklerini aktardı.

‘SIFIR ATIK PROJESİ 
100 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN 
İSTİHDAM SAĞLAYACAK’

Atık ithalatı kotasının yüzde 
50’ye düşürülmesi ve Sıfır Atık Pro-
jesine ilişkin de açıklama yapan Ku-

rum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın hi-
mayesinde başlatılan Sıfır Atık Pro-
jesini çok önemsediklerini söyledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında tü-
ketilen malzemelerin geri dönüşüm-
le ham madde olarak kullanıldığını 
belirten Kurum, “Sıfır Atık Proje-
mizle 2023 yılına kadar 100 bin ki-
şiye doğrudan istihdam sağlayacak 
ve yıllık 20 milyar liralık ekonomik 
kazanç elde edeceğiz.” dedi. Atık it-
halatı kotasının düşürülmesiyle geri 
kazanım tesislerinin ham madde 
ihtiyaçlarının yüzde 50’sinin iç piya-
sadan karşılanacağını kaydeden Ku-
rum, 2023 yılına kadar Türkiye’de 
geri kazanım oranını yüzde 13’ten 
yüzde 35 seviyelerine çıkarmayı he-
deflediklerini vurguladı. n AA

ADRES: AŞAĞIPINARBAŞI MAH. ANKARA CAD. 
NO: 330/D SELÇUKLU/KONYA
TEL: 0 332 237 66 20

UN ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

Ön görüşme telefonda yapılacaktır.
Cinsiyet   :Bay
Yaş Aralığı  :22 - 40
Çalışma Şekli :Tam Zamanlı
Sosyal Olanak :Sigorta + Agi + Yol + Yemek

- Değirmen makineleri, paketleme makineleri ve 
motor aksamlarının bakım ve kaynak işlerini 
yapabilecek,
- Değirmen makine imalatı veya un fabrikalarında 
en az 3 yıl tecrübeli,
- En az ilk ve ortaokul mezunu, 
Bakım onarım ve kaynak personeli alınacaktır.

BAKIM ONARIM 
VE KAYNAK

- Başvuruda bulunacak kişilerin UN fabrikalarında 
en az 3 yıl deneyimli,
- Ekip çalışmasına uyumlu, sorumluluk alabilen,
- Askerlik engeli bulunmayan,
- En az ortaokul ve lise dengi okul mezunu, 
Bilgisayar operatörü ve vals makinesi sorumlusu             
olmak üzere iki personel alınacaktır

BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ VE 
VALS SORUMLUSU

- Başvuruda bulunacak kişilerin Un fabrikalarında 
en az 2 yıl deneyimli, 
- Askerlik engeli bulunmayan,
- En az lise ve dengi okul mezunu, 
Sevkiyat, stok ve yüklemeden sorumlu 
eleman alınacaktır.

- Üniversitelerin ilgili Ön Lisans veya Lisans 
bölümlerinden mezun (tercihen Grafik bölümleri),
- Grafik tasarım programlarını 
çok iyi derecede kullanan,
- Grafikerlik alanında en az 3 yıl deneyimli,
  Grafiker alımı yapılacaktır.

GRAFİK TASARIMCI SEVKİYAT, STOK VE YÜKLEME SORUMLUSU
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‘Pandemiye rağmen ekonomimiz daha güçlü olabilir’
Pandeminin dünya ekonomi-

sinde oluşturduğu daralmanın ya-
nında ülkelere fırsat da sunduğunu 
belirten Konya Tesisat İnşaat Mal-
zemecileri Derneği (KONTİMDER) 
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Can, 
Türkiye’nin Avrupa’nın üretim 
üssü olma avantajı sağladığına dik-
kat çekti. İsmail Can, Türkiye’nin 
kriz tecrübesinin doğru adımlarla 
dünyada yaşanan krizi fırsata çevir-
me şansının olduğunu belirterek, 
“Ülkemiz geçmiş dönemde kriz-

lere dirençli olduğunu göstermiş-
tir. Yaşanan pandemi döneminde 
Avrupa’nın üretim üssü olmayı 
hedefi ile yeni açılımlar yapılabilir. 
Üretimin en büyük ülkelerinden 
birisi olan Çin’den insanlar kargo 
bile kabul etmezken güç birliği ile 
kamu ve özel sektör bu krizi fırsata 
çevirebilir” dedi. 

Pandemiyle mücadelenin sağ-
lık açısından istenen sonuçlara 
ulaşabilmesi için her kesimin belir-
lenen kurallara uymasının önemi-

ni vurgulayan İsmail Can, bilinçli 
bir mücadele ile eğitim, sağlık ve 
ekonomik açıdan ülke olarak avan-
taj yakalanacağını belirtti. İsmail 
Can, şöyle konuştu: “Ekonomide 
özellikle üretimin devamlılığının 
sağlanması için atılan ve atılacak 
adımlar ve kararlar önem arz edi-
yor. Türkiye’nin salgına daha geç 
yakalanması ve sağlık sektörü açı-
sından hazırlanması, salgın yayılım 
hızının düşük tutulması ve kontrol 
altına alınması için herkese büyük 

görev düşüyor. Özel sektörün üre-
tim devamlılığı için alınan tedbirler 
ve alınacak tedbirler uygun çözüm-
leri barındırmalı. İşletmelerin dijital 
ortamda satış becerileri ve altyapısı 
desteklenebilir.” 

İsmail Can, kamu düzenleme-
lerinin yanında özel sektör, meslek 
kuruluşları ve sivil toplum örgüt-
lerinin de güç birliği yaparak pan-
demiyle mücadele yol alınacağını 
söyledi.
n HABER MERKEZİ

Gelecek Selçuklu’dan 
1071 çınar seferberliği

Gelecek Partisi Selçuklu İlçe 
Başkanı Osman Başaran, Selçuk-
lu İlçe Teşkilatı olarak 1071 adet 
çınar ağacı fidanı dikeceklerini 
söyledi. Çınar ağacının sağlığı-
mız, tabiat, tarihimiz ve gelece-
ğimiz için çok değerli olmasına 
rağmen son yıllarda başta Yalova, 
Antalya, Edirne, Mersin, Sakar-
ya, Isparta gibi iller olmak üzere 
pek çok yerde çeşitli bahanelerle 
kesildiğini belirten Gelecek Par-
tisi Selçuklu İlçe Başkanı Osman 
Başaran “Kesilen ağaçlar arasın-
da asırlık olanlar, bizzat Gazi M. 
Kemal Atatürk’ün talimatı ile di-
kilmiş olanlar da var” dedi. Çınar 
ağacına verilen değerin bir gös-
tergesi olarak dönemin Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı’nın 2016 yılını 
Çınar Yılı ilan ettiğini hatırlatan 
Başaran şöyle konuştu: “2016 yı-
lında ülkenin dört bir yanında 200 
binin üzerinde çınar ağacı fidanı 
dikimi için seferberlik başlatılmış-
tı. O zaman binlerce çınar fidanı 

karayollarının kenarına dikilmişti. 
Dört yıl önce çınar ağacı dikmek 
için seferberlik başlatan hükümet 
şimdi asırlık çınar ağaçlarını kesi-
yor ve kesenlere müdahale etmi-
yor maalesef. 

“Kıyametin kopacağını bilse-
niz, elinizdeki fidanı dikiniz” Ha-
dis-i Şerif’ini hatırlatan Gelecek 
Partisi Selçuklu İlçe Başkanı Os-
man Başaran, “Genel Başkanımız 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun 
talimatı ile onların kestiğinden 
daha fazlasını dikmeye karar ver-
dik. Bu vesile ile Gelecek Partisi 
Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak Ar-
dıçlı mahallemizde belirlediğimiz 
bir alana en az 1071 tane çınar 
ve sedir fidanı dikme etkinliği 
gerçekleştireceğiz. Ekim ayı içeri-
sinde gerçekleşecek etkinliğimize 
tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 
Vatandaşlarımızın özellikle çocuk-
ları ile birlikte gelmesini temenni 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti’de ilçe kongreleri tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti Sarayönü ilçesinde geçtiğimiz 
haftasonu yapılan genel kurulda Adnan Tayyiboğlu’nun yerine Gamze Karacan görevi devraldı

AK Parti Sarayönü’nde
Gamze Karacan dönemi

AK Parti Konya da 7. Olağan 
Kongre süreci Sarayönü ilçe Kong-
resi ile devam etti. Sarayönü Kapalı 
Pazar Alanı’nda koronavirüs salgı-
nı sebebiyle alınan sıkı tedbirler ile 
gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti 
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
İl Başkan Yardımcıları, Sarayönü 
İlçe Belediye Başkanı Nafiz Solak ile 
bölge ve ilçe koordinatörleri ile parti 
mensupları katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta’nın önderliğinde il ve ilçe teş-
kilatları, belediye başkanları ve mil-
letvekilleri olarak uyum içerisinde 
Konya’ya hizmet etmek için çalış-
tıklarını ifade eden AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Par-
timiz Cumhurbaşkanımızın önder-
liğinde 18 yıldır milletimize hizmet 
etmenin gururunu yaşıyor. Bizler 
inandığımız yolda yürüyoruz, Türki-
ye’nin geleceğini inşa etmek için yü-
rüyoruz, bölgenin istikrarı ve küresel 
dünyaya Türkiye’nin ve bölgenin as-
lında bir medeniyet anlayışını ifade 
etmek üzere yürüyoruz. Genel Baş-
kanımız Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize 
olan inancı, davasına olan bağlılığı 
ve tutkusuyla ülkemiz birçok alanda 
hayal edilemeyen hedefleri gerçeğe 
dönüştürdü” dedi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla 
sıkı tedbirlerin alınarak 7. Olağan 

Kongre sürecinin devam ettiğini 
belirten AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta, “ Bizim 2023 2053 2071 
diye hedeflerimiz var. Ülkemizde 
bizlerin hedefleri dışında bu ülkeye 
hedef koyan başka bir siyasi parti 
irade yok. Hepsi ancak bizlerin de-
diğini, yaptıklarımızın peşine takılıp 
bunları kötüleme çabasındalar. Bu 
ülke de ana muhalefet partisi bile dış 
güçler kadar partimize ve genel baş-
kanımıza saldırmayı bir vazife bilmiş 
durumdadır. Milli değer noktasında 
bir araya gelmek zorundayız. Bu 
ülkenin menfaatleri için en önem-
li meselemizdir. Bizler meselemiz 
dava derken bu ülke için diyoruz, 
mazlumlar diyoruz ve bunu demek-

ten de asla vazgeçmeyeceğiz. Bizler 
inanarak, samimiyetle, gayretle ve 
tevazu ile yolumuza devam edersek 
Allah da bizim yolumuzu açacak ve 
önümüze çıkan engelleri bugüne 
kadar açtığımız gibi yine bir bir aşa-
cağız. Bir tarafta salgınla mücadele 
ederken bir taraftan yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. Bütün dünyada 
yatırımlar açılışlar dururken ülke-
mizde tüm hızıyla yatırımlar devam 
ediyor. Bunu bizler milletimizden 
aldığımız güçle yapıyoruz. Arkamız-
da başka vesayet odağının gücü yok 
arkamızda sadece milletimizden al-
dığımız güç ve inanç var. Makamlar 
ve mevkiler geçicidir. Makamların 
ve mevkililerin bizlere getirdiği çok 
büyük sorumluluklar vardır. Genel 

başkanımız gece gündüz demeden 
çalışıyorsa bizlerde hepimiz aynı 
anlayışla koşturmamız gerekiyor. 
Bizde makam mevki sırası yoktur. 
Mahalle temsilcimizden genel baş-
kanımıza hepimiz aynı sorumlulukla 
aynı yükümlülükle çalışmak zorun-
dayız. Birimizin aksattığı iş genel 
başkanımıza kadar yansımaktadır. 
Bu yüzden çalışmalarımızı en üst 
çıtaya taşımak için gayret etmemiz 
gerekmektedir” dedi.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan sosyal mesafe – maske - hijyen 
kurallarının en üst sevide olduğu 
ilçe kongresinde oy kullanımına 
geçildi. Sarayönü’nde Adnan Tay-
yiboğlu’nun yerine Gamze Karacan 
görevi devraldı. n HABER MERKEZİ

Hazret-i Mevlâna’nın 30 
Eylül Doğum Günü vesilesiyle 
2004’te başlayan Uluslararası 
Konya Mistik Müzik Festivali 17. 
Yılında, 2020 programlarını diji-
tal platformlarda gerçekleştiriyor. 
Bütün dünyaya yayılan Covid-19 
salgını hayatî alanda birçok kısıt-
lamalara sebep olmasına rağmen 
kültür ve sanat dünyası için yeni 
açılımları beraberinde getirdi. 
Daha önce sahne-salon ve etkinlik 
için düzenlenmiş gerçek mekân-
larda yapılan kültürel ve sanatsal 
etkinlikler artık dijital dünyada-
ki platformlardan yapılabiliyor. 
Konuyla ilgili yazılı açıklama 
yapan İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Abdüssettar Yarar, “Dün-
yanın farklı ülkelerinde 2020 
yılının başlangıcından itibaren 
yapılan dijital etkinliklere ülke-
mizden de bir ilk olarak 17.si bu 
yıl yapılacak Uluslararası Kon-
ya Mistik Müzik Festivali katıldı.  
Hazret-i Mevlâna’nın 813. Do-
ğum Yıldönümü etkinlikleri çer-
çevesinde yapılacak 17. Ulus-
lararası Konya Mistik Müzik 
Festivali, bundan önceki yıllarda 

olduğu gibi yine dünyanın farklı 
coğrafyalarından müzik ve ma-
neviyat arasındaki ilişkiye ilgi 
duyanları www.mistikmuzik.

com.tr adlı sayfasında bir araya 
getirecek. Uzakdoğu’dan Güney 
Amerika’ya, Sibirya bozkırların-
dan Afrika’ya, Avrupa’dan Or-

tadoğu’ya kadar dünyanın he-
men her coğrafyasından mistik 
ve etnik müziklerin yer alacağı 
festivale dünyanın her yerinden 
sanal ortamda ulaşılabilecek. 
16 yıldır olduğu gibi 22-30 Eylül 
tarihlerinde ve kendi yayın saati 
20.30’da başlayacak Konya Mis-
tik Müzik Dijital Festivali’nde 36 
sanatçı ve topluluğu yer alacak. 
Uluslararası Konya Mistik Müzik 
Festivali’nin 16 yıllık tarihinden 
seçme performanslara, dünya-
nın farklı ülkelerinden sanatçılar 
yeni performanslarla katılacak. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı katkı-
larıyla Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün Konya Büyükşe-
hir Belediyesi ile birlikte organize 
ettiği 17. Uluslararası Konya Diji-
tal Mistik Müzik Festivali, youtu-
be, facebook, twitter, instagram 
gibi sosyal medya sayfaları ile 
kendi sayfası www.mistikmuzik.
com.tr  adresinden ayrıca Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, TRT AVAZ 
ve Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin internet ve sosyal medya 
sayfalarından da takip edilebile-
cek” diye konuştu.  n İHA

17. Uluslararası Konya Mistik Festivali dijital ortamda başlıyor
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Beşiktaş, Rio Ave’ye
hazırlanıyor

Alanyaspor’da Avrupa Ligi
 hazırlıkları başlıyor

Mustafa Akbaş’a
‘takım bul’ dendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Por-
tekiz ekibi Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu 
sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Te-
sisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yardımcıları 
yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalış-
masıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon 
koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 
5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ya-
pıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva 
maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Rio 
Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.00’de 
basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek. n İHA

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Tu-
ru’nda Norveç’in Rosenborg takımıyla deplasmanda kar-
şılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla 
başlayacak.

Aytemiz Alanyaspor tarihinde ilk kez katılacağı UEFA 
Avrupa Ligi’nin 3. ön eleme turunda perşembe günü dep-
lasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaşacak. Bir 
günlük izinin ardından turuncu-yeşilli ekip, bu maçın hazır-
lıklarını bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleş-
tireceği idmanla başlayacak. Alanyaspor, tek maç eleme 
sistemiyle oynanacak müsabaka için çarşamba günü saat 
12.00’da Gazipaşa Havalimanı’ndan özel uçakla Norveç’e 
gidecek. n İHA

Yeni Malatyaspor’da defans oyuncusu Mustafa Akbaş’a 
kendisine takım bulması yönünde bilgi verildiği öğrenildi. 
Yeni Malatyaspor’da Mustafa Akbaş ile yollar ayrılıyor. 2 
sezon önce Trabzonspor’dan transfer edilen Akbaş, Yeni 
Malatyaspor’da beklentilere cevap veremeyen bir perfor-
mans ortaya koydu. İstikrasız görüntüsüyle teknik direktör 
Hamza Hamzaoğlu’nun da gözüne giremeyen Mustafa Ak-
baş’a geçen hafta sonu oynanan Göztepe maçının öncesin-
de kendisine kulüp bulmasının söylendiği belirtildi. Akbaş, 
Yeni Malatyaspor’da 2 sezon boyunca toplam 39 karşılaş-
maya çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transfer için 
Süper Lig kulüpleriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi. 
n İHA

Mehmet Büyükekşi: ‘Görevimin başındayım’
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı 

Mehmet Büyükekşi, takımın yönetim 
sorunu olmadığını belirterek “Gazi-
antep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görevimin başında-
yım.” dedi. Büyükekşi, yaptığı yazılı 
açıklamada, ligin 2. haftasında karşı-
laştıkları Fatih Karagümrük maçında 
uzatmalarda gelen golle galibiyeti ka-
çıran taraf olduklarını belirtti. Taraftar-
larının kendilerine güvenmeye ve des-
tek vermeye devam etmesi gerektiğini 
kaydeden Büyükekşi, takımın herkesin 
gurur duyacağı sonuçları almaya 
başlayacağını dile getirdi. Gaziantep 
FK’da yönetim sorunu olduğu şeklin-
deki haberler hakkında değerlendirme 
yapan Büyükekşi, şunları kaydetti:

“Gaziantep Futbol Kulübü Yöne-

tim Kurulu Başkanı olarak görevimin 
başındayım. Şehrimizin takımı Gazi-
antep FK’nın yönetim sorunu yoktur. 

Yönetici arkadaşlarımız görevinin 
başındadır. Hepimize düşen görev 
kenetlenerek topyekun destek olmak-

tır. Gaziantep’in düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. yılını kutladığımız 
bu sezonda, ligi Gazi şehrimize ya-

raşır bir sırada bitirmek istiyoruz. Şu 
anda paniklemeye değil biraz sabra 
ve daha fazla taraftar desteğine ihtiya-
cımız var. Her geçen gün taşlar yerine 
oturacak, daha güçlü, mücadele eden, 
hata yapmayan, yakaladığı pozisyon-
ları gole çevirmeyi başaran bir takım 
haline geleceğiz. Bunu taraftarımızın 
ve Gaziantep kamuoyunun desteği ile 
başaracağız. Valimiz Davut Gül, Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Fatma 
Şahin, Şahinbey Belediye Başkanımız 
Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Be-
lediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, 
OSB Başkanımız Cengiz Şimşek başta 
olmak üzere tüm kent yöneticilerine, 
sivil toplum kuruluşu başkanlarına ve 
taraftarımıza verdikleri destekten dola-
yı teşekkür ediyorum.”

MAÇLARIN SEYİRCİLİ VE 
COŞKULU BİR ŞEKİLDE 

OYNANMASINI İSTİYORUZ
Büyükekşi, “12. adam” olarak 

nitelendirilen taraftarın desteğinin 
takımın motivasyonu ve başarısı açı-
sından çok önemli olduğuna dikkati 
çekerek, “Taraftarlar bir kulübün en 
büyük gücüdür. Bu nedenle taraftar 
desteğini çok önemsiyoruz. Önümüz-
deki maçlar için başta localar olmak 
üzere stadyumda belli bölgelere kont-
rollü bir şekilde taraftar alınması için 
girişimlerimiz devam ediyor. Elbette 
insan sağlığı önceliğimizdir. Gerekli 
mesafe ve hijyen koşullarını yerine 
getirerek maçların seyircili ve coşkulu 
bir şekilde oynanmasını istiyoruz.” ifa-
delerini kullandı.  n AA

Alper Potuk’u geçen sezon devre ara-
sında da Fenerbahçe’den transfer etmek 
istediklerini anlatan Mert, “Görüşmüştük 
fakat o günün şartlarında kendisi Fener-
bahçe’de devam etmek istiyordu. Onun 
için bu transfer gerçekleşememişti.” dedi. 
Hem kendisinin hem de teknik direktör 
Fuat Çapa’nın Alper Potuk ile konuştuğunu 
aktaran Mert, transferin gerçekleşmesin-
den memnuniyet duyduklarını belirtti.

Süper Lig’den 6-7 kulübün Alper Po-
tuk’la ilgilendiğini dile getiren başkan 
Mert, “Alper Potuk burada bir çıkış yakala-
mak, MKE Ankaragücü’nden milli takıma 
gitmek istiyor. Bize bu hedefini söyledi. 
Alper’den iyi bir çıkış bekliyor ve kendisine 
güveniyoruz. Ankaragücü’ne ciddi katkıları 
olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu. 

Fatih Mert, Fransa’nın Saint-Etienne 
takımından kadroya kattıkları Assane Di-

ousse için, “Orta sahaya gerçekleştirdiği-
miz bir transferimiz. Transferi geçen hafta 
normal şartlarda bitiyordu arcak kendisi 
ile kulübü arasında geciken bazı işlerden 
dolayı bu haftaya kaldı. Saint-Etienne’de 
oynayan, Senegal Milli Takımı forması 
giymiş bir futbolcu. O da buradan tekrar 
milli takıma gitmek için hedef koydu. Ba-
şarılı olacağını düşünüyorum.” ifadelerini 
kullandı.

İKİ TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ
Geçen hafta kamuoyuna tanıttıkları 

transferlerinin takıma tamamen adapte 
olduğunu dile getiren MKE Ankaragücü 
Başkanı Fatih Mert, “Yeni transferlerin 
uyum sürecini atlattığını düşünüyorum. 
İnşallah Sivasspor maçıyla birlikte artık 
galibiyetlere başlayacağız.” açıklamasını 
yaptı.Transfer çalışmalarının devam et-
tiğini vurgulayan Mert, “İki transfer daha 

yapacağız. Bir santrfor bir de hücuma dö-
nük orta saha oyuncusu alacağız. Ondan 
sonra transferi bitireceğiz. Görüştüğümüz 
iki oyuncunun transferini bu hafta bitirmek 
istiyoruz. İkisi de yabancı oyuncular.” diye 
konuştu. 

Teknik direktör Fuat Çapa yönetimin-
deki MKE Ankaragücü’nün başarılı olaca-
ğına olan inancını anlatan başkan Mert, 
“Bu sene iyi bir kadro kurduğumuzu, alter-
natifli bir kadro oluştuğunu düşünüyorum. 
Uyum sürecinde ikinci haftayı bay geçme-
miz de faydalı oldu. 

Çünkü hemen hemen her gün ant-
renman var. Bazı günler çift antrenman 
yaptık. Futbolcularımızın birbirlerine alış-
tıklarını düşünüyorum. Son 2 transferimiz 
de geldikten sonra hiçbir bölgede eksik 
kalmayacak. Artık bir çıkış yakalayacağız 
inşallah.” şeklinde konuştu.

TABİİ Kİ SİVAS’A GALİP 
GELMEK İÇİN GİDECEĞİZ

Süper Lig’in 3. haftasında Demir Grup 
Sivasspor’a konuk olacaklarını kaydeden 
Fatih Mert, “Sivasspor maçında Alper 
Potuk’u oynatır mı bilmiyorum? O hoca-
mızın tercihi. Alper sezon başı kampını 
Fenerbahçe ile geçirmiş, hazırlık maçla-
rında oynamış. Son zamanlarda bireysel 
antrenman yapıyormuş. Durumuna Fuat 
Çapa hocamız karar verecek.” şeklinde 
görüş belirtti. Demir Grup Sivasspor’un 
2. hafta maçında Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor’u deplasmanda 2-1 yendiğini 
hatırlatan başkan Mert, “Sivasspor geçen 
senenin de başarılı takımıydı. Kadrosunu 
büyük oranda koruyor. İyi de takviyeler 
yapıldı. Tabii ki Sivas’a galip gelmek için 
gideceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.
n AA

Fatih Mert: ‘Artık 
galibiyetlere başlayacağız’
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, görüştükleri iki oyuncunun transferinin de tamamlanma-
sıyla eksikleri kalmayacağını belirterek, artık bir çıkış yakalayacaklarını söyledi. Başkan Fatih Mert, 

yeni transferleri Alper Potuk ve Assane Diousse ile takımın son durumunu da değerlendirdi

Süper Lig’de Yukatel Denizlispor 
deplasmanından golsüz beraber-
likle dönen Trabzonspor, sezona iyi 
başlayamadı. Ligin ilk 2 haftasında 
galip gelemeyen bordo-mavililer, 
topladığı 1 puanla son 9 sezonun en 
kötü başlangıcını yaptı. 

Trabzonspor, ligin ilk haftasında 
sahasında Beşiktaş’a 3-1 mağlup 
olurken, ikinci haftada da Yukatel 
Denizlispor ile 0-0 berabere kalarak 
galip gelemedi. 

İlk 2 haftada 1 mağlubiyet, 1 be-
raberlikle ligde hanesine sadece 1 
puan yazdırabilen Karadeniz ekibi, 
5 puan kaybetti. En son 2011-2012 
sezonunda ilk 2 haftada 1 puan top-
layan Karadeniz ekibi, son 9 sezon 
içerisindeki en kötü lig başlangıcını 
yaptı.

 SON 9 SEZONUN 
BAŞLANGIÇLARI

Trabzonspor, 2012-2013 sezo-
nunda 4, 2013-2014 sezonunda 3, 
2014-2015 sezonunda 2, 2015-2016 
sezonunda 6, 2016-2017 sezonunda 
3, 2017-2018 sezonunda 4, 2018-2019 
sezonunda 3, 2019-2020 sezonunda 4 
puan elde etmişti. Bordo-mavililer, bu 
sezon da 1 puan ile söz konusu dönem 
içerisindeki en az puanını elde etti.

26 HAFTA SONRA GOL ATAMADI
Trabzonspor, ligde 26 hafta son-

ra gol kaydedemedi. Geçen sene 
ligin 10. haftasında Göztepe’ye sa-
hasında 1-0’lık sonuçla mağlup olan 
bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor 
maçından da golsüz ayrılarak 26 hafta 
sonra rakip kaleye gol gönderemedi. 
n AA

Trabzonspor, sezona iyi başlayamadı
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 İspanya’dan dünya turuna çıkan bisikletçi Beyşehir’de
İspanya’dan pedal çevirerek dün-

ya turuna çıkan bisiklet tutkunu Miquel 
Sorell, Konya’nın Beyşehir ilçesine 
geldi.

İspanya’nın Barcelona kentinden 
önceki yıl bir proje kapsamında başlat-
tığı bisiklet turunda nihai amacının pe-
dal çevirerek tüm dünya ülkelerini gez-
mek olduğunu belirten Miquel Sorell, 
Beyşehir ilçesinde Kültür ve Turizm 
Derneği’ne ait bisiklet evinde kalıyor.

Hem fotoğrafçı olduğunu, you-
tuber olarak da bir kanalının olduğu-
nu belirten Sorell, bisikletiyle gezip 
dolaştığı ülkelerde videolar üreterek 
bunları paylaştığını belirtti. Sorell, tur 
rotasında bazı Avrupa ülkelerini gezdi-
ğini, son olarak ise uğradığı Yunanis-
tan’da korona virüs salgını nedeniyle 
uzun süre yoluna devam edemediğini 
vurgularken ardından ise Edirne İpsala 

kapısından Türkiye’ye giriş yaptığını 
söyledi.

Beyşehir’den sonra Konya güzer-
gahından Kapadokya’ya geçmeyi iste-

diğini sonrasında turuna kalan yerden 
devam edeceğini vurgulayan Sorell, 
Avustralya ve ABD kıtasının hem ku-
zey, hem de güneyini gördükten sonra 

turunu Afrika kıtasında noktalamayı 
amaçladığını belirterek, “Bu dünya 
turunu yaklaşık 6 yılda bitirmeyi hedef-
liyorum” dedi.

Bisiklet turu esnasında gittiği 
yerlerde genelde çadır kurarak açık 
alanlarda kamp yaptığını ve bu şekilde 
konakladığını, bazen misafir edildiği 

yerlerde kaldığını da belirten Sorell, 
“Bisikletim benim evim. Her şeyim 
içerisinde. Kitabım, yazlık ve kışlık 
kıyafetlerim, uyku tulumum, mat, ka-
mera ve fotoğraf makinem ile onların 
bataryasını şarj edebileceğim bir gü-
neş enerjisi panelim de bulunuyor” 
şeklinde konuştu.

Sorell, Türkiye ve Türk insanı hak-
kında da konuşurken, tanıdığı insan-
ların hepsinin arkadaş ve dost canlısı 
olduğunu ifade ederken, şunları kay-
detti:

“Teşekkürler Türkiye. Türkiye’de 
insanlar çok iyi. Sıcakkanlı insanlarınız 
var. Bisiklet turu için de ideal yerler 
var. Çok güzel yerler var gördüğüm 
kadarıyla. Beni burada misafir eden 
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği 
Başkanı Mustafa Büyükkafalı’ya da çok 
teşekkür ediyorum.” n AA

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup tem-
silcimiz 1922 Konyaspor yeni sezonun 
ilk maçında sahasında ligin iddialı ekibi 
Sakaryaspor’u ağırladı. Karşılaşmayı 
1-0 kaybeden 1922 Konyaspor sezona 
mağlubiyetle başladı. Öte yandan oyu-
nun genelinde kontrolü elinde bulundu-
ran Yeşil- Beyazlılar, fizik olarak iyi bir 
görüntü verdi. Sakaryaspor maçında 
farklı bir sistemle sahaya çıkan 1922 
Konyaspor iyi mücadelesinin karşılığını 
alamadı. 53. Dakikada yediği penaltı 
golüyle geriye düşen Yeşil-Beyazlılar, 
maçtan kopmadı ve baskısını arttırdı. 
87. dakikada bir pozisyonda penaltı bek-
leyen 1922 Konyaspor hakemin devam 
kararıyla maça devam etti. Maç içinde 
penaltı pozisyonundan sonra hakeme 
tepki gösteren Yeşil-Beyazlılar, maçın 
sonunda hakeme isyan etti. Karşılaş-
ma ile ilgili Konya Yenigün Gazetesi’ne 
açıklamalarda bulanan 1922 Konyaspor 
Teknik Direktörü Salih Eken ise oyuncu-
larını tebrik etti.

İYİ MÜCADELE ETTİK
Sakaryaspor maçını ve oyuncuların 

durumunu değerlendiren 1922 Kon-
yaspor Teknik direktörü Salih Eken, 
“Ligin ilk maçları her zaman oluyor. 
Takımlar hazır olmuyor. Daha önce ha-
zırlanmaya başlayan ilk haftalarda daha 
iyi görüntü çiziyor. Bizler de 5-6 aydır 
maç oynamadığımız için onun sıkıntısını 
maçın belli bölümlerinde yaşadık. Ama 
Sakaryaspor karşılaşmasında maçtan 
çok kopmadık. Maç kondisyonumuzu 
üzerine koymamız gerekecek. Sezona 
başladığımızda çalışmalarımız kısıtlı 
olduğu için hazırlık dönemini uzun tu-
tamadık. Kısa sürede bu performansı 
gösterebildik. Sakaryaspor maçındaki 
görüntümüzde fena değildi. Mücade-
lemiz de iyiydi. Sakaryaspor’da grupta 
şampiyonluğa oynayan takımlardan biri-
si. İl takımı ve geçmişi var. Takım olarak 

da baktığımız zaman Kırmızı Grup’un en 
iyi kadrosuna sahip takımlarından biri.” 
ifadelerini kullandı. 

POZİSYON PENALTIYDI
1922 Konyaspor’un 87. dakikada 

yakaladığı pozisyonda Sakaryasporlu 
bir futbolcunu eline değen topu hake-
min devam kararı vermesini yorumlayan 
Salih Eken, “Sakaryaspor’a karşı iyi mü-
cadele ettik. Ta ki penaltı pozisyonuna 
kadar. Penaltı pozisyonu ve ardından 
gelen gol takımımız üzerinde olumsuz 
hava oluşturdu. Ondan sonra toparlandık 
ve ataklarımız da oldu. Bir penaltı pozis-
yonumuz var. Görüntüler yok ama bizler 
penaltı olarak gördük.  Yanılmıyorsam 
da pozisyon penaltıydı. Hakem onu ver-
miş olsa maç berabere bitecekti. Maçın 
genel durumu da beraberlikti. VAR sis-

temi alt liglerde olmadığı için belki de 
bizim hakkımız yendi. Zor bir sistem ve 
pahalı bir sistem. Bazen böyle mücadele 
edip hakkını birisi böyle yanlış bir karar-
la yönetince insanın canı yanıyor.” dedi. 

OYUNCULARIMIN 
PERFORMANSINDAN MEMNUNUM
Sakaryaspor maçındaki futbolcula-

rın performansını değerlendiren 1922 
Konyaspor Teknik Direktörü Salih Eken, 
“Oyuncularım ligin ilk maçına olması-
na rağmen gösterdikleri performanstan 
memnunum. Özverili oynadılar ve koştu-
lar. Verdiğimiz görevleri yerine getirme-
ye çalıştılar. Maçta 3-4 oyuncumuz yeni 
transfer ettiğimiz oyunculardı. Onlar da 
çok çabuk uyum sağladılar. Beklediği-
mizin üzerinde saha içinde birbirlerine 
uyum sağladılar. İyi mücadele ettiler. 

Oyuncularım verdikleri emeklerin kar-
şılığını alamadı. Oyuncularımın verdiği 
mücadelenin karşılığı mağlubiyet ol-
mamalıydı. İlerleyen haftalarda daha iyi 
olacağız.” şeklinde konuştu. 

ÇOK TEMİZ VE BASİT OYNADI
1922 Konyaspor kaptanı Ahmet 

Önay’ı Sakaryaspor maçında orta sa-
hada görevlendire Salih Eken, “Ahmet 
Önay normalde bizim stoper mevkisinde 
görevlendirdiğimiz futbolcumuz. Belki 
dün için yeni göreve soyundu. Ancak Ah-
met dün orta sahada iyi bir performans 
sergiledi. Çok temiz ve basit oynadı. 
Görevini layıkıyla yerine getirdi. Maçta 
topları basit kullanmasıyla top bizde kal-
dı. Sakaryaspor maçında o pozisyonda 
Ahmet’i oynattık yarın başka biri olur. 
Kim oynarsa o futbolcumuzdan basit oy-
namasını ve topları dağıtmasını isteye-
ceğiz. Maksut ve İsmail Güven de tecrü-
beli futbolcular. Onlar da iyi performans 
sergilediler.” ifadelerini kullandı. 

BÜTÜN OYUNCULARIMIZDAN 
FAYDALANACAĞIZ

Sakaryaspor karşılaşmasında 2 
oyuncu değişikliği yapan 1922 Kon-
yaspor’da Teknik Direktör Salih Eken, 
konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 
Eken, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Santrafor mevkisinde Mehmet Ali Can, 
Seddar Karaman ve Fevzi Can gibi al-
ternatiflerimiz var. Sakaryaspor maçın-
da Fevzi can Bozkuş kadrodaydı ancak 
fiziken hazır olmadığı için oynatmadık. 
Maçta oyunun temposu zaman zaman 
yükseldi o yüzden Fevzi’yi kullanamadık. 
İkinci yarı Fevzi’yi oyuna alsaydık belki 
faydalanamazdık. 2 oyuncu değişikliği 
yaptık çünkü diğer futbolcularımızın fizi-
ken hazır değil. Kadromuz yenilendi ve 
birçok futbolcumuz aramıza sonradan 
katıldı. Ancak ilerleyen haftalarda bütün 
futbolcularımızdan faydalanacağız.” 
n İLHAN ATLI

‘Mücadelemizin karşılığı
mağlubiyet değildi’

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligin ilk haftasında Sakaryaspor ile 
karşılaştı. Sahadan 1-0 yenik ayrılan Yeşil-Beyazlılarda Teknik Direktör Salih Eken açıklamalarda 
bulundu. Eken, “Karşılaşmada iyi mücadele ettik. Yanılmıyorsam itiraz ettiğimiz pozisyon penal-
tıydı. Bu mücadelemizin karşılığı mağlubiyet değildi. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız.” dedi

15 futbolcuda virüs 
çıktı, maç ertelendi

Yavru Kartal’da 5 
yeni isim şans buldu

1922 Konyaspor’da 
Ekrem Kayılıbal rüzgarı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bay-
burt Özel İdare Spor ile Elazığspor arasında bugün oynana-
cak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Fede-
rasyonundan Bayburt Özel İdare Spor’a gönderilen yazıda, 
şu ifadelere yer verildi: “Pazar günü saat 15.00’de Bayburt 
Genç Osman Stadı’nda oynanması gereken Bayburt Özel 
İdare Spor-Elazığspor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsa-
bakası, Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR 
testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının 
Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak 
tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belir-
tilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle federasyonu-
muz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

Bayburt Özel İdare’de 15 futbolcu, 3 antrenör ve 3 kulüp 
çalışanı ile birer yönetici, masör ve malzemeci olmak üzere 
toplam 24 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. n AA

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor önceki gün Sakaryaspor ile sezonun ilk maçına çı-
karken, Yeşil-Beyazlılarda, 5 yeni transferde forma şansı 
buldu.1922 Konyaspor’da İsmail Güven, Maksut Taşkıran, 
Süleyman Selak Mehmet Gaffar Öz ve Mehmet Ali Can 
Sakaryaspor maçında sahada yer aldı. Yeni transferlerden 
Maksut Taşkıran, İsmail Güven, Süleyman Selak 90 dakika 
sahada kalırken, Mehmet Ali Can 71 dakika sahada kaldı. 
Öte yandan Konyaspor Akademisi’nden transfer edilen 
2001 doğumlu Mehmet Gaffar Öz de 84. dakikada oyuna 
dahil oldu. n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’da Ekrem Kayılıbal’ın performansı göz dolduruyor. 
Konyaspor altyapısından yetişen ve 3 yıldır 1922 Konyaspor 
forması giyen 20 yaşındaki futbolcu ligin ilk haftasında oy-
nanan Sakaryaspor karşılaşmasında da takımının etkili is-
miydi. Sezonun sona ermesiyle Konyaspor’da hazırlık kam-
pını geçiren Ekrem Kayılıbal, sezonun başlamasına kısa 
bir süre kala 1922 Konyaspor’a gönderilmişti. Sakaryaspor 
maçında hızı ve tekniğiyle göze çarpan başarılı futbolcu 
ilerleyen haftalarda da takımının en büyük gol silahı olacak. 
Sakaryaspor ile oynanan maçta 84 dakika sahada kalan 
Ekrem Kayılıbal, rakip savunmayı ve kaleciyi epey zorladı.
n SPOR SERVİSİ



Konyaspor’da transfer hareketliliği! Gençlerbirliği’nin gol sıkıntısı sürüyor

TFF Süper Lig temsilcimiz İtti-
fak Holding Konyaspor’da transfer 
hareketliliği yaşanıyor. Anadolu 
Kartalı, Erten ve Oğuz Kağan Güç-
tekin ile anlaşma sağlayan İttifak 
Holding Konyaspor, Artem Kravets 
ve Reagy Ofosu için ise gün sayı-
yor. Yeşil Beyazlılar bu takviyelerle 
birlikte transferde beklemeye geçe-
cek. 

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ 
TAMAMLANACAK

Kadrosuna 4 ismi katmaya ha-
zırlanan Yeşil Beyazlılar, Erten ve 
Oğuz Kağan Güçtekin transferlerini 

gerçekleştirirken, Artem Kravets 
ve Reagy Ofosu için ise prensip 
anlaşması sağladı. Oyuncuların 
kısa süre içinde Konya’ya gelmesi 
ve resmi imzayı atması bekleniyor. 
Anadolu Kartalı Beşiktaş maçından 
önce bahsi geçen isimleri bitirmeyi 
planlıyor. 

GELECEKLER 
GİDECEKLERE BAĞLI

Konyaspor bu transferleri res-
miyete dökmesi ile birlikte harca-
ma limitinde de sona gelecek. Yeşil 
Beyazlılar’ın eksik olarak gördüğü 
stoper ve orta saha transferleri ise 

ancak takımdan bazı oyuncuların 
ayrılması ile gerçekleşebilecek. 

HURTADO VE SERKAN
Konyaspor’un en maliyetli 

oyuncularından biri olan Hurtado ve 
ya Serkan’ın ayrılması durumunda 
Konyaspor’un limitlerinde tekrar 
rahatlama yaşanırken, bu isimlerin 
kadroda kalması durumunda ise 
Anadolu Kartalı herhangi bir önemli 
transfer girişiminde bulunamaya-
cak. Böyle bir senaryoda ise genç, 
maliyetsiz ve gelecek vadeden 
isimlere yönelinecek. 
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig ekiplerinden Gençler-
birliği, gol yollarında sıkıntı yaşıyor.  
Teknik direktör Mert Nobre yöneti-
minde 2020-2021 sezonuna başla-
yan başkent ekibi, ilk 2 haftada birer 
mağlubiyet ve beraberlik alırken, gol 
sevinci yaşayamadı. Sezonun açılış 
maçında deplasmanda Fraport TAV 
Antalyaspor’a 2-0 mağlup olan kır-
mızı-siyahlılar, 2. hafta mücadele-
sinde sahasında İttifak Holding Kon-
yaspor ile golsüz berabere kaldı.

GEÇEN SEZONUN SON İKİ 
HAFTASINDA DA  GOL ATAMAMIŞTI

Başkent temsilcisi, geçen sezo-
nun son iki haftasında da topu filelere 
gönderememişti. 

Gençlerbirliği, 2019-2020 se-
zonunun 33. haftasında Demir Grup 
Sivasspor’a 2-0, 34. hafta karşılaş-
masında da Beşiktaş’a 3-0 mağlup 
olmuştu. Böylece, kırmızı-siyahlı 
ekibin Süper Lig’deki gol hasreti 4 
maça çıktı.

GOL YÜKÜNÜ STANCU-SİO 
İKİLİSİ ÇEKMİŞTİ

Gençlerbirliği, 12. sırada ta-
mamladığı geçen sezon 39 gol at-
mıştı. 

Gollerin 24’ünü Bogdan Stan-
cu-Giovanni Sio ikilisi kaydetmişti. 
Fileleri 14 kez havalandıran 33 ya-
şındaki Rumen golcü Stancu, kari-
yerinin en iyi sezonlarından birini 
geçirmişti. 
n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz 
İttifak Holding Konyaspor, sol ka-
nat takviyesi için harekete geçti. 
Daha önce İbrahim Sehic, Samuel 
Eduok, Musa Çağıran, Sokol Cikal-
leshi, Adil Demirbağ gibi isimleri 
kadrosuna katan Yeşil-Beyazlılar, 
Romanya Ligi takımlarından FC 
Botosani forması giyen, Ganalı 
sol kanat oyuncusu Reagy Ofosu 
ile görüşüyor. Herhangi bir pürüz 
çıkmazsa Ofosu yarın Konya’da 
olacak. Bir aksilik olmadığı tak-
dirde ise Ganalı futbolcuyla resmi 
sözleşme imzalanacak.

ALMANYA ALT YAPISI VAR
Almanya Ligi takımlarından 

Hamburg altyapısından yetişen 
Reagy Ofosu, FC Ingolstadt, 

Chemnitzer FC, Grödig, NEC 

Nijmegen, NK Istra, 
Spartak Trnava, Ha-
ladás gibi takımların 
formasını giydi. 

Son olarak Ro-
manya Ligi takım-
larından FC Boto-
sani forması giyen 
29 yaşındaki de-
neyimli oyuncu 
hızlı yapısı ve 
teknik özellikleri 
ile biliniyor. 

Konyaspor’un 
hücum bölgesine 
geçişteki sorunu-
nu çözmesi beklenen 
Ganalı oyuncu, bonservisi 
ile birlikte transfer edilecek. 
Oyuncunun bonservisinin ve yıllık 

ücretinin cüzi miktarda olduğu ge-
len bilgiler arasında. 

LİGE ETKİLİ BAŞLADI
Geçen sezon ligde 26 maça çı-

kan ve 5 gol, 3 asistle oynayan Ga-
nalı kanat oyuncusu bu sezona etkili 
bir başlangıç yaptı. 3 haftası 
geride kalan ligde 1 gol 
2 asistle oynayan Ofo-
su’nun gelir gelmez 
katkı vermesi bekleni-
yor. 
n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, Fenerbahçe’nin genç orta saha 
oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin’i kiraladı. 
Orta sahadaki sayısal eksikliği Oğuz Kağan 
ile gideren Anadolu Kartalı, genç oyuncudan 
faydalanmaya çalışacak. 

OĞUZ KAAN KİMDİR
İttifak Holding Konyaspor’un kadrosuna 

kattığı Oğuz Kaan Güçtekin Fenerbahçe’nin 
sözleşmeli futbolcusu olarak göze çarpıyor. 
Futbola Fenerbahçe altyapısından başlayan 
ve çeşitli alt yaş kategorilerinde Fenerbahçe 
forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncu-
su yeni sezonda Konyaspor forması giyecek. 
Geçen sezonu Çaykur Rizespor’da kiralık olarak 
geçiren, Oğuz Kaan, Süper Lig ve Ziraat Türkiye 
Kupası dahil 19 maça çıkmıştı. Genç orta saha 
gol atamazken 1 asist yapmıştı.   n SPOR SERVİSİ

Geçen sezon Riad Bajic’ten istediği verimi ala-
mayan ve uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren 
Konyaspor, teknik ekibin isteği ile Artem Kravets ile 
anlaşma sağladı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın 
ısrarla istediği deneyimli oyuncu bugün Konya’ya 
gelerek kendisini Yeşil Beyazlılar’a bağlayan imzayı 
atacak.

ARTEM KRAVETS 
KİMDİR

Konyaspor’un sözleşme imzalayacağı 
Ukraynalı santrfor Artem Kravets futbola Di-
namo Kiev altyapısında başladı. Uzun bir 

süre altyapıda forma giyen golcü santrfor, 
sonrasında çeşitli takımlara kiralandı. Arsenal 

Kiev, Stuttgart, Granada ve Kayserispor gibi ta-
kımlara gönderilen Ukraynalı golcünün 

yeni takımı ise bir aksilik olmaz-
sa Konyaspor olacak. 2.5 

sezondur da Türkiye’de 
Kayserispor forması 

giyen 31 yaşındaki 
başarılı santrfor, 63 
maçta 21 gol atar-
ken 1 de asist katkı-
sında bulundu.

2016-2017 sezonunu ise 
Granada’da kiralık olarak ge-
çiren Artem Kravets, orada ise 
5 gol 2 asistlik bir performans 
sergilemişti. 

KAYSERİSPOR 
PERFORMANSI 

Konyaspor’un sözleş-
me imzalayacağı ve bugün 
Konya’da olacak olan Artem 
Kravets son 2.5 sezonda Kay-
serispor forması giydi. Kay-
seri’de performasıyla zaman 
zaman eleştirilen Ukraynalı 
santrfor, sarı-kırmızlı forma ile 
63 maça çıktı. Söz konusu kar-
şılaşmalarda kritik goller atan 
Artem Kravets, 21 gol atar-
ken 1 de asist yaptı. Özellikle 
geçen sezon Kayserispor’u 
taşıyan 31 yaşındaki santrfor 9 
gol atmıştı. Geçen sezon Kay-
seri’de oynanan ve 2-2 sona 
eren Kayserispor-Konyaspor 

maçında da Artem Kravets, 
Konyaspor’a 1 gol atmıştı

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
İttifak Holding Kon-

yaspor’un gündeminde olan 
Artem Kravets, Dinamo Kiev 
ile olan sözleşmesini feshetti. 
Konuyla ilgili açıklama yayım-
layan Ukrayna kulübü şu ifa-
deleri kullandı. “Forvet Artem 
Kravets ve FC Dinamo (Kiev) 
sözleşmeyi feshetmek için an-
laştı. Bu karar, teknik direktör 
Mircea Lucescu ve “Dinamo 
Kiev başkanı Igor Surkis ile 
yapılan görüşme sonrasında 
alındı. Kiev kulübünün yöneti-
mi Artem ile görüşmeye gitti 
ve ona daha fazla oyun pratiği 
yapabileceği başka bir takıma 
geçme fırsatı verdi. Artem’e 
yeni takımda başarılar diliyo-
ruz.”
n SPOR SERVİSİ

2014-2015’TE 
ZİRVE YAPTI
İttifak Holding 

Konyaspor’u kad-
rosuna katmaya 
hazırlandığı Artem 

Kravets, 2014-2015 sezonunda 
başarılı bir performans ortaya koya-

rak adından bahsettirmişti. O dönem 
Dinamo Kiev ile 40 maça çıkan başa-

rılı santrfor, 20 gol kaydederken 1 de 
asist yapmıştı. 

Sonraki sezon ise düşüşe geçen 31 
yaşındaki santrfor kadroda düşünülme-
miş ve Stuttgart ve Granada’ya transfer 

olmuştu.
2015-2016 yılında Stuttgart’a transfer 

olan Ukraynalı santrfor istediği performansı 
sergileyememiş ve tekrar Dinamo Kiev’e 
dönmüştü. 

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal’ın isteği doğrultusunda 
santrfor ve sol kanat takviyelerini gerçekleştiriyor. Geçen sezon Kayserispor forması giyen Kravets ve Romanya 

Ligi’nde forma giyen Reagy Ofosu ile anlaşma sağlandı. İmzaların çok kısa süre içinde atılması bekleniyor

Ofosu ve Kravets!

SÜPER LİG  
2020-2021

PUAN DURUMU

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 2 2 0 0 5 1 4 6
2.ALANYASPOR 2 2 0 0 4 0 4 6
3.GÖZTEPE 2 1 1 0 6 2 4 4
4.KARAGÜMRÜK 2 1 1 0 5 2 3 4
5.BEŞİKTAŞ 2 1 1 0 4 2 2 4
6.ANTALYASPOR 2 1 1 0 3 1 2 4
7.HATAYSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
8.FENERBAHÇE 1 1 0 0 2 1 1 3
9.KASIMPAŞA 2 1 0 1 2 1 1 3
10.ERZURUMSPOR 2 1 0 1 3 3 0 3
11.SİVASSPOR 2 1 0 1 2 3 -1 3
12.KAYSERİSPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3
13.İH KONYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
14.GAZİANTEP FK 2 0 1 1 3 5 -2 1
15.TRABZONSPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
16.GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 1 1 0 2 -2 1
17.MALATYASPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1
18.DENİZLİSPOR 2 0 1 1 1 5 -4 1
19.ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 1 2 -1 0
20.Ç. RİZESPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0
21.BAŞAKŞEHİR 2 0 0 2 0 4 -4 0

Konyaspor’un yeni solu Ofosu!

Orta sahaya gençlik aşısı!

Yeni golcü Artem Kravets

RPS


