
BAŞKAN ALTAY’DAN
ÖNEMLİ UYARILAR!

UĞURLU SEMT PAZARI
SORUNSUZ HALE GELDİ

İzmir’de meydana gelen depremin ülkemizdeki 
deprem gerçeğini bir kere daha hatırlattığını 
söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, Konya’da 1999 yılı öncesinde 
yapılan yüksek katlı binalarda oturanları binalarını 

kontrol ettirmeleri konusunda uyardı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuklu Belediyesi Işıklar Mahallesinde bulu-
nan ve Uğurlu Pazar Yeri olarak bilenen Fatih 
Sultan Mehmet Semt Pazarının çevre düzenle-
mesini tamamlayarak hizmete açtı. 154 araçlık 

otopark alanıyla trafik rahatlatılırken, sosyal 
mesafe kurallarına göre 332 esnafa yer tahsis 

edildi. n HABERİ SAYFA 7’DE

KILCA VE PARLAR 
KORONA DENETİMİNDE

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay 
Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Karatay 

İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci ile birlikte 
Karatay Otobüs Terminali ve Pazar yerlerinde 
maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda 

denetim yaptı. n HABER SAYFA 4’TE

MERAM BELEDİYESİ
SIFIR ATIK BELGESİ ALDI

Meram Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında 
başlattığı, atıkların kaynağında ayrıştırılarak milli 
ekonomiye kazandırılması ve atıkların kaynağında 

oluşumunun azaltılması çalışmaları nedeniyle 
hem belediye hizmet binası için hem de Meram 
ilçemiz adına iki ayrı “Sıfır Atık Belgesi” almaya 

hak kazandı.  n HABER SAYFA 5’TE

Hazine, Elvan’a emanet
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürüten Berat Albayrak’ın bu 
görevden affını istemesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bunu kabul etmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kimin 
getirileceği merak konusu olmuştu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Lütfi Elvan, Resmi Kararname ile Hazine ve Maliye Bakanı 
olarak atandı. 

Bakan Elvan, “Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın 
Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız 
Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri 
için teşekkür ediyorum. Rabb’im hayırlı hizmetlere vesile kılsın” 
değerlendirmelerinde bulundu. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

0603 Cami hırsızı
yakalandı05 300 ailenin kışlık 

ihtiyacı giderildi
KONYAGİAD’dan 
Kılca’ya ziyaret

Zafer gardaşımızın
Azerbaycan ordusu, işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül’de başlattığı operasyonu başarı ile tamamla-

dı. Sahada büyük bir mücadele gösteren Azerbaycan’ın bu başarısı masada da başarıya ulaşarak istediğini elde etmiş oldu
BÜYÜK BİR YARA KAPANDI 

Gazeteci-Yazar Güngör Yavuzaslan, Azer-
baycan’ın meşru haklarını elde ettiğini söy-
ledi. Türkmeneli Dernekler Federasyonu 
Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, Türk milletinin 
büyük bir yarasının kapandığına işaret etti. 
Azerbaycanlı Öğretmen Nezaket Paşaye-
va da, “Karabağ bizimdir, Karabağ Azer-
baycandır” diyerek duygularını aktardı.
n HABERİ SAYFA 13’TE

AZERBAYCAN  ZAFER KAZANDI
Azerbaycan ordusu, işgal altında bulu-
nan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 
Eylül’de başlattığı operasyonda büyük 
ilerleme kaydederken, Dağlık Karabağ’ın 
kalbi olarak nitelendirilen Şuşa bölge-
sinde de kontrolü sağlandı. Bu gelişme 
sonrası iyice köşeye sıkışan Ermenistan 
Başbakanı Nikol Paşinyan, teslim olma 
belgesini imzaladı.

NEÜ’de 19 yılda 456 
organ nakli yapıldı

Yoğun sis nedeniyle
gözgözü görmedi

Konya Adana Yolu’nda etkisini 
artıran ve görüş mesafesini kı-
saltan sis nedeniyle iki farklı nok-
tada zincirleme kaza meydana 
geldi. n HABERİ SAYFA 6’DA

NEÜ Meram Tıp Fakültesi’nde 
2001 yılından bu yana organ 
nakli yapıldığını belirten Prof. Dr. 
Kültigin Türkmen, geride kalan 
19 yılda 356 böbrek nakli, 100 
karaciğer nakli yaptıklarını ifade 
etti. n HABERİ SAYFA 10’DA
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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    Gece Gündüz
Konya                    6 °C 14 °C

Karaman             4  °C 14 °C 

Aksaray                5 °C       14 °C
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İki bin yıllık ticaretin işleyen tezgâ-
hıdır Tarihi Bedesten Çarşısı. Kırk so-
kakta, 2600 dükkânla ticaretin ve zana-
atkârlığın kalbinin attığı yerdir Bedesten 
Çarşısı. Ahiliğin merkezi olan Konya’da 
yüzyıllardır süren Ahilik geleneğinin ya-
şamaya devam ettiği, Mevlâna Türbesi, 
Mengüç Caddesi, Alaâddin Tepesi gibi 
Kültür Vadisi Projesinin merkezindeki 
Tarihi Bedesten Çarşısında sokaklar 
Sultan Selim, Şerafeddin, Piri Mehmet 
Paşa, Aziziye ve Kapu camilerine açılır. 

Dededen babaya ve torununa 
geçen eserlerin yer aldığı, antika me-
raklılarının eksik olmadığı, dünya evine 
girmek isteyen âşıkların dilediğini bula-
bildiği Bedesten, çarşıdan ziyade Konya 
yaşam kültüründe hayatın akışına ev sa-
hipliği yapan yerdir Bedesten. Gezerek 
bitirilemeyecek mekânları, görmekten 
doyulamayacak ince işçiliği gönül hey-
besine doldurarak, közde demlenmiş 
çay ve kahveden yudum yudum tarihi 

tadacağınız Bedesten Çarşısı, gelenek-
sel lezzetlerin tadılacağı özel mekânları 
ile Konyalıların ve diğer illerden gelecek 
vatandaşların yolunu gözlüyor. Bedes-
ten bir kültür, Bedesten bir eğitim yu-
vası… Her yaşatan Konyalının aklında 
Bedesten ile ilgili güzel hatıraları var. Be-
desten’de yetişen isimlerin çoğu şimdi 
büyük işadamı oldular. 

Tarihi Konya Bedesten Çarşısında 
esnaflık yapan Dayım Mehmet Erdoğ-
du, Konya Büyükşehir Belediyesi You-
tube kanalında Siftah programında Tari-
hi Konya Bedesten Çarşısını ve çarşıdan 
yetişen isimleri oldukça güzel bir şekilde 
anlatıyor. Değerli zamanınızı ayırarak bu 
videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. 

Yaşanan pandeminin ardından 
alışveriş merkezlerinin popülerliği aza-
lırken, açık çarşıların önemi arttı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 
yürütürken Türkiye’nin en büyük rekre-
asyon projesi olarak büyük bir risk alan 

ve çarşının yenilenmesine 
katkı sağlayan TBMM Ba-
yındırlık, İmar ve Turizm 
Komisyonu Başkanı ve 
AK Parti Konya Milletve-
kili Sayın Tahir Akyürek, 
Tarihi Konya Bedesten 
Çarşısını baştan aşağıya 
yenileyerek, Bedesten’i 
yeni çehresine kavuşturdu. 
Selçuklu’da başarılı bir be-
lediyecilik yapan ve şimdi 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
olan Uğur İbrahim Altay, başta Tarihi 
Konya Bedesten Çarşısı olmak üzere 
Konya’nın çehresini değiştirdi.

Tarihi Konya Bedesten Çarşısı ve 
esnafları bu şehir için oldukça önemli. 
Bedesten esnafı alışverişe gelen müş-
terisine elinden gelen her türlü desteği 

sağlıyor. Esnaf müşteri-
sinin sıkıntısını dinliyor, 
müşterisinin acı ve mutlu 
günlerinde yanında olu-
yor. Bedestende Ahilik 
kültürü yıllardan bu yana 
devam ediyor. Özellikle 
Konya’ya gelen misafirler 
Bedestene yönlendiril-
meli. Bedestenin çeşitli 
bölgelerinde fotoğraf çe-
kim alanları oluşturulmalı 

ve sosyal medyanın tanıtım gücünden 
de yararlanılmalı. Şehrin yaşam kültürü 
Tarihi Konya Bedesten Çarşısında yaşa-
tılıyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi Kon-
ya’nın tanıtımı için büyük emekler sarf 
ediyor. Bu anlamda esnaflarla ve alanın 
yetkin isimleri ile de sık sık bir araya ge-

liyor. Başkan Uğur İbrahim Altay’dan 
esnaflar bazı otobüslerin ve dolmuş-
ların yeniden Kayalıpark ve Bedesten 
Çarşısı civarından geçmesini istiyor. 

Umarım bu konuda Başkan Altay ve 
ekibi güzel bir çalışmaya imza atar. 
Konya’nın kalbinde büyük bir dönüşüm 
başladı.

Mevlana Çarşısı yıkılıyor, yerine 
yatay mimarinin en güzel örnekleri inşa 
edilecek. Konya geçmişten aldığı ema-
neti, geleceğe güvenle taşıyor. İnşallah 
Bedesten ve çevresini daha güzel günler 
bekliyor…  

BASIN YAYIN VE HALKLA 
İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

ALKIŞI HAK EDİYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi Basın 

Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 
Konya’da yaşayan vatandaşların yaşam 
ve hizmet kalitesini arttırmak amaçlı, 
katılımcı bir yönetim anlayışı ile etkili, 
düzenli bilgi ve hızlı iletişim araçlarını 

kullanarak, vatandaşlardan gelen dilek, 
istek ve şikâyetler iletildiğinde en kısa 
sürede çözüme kavuşturuyor. Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 
bu hizmetlerin yanında Konya’nın tanıtı-
mı için de güzel çalışmalara imza atıyor. 
Özellikle Konya Büyükşehir Belediyesi 
Youtube kanalında güzel çalışmalara 
imza atılıyor. Yayınlanan bu videolardan 
7’de 70’e isim faydalanıyor. 

Konya ilçelerini tanılan videolar ise 
oldukça güzel farkındalık oluşturuyor. 
Konya’ya gelmek isteyen ama Konya ve 
ilçeleri hakkında yeterli bilgisi olmayan 
misafirlere Konya’yı daha gelmeden ya-
kından tanıma fırsatı sağlıyor. Bu güzel 
çalışmaların hazırlanmasında emek har-
cayan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Da-
iresi Başkanı Ahmet Bilgiç başta olmak 
üzere Basın Şube Müdürlüğü, Halkla 
İlişkiler Şube Müdürlüğü, Tanıtım Şube 
Müdürlüğü ve personeli kocaman bir 
alkışı hak ediyor.

BEDESTEN SİZLERİ BEKLİYOR!

KONYAGİAD’dan 
Başkan Kılca’ya ziyaret

‘Ereğli’ye hizmet için
aralıksız çalışıyoruz’

Konya Genç İş İnsanları Der-
neği (KONYAGİAD) Başkanı Gül-
vezir Korkmaz, yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti. 
Konya Genç İş İnsanları Derneği 
(KONYAGİAD) Başkanı Gülvezir 
Korkmaz, yönetim kurulu üyeleriy-
le birlikte Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca’yı ziyaret etti. Görüş-
mede dernek faaliyetleri hakkında 
bilgi veren Korkmaz, Konya’nın 
ekonomik ve sivil toplum haya-
tına yeni bir soluk getiren KON-
YAGİAD’ın vatanına, milletine, 
bayrağına sevdalı genç ve çalışkan 
iş insanları tarafından oluşturul-
duğunu belirtti. Konya’nın tarih 
boyunca ülkemizin merkez şehir-
lerinden biri olduğunu ifade eden 
Korkmaz “Her yönüyle örnek şehir 
Konya’mızı her alanda güzel bir 
geleceğe taşımak için üzerimize 
düşen tüm görevleri yerine getir-
menin gayretindeyiz. Şehrimizin 
ve ülkemizin ekonomisine katkıda 

bulunmak, iş hayatında yaşanan 
sorunların çözümü noktasında 
aktif rol almak, sosyal, kültürel ve 
ekonomik faaliyetler gerçekleştire-
rek birlik ve beraberliğimizi daha 
da güçlendirmek hedefiyle var gü-
cümüzle çalışacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca ise şehir ve 
ülke geleceği için çaba gösteren 
genç iş insanlarını Karatay Beledi-
yesinde görmekten dolayı büyük 
duyduğunu belirtti. Belediye ça-
lışmaları hakkında da bilgi veren 
Başkan Kılca, geçtiğimiz haftalarda 
açılışı yapılan Karatay Termal Te-
sislerinin faaliyetlerine başlama-
sıyla şehir turizmine yeni bir soluk 
geldiğini kaydetti. Ziyaretin sonun-
da KONYAGİAD Başkanı Gülvezir 
Korkmaz, Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca’ya hilalin ortasında 
semazen figürünün yer aldığı bir 
plaket takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi, hizmet nok-
tasında çalışmalarına aralıksız de-
vam ediyor. Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu ilçede yaptıkları 
çalışmalara değindi. Ereğli’ye hiz-
met etmekle mükellef oldukları-
na vurgu yapan Başkan Hüseyin 
Oprukçu, “Uzun zamandır asfalt 
görmeyen yerlerin asfaltlanması 
hususunda elimizden gelen çaba 
ve gayreti gösterdik ve göstermeye 
de devam edeceğiz. Bu anlamda 
hemşehrilerimizden ve muhtar-
larımızdan aldığımız olumlu geri 

dönüşler bizleri daha da mutlu 
ediyor. Ayrıca Covid-19 tedbirleri 
kapsamında da Zabıta Müdürlü-
ğü ekiplerimizce denetimlerimize 
titizlikle devam ediyoruz. Toplu 
taşıma araçlarında, hemşehrileri-
mizin yoğun kullanımı muhtemel 
işletme ve iş yerlerinde denetim-
ler gerçekleştiriyoruz. Şehrimize 
hizmet mecburiyetimizin, hatta 
mahkumiyetimizin bilinci ile canla 
başla çalışmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.
n İHA

Konya’da 1999 yılından önce yapılan yüksek katlı binalarda yaşayanlara önemli bir çağrıda 
bulunan Başkan Altay, bu binalarda yaşayan vatandaşların binalarını kontrol ettirmelerini istedi

Uğur İbrahim Altay’dan
Konyalılara önemli uyarı

Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi Kasım ayı toplantısında 
Konya ve ülke gündemiyle ilgi-
li önemli konuları değerlendiren 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, İzmir’de 
yaşanan depremle ilgili İzmir hal-
kına bir kez daha geçmiş olsun 
dileklerini ileterek, İzmir ile Kon-
ya’nın arasında çok güçlü bağlar 
olduğunu söyledi

İZMİR İLE KONYA’NIN 
BAĞI ÇOK GÜÇLÜ 

Büyükşehir Belediyesi Mevla-
na Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen toplantıda konuşan Başkan 
Altay, İzmir depreminin herkesi 
üzdüğünü ifade ederek, bu vesi-
leyle İzmir halkına bir kez daha 
geçmiş olsun dileklerini iletti. İz-
mir’de çok sayıda Konyalı yaşa-
ması sebebiyle iki şehir arasındaki 
bağların çok güçlü olduğunu vur-
gulayan Başkan Altay, “Depremin 
ilk duyulduğu andan itibaren 12 
kişilik bir kurtarma ekibimiz he-
men arama-kurtarma faaliyetleri-
ne katıldı. 

Yine sosyal yardım amacıyla 
arkadaşlarımız orada gıda ihtiya-
cını gidermek için çalıştı. Onlar-
la ziyaretim sırasında görüştüm. 
Kendilerine tekrar Konyalılar adı-
na teşekkür ediyoruz. Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız yine orada 
devletin gücünü gösterecek şekil-
de çalışmaları takip ediyor. İnşal-
lah depremzedelerin zararları da 
bir an önce giderilecektir. Devleti-
mizin buna gücü yeter. Bunu daha 
önce Elazığ’da ve Giresun’da gös-
terdik.” diye konuştu. 

BİNALARIN GÜVENLİĞİ İÇİN 
HEPİMİZE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Başkan Altay, yaşanan acı 
depremden sonra Konyalılara da 
çağrıda bulunarak, özellikle 1999 
yılından önce yapılmış yüksek katlı 
binalarda oturan vatandaşların bi-
nalarının depreme dayanıklı olup 
olmadığını kontrol ettirmelerini 
istedi.

 Deprem güvenliğiyle ilgili sı-
kıntıları olan Büyükşehir Beledi-
yesi binasının boşatılması kararını 

alırken çok zorlandıklarını anlatan 
Başkan Altay, şunları kaydetti: 
“Radikal bir karar alınması gereki-
yordu. Biz biraz da Konya’ya örnek 
olsun diye bu kararı aldık. Onun 
için tüm hemşehrilerimizin, özel-
likle 1999 yılından önce yapılmış 
yüksek katlı binalarda oturan va-
tandaşlarımızın binalarını kontrol 
ettirmesi gerekiyor. 

Kat maliklerinden herhangi bi-
risinin başvurması durumunda bu 
işlem yürütülebiliyor. ‘Mal canın 
yongası’ ama bir can her şeyden 
çok daha kıymetli. Onun için için-
de oturduğumuz binaların güven-
liği ile ilgili de hepimizin üzerine 
sorumluluklar düşüyor. Binaları-
mızın deprem güvenliğini mutlaka 
kontrol ettirelim.” 

ELKARTLARIN MUTLAKA 
HES KODUYLA EŞLEŞTİRİLMESİ 

GEREKİYOR
Son dönemde koronavirüs sal-

gınında yaşanan artışla ilgili çe-
şitli tedbirler alındığını hatırlatan 
Başkan Altay, “Bizi ilgilendiren en 
önemli şey tedbir. İçişleri Bakanlı-
ğımızın genelgesiyle şehir içi toplu 
ulaşımda HES kodu sorgulaması-
na geçiyoruz. Onun için kullanım-
da olan Elkartların mutlaka HES 
koduyla eşleştirilmesi gerekiyor. 

Bugüne kadar 10 bin vatandaşı-
mız bu işlemi yapmış. 

Bu vesileyle tüm hemşehriler-
mizden Elkartlarını HES kodlarıyla 
eşleştirmelerini istiyoruz. Bir süre 
sonra eşleştirme olmayan Elkart-
ların toplu ulaşımda kullanılması 
mümkün olmayacak.” diye konuş-
tu. 

MEVLANA ÇARŞISI’NDA 
YIKIM İŞLEMİ 

BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI 
Kentsel dönüşüm adına çok 

önemli bir çalışma yürüttükleri-
nin altını çizen Başkan Altay, “Çok 
uzun yıllardır konuşulan, hatta 
yapıldığı ilk günden itibaren tar-
tışma konusu olan Mevlana Çar-
şısı’nda süreç tamamlandı. Yıkım 
işlemi büyük ölçüde tamamlandı. 
Aziziye, Sultan Selim ve Mevlana 
Müzesi arasındaki o kötü görüntü 
artık yok. 

Artık hafızalarda kaldı, genç 
nesil bunu göremeyecek. Esnafı-
mıza çok teşekkür ediyorum. Yüz-
de yüz mutabakatla dönüşümü 
gerçekleştiriyoruz. Altın Çarşı’da 
da yüzde 90’a geldik. İnşallah 1 
Ocak itibariyle Altın Çarşı’da da; 
yani Mevlana Çarşısı, Mevlana 
Caddesi, Aziziye Caddesi ve Mev-
lana Meydanı arasındaki kalan 

tüm alanda yıkım çalışmalarına 
başlamış olacağız. Yıkılan Mevlana 
Çarşısı alanında inşallah yeni pro-
jeyi 1 ay içinde yapıma başlamayı 
arzu ediyoruz. Bunu da 2021 yılı 
10 Eylül’den önce tamamlamak 
istiyoruz. Çünkü Konya çok önemli 
bir etkinliğe hazırlanıyor. 5. İslam 
Dayanışma Oyunları şehrimiz-
de gerçekleşecek. Bundan sonra 
İslam Oyunları her meclisimizin 
önemli bir gündemi olacak. 50 ül-
keden 5 bin 500’ün üzerinde spor-
cu, ailesi ve tüm dünya Konya’yı 
takip edecek. Bu döneme yoğun 
bir şekilde hazırlanmamız gereki-
yor.” dedi. 
ZAFER MUTLAKA İNANANLARINDIR 

Başkan Altay, Dağlık Kara-
bağ’dan güzel haberlerin geldiğini 
belirterek, “Hamdolsun; Ermenis-
tan teslim oldu haberini büyük bir 
gururla aldık. Sonuçları hayırlar 
getirsin inşallah. Zafer muhakkak 
inananlarındır. Konya’nın duaları, 
destekleri her zaman tüm Azeri 
kardeşlerimledir. Türkiye Cumhu-
riyeti olarak Azeri kardeşlerimizin 
yanındayız.” diye konuştu. 

İZMİR GİBİ KIBRIS DA 
BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ 

Geçtiğimiz haftalarda yapılan 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’ndeki Cumhurbaşkanlığı seçim-
leriyle ilgili de konuşan Başkan 
Altay, “Ersin Tatar bey yeni Cum-
hurbaşkanı seçildi. Sayın Cumhur-
başkanımızın da seçimden önce 
söylediği şekilde Kapalı Maraş böl-
gesi insanlara açıldı. Biz de geçti-
ğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik 
Bakanımızla birlikte Kapalı Maraş’ı 
ziyaret ettik. Ve Cumhurbaşka-
nımızın talimatıyla orada çeşitli 
işler yürütüyoruz. Gazimağusa 
Belediyesi ile bir kardeş şehir iliş-
kisi kuruyoruz. Orada da bir takım 
faaliyetler yürütüyoruz. Aynı İzmir 
gibi Kıbrıs da bizim için çok önem-
li. Çünkü Kıbrıs’ta insanlara nere-
lisiniz diye sorduğunuzda ‘Konya-
lıyım, Karamanlıyım’ diyor. Bizim 
de onlarla iletişimi artırmamız ge-
rekiyor.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com
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UCLG Eş Başkanı Altay BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü
Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yö-

netimler Birliği Eş Başkanı ve Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, BM 75. Dönem Genel Kurul Baş-
kanı Volkan Bozkır ile telefon görüşmesi 
gerçekleştirerek, 13 Kasım’da gerçekleş-
tirilecek UCLG Dünya Konseyi’ne davet 
etti. Volkan Bozkır’a Konya ile ilgili güzel 
sözlerinden dolayı teşekkür eden Başkan 
Altay, Konyalıların selamlarını da iletti.

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Birliği (UCLG) Eş Başkanı ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler (BM) 
75. Dönem Genel Kurul Başkanı Volkan 
Bozkır ile telefonda görüştü. Başkan Al-
tay, BM 75. Dönem Genel Kurul Başkanı 
Volkan Bozkır ile yaptığı görüşmede üst-
lendiği önemli görev dolayısıyla kendisine 
bir kez daha başarılar dilerken, BM’nin en 
önemli karar organının yönetiminin ilk 
kez bir Türk vatandaşı tarafından temsil 
edilmesinin Türkiye’nin uluslararası alan-
da gösterdiği başarıların açık bir tezahürü 
olduğunu ifade etti. Volkan Bozkır’a Kon-
ya ile ilgili güzel sözlerinden dolayı teşek-
kür ederek Konyalıların selamlarını ileten 
Başkan Altay, “UCLG, BM tarafından be-

lirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçları-
nın yerelleştirilmesi için çalışmalar yürü-
ten dünya çapında örgütlenmiş en büyük 
yerel yönetimler arası teşkilattır. Ayrıca, 
BM tarafından BM’nin Yerel Yönetimler 
Danışma Konseyi (UNACLA) içerisindeki 
en fazla koltuk sayısı da UCLG’ye veril-
miştir. UCLG’nin BM’de daha fazla görev 
alması ve 13 Kasım’da yapacağımız Dün-
ya Konseyi’ne Sayın Volkan Bozkır’ın şe-
ref konuğu olarak katılması için kendileri 
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. 
Sayın Bozkır’ın konseyin açılış oturumuna 
katılması bizi çok mutlu edecek.” dedi. 

‘KONYAMIZI, ÜLKEMİZİ HER 
PLATFORMDA LAYIKIYLA 

TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ’ 
Hem Konya’daki işlerin yürütülmesi 

hem dışarıda Konya’nın temsiliyle ilgili 
süreçlerde Konya’dan aldıkları güven ve 
destekle temsilde bulunduklarını dile ge-
tiren Başkan Altay, “Konyamızı, ülkemizi 
layıkıyla her platformda temsil etmeye ça-
lışıyoruz. Konya’nın ahengi, uyumu, bize 
gösterdiği destek en büyük gücümüz. 
İnşallah Konya ve Türkiye çok daha güzel 
günleri görecektir.” ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Ata: Ara tatildeki mesleki
çalışmalar online yapılmalı

PTT’den Öğretmenler 
Günü’ne özel indirim

Hacıkaymaklı Tahir 
Eroğlu vefat etti

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata; 2020-
2021 Eğitim Öğretim Yılının ilk 
ara tatilinin 16-20 Kasım’da ola-
cağını hatırlatarak, “Salgın nede-
niyle ara tatil için planlanan mes-
leki çalışma ve diğer etkinliklerin 
yüz yüze değil, online gerçekleşti-
rilmesi uygun olacaktır.” dedi.

Son günlerde Ülke ve Dünya 
genelinde Covid-19 vaka sayı-
sı artışlarına dikkat çeken Türk 
Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanı Tanfer Ata, Milli Eğitim 
Bakanlığının bunu dikkate alarak 

tedbir geliştireceğine inandığını 
kaydetti. Konuyla ilgili yazılı bir 
açıklama yapan Ata , “2020-2021 
Eğitim Öğretim Yılı ilk ara tati-
li 16-20 Kasım’da olacak. Salgın 
nedeniyle ara tatil için planlanan 
mesleki çalışma ve diğer etkinlik-
lerin yüz yüze değil online gerçek-
leştirilmesi uygun olacaktır. Bu 
konuda alınacak olan olumlu bir 
karar her kesimi mutlu edecek-
tir. MEB’in, son günlerdeki vaka 
artışlarını da dikkate alarak tedbir 
geliştireceğine inanıyoruz” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

PTT AŞ, 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü için hazırladığı kam-
panya ile kargo taşımacılığında 
tüm öğretmenlerin yüzünü gül-
dürecek. Kampanya kapsamında 
öğretmenler, 30 Kasım’a kadar 
yurtiçi varışlı APS Kurye ve pos-
ta kargolarını yüzde 25 indirimli 
gönderecek.

Türkiye’de geniş bir hizmet 
ağına sahip olan ve 180 yıldır fa-
aliyetlerini geliştirerek güvenilir, 
kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sun-

mayı amaçlayan Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 
AŞ), özel günlerde de müşterileri-
nin hayatını kolaylaştırmak adına 
çalışmalarını sürdürüyor.

PTT, Öğretmenler Günü’ne 
özel hazırladığı kampanya kap-
samında öğretmen kimlik kartını 
ibraz ederek gönderi oluşturacak 
tüm öğretmenlere, 30 Kasım’a 
kadar yurtiçi varışlı APS Kurye ve 
posta kargosunda yüzde 25 indi-
rim uygulayacak. n HABER MERKEZİ

Hacıkaymak Mahallesi’nin 
sevilen isimlerinden ve Hacıkay-
mak Spor Kulübü’nde uzun süre 
yöneticilik yapan Tahir Eroğlu 
vefat etti. Merhum Tahir Eroğ-
lu’nun cenazesi önceki gün Mu-
salla Mezarlığında kılınan cenaze 
namazının ardından Musalla Me-
zarlığına defnedildi. Hacıkaymak 
Mahallesi Muhtarı Mustafa Kay-
mak “Mahallemizin büyüğü ve 
sevilen isimlerinden biri olan Ta-
hir Eroğlu’nu kaybetmenin üzün-
tüsü içerisindeyiz” dedi. Merhum 
Tahir Eroğlu’na Allahtan rahmet, 
kederli ailesine, sevenlerine ve 

arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Karatay İlçe Emniyet Müdürü Hikmet 
Demirci ile birlikte Karatay Otobüs Terminali ve Pazar yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetim yaptı

Kılca ve Parlar 
korona denetiminde

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Karatay Kaymakamı Ab-
dullah Selim Parlar ve Karatay İlçe 
Emniyet Müdürü Hikmet Demir-
ci, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi 
doğrultusunda ilçede Koronavirüs 
denetimi yaptı.

Karatay Kaymakamlığı, Karatay 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kara-
tay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
ekiplerinin işbirliğinde yürütülen 
denetimler, özellikle vatandaşların 
yoğun olarak kullandığı alanlarda 
gerçekleştirildi.

Karatay Kaymakamı Abdullah 
Selim Parlar, Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca ve beraberindeki 
görevliler; Karatay Otobüs Termi-
nali ve ilçedeki pazar yerlerinde 
maske, sosyal mesafe ve hijyen 
konusunda alınan tedbirleri bölge 
esnafı ile vatandaşlara hatırlattı. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, vakaların artmaya başladığı 
bu dönemde esnaf ve vatandaşlar-
dan maske, sosyal mesafe ve hijyen 

konusunda biraz daha daha hassas 
olmalarını istedi.

Karatay Belediyesi olarak Ko-
ronavirüs tedbirlerini ilk günden 
itibaren büyük bir hassasiyetle yü-
rüttüklerini belirten Başkan Hasan 
Kılca, bu konudaki çabalarının arta-
rak sürdüğünü aktardı. 

Hasan Kılca, “Bu hastalıkla mü-
cadele etmek için alınacak tedbirler 
çok önemli. Özellikle toplu alanlar 

burada daha bir önem kazanıyor. 
Karatay Belediyesi olarak bizler de 
ilçemizin dört bir tarafında dezen-
fekte ve temizlik çalışmalarından; 
maske ve dezenfektan kullanımı-
nı teşvik eden çalışmalara kadar 
birçok gayretin içerisindeyiz. Tabii 
maske, sosyal mesafe ve hijyen, 
artık yeni dönemin önemli bir par-
çası. 

İçişleri Bakanlığı’mızın da ta-

limatı doğrultusunda denetimle-
rimizi de büyük bir hassasiyetle 
sürdürüyoruz. Öncelikle Karataylı 
hemşehrilerimize göstermiş olduk-
ları hassasiyetten dolayı teşekkür 
ediyorum. Ancak biraz daha has-
sasiyet ve sabır bekliyoruz. Gerekli 
bütün önlemleri aldığımızda bu sal-
gını da atlatacağımıza inanıyorum” 
ifadelerini kullandı.

Karatay Kaymakamı Abdullah 
Selim Parlar da devletin, yerel yö-
netimlerin tüm ekipleri ve imkan-
larıyla süreci başarılı bir şekilde 
yönettiğini belirterek şunları aktar-
dı: “Vatandaşlarımız da bu süreçte 
maske takmalı, hijyene ve sosyal 
mesafe kurallarına riayet etmeliler. 
Kurallara uyulmadığı zaman risk 
herkes için ortaya çıkıyor. Bugün 
yaptığımız denetimimizin asıl ama-
cı da ceza kesmenin ötesinde reh-
berlik etmek, kuralları hatırlatmak 
ve kurallara uyma noktasında bir 
hassasiyet oluşturmaktır.”
n HABER MERKEZİ

Cihanbeyli’de yıllardır hasretle 
beklenen doğalgaz kullanımına baş-
landı. Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, bir hayali daha ger-
çeğe dönüştürmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını belirtti. 

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale yaptığı açıklamada, 
ilçede doğal gaz kullanımına baş-
landığını belirtti. Tesisatları tamam-
lanan ikametlere doğal gazın veril-
diğini ifade eden Kale “İlçemizdeki 
ikametler bundan böyle doğal gaz 
ile ısınacak. Laf değil iş üretiyor, va-
tandaşımıza verdiğimiz sözü yerine 
getirmenin büyük mutluluğunu ya-
şıyoruz. Biz ‘doğal gazı getireceğiz’ 
derken, ‘bu imkânsız, hayal kuru-

yorsunuz’ diye bağıranlara ilçemiz 
için kurduğumuz bir hayalimizi daha 
gerçeğe çevirerek cevap veriyoruz. 
Rabbime hamdolsun ki Cihanbey-
li’ye verdiğimiz bir sözü daha tuttuk. 
Daha çok hayalimiz var ve inşallah 
hepsini gerçeğe dönüştüreceğiz. 
İşte AK Parti Belediyeciliği ve İşte 
Cihanbeyli! Yaparsa AK Parti Ya-
par! Bu süreçte büyük desteklerini 
gördüğümüz başta Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sa-
yın Fahrettin Koca, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanımız Sayın Murat Kurum 
ve Konya Milletvekillerimiz Sayın 
Orhan Erdem ile Gülay Samancı’ya 
şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca 

büyük katkılarından dolayı Cumhur-
başkanı Başdanışmanlarımız Sayın 
Ayşe Türkmenoğlu ve Mustafa Akış, 
İl Başkanımız Sayın Hasan Angı ve 
protokolün 24 saat gibi kısa bir sü-
rede imzalanmasını sağlayan Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Uğur İbrahim Altay’a çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ DOĞALGAZI 
TAŞRA MAHALLELERE DE 

YAYGINLAŞTIRMAK’
Şimdiki hedeflerinin merkezde 

abone sayısını artırmak ve doğal ga-
zın taşra mahallelere de ulaştırmak 
olduğunu ifade eden Kale, bunun 
için gereken bütün çalışmaları ya-
pacaklarını kaydetti. Mehmet Kale 

açıklamasını şöyle sürdürdü: “He-
defimiz en kısa sürede merkezde 4 
bin 700 aboneye ulaşmaktır. Bu da 
hemen hemen ilçe merkezinin ta-
mamı anlamına geliyor.

 Tabi işimiz bununla da bitme-
yecek. İlk etapta Bulduk-Yeniceoba 
hattını doğal gaz ile buluşturma-
yı planlıyoruz. Bu can bu bedende 
oldukça, hemşehrilerimin de des-
teğiyle, bu enerjiyi tüm taşra ma-
hallelerimize ulaştırmak için var 
gücümüzle çalışacak ve başaracağız. 
Çok şükür Cihanbeyli’de ‘yapılamaz’ 
denilenleri hayata geçirdik. Şüphe-
niz olmasın. Hizmette sınır tanıma-
maya devam edeceğiz.” 
n HABER MERKEZİ

Cihanbeyli’de doğalgaz sevinci
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Önce İnsan Derneği, 300 ailenin kışlık ihtiyacını gideriyor
Kış mevsiminin etkilerini iyi-

den iyiye hissettirmeye başladığı 
ve özellikle gece hava sıcaklığının 
0 dereceye kadar düştüğü bugün-
lerde, yardım dernekleri de kışlık 
yardım faaliyetlerini hızlandırdı. 
Türkiye genelinde ve mazlum coğ-
rafyalarda yaptığı yardım faaliyet-
leriyle hayırseverlerin hayrını ihti-
yaç sahipleriyle buluşturan Önce 
İnsan Derneği de bu kapsamda 
önemli bir çalışmaya imza attı. Kış 
mevsimine girdiğimiz bugünlerde 
gıda ve battaniye yardımıyla ilgili 
bir kampanya başlatan Önce İn-
san Derneği, topladığı yardımları 
önceden belirlenen ihtiyaç sahip-
lerine dağıtmak üzere harekete 
geçti. İhtiyaç sahibi oldukları tespit 
edilen 300 aileye gıda ve battani-
ye yardımı yaptıklarını ve yardım 
çalışmalarının devam ettiğini söy-

leyen Önce İnsan Derneği yetkili-
leri, “İhtiyaç sahibi olduğunu tespit 
ettiğimiz ailelerin ihtiyaçlarını ha-

yırseverlerimizin yardımlarıyla gi-
derebilmek için azami gayret gös-
teriyoruz. İçinde bulunduğumuz 

dönem, kış mevsiminin etkilerini 
iyiden iyiye hissettirmeye başla-
dığı bir dönem. Yardıma muhtaç 
olan aileleri bu dönemde yalnız 
bırakmamak adına başlatmış oldu-
ğumuz kampanyamız geniş yankı 
buldu. 300 civarında ailemizin gıda 
ve battaniye ihtiyaçlarını gidermek 
için çaba harcıyoruz. Gıda paketle-
rimiz içerisinde un, şeker, yağ, pi-
rinç, tuz, makarna, fasulye, nohut, 
mercimek, salça ve helva gibi te-
mel mutfak malzemeleri ve ekmek 
yer alıyor. 

Ayrıca çocukların üşümeden 
ve sağlıklı bir şekilde kış mevsimi-
ni geçirebilmeleri için mont ve bot 
yardımlarımız da devam ediyor. 
Yardımlarını esirgemeyen hayırse-
verlerimize şükranlarımızı sunuyo-
ruz” ifadelerine yer verildi. 
n MERVE DURGUT

550 yetim ve muhtaç 
çocuk sevindirildi

RİDA Uluslararası Yetim ve 
Muhtaçlara Yardım Derneği ile 
Oyuncaksız Çocuklar İçin Derne-
ğinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri 
program ile Konya’da bulunan 550 
Yetim ve ihtiyaçlı çocuğa yaklaşan 
kış öncesi mont ve bot dağıtımı ya-
pıldı.

Soğukların başladığı ve kışın 
yaklaştığı şu günlerde yetim, ök-
süz, engelli ve ihtiyaç sahibi ço-
cukların yüreklerini ısıtmak ama-
cıyla yola çıktıklarını belirten RİDA 
Derneği Başkan Yardımcısı Selim 
Doğdu, yardımlar ve program hak-
kında bilgi verdi. Doğdu konuşma-
sında şu sözlere yer verdi: “RİDA 
Derneği ve Oyuncaksız Çocuklar 
İçin Derneği ile birlikte gerçekleş-
tirdiğimiz program kapsamında 
gönüllülerimizin de desteği ile 550 
yavrumuza yaklaşmakta olan kış 
öncesinde mont ve bot dağıtımını 
gerçekleştirdik. Soğukların başla-
dığı şu günlerde dağıttığımız bu 
mont ve botlar ile yavrularımızın 
ve ailelerimizin gözlerinde şunu 
gördük ki, küçük bedenlerini ısı-

tırken aslında onların yüreklerini 
de ısıtmış olduk.  Çok bereketli bir 
program oldu. Katkı sağlayan ba-
ğışçılarımıza şükranlarımızı sunu-
yoruz.” 

Yaklaşmakta olan kış ayı için 
zor durumda olan ihtiyaç sahip-
lerini gözetmenin gerekliliğinden 
bahseden Doğdu “Tabiki kış ayı 
garipler ve mazlumlar için zordur. 
Bizler bu zor kış şartlarında bu ço-
cukları ve aileleri unutmamamız 
gerekiyor. Komşularımızı, mahal-
lemizdeki ve şehrimizdeki yetimle-
ri ve ihtiyaç sahiplerini görmezden 
gelmeyelim. Onlara yardım elimizi 
uzatalım. RİDA Derneği ve Oyun-
caksız Çocuklar İçin Derneği olarak 
bizler bağışçılarımızın desteğiyle 
bu ailelerimize aylık düzenli gıda 
yardımlarımıza devam ediyoruz. 
Her yıl olduğu gibi bu ailelere kış-
lık soba, kömür, battaniye vb. yar-
dımları yapmaya devam edeceğiz” 
dedi. Doğdu son olarak bu konuda 
hayırseverleri hassas davranmaya 
ve destek olmaya davet etti.  
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ortaya koydukları her yeni projenin kendilerini ‘Sıfır Atık’ he-
define bir adım daha yaklaştırdığını belirterek, “Bu projelerin takdir görmesi şevkimizi de artırıyor” dedi

‘Projelerimizin takdir
görmesi azimlendiriyor’

Meram Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ 
projesi kapsamında başlattığı, atık-
ların kaynağında ayrıştırılarak milli 
ekonomiye kazandırılması ve atık-
ların kaynağında oluşumunun azal-
tılması çalışmaları nedeniyle hem 
belediye hizmet binası için hem de 
Meram ilçemiz adına iki ayrı “Sıfır 
Atık Belgesi” almaya hak kazandı.  

‘PROJELERİMİZİN TAKDİR 
GÖRMESİ, YENİ PROJE ÜRETME 

ŞEVKİMİZİ ARTIRIYOR’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
himayelerinde ve Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığının öncülüğünde baş-
latılan ‘Geri Dönüşüm Seferberli-
ği’ne kendilerinin de “ Her Atık Çöp 
Değildir, Yarınlar Çöpe Gitmesin” 
sloganıyla önemli çalışmalarla des-
tek verdiklerini söyleyen Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
bu çalışmalara bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da aynı hızda 
devam edeceklerini belirtti. Me-
ram’da toplanan atık miktarının ve 
bu miktarın ekonomiye katkısının 
her geçen yıl arttığını belirten Baş-
kan Kavuş, “Farkındalığı artırmak 
amacıyla sürdürdüğümüz eğitimler-
den seminerlere, hedefe ulaşmamı-
zı kolaylaştırmak için kurduğumuz 
atıkları kaynağında ayrıştıran hatta 
oluşumunun kaynağında azaltılma-

sına yönelik çalışma sistemimizden 
ihtiyaç hissedilen tüm noktalara yer-
leştirdiğimiz ‘Geri Dönüşüm Kutula-
rı’na, ‘Atık Getirme Merkezi’mizden 
ilçenin dört bir yanına yerleştirdiği-
miz ‘Kıyafet Kumbaraları’na kadar 
bu alanda her noktada var olmaya 
ve yeni projeler üretmeye devam 
ediyoruz. Tüm bu çalışmaların bu 
belge ile onurlandırılması çalışma ve 
proje üretme azmimizi artırmakta-
dır” diye konuştu.   

‘YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 
SAYESİNDE EKONOMİYE CİDDİ

 KATKI SAĞLANDI’
Sıfır Atık Belgesinin, israfın 

önlenmesi, kaynakların daha ve-
rimli kullanılması, atık oluşum se-
beplerinin gözden geçirilerek atık 
oluşumunun engellenmesi veya 

minimize edilmesi, atığın oluşma-
sı durumunda ise kaynağında ayrı 
toplanması ve geri kazanımının 
sağlanmasını kapsayan sorumlu-
lukları başarı ile yerine getiren özel 
ve kamu kurumlarına verildiğini 
hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Geri dö-
nüşüm çalışmalarımızda kağıt, plas-
tik, metal, cam, atık pil, elektronik 
atık olmak üzere 6 farklı türde atığı 
kaynağında ayrı ayrı topluyoruz. Bu 
yıl hizmete soktuğumuz 1.Sınıf Atık 
Getirme Merkezinde de 13 sınıf atı-
ğın kabulü gerçekleştiriliyor. Bura-
da toplanan atıklar, türlerine göre 
lisanslı firmalar ve lisanslı araçlarla 
toplanarak ayrıştırma tesislerine 
gönderiliyor. Ambalaj atıkları hafta-
nın her günü, elektronik atık ve atık 

piller ise talep üzerine toplanıyor. 
Öte yandan 2020 yılı içinde hayata 
geçen bir diğer projemiz ile tekstil 
atıkları ayrı bir şekilde toplanıyor. 
Proje çerçevesinde Meram’ın çeşitli 
bölgelerine yaklaşık 130 adet kum-
bara yerleştirildi. Kumbaralara bıra-
kılan kıyafetler periyodik aralıklarla 
toplanıp tasnif edilerek ekonomiye 
yeniden kazandırılıyor. Çalışma ile 
yıllık 250 ton tekstil atığı toplanarak 
ekonomiye 750 bin lira katkı sağla-
mayı hedefliyoruz. Ambalaj atıkla-
rının kaynağından ayrı toplanması 
için iç mekân geri dönüşüm kutuları 
dağıtıyoruz. Atık alım noktalarına 
uygun olarak ambalaj atıkları kafes 
ve toplama üniteleri yerleştirile-
rek geri dönüşüm toplama nokta-
ları oluşturuyoruz. İlçedeki bütün 
okul ve resmi kurumlara 3’lü sıfır 
atık toplama kutuları yerleştirdik. 
Bu noktada bilincin artırılması ve 
farkındalık oluşturmak adına baş-
ta okullarda öğrencilerimiz olmak 
üzere vatandaşlara ev ev dolaşarak 
Sıfır Atık Projesi kapsamında eğitim 
veriyor, seminerler düzenliyor ya da 
broşürler dağıtıyoruz. Önümüzdeki 
süreçte bu çalışmaların meyvelerini 
en güzel şekilde vereceğine inanıyor 
bu noktada en büyük desteği de va-
tandaşlarımızdan bekliyoruz.” 
n HABER MERKEZİ 
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Otostopla 21 camiden hırsızlık yaptı, otostop çekerken yakalandı
Aksaray, Niğde ve Ankara’da 

otostop çekerek gittiği yerler-
de toplam 21 caminin yardım 
kumbaralarını çalan ve güvenlik 
kameralarının görüntülediği hır-
sızlık şüphelisi Aksaray’da jan-
darmanın operasyonuyla otostop 
yaparak kaçmak isterken yaka-
landı. Hırsızlık olayları, Aksaray, 
Niğde ve Ankara illerinde mey-
dana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Aksa-
ray’ın merkeze bağlı Bağlıka-
ya beldesi ve Ortaköy ilçesinde 
meydana gelen camideki yardım 
kumbaralarından paraların ça-
lınması ile ilgili şüphelilerin ya-
kalanması kapsamında Aksaray 
Cumhuriyet Başsavcılığı koordi-
nesinde harekete geçen Aksaray 
İl Jandarma Komutanlığı ekip-
leri, camilerin güvenlik kame-
ralarından elde ettiği görüntü-
lerle çalışma başlattı. İlk olarak 
güvenlik kameralarından şahsın 
kimliğini tespit eden jandarma 
ekipleri araştırmayı derinleştire-

rek şahsı yakalamak için yol gü-
zergahında bulunan tüm iş yeri 
ve MOBESE kameralarında ince-
leme yaptı. 

Yapılan incelemeler esnasın-
da jandarma ekipleri kimliği be-
lirlenen Sebahattin Ş. (39) isimli 
şahsın Aksaray merkezde de 2 
camiden hırsızlık yaptığını ve 
sürekli otostop yaparak bindiği 
araçlarla seyrettiğini tespit etti. 

Tüm kamera görüntülerinden 
şahsın gittiği istikamete yönelik 
takip yapan jandarma ekipleri 
şahsın en son Aksaray – Adana 
Karayolunda olduğunu tespit 
etti.

 Aksaray – Adana Karayo-
lu Organize Sanayi Kavşağında 
şahsı bulan ekipler bir süre taki-
be aldı. Yapılan takibin ardından 
şahsın otostop çektiğini gören 

jandarma ekipleri yaptıkları ope-
rasyonla şahsı otostop çeker-
ken kıskıvrak yakaladı. Şahsın 
üzerinde yapılan aramada yak-
laşık 600 TL para ele geçirildi. 
Gözaltına alınan Sebahattin Ş. 
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde sağlık 
kontrolünden geçirildikten sonra 
sorgulanmak üzere İl Jandarma 
Komutanlığına götürüldü. Şüp-

helinin, burada yapılan incele-
me ve araştırmalarda Niğde’de 
2 cami, Ankara’da 15 camiden 
hırsızlık yaptığı ve bu nedenle de 
aranması olduğunu belirledi. İfa-
desi alınan hırsızlık şüphelisi jan-
darmadaki işlemlerinin ardından 
Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

YARDIM PARALARINI 
CEBİNE DOLDURDU

Sağlık kontrolünden geçiril-

mek için Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Acil Servisine getirilen hırsızlık 
şüphelisi Sebahattin Ş., sağlık 
kontrolünden çıkarken basın 
mensuplarının “Camileri neden 
soydun” sorusuna, “İhtiyacım 
vardı. Zor durumda kaldım. Piş-
manım, yaptık bir cahillik yap-
tık” dedi. Rahat tavırlarıyla dik-
kat çeken şüpheli camilerdeki 
güvenlik kameralarını da hiçe 
sayarak umursamazca saatlerce 
uğraşıp yardım kumbaralarını 
kırarak içindeki paraları cebine 
koydu. 

Güvenlik kameralarına ya-
kalanan hırsızın cami yardım 
kumbarasını sökmeye çalıştığı, 
sökemeyince de cami bahçesin-
den kilitli parke taşı alıp gelerek 
yardım kumbarasını kırdığı, kı-
rarak açtığı kumbaranın içindeki 
paraları cebine doldurduğu anlar 
güvenlik kamerasınca kaydedil-
di. Olayla ilgili soruşturma sürü-
yor. n İHA

Konya’da 6 bin 223 adet
uyuşturucu hap ele geçirildi

Ruhsatsız tüfekle avlandı,
2 bin 89 lira ceza yedi

Konya’da narkotik polisinin 
çalışmalarında 6 bin 223 adet 
uyuşturucu hap ele geçirildi. Kon-
ya Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiple-
ri çalışmalar sırasında bir araçta 
arama yaptı. Aramada, 6 bin 223 

adet uyuşturucu hap, 550 gram 
esrar maddesi, 3 bin 400 TL suç 
unsuru para ele geçirildi. Kaçakçı-
lık ve Organize Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri ise yaptıkları çalış-
malarda 10 adet gümrük kaçağı 
cep telefonu ele geçirdi. n İHA

Beyşehir ilçesinde ruhsatsız av 
tüfeğiyle kara avcılığı yaptığı iddia 
edilen kişiye milli parklar ekipleri 
tarafından 2 bin 89 lira idari para 
cezası uygulandı. Edinilen bilgiye 
göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 
8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli 
Parklar Şefliği ekipleri, gece saat-
lerinde av koruma ve kontrol faa-

liyeti yürüttükleri esnada ormanlık 
saha içerisinde av yapan bir kişiyi 
yakaladı. Yasa dışı av yapan şahsa 
2 bin 89 lira idari para cezası ke-
sen ekipler, şahsın avda kullandığı 
ruhsatsız otomatik av tüfeğine ise 
el koydu. Yasa dışı avlanmaya yö-
nelik denetim ve kontrollerin süre-
ceği belirtildi. n İHA

Konya’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kazaları da beraberinde getirdi. Özellikle Konya Adana Yolu’nda 
etkisini artıran ve görüş mesafesini kısaltan sis nedeniyle iki farklı noktada zincirleme kazalar meydana geldi

Yoğun sis nedeniyle
gözgözü görmez oldu

Ereğli ilçesinde sis nedeniyle 
meydana gelen zincirleme tra-
fik kazasında 2 kişi yaralanırken, 
10’dan fazla araçta hasar meydana 
geldi. Kaza, 09.00 sıralarında Ereğ-
li İlçesi Adana - Konya Karayolu 
üzeri Organize Sanayi Kavşağında 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, bölgede 
sabah saatlerinde etkili olan sis, 
görüş mesafesini 1 metreye kadar 
düşürünce kazalar meydana geldi. 
Aralarında otomobil ve tırların ol-
duğu onlarca araç zincirleme trafik 
kazasına karıştı. 

Kazada 2 kişi yaralanırken, 
10’dan fazla araçta hasar meydana 
geldi. Yaralılar, ambulansla Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı.

AYNI YOLDA İSMİL MEVKİİNDE 
İKİNCİ BİR ZİNCİRLEME KAZA DAHA!

Sabah saatlerinde Konya Ada-
na Yolu üzerinde etkili olan yoğun 
sis, sürücülerin görüş mesafesini 
kısaltarak birçok kazaya davetiye 
çıkardı. Aynı saatlerde İsmil mev-
kiinde meydana gelen başka bir 
kazada da çok sayıda aracın karıştı-
ğı zincirleme trafik kazası meydana 
geldi. 

Yoğun sis altında sürücüleri 
uyarmaya çalışan trafik ekipleri ise, 

görsel materyallerin yeterli gelme-
mesi üzerine sürücüleri megafonla 
dikkatli olmaları yönünde sık sık 
uyardı.

 Hem yoğun sis, hem de ka-
zalar nedeniyle bir süre kontrollü 
seyreden trafik, kazaya karışan 
araçların yoldan kaldırılması ve si-

sin de etkisini yitirmesiyle birlikte 
normal seyrine döndü. 

METEOROLOJİ’DEN KONYA VE 
BÖLGESİNE ÖNEMLİ UYARI

Gece ve gündüz sıcaklık farkı-
nın yüksek olmasının etkili olduğu 
yoğun sisin önümüzdeki günlerde 
de devam edebileceği uyarısı ya-
pıldı. 

Meteoroloji Konya Bölge Mü-
dürlüğü’nden yapılan uyarıda, 
hava sıcaklığının mevsim normal-
lerinin 3-5 derece üzerinde sey-
retmesinin beklendiği, gece ve 
özellikle sabah saatlerinde yer yer 
yoğun sis görülebileceği uyarısında 
bulunuldu.  n HABER MERKEZİ / İHA

Koronavirüs tedbirlerine
uymayan 232 kişiye ceza

Hafif ticari araç
tarlaya devrildi

Konya Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin Covid-19 ile mücadele 
kapsamında yaptığı denetimler-
de tedbirlere uymayan 232 kişiye 
işlem yapıldı, 4 iş yeri faaliyetten 
men edildi. Asayiş Şube Müdürlü-
ğü ekiplerinin çalışmalarında başta 
Covid-19 ile mücadele kapsamında 
10 umuma açık iş yeri denetlendi. 
İş yerlerinde bulunan 232 kişiye 
Covid-19 tedbirlerine uymamaktan 
idari işlem yapılırken, 6 iş yeri so-

rumlusu hakkında adli işlem başla-
tıldı, 4 iş yeri faaliyetten men edildi. 
Çalışmalarda çeşitli suçlardan ara-
nan 128 kişi de yakalandı. Yapılan 
uygulamalarda 7 adet ruhsatsız av 
tüfeği ve 4 adet tabanca ele geçiril-
di. Trafik ekiplerinin denetimlerin-
de ise 2 bin 831 araç sürücüsüne 
trafik kurallarına uymamaktan 1 
milyon 534 bin 258 TL cezai işlem 
uygulandı. Denetimlerde 74 araç 
da trafikten men edildi. n İHA

Karaman’da kontrolden çıkan 
hafif ticari aracın tarlaya devrile-
si sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 
Güldere köyü yakınlarında meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. 
yönetimindeki 33 DBR 56 plakalı 
Fiat marka hafif ticari araç, sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini 

kaybetmesi sonucuyoldan çıkarak 
tarlaya devrildi. Kaza sonrası araç-
ta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 
çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürü-
cü daha sonra ambulansla kaldırıl-
dığı Karaman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
n İHA
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Uğurlu Semt Pazarı’ndaki trafik ve otopark sorunu çözüldü

Selçuklu Belediyesi Işıklar Ma-
hallesinde bulunan ve Uğurlu Pa-
zar Yeri olarak bilenen Fatih Sultan 
Mehmet Semt Pazarının çevre dü-
zenlemesini tamamlayarak hizme-
te açtı. Beyşehir Caddesi üzerinde 
bulunan ve araç parkları nedeniyle 
trafik oluşturan pazar yerinin cad-
de kısmı duvar örülerek kapatıldı. 
Farklı noktalardan araç girişlerine 
izin verilen pazar yerinde küçük 
ve büyük araçlar için yapılan 154 

araçlık otopark alanı araç trafiği-
ni rahatlattı. Pazar yerinde sosyal 
mesafe kurallarına göre 332 esna-
fa yer tahsis edildi. Vatandaşların 
rahat ve sosyal mesafe kurallarına 
uygun alışveriş yapabilmeleri için 
geniş koridorlar oluşturuldu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, “Fatih Sultan 
Mehmet Semt Pazarında daha 
önce alışverişe gelen hemşehrileri-
mizin araçlarını cadde üzerine park 

etmesiyle araç trafiğiyle ilgili sorun-
lar oluşmaktaydı. Bizler de hem sü-
rücülerimizin emniyetini sağlamak 
hem de vatandaşlarımızın daha ra-
hat alışveriş yapması için pazar ala-
nımızda düzenlemeye gittik. Böyle-
likle cadde üzerinde bulunan kısma 
duvar örerek pazar yerine girişlerin 
daha kontrollü yapılmasını sağladık 
ve cadde üzerindeki araç trafiği so-
runu ortadan kalkmış oldu. Pazar 
yerimizde hem esnaf kardeşlerimiz 

hem de hemşehrilerimizin alışve-
rişlerinde rahat olması için tezgah 
aralıklarını ve koridorlar mesafe 
kurallarına göre tekrar dizayn edil-
di. Pazar alanımızın hem bölgede 
yaşayan hemşehrilerimize hem de 
esnaflarımıza hayırlı olmasını dili-
yorum” dedi. Pazar alanına alışve-
rişe gelen vatandaşlar ve esnaflar 
düzenlemeden memnun oldukla-
rını belirtti.
n HABER MERKEZİ

DEVA Partisi’nden 
Saadet’e ziyaret

‘Asgari ücretlinin omzundaki 
yük ortadan kaldırılsın’

DEVA Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca ve İl Başkan Yar-
dımcıları, Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Hüseyin Saydam’ı ziyaret 
etti. Saadet Partisi Konya İl Teşki-
latında gerçekleşen ziyarette Say-
dam’a, İl Başkan Yardımcıları da 
eşlik etti. Karaca, geçtiğimiz gün-
lerde Saadet Partisi Konya İl Baş-
kanı Hüseyin Saydam’ın nezaket 
ziyareti dolayısıyla iade-i ziyaret 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Ziya-
rette, ülke ve Konya gündemine ait 

görüş alışverişinde bulunulması-
nın yanı sıra, siyasi üslubun karde-
şane bir tavır içerisinde olması ge-
rektiği ve sorunların kutuplaşarak 
değil bir araya gelip istişare edile-
rek çözüleceği belirtildi. Saydam, 
DEVA Partisi Konya İl Başkanı Dr. 
Seyit Karaca ve beraberindeki he-
yete ziyaretten dolayı teşekkür etti. 
Ziyaret sonrasında kutuplaştırma 
değil birliktelik mesajı amaçlı hatı-
ra fotoğrafı verildi.
n HABER MERKEZİ

Yeniden Refah Partisi (YRP) 
Konya İl Başkanı Mustafa Özer-
dem, ülke insanının refahı için as-
gari ücretten verginin kaldırılması 
gerektiğini söyledi. Vatandaşın 
borç, faiz ve ağır vergilerle hayat 
mücadelesi verdiğini ifade eden 
Özerdem, asgari ücretlinin kazan-
cını yurtdışına aktaran sistemi de-
ğiştirip; kamuda israfı önleyerek, 
havuz sistemiyle ülkemizi otuz beş 
milyar dolarlık dış borç faizinden 
kurtarabileceğimizi dile getirdi.

YRP Konya İl Başkanı Mustafa 
Özerdem, Biz Yeniden Refah Par-
tisi olarak sistem değişikliği olma-
dan, kendi öz maddi ve manevi de-
ğerlerimize dönmeden, borç, faiz, 
döviz sarmalından kurtulmadan, 
beton-çimento, ithalat ekonomisi-
nin dışına çıkmadan ülkemizi bu 
ekonomik buhrandan kurtarama-
yız. Sayın bakan da bu durumu 
görmüş olacak ki görevi bıraktı; 

yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi 
Elvan Bey’e bu görevinin ülkemiz 
ve kendisi için hayırlı olmasını dili-
yor, çözüm önerilerimizi kendisine 
ve kamuoyuna arz ediyoruz.

Artık insanımızı inim inim in-
leten, borç, faiz ve ağır vergiler-
le vatandaşımızın, asgari ücretli 
insanımızın kazancını yurtdışına 
aktaran kamu ekonomi anlayışını 
değiştirip; kamuda israfı önleyip, 
havuz sistemine geçerek ülke-
mizin 20 yıldır ortalama otuz beş 
milyar dolar dış borç faizinden kur-
tarmalıyız. İthalat ve döviz ihtiya-
cını artırmak yerine yerli ve milli 
üretim seferberliği başlatmalı ve 
toplumsal barış ve huzurun temeli 
olan ‘adil paylaşım’ temelinde ağır 
verginin alt gelir seviyesinde olan 
asgari ücretliden yüzde yirmi beş 
gibi yüksek oranlarda değil asgari 
ücretten vergi kaldırılsın” ifadeleri-
ni kullandı. n HABER MERKEZİ

Berat Albayrak’ın görevi bırakmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan getirildi

Hazine ve Maliye
Lütfi Elvan’a emanet

Hazine ve Maliye Bakanlığı gö-
revini yürüten Berat Albayrak’ın bu 
görevden affını istemesi ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın bunu kabul etmesi üzerine 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kimin 
getirileceği merak konusu olmuştu. 
Bakanlık koltuğu çok kısa bir süre 
içerisinde doldurulmuş oldu. Meclis 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
Lütfi Elvan, Resmi Kararname ile 
Hazine ve Maliye Bakanı olarak gö-
reve getirildi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi 
Elvan, “Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın tensiple-
riyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak 
göreve başlamış bulunmaktayım.” 
ifadelerini kullandı. Elvan, Twitter 
hesabından paylaştığı mesajında, 
yeni görevine başladığını belirtti. 

Mesajında, Bakanlıktaki toplantı 
salonundan bir fotoğraf da paylaşan 
Elvan, “Teveccühleriyle şahsıma bu 
görevi tevdi eden Sayın Cumhur-
başkanımıza şükranlarımı sunuyo-
rum. 

Değerli Bakanımız Sayın Berat 
Albayrak’a milletimize bugüne ka-
darki hizmetleri için teşekkür edi-
yorum. Rabb’im hayırlı hizmetlere 
vesile kılsın.” değerlendirmelerinde 
bulundu.

Türkiye’nin yeni Hazine ve Mali-
ye Bakanı Lütfi Elvan TBMM’de mu-
habirlerin yeni görevine ilişkin so-
rularına karşılık olarak “Benim için 
de sürpriz oldu” ifadelerini kullandı. 
Elvan, “Göreve getirileceğinizden 
haberiniz var mıydı?” sorusuna, 
“Hayır, yoktu” diyerek cevap verdi. 

DEVİR TESLİM 
TÖRENİ YAPILMAYACAK 

Muhabirlerin devir teslim töre-
nine dair sorularına ise Elvan, “Berat 
beyin sağlık problemlerinden dolayı 
devir teslim töreni yapılmayacaktır” 
dedi. 

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı, 
daha sonra gazetecilere teşekkür 
ederek sohbeti sonlandırdı. 

NE OLMUŞTU? 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, Instagram hesabından is-
tifa ettiğini duyurmuştu. Dün Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın istifayı kabul 
etmesinin ardından Lütfi Elvan, yeni 
Hazine ve Maliye Bakanlığına geti-
rildi. 

BAKAN ELVAN 
MİLLETVEKİLLERİYLE VEDALAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Lüt-
fi Elvan, komisyon salonuna geldi. 
Milletvekillerini selamlayan Elvan, 
komisyon sıralarına oturdu. Teşek-
kür konuşması yapan Elvan, “Plan 
ve Bütçe Komisyonu benim için bir 
aile, bir yuva.” dedi.

Komisyon üyeleriyle gece gün-
düz çalıştıklarını anlatan Elvan, 
“2011-2013’te Plan ve Bütçe Ko-
misyonu Başkanlığı yaptığım dö-
nemde de aynı hava, aynı ortam ve 
samimiyetle tüm çalışmalarımızı 
yürütmüştük. Bu dönemde de ikti-
darıyla muhalefetiyle tüm partileri-
mizle gerçekten son derece uyum 
içinde çalışma yürüttük. Tüm ko-
misyon üyesi arkadaşlarımız büyük 
fedakarlıklar gösterdiniz.” diye ko-
nuştu.

Milletvekillerine samimi ve dos-
tane yaklaşımları için teşekkür eden 
Elvan, şöyle devam etti: “Sürekli 
bizleri kucaklamanız inanın, benim 
buradaki çalışma şevkimi daha da 
artırdı. Çok güzel zamanlar geçirdik. 
Zaman zaman sert tartışmalar da 

oldu. Bu da demokrasinin bir gere-
ği. Elbette bu tür tartışmalar olacak. 
Farklı düşünceler, fikirler olacak ki 
doğruyu bulalım. Bu açıdan Plan 
ve Bütçe Komisyonumuz gerçekten 
okul niteliğinde. Çok şey öğrendiği-
mi ve bu komisyonun burada bu-
lunan arkadaşlarımıza da çok şey 
kazandırdığını biliyorum. Sizlere 
şükranlarımı arz etmek istiyorum.”

‘HİZMETLERİNDEN DOLAYI
 TEŞEKKÜR ETTİM’

“Plan ve Bütçe Komisyonumuzu 
özleyeceğim. Her zaman emrinizde-
yiz.” diyen Elvan, Hazine ve Maliye 
Bakanlığının 2021 yılı bütçesi için 
17 Kasım’da Meclis’e geleceğine 
işaret etti. Elvan, “Lütfen hakkını-
zı helal ediniz. Zaman zaman hata 
yaptığım, yanlış ifade kullanmış 
olduğum anlar olabilir. Neticede 
hepimiz insanız. Her birinize çok 
teşekkür ediyorum.” dedi. Bu arada 
Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonuna veda konuşması yapmaya 
gelirken gazetecilerin tebriklerini 
de kabul etti. Bir gazetecinin “Devir 
teslim töreni gerçekleştirilecek mi?” 
sorusuna Elvan, “Berat Bey’in sağlık 
problemleri nedeniyle maalesef onu 
gerçekleştiremeyeceğiz. Kendisiyle 
görüştüm. Hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ettim. O da bize görevimiz-
de başarılar diledi.” karşılığını verdi. 
Milletvekilleri de Elvan’ı tebrik etti, 
yeni görevinde başarı diledi.   Elvan 
daha sonra milletvekilleriyle tek tek 
selamlaşarak, komisyon salonundan 
ayrıldı.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR? 
Lütfi Elvan, 12 Mart 1962 ta-

rihinde Karaman’ın Ermenek ilçe-
sinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Konya’da tamamlamasının ardın-

dan İstanbul Teknik Üniversitesi 
Maden Fakültesinde eğitimine de-
vam etti. 1983 tarihinde lisans 
eğitimini tamamlayan Lütfi Elvan, 
ardından İngiltere’de bulunan Le-
eds Üniversitesi’nde Maden ve Yö-
neylem Araştırması alanında yük-
sek lisans eğitimini tamamladı. Lütfi 
Elvan, ikinci yüksek lisansını ise 
ABD’de bulunan Delaware Üniver-
sitesi’nde Ekonomi alanında yaptı. 
1987 yılında Etibank’ta Yöneylem 
Araştırma Grubunda mühendis ola-
rak görev alan Lütfi Elvan, bilgisayar 
destekli madencilik uygulamaları-
nın Etibank’ta yaygınlaşması çalış-
malarına öncülük etti. 1989 yılında 
ise Devlet Planlama Teşkilatı’nda 
çalışmaya başladı. Burada 1996 yı-
lına kadar uzman yardımcısı, olarak 
çalışan Lütfi Elvan, 1996 yılında ise 
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum 
Genel Müdürlüğü’nde Kalkınmada 
Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı 
görevine atandı ve bu görevini 2002 
yılına kadar sürdürdü. 2002 yılında 
başladığı Müsteşar Yardımcılığı gö-
revinden Temmuz 2007 tarihinde 
siyasi kariyerine başlamak için istifa 
etti. AK Parti’ye katılarak siyasete 
atılan Lütfi Elvan, 2007 seçimle-
rinde Karaman milletvekili olarak 
TBMM’ye girdi. O dönem AK Parti 
Genel Başkanı konumundaki Recep 
Tayyip Erdoğan’ın başdanışma-
nı olarak görev yapan Lütfi Elvan, 
Türkiye-Avrupa Birliği Karma Par-
lamento Komisyonu ve AB Başkan-
lığına seçildi. 2011 seçimlerinde bir 
kez daha meclise giren Lütfi Elvan, 
bu kez Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı olarak görev yaptı. 2014 ye-
rel seçimlerinde Binali Yıldırım’ın İz-
mir Büyükşehir Belediyesi Başkanlı-
ğına aday gösterilmesinin ardından 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığına getirildi. AK Parti Genel 
Başkanı Ahmet Davutoğlu başkan-
lığında kurulan seçim hükümetinde 
Reform ve Yatırımlardan Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı olan Elvan, 
Davutoğlu’nun istifa etmesinin ar-
dından Binali Yıldırım tarafından 24 
Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. 
Türkiye Hükûmetinde Kalkınma 
Bakanlığı görevini üstlendi. İyi dere-
cede İngilizce bilen Lütfi Elvan, evli 
ve iki çocuk babasıdır.
n HABER MERKEZİ / AA

Lütfi Elvan



8 11 KASIM 2020İLAN

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

EBERDES TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. 
TATLICAK MAH. BADEMYAĞI SOK. NO: 2 KARATAY – KONYA

TEL: 0 332 334 0 334 &  0 332 342 11 21

* Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye veya ilgili 
bölümlerinden mezun,
* “Mali Müşavirlik” belgesi olan, 
* Vergi mevzuatı, genel muhasebe, maliyet ve dönem sonu 
işlemlerine hakim,
* Alanında en az 5 yıl deneyimli,
* Türk Vergi Kanunlarına ve Tek Düzen Hesap Planına hakim,
* ETA VSQL Ticari proğram bilgisini olan,
* MS OFFİCE EXCEL bilgisine sahip ve raporlama yapabilecek,
* Analitik düşünme ve problem çözme yetisine sahip
* İş planı yapabilen ve bu iş planı dahilinde verimli çalışabilen,
* Firmanın resmi kurumlarla iletişimini sağlayabilecek ve 
yazışmaları yapabilecek,
* Sorumluluk alabilecek,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

* En az İlköğretim mezunu,
* Fabrika üretim bölümünde çalışmak üzere,
* Tercihen alanında deneyimli,
* Askerliğini tamamlamış,
* 45 yaşını aşmamış,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız.

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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)
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

the dreams are coming true

EN AZ 1 YIL IŞ DENEYIMI OLAN,  
VARDIYA SISTEMINE UYUM SAĞLAYABILECEK,

GEREKTIĞINDE MESAI SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MIKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERINI 

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE

POLISAJ ZIMPARA YAPABILEN 
TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

İş Tanımı: Üretim portföyümüzdeki kompresör, havalı fren ve 
süspansiyon sistemi valflerinin teknik şartnamelere uygun 
olarak montaj süreçlerinin yürütülmesi.

23 – 35 yaş arası bay/bayan takım arkadaşları aramaktayız.
“Görüşmeler telefonla ön randevu şeklinde olacaktır.”

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sk. No: 7 Selçuklu/Konya

0332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr

Aranan Nitelikler :
• İlgili ilana ait Tercihen Meslek lisesi, Yüksekokul ve dengi 
okullardan mezun,
• Minimum 2 yıl montaj üretim tecrübesi olan,
• Teknik resim okuyabilen,
• Temel aparatlar hakkında bilgi sahibi olan,
• Çözüm odaklı çalışan ve sorumluluk sahibi,
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

MONTAJ OPERATÖRÜ

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

İş Tanımı: Üretim prosesinde teknik şartnamelere uygun olarak 
CNC proseslerin tanımlı olan süreçlere uygun olarak yürütülmesi.

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sk. No: 7 Selçuklu/Konya

0332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr

Aranan Nitelikler :
• Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek 
  Okulunun ilgili bölümlerinden mezun,
• Minimum 2 yıl üretim tecrübesi olan,
• CNC programlamaya hakim,
• Temel ekipman hakkında bilgi sahibi olan,
• Ölçme aletlerine hakim,
• Teknik resim okumasını bilen,
• Gelişime ve öğrenmeye açık,
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.
• Vardiya Sisteminde Çalışabilecek

ÜRETİM OPERATÖRÜ

23 – 35 yaş arası bay/bayan takım arkadaşları aramaktayız.
“Görüşmeler telefonla ön randevu şeklinde olacaktır.”
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş Mah./köy. 18943 ada, 4 parsel, Zemin kat.,2 nolu 
bağımsız bölüm sayılı Merken vasfında taşınmaz borçlu adına kayıtlı olup tam hisselidir. Kosava Mah. 
Tezcanlar sokağa cephelidir. Taşınmazın bulunduğu bölge:3-5 katlı konut amaçlı ayrık nizam yapılar 
küçük çaplı alışveriş merkezleri, ilköğretim okulu, sağlık ocağı, parklar ve ibadethane gibi sosyal alanlar 
yer almaktadır. Her türlü sosyal tesisler ve yeşil alan imkânı mevcuttur. Toplu taşıma ile ulaşım kolaydır. 
Bölgenin her türlü altyapı hizmeti belediye tarafından karşılanmaktadır., Taşınmazın yakın çevresinde 
400m batısında Veysel Karani Cad., 840m batısında Yeni İstanbul Cad., 650mtre kuzeybatısında 
Coşandere Cad., 2,7km kuzeybatısında Selçuk Ünv. Kampüsü, 4,4km güneyinde Novada alışveriş 
merkezi bulunmakta olup şehir merkezine 13km mesafededir. Söz konusu parselde 1 adet ayrık 
nizam konut amaçlı yapı bulunmaktadır. Apartmanın bahçe ve çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. 
Taşınmazın bulunduğu bina 1 bodrum, Zemin, 2 normal kattan ibaret olup binada bodrum kat: depo, 
Zemin Katta:2 adet daire, bina girişi, 2 adet normal katların her birinde: 2 şer daire olmak üzere toplam 
6 bağımsız bölüm vardır. Dış cephe kaplaması sıva üzeri boya olan binanın girişinde, merdiven ve 
sahanlıklarında yer döşemesi mermer, duvarları sıva üzeri boyadır. Binada asansör mevcut değildir. 
Çatı tipi ahşap oturtma çatı üzeri kiremittir. Kıymet takdirine konu 2 nolu bağımsız bölüm binanın zemin 
katında bulunmaktadır. Antre, 3 oda, 1 salon, mutfak, 1 banyo, wc giriş holü ve 3 balkon hacizlerinden 
oluşmaktadır. Balkonların üçü de açıktır. Keşif sırasında dairede kimse olmadığı için dairede kimse 
olmadığı için daire içerisinde inceleme yapılması imkânı olmamıştır. Ancak edinilen bilgiye göre 
odalarda yer döşemeleri laminat parke, duvarlar sıva üzeri boya, mutfakta dolaplar mebran, banyoda 
duş, klozet ve lavabo bulunmamaktadır. Sobalı ısınmaya sahip olan dairede petek yoktur. Bina yaklaşık 
11 yıldır kullanımdadır. Kuzey, güney, Doğu cepheli, söz konusu bağımsız bölüm balkonlar dahil brüt 
137m2, net ise 122m2 olduğu belirlenmiştir. Bina inşaat sınırlarının tespitine dair cetvele göre 1. sınıf 
konut yapılara girdiği, büyükşehir belediyesi sınırları içinde olan bir yapı olduğu taşınmaza 24/06/2006 
tarih ve 14/22-330 sayılı yapı ruhsat belgesinin alındığı, Selçuklu belediye emlak vergisine ait arsa m2 
birim değerinin 248,99 olduğu belirlenmiştir.
Adresi   : Kosova Mah. Tezcanlar Sk. No:13/2Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü  : 1.002,37 m2 (ana taşınmaz)
Arsa Payı  : 1/6
İmar Durumu  : 3 kat Ayrık Mesken Sahasına isabet ettiği, Kaks:0,25, 
     Kaks:0,75, imar parselidir. İskân ruhsatı henüz alınmamıştır.
Kıymeti   : 250.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler : Kaydında ipotek şerhi, beyan ve birçok haciz vardır
     (Beyan: Yönetim Planı:30/12/2009-ipotek şerhi)
1. Satış Günü  : 18/12/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü  : 13/01/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri  : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin kat Adliye İhale Salonu-Karatay /KONYA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/9810 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Nefrolo-
ji ve Organ Nakli Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kültigin Türkmen, 
2001’den bu yana 356 böbrek nakli, 
100 karaciğer nakli yaptıklarını söy-
ledi. 

Prof. Dr. Türkmen, NEÜ’de or-
gan nakillerinin 2001 yılında başla-
dığını belirtti. Organ Nakli Ünitesi-
nin, 2012 yılında kurulduğunu, 11 
uzman personelle hizmet verdikleri-
ni dile getiren Türkmen, “2001’den 
bu yana NEÜ Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesinde organ nakilleri yapı-
yoruz. 356 böbrek nakli, 100 karaci-
ğer nakli yaptık.” dedi.

Türkmen, Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi kayıtlarında 412 böb-
rek, 57 karaciğer nakli bekleyen 
hasta olduğunu belirterek, şunları 
kaydetti: “Genel Cerrahi Ana Bilim 
Dalı ve Nefroloji Bilim Dalı öğretim 
üyeleri olarak Kovid-19 nedeniyle 
aktif nakil yapılmaması yönünde ka-
rar aldık. Sağlık Bakanlığının da bu 

yönde tavsiyesi var. Mart ayından 
bu yana nakil yapmıyoruz. Organ 
nakli ameliyatlarında verdiğimiz im-
munsupresif ilaçlar, hastanın doğal 
bağışıklığını baskılandırıyor. Bu da 
Kovid-19 için ciddi bir risk oluşturu-
yor. Organ nakillerini Kovid-19 ne-
deniyle erteliyoruz. Sadece bazı özel 
merkezler nakil yapıyor. 2021 yılının 
şubat, mart ayı yavaş yavaş nakille-
re başlarız diye tahmin ediyorum. O 
dönemde şartları tekrar gözden ge-
çirmek lazım.”

Türkmen, poliklinik servisinin 
açık olduğunu, burada daha önce 
nakil olmuş yaklaşık 200 hastanın 
tedavilerine devam edildiğini, nakil 
bekleyen hastaların da diyalize gir-
diklerini aktardı.

‘YILLIK 30-35 BÖBREK NAKLİ 
YAPARKEN, BU YIL

 ÇOK GERİDE KALDIK’
Yeni nakiller için gerekli hazır-

lıkların yapıldığını anlatan Türkmen, 
“Kovid-19 salgını her şeyi etkiledi. 
Biz bölüm olarak yıllık 30-35 böb-

rek nakli yaparken, bu yıl çok geri-
de kaldık. İlk üç ayda 6 böbrek nakli 
yapabildik. Böbrek nakli bekleyen 
hastalarımız hemodiyalize devam 
ediyorlar. Koronavirüs nedeniy-
le kaybettiğimiz hastalar da oldu.” 
dedi. Türkmen, nakil için bekleyen 
hastalara tedavilerine titizlikle de-
vam etmelerini, diyetlerine uyma-
larını, maske, mesafe ve hijyen ku-
rallarına riayet etmelerini ve zatürre, 
grip aşılarını yaptırmalarını tavsiye 
etti. n AA

NEÜ’de 19 yılda 456 
organ nakli yapıldı

NEÜ Meram Tıp Fakültesi’nde 2001 yılından bu yana organ nakli yapıldığını belirten Prof. Dr. 
Kültigin Türkmen, geride kalan 19 yılda 356 böbrek nakli, 100 karaciğer nakli yaptıklarını ifade etti

Henüz 1942 yılında 
savaş zamanında Nazi 
Almanyası ve müttefik-
lerine karşı olan Avrupa 
Ülkeleri Birleşik Kral-
lık’ta gerçekleşen Müt-
tefikler Eğitim Bakanları 
Konferansında (CAME) 
bir araya gelmişlerdir. 
İkinci Dünya Savaşı de-
vam ederken, bu ülkeler 
barış sağlandıktan sonra 
eğitim sistemlerini yeniden inşa et-
menin yollarını ve araçlarını tartışmış-
lardır.  Proje çok hızlı bir şekilde ivme 
kazanmış ve kısa zamanda evrensel 
bir not çıkarılmıştır. Birleşik Devletler 
dâhil olmak üzere yeni hükümetler 
katılmaya karar vermiştir. 

CAME’nin önerisi doğrultusunda 
Londra’da 1-6 Kasım 1945 tarihlerin-
de bir eğitim ve kültür kurumu ku-
rulması için Birleşmiş Milletler Kon-
feransı (ECO/CONF) düzenlenmiştir. 
Konferans başlatıldığında savaş ne-
redeyse sona ermişti. Konferans, ger-
çek barış kültürünü oluşturacak bir 
kurum kurmaya karar veren kırk dört 
ülkenin temsilcilerini bir araya getir-
miştir. Onların gözünde, yeni kurum 
“insanlığın entelektüel ve ahlaki daya-
nışmasını” kurmalı ve bu dayanışma-
yı kurarken başka bir dünya savaşının 
başlamasını engellemelidir.

Konferansın sonunda otuz yedi 
ülke Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 

ve Kültür Kurumu’nu 
kurmuştur. 16 Kasım 
1945 tarihinde imzala-
nan UNESCO Kuruluş 
Sözleşmesi yirmi ül-
kenin onamasının ar-
dından 4 Kasım 1946 
tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu yirmi ülke: 
Avustralya, Birleşik 
Krallık, Birleşik Devletler, 

Brezilya, Çekoslovakya, 
Çin, Danimarka, Dominik Cumhuri-
yeti, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, 
Kanada, Lübnan, Meksika, Mısır Nor-
veç, Suudi Arabistan, Türkiye, Yeni 
Zelanda ve Yunanistan. UNESCO 
Genel Konferansının ilk oturumu, oy 
hakkına sahip 30 hükümetin temsilci-
lerinin katılımıyla 19 Kasım - 10 Aralık 
1946 tarihleri arasında Paris’te ger-
çekleştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı-
nın siyasi bölünmeleri, UNESCO’nun 
kurucu Üye Devletlerini belirlemiştir. 
Japonya ve Almanya Federal Cumhu-
riyeti 1951 yılına kadar üye olmamış, 
İspanya ise 1953 yılında üye olarak 
kabul edilmiştir. Soğuk Savaş, sö-
mürgecilik ve SSCB’nin dağılması 
gibi diğer önemli tarihsel faktörler 
de UNESCO üzerinde iz bırakmıştır. 
SSCB 1954 yılında UNESCO’ya ka-
tılmış ve 1992 yılında yerini 12 eski 
Sovyet Cumhuriyetinin yanı sıra Rus-
ya Federasyonu almıştır. 19 Afrika 
Ülkesi 1960’lı yıllarda üye olmuştur.

 UNESCO 

Hüyük’te kış mevsimi öncesi
enerji nakil hatları yenileniyor

Hüyük’te mahalle çeşmeleri 
için sondaj çalışmaları başladı

Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca 
Mahallesi’nde elektrik hatlarının 
yenilendiği bildirildi. 

Muhtar Mustafa Nural, yap-
tığı açıklamada, Hüyük’ün ilçe 
merkezine en uzak mahallesi olan 
Çamlıca Mahallesi’nde kış mevsi-
mi yaklaşırken yürütülen çalışma-
larla elektrik direklerinin ve enerji 
nakil hatlarının yenilendiğini be-
lirtti. 

Kış şartlarının çetin geçtiği 
yerleşim merkezinde gerçekleşti-
rilen bu hizmetlerin yöre halkının 
karanlıkta günler geçirmemesi 
adına çok önemli olduğunu vur-
gulayan Nural, şunları kaydetti: 

“Yüksek rakım nedeniyle ağır 
kış şartlarının hüküm sürdüğü 
mahallemizde, Hüyük Belediye-
mizin girişimleri sonucunda Me-
daş yetkililerince gerçekleştirilen, 
yerleşim merkezimizdeki elektrik 
direklerinin yenilenmesi ve enerji 
nakil hatlarının yeniden tesis edil-
mesine yönelik çalışmalar ma-
halle halkımızın memnuniyetini 
kazanmıştır. 

İlçe merkezine en uzak ma-
halle olmamıza rağmen belediye-

mizin yol ve diğer hizmetlerinde 
de altın bir dönemi yaşıyoruz. Ma-
hallemizle ilgili ne talebimiz varsa 

sağolsun belediye başkanımız ye-
rine getiriyor. Kendisinden Allah 
razı olsun.”  n AA

Hüyük İlçe Belediyesi, ilçeye 
bağlı mahallelerde sondaj çalış-
ması yaparak mahalle sakinlerini 
içme suyuyla buluşturdu. Hüyük 
Belediye Başkanı Mehmet Çiğ-
dem yaptığı açıklamada, ilçeye 
bağlı mahallelerde yaşayan va-
tandaşların içme suyu olarak kul-
landığı mahalle çeşmelerinden 
akan suların daha hijyenik ve 
sağlıklı bir şekilde hizmet sun-
ması için başlatılan çalışmaların 
sürdüğünü söyledi. 

Başkan Çiğdem, “Bu çerçe-
vede, ilçemize bağlı Burunsuz 
Mahallesinde Dede Çukuru ve 
Dongul mevkisinde bulunan ma-
halle çeşmelerinde de faaliyet 
yürütüldü. Bölgede sondaj çalış-
maları gerçekleştirildi. 

Bulunan suların çeşmelerden 
akması sağlandı” dedi. İlçede 
Hüyük Belediyesi olarak sadece 
yol, kaldırım ve kavşak düzen-
leme çalışmaları yapan bir yerel 
yönetim olmadıklarının altını çi-
zen Mehmet Çiğdem, mahalle-
lerde vatandaşların istifade ettiği 
çeşmelerin de iyileştirilmesine 
yönelik çalışmalar yaptıklarını 
ifade ederek, “Mahalle çeşmele-
rimizden akan sulardan vatan-
daşlarımızın daha sağlıklı ve hij-
yenik bir şekilde istifade etmesi 
noktasında da hizmet veriyoruz. 
Bu anlamda, belediye olarak 

mahallelerimizde onlarca sondaj 
çalışması gerçekleştirdik. Bulu-
nan suları çeşmelerimizden akar 
hale getirerek vatandaşlarımızla 
buluşturuyor, istifadesine sunu-

yoruz. Bu konuda vatandaşları-
mızdan tek beklentimiz bir ‘Allah 
razı olsun’ cümlesini duymak ve 
dua almaktır” diye konuştu. 
n İHA

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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‘Çamur sendikacılığının götüreceği yer bataklıktır’
Eğitim Bir-Sen Konya 1 Nolu 

Şube Başkanı, Memur-Sen Konya 
İl Temsilcisi Nazif Karlıer, Türk 
Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip 
Geylan’ın sosyal medya hesabın-
dan Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğünü etiketleyerek yaptığı pay-
laşıma sert tepki gösterdi. Karlıer, 
yaptığı yazılı açıklamayla şunları 
dile getirdi: “Yüz yüze eğitimin  
başladığı bir süreçte, eğitim-öğ-
retimin sağlıklı bir şekilde yürü-
tülebilmesinin sağlanması, eğitim 
çalışanlarının asli işlerini yapabil-
meleri için filyasyon ve izolasyon 
ekiplerinden çıkarılması yönünde 

yetkililere gönderdiğimiz yazının 
bir sendika başkanını rahatsız 
etmesini anlamakta güçlük çe-
kiyoruz. Bu zevatın konjonktürel 
çıkışlarını, sendikacılık adı altında 
karıştırdıkları haltları, neleri dert 
edindiklerini, neyi amaçladıklarını 
çok iyi biliyoruz. Çamur at izi kalsın 
anlayışıyla yaptıkları sendikacılıkla 
ayakta kalmaya çabalamalarını da 
anlıyoruz. Çünkü anlayabildikleri, 
becerebildikleri, sendikacılıktan 
anladıkları budur. İşin bu kısmı 
bizi ilgilendirmiyor, üzerimize ça-
mur sıçratmaya kalkışmadıkları 
sürece. Sendika olarak yapmamız 

gereken daha çok iş vardır. Kurul-
duğumuzdan beri yaptığımız ve 
yapmaya çalıştığımız şey, eğitim 
çalışanlarının haklarını korumak 
ve geliştirmek, özgürlük alanla-
rını genişletmektir. Bu anlamda 
verdiğimiz mücadele sonucunda 
elde ettiğimiz kazanımlar broşür-
ler ve kataloglarımızda mevcuttur. 
Sendikamızın, özellikle yetkiyi al-
dığından bu yana imza attığı başa-
rılar, sağladığı kazanımlar, yaptığı 
nitelikli çalışmalar eğitim çalışan-
larının teveccühünü kazanmış ve 
kazanmaya devam etmektedir. 
Bizler de hak, emek ve özgürlük 

mücadelemizi sürdürmeye gayret 
ediyoruz. Çünkü bizim derdimiz 
üzüm yemek. Daha iyi bir eğitim 
için, eğitimin çalışanlarının sorun-
larından arınmış bir şekilde işinin 
başına gidebilmeleri, hayat stan-
dartlarının yükselmesi, uğradıkları 
haksızların giderilmesi için emek 
harcıyor, atıl ve alın teri döküyo-
ruz. Arkamızdan gelen seslere 
aldırmadan yolumuza, yolculuğu-
muza, eğitim çalışanlarının, kamu 
görevlilerinin hakkını arama, hak-
sızlıkları giderme yürüyüşümüze 
kararlılıkla devam edeceğiz.”
n HABER MERKEZİ

KTÜN’de bilgisayar
laboratuvarları açıldı

Sultanhanı Kervansarayı’na 
Azerbaycan bayrağı asıldı

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN), geleceğin genç mühen-
dis ve mimarlarının teknolojik 
altyapı anlamında daha kaliteli 
öğrenim görebilmeleri için tam 
donanımlı ve modern bilgisayar 
laboratuvarlarını hizmete açtı. La-
boratuvarlar, öğrencilerin ve öğ-
retim elemanlarının özellikle tasa-
rım ve yazılım derslerinin verimli 
alabilmelerine katkı sağlayacak.

Rektör Prof. Dr. Babür Öz-
çelik’in talimatları ile İdari Mali 
İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Dai-
re Başkanlığı koordinasyonunda 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi’ne 50 Mimarlık ve Tasa-
rım Fakültesine 35 bilgisayar ka-
pasiteli laboratuvar, öğrencilerin 
ve öğretim elemanlarının kullanı-
mına hazır hale getirildi.

Rektör Prof. Dr. Babür Öz-
çelik, “Öğrencilerimizin ve öğ-
retim elamanlarımızın derslerini 
verimli şekilde işleyebilmelerine 
büyük önem veriyoruz. Bu an-
lamda birimlerimizin teknolojik 
alt yapısının iyileşmesi ve ge-
lişmesi konusunda da rektörlük 
olarak elimizden gelen gayreti 

gösteriyoruz. Tabi Teknik bir üni-
versite olarak gerek mühendislik 
gerekse mimarlık öğrencilerimi-
zi yetiştirirken bu gibi teknolojik 
alt yapıyla öğrenim faaliyetlerini 
desteklemek gerektiğine inanı-
yoruz. İleriki dönemde kapasite-
lerini de arttırmayı hedefliyoruz. 
Bu vesileyle iki fakültemize tam 
donanımlı ve modern bilgisayar-
lar laboratuvarımızı kazandırdık. 
Öğrencilerimiz okullarına dön-
düklerinde programları kurulu ve 
kullanıma hazır bilgisayarla onları 
bekliyor. Üniversitemize hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi
n HABER MERKEZİ

Anadolu Selçuklu Sultanı 
Alaaddin Keykubat tarafından 
1229’da yaptırılan Sultanhanı 
Kervansarayı’na, Azerbaycan’a 
destek için Azerbaycan ve Türk 
bayrakları asıldı. 

Konya-Kayseri kara yolu üze-
rinde Aksaray’a 45 kilometre 

uzaklıktaki Sultanhanı ilçesinde-
ki kervansaraya, Azerbaycan’a 
destek için asılan bayraklar, va-
tandaşları duygulandırdı. Sul-
tanhanı Belediye Başkanı Fahri 
Solak, şehit olan Azerbaycanlılara 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar diledi. n AA

Alanındaki en büyük ve en gelişmiş tarihi miras olma özelliğine sahip olan Eşrefoğlu Camii’nin korunup 
tanıtımının yapılması amacıyla oluşturulan Eşrefoğlu Cami Platformu, toplantıyla yol haritasını belirledi

Tarihi mirası koruyup
tanıtmaya çalışıyorlar

Beyşehir’de, halen dünya kül-
tür mirası geçici listesinde bulunan 
Anadolu Selçuklu Devleti dönemin-
de yapılan 721 yıllık tarihi geçmişe 
sahip Eşrefoğlu Camisi’nin tanıtıl-
ması, korunması ve sorunlarının 
giderilmesine yönelik çalışmaların 
yürütülmesi amacıyla kurulan Eş-
refoğlu Camisi Platformu, Beyşehir 
Kültür ve Yaşam Merkezi’nde dü-
zenlenen ilk toplantısını gerçekleş-
tirdi.

Toplantının ardından tarihi cami 
önünde gazetecilere açıklamalarda 
bulunan Eşrefoğlu Camisi Platformu 
Başkanı Hasan Takavcı, Anadolu 
Selçuklu Uç Beyliği Eşrefoğulları 
Beyliği’nin kurucusu Seyfeddin Sü-
leyman Bey tarafından yaptırılan ca-
minin, Selçuklu geleneklerine bağlı 
“ulu cami” tarzında tasarlanan, ah-
şap direkli ve düz toprak damlı ca-
milerin en gelişmiş ve büyük örnek-
leri arasında yer aldığını hatırlatarak, 
tarihsel önemine dikkat çekti.

Tarihi ibadethanenin korunma-
sı, tanıtılması ve oluşan veya olu-
şabilecek sorunlarının giderilmesi 
gereken herkesin gönlünde yer alan 
tek şaheser olduğunu vurgulayan 
Takavcı, Beyşehir bölgesinin de en 
önemli tarihi mirası olduğuna işaret 
etti.

Takavcı, “İnşallah Eşrefoğlu 
Camimizin şu andaki sorunları var-
sa bunların tespiti, bu konularda 
Beyşehir’deki ve dışarıda yaşayan 
hemşerilerimize bunların tanıtıl-
ması, anlatılması, gündeme geti-
rilerek kamuoyu oluşturulması ve 
bu oluşturduğumuzu kamuoyu ile 
paylaşmak istiyoruz. Tabi bilim ku-
rulumuzdan da geçmiş sorun ve 
önerileri de üst makamlara, devlet, 
kamu kurumlarına aktarmak gibi bir 
görevi üstlendik. Bu, tamamen sivil 
bir oluşum ama ileride gerekli olursa 
dernekleşmeye veya bir çatı atında 
ayrıca toplamaya da uygun bir yapı. 
Şu an onun istişaresini yaptık. Bu 
hususa şu an acil bir ihtiyaç olmadı-
ğı konusunda arkadaşlarımız ortak 
karar aldı.

Yine belediyemiz sağolsun bize 
kültür merkezinde bize salonu ha-
zırladı, toplantımızı burada gerçek-
leştirdik. Çok verimli bir toplantı 
oldu. Bu toplantıda ortak bir kanaat 
de Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 
de bir arkadaşımızın katılması yö-
nünde oldu. Eşrefoğlu camiini gön-
lünde yaşayan, bu sevdayla yanıp 
tutuşan insanlar topluluğu olarak bu 
yola çıktık. Bu çalışmaların meyve 

vererek sonuca ulaşarak Beyşehiri-
miz ve ülkemiz adına hayırlı vesile-
lere ulaşmasını temenni ediyorum” 
dedi.

Platform üyesi Beyşehirli Tarihçi 
Prof. Dr. Hüseyin Muşmal da oluş-
turulan platformun amacına ve öne-
mine vurgu yaptı. 

Prof. Dr. Muşmal, “Kendisi de bir 
sanat tarihçisi olduğu için konuya da 
fazlasıyla vakıf; onun yol başçılığında 
pek çok arkadaşımızın dahil olduğu 
kıymetli ekiple bir Eşrefoğlu Camii 
Külliyesinin korunması ve aslında 
tanıtılması platformu çerçevesinde 
bir sivil insiyatif ortaya çıktı.

Bu sivil insiyatif ortaya çıkarken 
istişare yapılarak yola çıkıldı. Hasan 
Bey’in istişareleriyle tabii ki Beyşe-
hirimiz’in yetiştirdiği pek çok değer 
ve yerel idare bu anlamda da on-

larla, onların bilgileri ve destekleri 
dahilinde bir platform kuruldu ve bu 
platform bugün ilk defa bu anlamda 
tanışma kaynaşma ve biraraya gel-
me, aynı zamanda hedef ve strateji 
tespit etme adına güzel bir toplantı 
gerçekleştirdi” dedi.

Sadece Beyşehir ve Konya’da 
değil, Türkiye’de yaşayan ve Eşre-
foğlu Camisi ve bölgeyle ilgili hassa-
siyeti olan herkesin de bu platforma 
destek verdiğini dile getiren Prof. 
Dr. Muşmal, şunları kaydetti: “Bu 
toplantıya bizler de dahil olduk ve 
öncelikli merkezimize aldığımız Eş-
refoğlu camiimiz. 

Çünkü bu külliyenin merkezini 
oluşturuyor, bölgenin de merkezini 
oluşturuyor. Bu külliyenin sorunları 
çerçevesinde bir istişare gerçekleş-
tirdik. 

Çünkü külliyede yerel idaremi-
zin de bölgedeki kurum ve kuru-
luşların da paylaştığı, onların takip 
ettiği birtakım sorunlar var. 

Bu sorunların değerlendirilmesi 
yapıldı, bizlerde branşımız doğrultu-
sunda diğer akademisyenlerimizle 
burada istişarelerde bulunduk, bun-
ların sonuçları önümüzdeki günler-
de açıklanacak. Ben Hasan Bey’e ve 
katılan tüm arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyorum. Sadece bu arkadaş-
larımız değil, Türkiye’de Eşrefoğlu 
Camisi ve bölgeyle ilgili hassasiyet 
taşıyan akademisyen ve bürokrat-
larımız da inşallah bu platformun 
içerisinde yerini alarak inşallah 
önümüzdeki günlerde çok olumlu, 
pozitif sonuçlara doğru gideceğimizi 
umuyorum.”
n HABER MERKEZİ

Konya Ticaret Odası (KTO) Kara-
tay Üniversitesi, bir bildiri yayımla-
yarak Şuşa’nın işgalden kurtarılması 
ve uzun süre devam eden işgali son-
landıran anlaşmanın Azerbaycan le-
hine imzalanmasından dolayı Azer-
baycan’ı tebrik etti.

Üniversite tarafından yayımla-
nan bildiride şu ifadelere yer verildi: 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yi’nin Dağlık Karabağ’daki Ermenis-
tan işgalinin sona ermesi konusunda 
1993’te kabul edilen 4 kararı, bugü-
ne kadar uygulanmamış ve ulusla-
rarası toplum bu konuya adeta ku-
lak tıkamıştır.  Dost ve kardeş ülke 
Azerbaycan topraklarında, Erme-

nistan tarafından sürdürülen gayri 
hukuki ve gayri ahlaki işgal, kabul 
edilemez bir durumdur. Özellikle 
son yıllarda Ermenistan’ın masum 
sivillere yönelik gerçekleştirdiği sal-
dırılar, Birleşmiş Milletler’in de her 
zaman desteklediği temel yaşam 
ve eğitim haklarından Azerbaycanlı 
kardeşlerimizi mahrum bırakmıştır. 
Ermenistan’ın masum sivillere yö-
nelik 27 Eylül’de başlayan saldırıları 
neticesinde harekete geçen Azer-
baycan ordusu, Karabağ’ın kalbi 
olarak ifade edilen Şuşa kentini işgal 
altından kurtararak büyük bir zafer 
kazanmıştır. Akabinde uzun süredir 
devam eden Ermenistan’ın Dağlık 

Karabağ’daki işgalini sonlandıran 
bildirinin imzalanması, sadece Azer-
baycan’da değil ülkemizde de büyük 
bir coşkuyla karşılanmıştır. KTO 
Karatay Üniversitesi olarak, Azer-
baycan’ın uluslararası hukuktan 
kaynaklanan meşru müdafaa hakkı 
kapsamında; sivil halkını korumak 
ve toprak bütünlüğünü sağlamak 
için gerçekleştirdiği savunmasını 
destekliyor, masum sivillere yönelik 
son yıllarda onlarca saldırı düzen-
leyen Azerbaycan halkının temel 
yaşam ve eğitim haklarından mah-
rum bırakan Ermenistan’ın yaptığı 
saldırıları bir kez daha şiddetle kını-
yoruz.” n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi’nden Azerbaycan’a destek

Nazif Karlıer
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Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Ahmet İNOĞLU’nun

kayınbabası Mustafa YALÇIN’ın

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

Basri Tarım’ın sahibi

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Necmettin İNAT’ın

babası Hasan Basri İNAT’ın

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

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel 
Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
teşkilatlara çok önemli bir uyarı yaptı.

‘’ insanları küçümseyen bir AK 
Parti yöneticisi varsa bulunduğu yerde 
haksız işgalci demektir’’

‘’ Milletle arasına duvar ören, ken-
dini ulaşılmaz bir yere konumlandır-
mış, hele hele insanları küçümseyen 
bir AK Parti yöneticisi varsa, bulundu-
ğu yerde haksız işgalci demektir. Bunu 
tepeden tırnağa bütün idareci vasfı 
olanlara söyledi.

Ben bunu şöyle de yorumladım;
Milletin problemlerine çözüm 

odaklı yaklaşılmalı.
Problemler muhatap bulabilmeli.
Teşkilatlar devleti problemleri çö-

zecek şekilde harekete geçirebilmeli.
Millete en yakın olan teşkilatlar çö-

züm üreten projeler de yapabilmeli.
Çözüm üretebilecek kaynakları ha-

rekete geçirebilmeli.
Bunları yaparken şeklen yapma-

malı, milleti de ikna edebilmeli.
Kendi çözemiyorsa bir üstüne, o 

da çözemiyorsa hükümetin kendisine 
ulaşıp, buluncaya kadar çözümün pe-
şini bırakmamalı.

Bunları yapamıyorsa yerinde otur-
masın.

Ben burada bir soru sormak isti-
yorum.

Acaba Tayyip Erdoğan’ının hedef-
leriyle teşkilatların hedefleri aynı mı?

Bunu sadece AK Parti olarak değil 
bütün zamanlar içinde bütün partiler 
için de sorabiliriz.

Gerçekten liderlerin hedefini teşki-
latlar ne kadar içselleştirebilmişlerdir?

Mesela muhalefet, bir iktidar adayı 
olarak milletin problemlerini projelen-
direrek milleti de alıp hükümeti ve dev-
leti çözüme zorlayacak adımlar atamaz 
mı?

Elbette, ısrarla ikna ederek bıkma-
dan yaparsa olabilir.

Ya da devlet mekanizmasında sis-
tem farklı mı?

Bakanlıkların almış oldukları karar-
ların hepsi mi kötü?

Cumhuriyet kurulduğundan beri 
çıkarılan yasalar doğru uygulanabil-
seydi çözümler üretilemez miydi? Üre-
tilirdi elbet.

Onun için mi patinaj yapıp duru-
yoruz?

Bakanlıkların taşra teşkilatları doğ-

ru çalışsa şu anki durum-
dan daha iyi olmaz mıyız?

Elbette oluruz.
 Aynı soruyu özel şir-

ketler için de sorabiliriz.
Özel şirketlerin bir 

avantajı var, gerçek riski 
taşıyan patronun müda-
halesi daha hızlı oluyor. 
Hedeflerine uymayanı 
oyun dışına çıkarıyor.

Ama o da sonuçta 
özellikle Anadolu’da benzer soruna se-
bep oluyor.  Ve yüksek personel devir 
hızı,  liyakatsiz insanların insan kıyımı, 
deneme yanılma ile doğruyu bulmaya 
çalışma fasit dairesinden kurtulamıyor. 
Neden?

Tayyip Bey açık yüreklilikle bu uya-
rıyı yaptı. Ne derece başarılı olabilecek?

Benim gördüğüm bütün partiler 
ve AK Parti teşkilatı ayakuçlarına doğru 
benzer davranış biçimlerini sergiliyor-
lar.

Muhalefet ve iktidar fark etmez.
Milletin sorunlarını doğru tanım-

layıp doğru çözümler 
üretmek her zaman ikin-
ci planda.

Birinci planda parti 
içi varlığını korumak. 
Ona göre ekipleşmeler 
yapmak.

Sonra mı?
Sonra birbirinin 

yüzüne gülen ama bir-
birinin kuyusunu kazan 
teşkilatlanma yapısı.

Peki neden?
Çünkü lidere bağlı partileşme, ku-

rumsal yapının gerçekten oluşturula-
maması.

Yerel dinamiklerin parti ve kurum-
ların hedefinden çok kendi hedeflerini 
öncelikli hale getirmeleri…

Tayyip Erdoğan ülkemizi dünyada 
önemli bir konuma getirmeyi düşünür-
ken,  yerel dinamikler biz nasıl kendi 
konumumuzu koruruz?

Devlet kaynaklarını nasıl bizim kul-
lanabileceğimiz şekle getirebiliriz?

Biraz kendi seçmenizin gözünü na-

sıl boyayabiliriz?
Ama milletin sorunu ile devletin 

arasındaki görünmez duvar hiç yı-
kılmaz. Çünkü şeklen bir ana hedefe 

bağlı gibi davranıp, esasta kısa vadeli 
ekip amaçlarını gerçekleştirmek.

Bunu yapabilmek için liyakatli in-
sanları partiden, siyasetten, mümkün 
olduğunca uzak tutmak,  kontrol edi-
lebilecek ekipler kurmak asıl yöntem 
haline geliyor.

Liyakatli teşkilatlar olmayınca da 
devletin de teşkilatlarını harekete ge-
çirecek, projeler yapacak, bakanlıkları 
taşrada etkin hale getirecek uygulama-
ları izleyecek ekip kurulamıyor.

Devlet teşvik veriyor milletin haberi 
yok. Sadece uyanıkların haberdar oldu-
ğu bir mekanizma…

Tabii Tayyip Bey’in bu kıymetli 
uyarısının karşılık bulmamasında AK 
Parti’nin yeterince kurumsallaşama-
ması da var.

Bir kişinin dudakları arasında bir 
yönetim biçimi sonuçta ilkelerin yer-
leşmesini de zorluyor.

Benim en baştan beri eleştirdiğim 
bir konu da bir bakanımızın yakın akra-
ba olması. Acaba 83 Milyonluk bir mil-

let yeterli bakanı neden yetiştiremiyor?
Sayın bakan liyakatli olabilir, kişili-

ğine de sözüm yok ama etik olarak ve 
diğer insanlara örnek olması açısından 
böyle ön planda bir akraba olmasını 
ben yakıştıramıyorum...

Böyle olunca da teşkilatlar da en 
güvendiklerini ekip arkadaşı olarak 
seçmesi normal hale gelmiyor mu?

 Tamamen güvene dayalı bir sis-
tem ilkeleşebilir mi? Kurumsallaşabilir 
mi?

Elbette hayır.
Şirketler de böyle.
Bugün Anadolu işletmeleri kurum-

sallaşamıyorsa ilkelere göre organizas-
yon kuramamalarından değil mi?

Binlerce liyakatli insan sırf güvene 
dayanan yakınlar yüzünden verimsiz 
hale gelmiyor mu?

O zaman top yekûn liyakate dayalı 
sistem kurabilmemiz için kaliteli insan 
kaynaklarını göreve getirecek mekaniz-
maları kurmalıyız.

Buna sayın cumhurbaşkanımız ön 
ayak olmalı.

Bunun için teşkilatlara yaptığı uya-
rıları çok önemsiyorum.

Millet de bunu istiyor. 

HEDEFLER, LIDERLER VE EKIP

haber@konyayenigun.com
TEVFIK OVACIK

Saadet Partisi Konya İl Başkan Yardımcısı Ahmet İnoğlu’nun kayınbabası Mustafa Yalçın 60 
yaşında vefat etti. Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

Basri Tarım’ın sahibi Necmettin İnat’ın babası Hasan Basri İnat 78 yaşında bir süredir tedavi gördüğü 
kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Merhum Hasan Basri İnat dualarla Musalla Mezarlığına defnedildi 

Mustafa Yalçın 
dualarla defnedildi

Hasan Basri İnat 
hakka yürüdü

Saadet Partisi Konya İl Başkan 
Yardımcısı Ahmet İnoğlu’nun ka-
yınbabası Mustafa Yalçın 60 yaşında 
vefat etti.  Merhum Mustafa Yal-
çın’ın cenazesi dün Öğle namazına 
müteakip Hacıveyis Cami’inde kılı-
nan cenaze namazının ardından du-
alarla Üçler Mezarlığına defnedildi. 
İnoğlu ve Yalçın ailelerini acı günle-
rinde Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam, Saadet Partisi GİK 
Üyesi Lütfi Yalman, Saadet Partisi 
Selçuklu İlçe Başkanı Lütfi Çelik, Me-
ram Belediyesi Eski Başkanı Mustafa 
Özkan, Ilgın Belediyesi Eski Başkanı 
Yetkin Özalp, Anadolu Gençlik Der-
neği (AGD) Konya Şube Başkanı 
Ceylani Kılıç, Konya  Eski Milletvekili 
Hasan Hüseyin Öz ile İnanoğlu ve 
Yalçın ailesinin sevenleri ve yakınları 

yalnız bırakmadı. Merhum Musta-
fa Yalçın 3 çocuk babasıydı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 

Mustafa Yalçın’a Yüce Allah’tan rah-
met yakınlarına ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz. n MEVLÜT EGİN

Basri Tarım’ın sahibi Necmettin 
İnat’ın babası Hasan Basri İnat 78 
yaşında bir süredir tedavi gördüğü 
kanser sebebiyle hayatını kaybetti. 

Merhum Hasan Basri İnat’ın 
cenazesi dün öğle namazına müte-
akip Parsana Cami’inde kılınan ce-
naze namazının ardından dualarla 
Musalla Mezarlığına defnedildi. İnat 
ailesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. İnat aile-
si cenaze namazının ardından tazi-
yeleri kabul etti. 

Merhum Hasan Basri İnat 4 ço-
cuk babasıydı. Konya Yenigün Ga-
zetesi olarak Merhum Hasan Basri 
İnat’a Yüce Allah’tan rahmet yakın-
larına ve sevenlerine başsağlığı dile-
riz. n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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Azerbaycan ordusu, işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül’de başlattığı operasyonu başarı ile tamam-
ladı. Sahada büyük bir mücadele gösteren Azerbaycan’ın bu başarısı masada da başarıya ulaşarak istediğini elde etmiş oldu

28 yıl sonra büyük zafer
Azerbaycan ordusu, işgal altın-

da bulunan topraklarını kurtarmak 
amacıyla 27 Eylül’de başlattığı ope-
rasyonda büyük ilerleme kaydeder-
ken, Dağlık Karabağ’ın kalbi olarak 
nitelendirilen Şuşa bölgesinde de 
kontrolü sağlandı. Bu gelişme son-
rası iyice köşeye sıkışan Ermenistan 
Başbakanı Nikol Paşinyan, teslim 
olma belgesini imzaladı. Böylece ya-
pılan anlaşmayla Ermenistan, işgal 
ettiği Karabağ topraklarından çekile-
cek.  Azerbaycan ordusu, Dağlık Ka-
rabağ’da 27 Eylül’de başladığı ope-
rasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba 
ve 240 civarında köy ile bazı önemli 
tepeleri Ermenistan’ın işgalinden 
kurtarmıştı.

KARABAĞ’DAN 15 GÜN İÇİNDE 
ÇEKİLECEKLER

Ermenistan Başbakanı Nikol 
Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya ile 
anlaşma imzalandığını duyurdu. 
Anlaşmaya göre; Azerbaycan ordu-
su bugüne kadar işgalden kurtardığı 
mevkilerde kalacak. Bölgede Türk 
ve Rus güçleri konuşlandırılacak. 
Ermenistan işgal altında tuttuğu 7 
bölgenin 5’inden hemen, 2’sinden 
15 gün içinde çekilecek. Yapılan an-
laşmayla Ermenistan’dan Karabağ’a 
ve Azerbaycan’dan Nahçıvan’a top-
lam 2 koridor oluşturulacak. 
AZERBAYCAN SAHADA VE MASADA 

GÜÇLÜ HALE GELDİ
Azerbaycan’ın Dağlık Kara-

bağ’da zafer kazanmasının ardından 
Azerbaycan’ın sahada ve masada 
güçlü hale geldiğine dikkat çeken 
Gazeteci-Yazar Güngör Yavuzaslan, 
“Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev 27 Eylül’de ortaya koyduğu 
askeri ve diplomatik hedeflerine 
ulaştı. İşgalin sonlandırılması Kara-
bağ bölgesinde bir tane Ermeni as-
kerinin kalmaması hedefine ulaştı. 
Azerbaycan’a dayatılmaya çalışılan 
işgal statükosunu sonlandırdı. Bu 
durum Kafkasya Jeopolitiğine bakıl-
dığında ender bir durum. Azerbay-
can askeri ve devlet gücünü göster-
miş oldu.  Meşru olarak haklılığını, 
askeri alanda elde ettiği başarılarla 
diplomasi masasına taşıyacak olan 
bir Bakü var. Türkiye’nin her dönem 
artan dengeleyici gücünü yanına 
alan Azerbaycan 1991’in derin çare-
sizliğinden 2020’nin meşru hakka-
niyetine ulaştı. Türkiye ile Azerbay-
can arasındaki kadim kardeşlik iki 
devletli tek millet şiarını aşarak tek 
devlet halinde hareket etme yetene-
ğini gösterdi. Bakü bununla “sahada 
ve masada” her zamankinden daha 
güçlü hale geldi. Azerbaycan’ın, bu 
son 45 günde elde ettiği üstünlüğü 
ve Türkiye’nin dengeleyici güç ola-
rak etkisi başta Rusya, ABD, Fransa 
ve İran’ı Karabağ sorunsalına yak-

laşımlarını yeniden değerlendir-
melerine yol açacaktır.  Bölgede iki 
Koridor oluşturuldu. Birincisi Azer-
baycan ve Nahçıvan Özerk Cumhu-
riyeti arasında. Böylelikle Azerbay-
can ve Nahçıvan arasında Karabağ 
sağlanmış olacak. Nahcıvan’ın Tür-
kiye sınırı olduğunu da düşünürsek 
Türkiye Nahçıvan üzerinden Azer-
baycan ile kara bağı olan bir ülke ola-
cak. Diğer bir taraftan da Laçin kori-
doru bölgesinden bir hat kurulacak. 
Bu da 1991’de bağımsızlık dönemi 
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde 
kalan Karabağlılar için. O dönemde 
yaklaşık 40 bin bir Ermeni nüfusu 
vardı.  Karabağ’ın yüzde 95’i Türk. 
Çok az sayıda da Ermeni var.” İfade-
lerini kullandı.
‘AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZ İLE 

GÖNÜL BAĞIMIZ VAR’
Türkmeneli Dernekler Fede-

rasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyat-
lı, 3,5 Milyon Irak Türkmenin her 
zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin 
yanında olduğuna vurgu yaparak 
şu değerlendirmelerde bulundu, 
“Azerbaycanlı kardeşlerini her za-

man gönüllerinde karşılamaktadır.  
Karabağ’ın Ermenistan ihtilali al-
tında kaldığından dolayı Türkmen-
lerin, Türk dünyasındaki insanların 
ve Anadolu’daki insanların kalbinde 
bir yara idi. Bugün büyük bir mut-
luluk ile artık bunun ortadan kaldı-
ğını. Bu durumun artık bir başlangıç 
olduğunu, bundan sonra da Türk 
dünyasında pek çok sıkıntılar var. Bu 
sıkıntıların tek tek çözüleceği bir dö-
nemin başlangıcıdır Allahın izni ile. 
Irak Türkmenleri olarak Karabağlı 
kardeşlerimizi kutluyoruz. Bu du-
rum daha önce de Çanakkale’de ve 
İstiklal savaşında, Anadolu’da bunu 
gördük. Dağlık Karabağ’da da bunu 
gördük.  Türkiye’nin Azerbaycan’a 
verdiği destek gibi inşallah Türkme-
neli’ne vereceği destek ile orada da 
barış ve kardeşlik gelir.” 

YENİ BİR TARİHİN 
BAŞLANGICINA İMZA ATTIK

Tarih boyunca yavaş yavaş 
makasla parçalanan Azerbaycan 
topraklarının önemli bir kısmının 
sadece 44 gün içerisinde Azerbay-
can ordusunun geri aldığına dikkat 

çeken Azerbaycanlı Öğretmen Ne-
zaket Paşayeva, “Bugün Azerbaycan 
tarihi bir gün yaşıyor. Azerbaycan 
tarihinin bir şanlı sayfası daha altın 
harflerle yazılıyor. 

Azerbaycan bütün dünyaya bu 
milletin, bu memleketin gururuyla 
oynamanın mümkün olmayacağını 
ispat etti. Tarih boyunca yavaş yavaş 
makasla parçalanan topraklarımızın 
önemli bir kısmını sadece 44 gün 
içerisinde geri aldık. Ali Baş Komu-
tanımız, muzaffer ordumuz ve mü-
bariz halkımız birliğimize dayanarak 
yeni bir tarihin başlangıcına imza 
attı. 

Gram gram yeniden doğuyoruz 
sanki, yeniden bütünleşiyoruz bu 
günlerde. Karabağ’sız, Harıbülbül-
süz, Üzeyirsiz, Natevansız, Hansız, 
Vagifsiz kalmadı gelecek nesilleri-
miz.  Şimdi bütün ülkemiz al renkli 
nazlı Türk bayrağına ve içinde Türk-
lüğü taşıyan üç renkli güzel Azer-
baycan bayrağı ile kaplı. 4 günlük 
2016 Nisan savaşlarında bir adım 
ileri atan şanlı ordumuz 4 yıl sabır-
la doğru anı bekledi ve 2020 Kasım 

ayında 44 günlük savaş sonrası zafe-
rini tamamladı. Cumhurbaşkanımız, 
“Karabağ bizimdir, Karabağ Azer-
baycandır”; “Biz dünyanın verdiği 
adaletli kararları kendi gücümüzle 
yerine getiriyoruz” dedi ve bunu 
gerçekleştirdi. Büyüdüğüm, yaşadı-
ğım topraklar şehitler verdi. Kanla 
şerefli bir tarih yazdık biz. Cumhur-
başkanımız milletimizin gururunu 
yükseltti, biz de birlik olarak onun 
her zaman destekçisi olduk, olaca-
ğız. Bir yumruk gibi tek olduk. Hepi-
miz asker olduk” ifadelerini kullandı.

BİR MİLLET İKİ DEVLETİZ
Azerbaycan ve Türkiye’nin bir 

millet iki devlet olduğunu vurgu-
layan Paşayeva, “Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘Galebenizle 
Türkiye Türkleri olarak fahr ediyo-
ruz’ kelimeleri sadece cumhurbaş-
kanımızı değil bizi de gururlandırdı. 
“Biz bir millet iki devletiz”. Türk 
dünyasının Ulu Önderi Atatürk’ün 
dünyaya gözlerini yumduğu gün za-
fer kazandık biz. Belki de onun ruhu 
bir kez daha şad olmuştur. Onun da 
çok emek verdiği Nahçivan bölgesiy-
le açılan kara yolu Türkiye-Azerbay-
can arasındaki komünikasyon için 
güçlü bir adım oldu. Cumhurbaş-
kanımız Türkiye sulh taraftarlarının 
da Karabağ’da yerleşeceğini söyledi-
ğinde kardeşlerimiz geliyor diye iki 
katı bayram ettik bizler. Bir öğret-
men olarak öğrencilerimin gözleri 
önünde yazılan bu tarihi olayları her 
zerresiyle onlara izah edeceğim. Ne 
mutlu ki ben de Türküm, ne mutlu 
ki zafer kazanan bir Türküm.  Var ol 
Azerbaycan, var ol Türkiye, var olun 
iki kardeş Türk lideri, milletimizin 
durmadan kanayan yarasını iyileş-

tirdiniz. Var ol, galip ordumuz, galip 
askerimiz. Rahat uyusun şehitleri-
miz, huzurla ebediyete kavuştunuz! 
Sizlere ithaf etmeğe sözler yetersiz-
dir! Var olsun Azerbaycan Türkiye 
kardeşliği!” 
BAKÜ’DE BAYRAK GÜNÜ COŞKUSU

Azerbaycan, Türkiye ve Pakis-
tan bayrakları Bakü’de Bayrak Gü-
nü’nde dağıtıldı. Türk Dünyası Bü-
yükleri Gazetesi ve Misyon Medya 
Grubu, Devlet Bayrağı ve Şuşa’nın 
kurtuluşu vesilesiyle şehrin farklı 
yerlerinde bayrak eylemi düzenledi. 
Bayrak dağıtımı Azerbaycan halkı-
nı sevindirirken Eylemi düzenleyen 
Ramin Ahmadov, “Bayrak, devletin 
ve halkın kimliğinin, düşünce tarzı-
nın ve ulusal birliğinin sembolüdür. 
Bayrak bizim onurumuz, haysiye-
timiz ve şevkimizdir. Ulusal bay-
rağımız egemenliğimizin bir sim-
gesidir” dedi. Ahmadov, “Yaklaşık 
30 yıldır her Azerbaycanlının ana 
hayali, şanlı bayrağımızı memleket-
lerimizde dalgalandıran Karabağ’ın 
kurtuluşu olmuştur. O gün çoktan 
geldi ve kurtarılan bütün toprakla-
rımızda Azerbaycan bayrağı dalga-
lanıyor. Bu yıl bayrak tatilimiz çok 
farklı ve büyük sürprizlerle başladı. 
Dün Başkomutan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, işgal altındaki Azer-
baycan’ın Şuşa kentinin düşmanın 
elinden kurtarılacağını duyurdu. Bu-
gün Azerbaycan halkı çifte bayram 
yapıyor. Her Azerbaycanlının Cum-
hurbaşkanımızın ve ordumuzun 
tarihi zaferinden gurur duyduğunu 
söyledi: Cumhurbaşkanımız İlham 
Aliyev, Azerbaycan bayrağının hep 
yüksek dalgalanacağını ifade etti. 
Bugün, kurtarılmış şehirlerimizde 
bayrağımız dalgalanıyor. Bu, Cum-
hurbaşkanının Azerbaycan halkına 
ve devletine verdiği yüksek değerin 
bir tezahürüdür. Azerbaycan bay-
rağı yüksek dalgalanmaya devam 
edecek. Halkımızın bu güveni Baş-
komutan’ın kararlılığını ve zafere 
olan güveni yaratıyor.” dedi. Bayrak 
dağıtımı sırasında Azerbaycan ve 
Türkiye bayraklarının yanı sıra ‘Bü-
yük Vatanseverlik Savaşı’nda Azer-
baycan’a destek veren Türkiye’nin 
de bayrakları dağıtıldı. Eylem, şehir 
sakinleri ve yabancılar tarafından 
büyük bir sempatiyle karşılandı.

KONYA’DAN KARDEŞ 
ÜLKEYE DESTEK

Azerbaycan sahada ve masada 
önemli bir kazanım elde etmesinin 
ardından Konyalılar Azerbaycan’ın 
zaferine ortak olmak amacıyla Türk 
ve Azerbaycan bayraklarını yan yana 
astı.  Yan yana asılan bayrakları va-
tandaşlar cep telefonu kamerasıyla 
görüntüledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Güngör Yavuzaslan Dr. Aydın Beyatlı Nezaket Paşayeva
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Trabzonspor’da Abdullah Avcı imzayı attı
Trabzonspor’da yeni Teknik Di-

rektör Abdullah Avcı, 2.5 yıllık söz-
leşmeye imza attı. Törende konuşan 
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 
Avcı’nın hedef ve amaçlarının hem 
futbolcu yapılarına hem de kulübün 
projeksiyonuyla örtüştüğüne inandığı-
nı ve bu uyumun da başarıya taşıya-
cağı söyledi. Abdullah Avcı ise birlikte 
başarıya ulaşacaklarını vurguladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağa-
oğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen 
imza töreninde yeni Teknik Direktör 
Abdullah Avcı ile sözleşme imzalan-
dı. Törende konuşan Başkan Ağaoğlu, 
“Uzun yıllardır Türk futboluna hizmet 
veren; bilgisi, karakteri, duruşu ve 
tecrübesiyle tartışmasız ülkemizin en 

iyi teknik adamlarından Sayın Abdul-
lah Avcı’nın Trabzonspor’umuzun mü-
cadelesine ortak olmasından dolayı 
çok muyluyum. Hedefleri ve hayalleri 
olan genç bir kadromuz var. Yetenek-
li, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan bir 
ekibiz. Sayın Abdullah Avcı’nın hedef 
ve amaçlarının da hem futbolcu yapı-
mızla hem de kulübümüzün projeksi-
yonuyla örtüştüğüne inanıyorum. Bu 
uyumun bizi başarıya taşıyacağına 
eminim. Umarım camiamız sabır 
ve samimiyetle Trabzonspor’umu-
zun başarısı etrafında kenetlenir. Biz 
zaten göreve geldiğimiz ilk günden 
itibaren; futbolcusuyla, teknik ekibiy-
le, yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla 
tüm camia olarak Yan yana durmanın 

öneminden söz ediyoruz. Yan yana 
durduğumuzda Trabzonspor ailesi-
nin neler başardığını gördük. Şimdi 

mücadelemizde bir sonraki aşamaya 
geçmeye ve yine Yan yana durarak, 
biz bize inanarak ve güvenerek iler-

lemeye, tüm camia olarak hazırız. 
İnşallah daha nice başarıları hep 
birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

TRABZONSPOR’A YAKIŞIR 
ŞEKİLDE OYNAYACAĞIZ

Teknik Direktör Abdullah Avcı 
ise, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun 
güzel sözleri ve iyi dilekleri için te-
şekkür ederek, “Trabzonspor her 
yönüyle yakından tanıdığımız ve 
bildiğimiz, ayrıca samimi duygular 
beslediğimiz bir kulüp. Türk futbolu-
na kazandırdığı felsefe ve elde ettiği 
büyük başarıların yanı sıra yetiştir-
diği oyuncular ve spor adamlarıyla 
da bizlere her zaman öncü oldu. Bu 

camianın bir parçası olmaktan, verdi-
ği mücadelenin içinde bulunmaktan, 

hedeflerine ortak edilmekten dolayı 
çok mutluyum. Yeni bir başlangıç 
yapıyoruz. Önümüzde uzun bir ma-
raton var. Pandemi nedeniyle yeni 
dinamiklerden oluşan bir sezon var. 
Yetenekli, karakterli, zeki, hırslı ve 
başarıyı arzulayan oyuncu grubumuz 
var. Ancak başarı hemen yarın gel-
meyecek. 

Çünkü zaman gerekiyor. Bizler 
çok çalışacağız, başkanımızın da 
söylediği gibi yan yana duracağız. 
Biliyorum ki camiamız da desteğini 
bizden esirgemeyecektir. Hep birlikte 
bu sezonu Trabzonspor’a yakışır şe-
kilde oynayacağız. Kenetleneceğiz ve 
birlikte başarıya ulaşacağız” şeklinde 
konuştu. n İHA

Galatasaray 
Kayseri’ye hazırlanıyor

Fenerbahçe, Atatürk için 
anma töreni düzenledi

Ankaragücü, milli arada
Antalya’da kampa girecek

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Kay-
serispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antren-
manla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik 
Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda ye-
nilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi oy-
nandı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından 
tamamlandı. Milli takım kamplarında bulunan futbolcular 
antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor ma-
çının hazırlıklarını bugün saat 11.30’da Florya Metin Oktay 
Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. n İHA

Fenerbahçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete 
intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Ülker Stadyumu’nda 
anma töreni düzenlendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yö-
netim kurulu üyeleri, kulüp çalışanlar, derneklerin temsil-
cileri ve sporcuların katıldığı törende sahamızın ortasına 
Atatürk’ün müzedeki bal mumu heykeli getirildi. Başkan 
Koç, yönetim kurulu üyeleri, heykelin çevresinde saygı du-
ruşunda bulunurken, sahanın çevresinde de kulüp persone-
li, dernek temsilcileri ve sporcular sıralandı. Siren sesleri 
eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı 
okundu. n İHA

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, milli takım arasında 
Antalya’da kamp yapacak.Kulüpten yapılan açıklamada, 
ligde Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kalınan maçtan 
sonra iki gün izin yapan sarı-lacivertli takımın, yarın An-
talya’da kampa gireceği ifade edildi. Teknik direktör Fuat 
Çapa yönetimindeki kampın 10 gün süreceği kaydedildi. 
Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 2 puan alabilen ve henüz ga-
libiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü, son sırada yer alı-
yor. MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 9. haftasında 22 Kasım 
Pazar günü deplasmanda Göztepe’yle karşılaşacak. n AA

İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 
11 Haziran 1996’da, İngiltere’de düzen-
lenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalle-
ri’nde karşılaştı. Nottingham kentinde 
yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic’in 87. 
dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Tür-
kiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 
Haziran 1997’de Japonya’da düzenle-
nen Kirin Kupası’nda karşı karşıya gel-
di. Sendai’deki maç 1-1 sona ererken, 
Türkiye’nin golünü Ertuğrul Sağlam attı. 
Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 
2004 tarihinde Zagreb’de yapıldı. 2-2 bi-
ten özel maçta Türkiye’nin gollerini Za-
fer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.

PENALTILARLA GELEN YARI FİNAL
İki ekip arasındaki en önemli karşı-

laşma ise EURO 2008’de, Viyana’daki 
Ernst Happel Stadı’nda oynanan çeyrek 
final maçı oldu. 20 Haziran 2008’de oy-

nanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 
berabere sonuçlandı.

 Uzatma bölümünün 119. dakika-
sında Hırvatistan, Klasnic’in attığı golle 
1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. 
dakikada Semih Şentürk’ün attığı golle 
durumu 1-1’e getirdi ve maçı penaltıla-
ra taşıdı. Türk Milli Takımı, penaltılarda 
Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit 
Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, 
Modric, Petric ve Rakitic’in ayağından 3 
penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penal-
tılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale 
yazdırdı.

PLAY-OFF’TA HIRVATİSTAN GÜLDÜ
2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 

2012) Elemeleri play-off turunda birbir-
lerine rakip olan iki ülke A milli takımları 
arasında 11 Kasım 2011’de İstanbul’da 
yapılan maçı Hırvatistan, Olic, Mand-

zukic ve Corluka’nın golleriyle 3-0 ka-
zandı.15 Kasım’da Zagreb’de oynanan 
rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 
biletini Hırvatlar aldı.

SON MAÇTA MİLLİ TAKIM 
İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Türkiye ile Hırvatistan, 2018 FIFA 
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Gru-
bu maçında ise 5 Eylül 2017’de Eskişe-
hir’de karşı karşıya geldi. 

Milli takımın, 1-0 kazanarak Hırva-
tistan karşısındaki ilk galibiyeti getiren 
maçın tek golünü Cenk Tosun attı.  A Mil-
li Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol 
Güneş, Hırvatistan ile yarın oynanacak 
özel maçla ay-yıldızlı ekibin başında 68. 
karşılaşmasına çıkacak. 

Milli takımın başında ikinci döne-
mini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 
ay-yıldızlı ekip, 48’i resmi, 19’u özel 67 

maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çık-
tığı 67 maçta, 32 galibiyet, 19 beraber-
lik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş 
yönetiminde 100 gol attı, kalesinde 59 
gole engel olamadı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 20. ÖZEL MAÇ
A Milli Takım, Hırvatistan karşılaş-

masıyla Şenol Güneş yönetiminde 20. 
özel maçına çıkacak.Türkiye, Güneş yö-
netiminde sahaya çıktığı 19 özel maçta 5 
galibiyet, 7 yenilgi ve 7 beraberlik aldı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 
48 RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yöneti-
minde 48 de resmi maç oynadı. Türkiye, 
Güneş idaresinde oynadığı 48 resmi ma-
çın 27’sini kazandı, 9’unu yitirdi, 12’sin-
de ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 82 
gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 37 gol 
gördü. n AA

Türkiye ile Hırvatistan
10. kez karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaşacağı bugünkü rakibi Hırvatistan ile 10. kez karşı karşıya gelecek. 
Türkiye, 7’si resmi, 2’si özel geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Dördü taraf-
sız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul ve biri Eskişehir’deki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 6 gol buldu

Süper Lig’de oynadığı 7 maçta 
10 puan toplayarak 11. sırada kalan 
ve Avrupa kupalarından erken elenen 
Beşiktaş’ta önemli isimler perfor-
manslarıyla hayal kırıklığı yaşattı. Be-
şiktaş’ın son şampiyonluğunda kadro-
da yer alan Oğuzhan Özyakup’un yanı 
sıra Vincent Aboubakar, Adem Ljajic, 
Gökhan Töre, Josef de Souza, Ber-
nard Mensah takımlarını daha yukarı 
taşıyacak performansı gösteremedi. 
Siyah-beyazlı takımın kalecisi Ersin 
Destanoğlu ve savunma oyuncuları da 
yaptıkları hatalarla eleştirilere maruz 
kaldı.
OĞUZHAN ÖZYAKUP ŞAMPİYONLUK 

SEZONLARINDAN UZAK 
Beşiktaş’ın son 2 şampiyonluğun-

da kadroda bulunan Oğuzhan Özyakup 
ise henüz şampiyonluk sezonlarındaki 
performansını yakalamaya çalışıyor.  
Tecrübeli oyuncu, bu sezon şansını ar-
tırma sinyalleri verse de gol yollarında 

takımına herhangi bir katkı yapama-
dı.Siyah-beyazlı takımın 2015-2016 
sezonundaki şampiyonluğunda 9 gol 
atan ve çok sayıda gole de katkı sağ-
layan Oğuzhan, 2017-2018’de kazanı-
lan şampiyonlukta ise 5 gollük perfor-
mans gösterdi.Beşiktaş’ın Kamerunlu 
santrforu Vincent Aboubakar ise bu 
sezon 5 maçta sadece bir gol atabildi.

ADEM LJAJİC 
YOKLARI OYNUYOR

Siyah-beyazlı ekipte beklenti-
lerden uzak kalan bir başka isim ise 
Adem Ljajic oldu. Bu sezon 5 resmi 
maçta 185 dakika süre alabilen Lja-
jic, son 3 karşılaşmada ise kadroda 
olmasına rağmen teknik direktör Ser-
gen Yalçın tarafından tercih edilme-
di. Özellikle Yeni Malatyaspor maçı 
öncesindeki ısınma hareketlerindeki 
tavırlarıyla taraftarların tepkisini çe-
ken Ljajic, gole hiçbir katkı yapamadı. 
n AA

Beşiktaş önemli isimlerinden katkı alamadı
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KONYA’DA BİSİKLET TARİHİ
ÖNSÖZ

Yıllardan beri ara verdiğim spor ya-
zarlığına aziz dostum Mustafa Arslan ve 
Muzaffer Tulukçu’nun isteklerine uyarak 
haftada bir Milli olmuş bisikletçilerimizin 
tanıtılmasını konu alarak başladık.

Yaşlılığımın verebileceği hatalardan 
dolayı peşinen okurlarımızdan özür dile-
rim. Amacım çok sevdiğim bisiklet cami-
asını Konyalı dostlarımızı bir daha hatır-
latmak ve aldıkları başarıları duyurmaktır. 
Ana spor branşım basketbol olmasına 
rağmen bisiklet sporunu tercih etmem 
bu sporu yapan kimselerin daha insancıl 
olması, hatır gönül bilmesi, başlarında 
Konya’mızın sevilen sanayicilerinden Erol 
Küçükbakırcı gibi bir insanın bulunma-
sındandır. Yıllar sonra nerede kalmıştık 
diyerek yazımıza başlamak istiyorum…

KONYA’DA BİSİKLET TARİHİ
Konya bisiklet sporu 1922’de baş-

lamış, İlk sporcuların Gençlerbirliği ve 
Konya İdman yurdu kulüplerine mensup 
Ahmet Çelikdögen, memur Tayyar Bey, 
Demirci Mehmet, Meramlı Kazım, Millet-
vekili Ali Saim Kaymak Himmet Ölçmen 
ve Arap Selahattin gibi gençlerin olduğu-
nu öğreniyoruz. Yetiştirdiği yüzden fazla 
sporcu Milli Takımda yarışma şerefine 
ulaşan Konya, BİSİKLET SPORUNUN 
BAŞKENTİ unvanını hakkı olarak almıştır. 
Konyalı sporcular 1962 yılında ilk defa 
İtalya’nın Napoli kentinde olmak üze-
re günümüze kadar birçok uluslararası 
arena da ülkemizi başarıyla temsil etti-
ler. Merhum Sayim Kıyıcı 1952 yılında 
şehrimizde düzenlenen yol ve pist mu-
kavmet ve sürat yarışlarında rakiplerini 
geçerek birincilik kazanan ilk Konyalı 
bisikletçi oldu. 1953 yılında Yugoslavya 
Üsküp Sloga takımının katıldığı 3 etaplık 
Ankara – İstanbul yarışında 3. olan Kıyı-
cı, aynı yılda Türkiye Şampiyonluğunu 
kazandı.1955 yılında kurulan Konya şe-
ker spor kulübü bisiklet sporunun geliş-
mesinde yıllarca çok önemli rol oynadı. 
Yıllarca Türkiye Şampiyonluğu kazanan 
kulübün takımında o yıllarda Saim Kıyı-
cı, Mustafa Mest, Ahmet Renkyorgancı, 
H. Hüseyin Bayram, Yavuz Çakır, Kazım 
Şen, Sadık Yalın, Dursun Ali Akdere, Ah-
met Akdereoğlu, Namık Eratacı gibi spor-
cular yer aldı.

1950’den itibaren Gençler birliğinde 
Saim Kıyıcı, Recep Küçüksavan, İhsan 
Vatankurtar 4 kardeş Necati, İsmail, Ali ve 
Muammer Doruk, Hasan Göçel Konya 
İdman Yurdun da ise Özmen Akkese ve 
Mustafa Yumak pedal çevirdiler.

1962’de İtalya Napoli de yapılan Dün-
ya Şampiyonası’nda Federasyon Başkanı 
Talat Tunçalp başkanlığında ilk defa ka-
tılan 5 kişilik Milli takımında Konya’dan 
Antrenör ve sporcu Nezir Sonakın, 
Nusret Ergül , Rıfat Çalışkan  ve Ertan 

Tezer yer aldı. 1963 yılında Belçika’da 
düzenlenen Dünya şampiyonasına Nezir 
Sonakın, Nusret Ergül, Rıfat Çalışkan, 
Hasan Kılıç takıldı.1965 yılında İspan-
ya’nın Sebastian şehrinde yapılan Dünya 
Şampiyonası’na Rıfat Çalışkan, Sadık Ke-

leş, Mustafa Cengiz ve Hasan Selçuk Milli 
takımda mücadele ettikten sonra bisiklet-
çilerimiz uzun yıllar Dünya Şampiyonala-
rı’na götürülmedi.

1989’da Cemil Ergen’in Federasyon 
Başkanlığı zamanında Rusya’da Dünya 
Gençler Şampiyonası’nda ülkemizi Kon-
ya’dan sadece Arif Erikçi’nin dahil edildiği 
takım ülkemizi temsil etti.

2000 yılında Ömer Şahin Başkanlı-
ğında gençler Dünya Şampiyonası için 
Fransa ya giden Milli takıma Konya’dan 
hiçbir sporcu alınmadı.

2003 yılında İsviçre’de yapılan olim-
piyat seçmesi niteliğindeki Dünya B kate-
gorisi yarışmalarına katılan Genç Milli Ta-
kımda Konyalı Mustafa Özünal ve Murat 
Terken yer aldı.

2007’de Başkan Emin Müftüoğlu 
Döneminde Güney Afrikan’ın Capedown 
kentinde düzenlenen aynı kategorideki 
yarışlarda Konya’dan Miraç Kal, Nazım 
Bakırcı ve Selçuk Türkçetin, 2009’da İs-
viçre’de gerçekleşen 23 yaş altı Dünya 
Şampiyonası’nda Konyalı bisikletçiler 
Eyüp Karagöbek ve Miraç Kal, 2011’de 
Danimarka’nın başkenti Kopenhag da 
yapılan Dünya Şampiyonası’nda Kon-
ya’dan 23 yaş altında Mustafa Sayar 
Gençlerde de Ahmet Örken yarıştılar. 
İlk defa 1959 yılında Beyrut’tan itibaren 
Akdeniz oyunlarına 14 defa katılan Bisik-
let Milli takımında Üsküp’ten gelerek ül-
kemize yerleşen ve 1955’te Konya Şeker 
spora transfer olan ve daha sonra Antre-
nör ve sporcu olarak çok sayıda Konyalı 
genci Ayyıldızlı formaya kazandıran Ne-
zir Sonakın, Nusret Ergül, Rıfat Çalışkan, 
Mustafa Cengiz, Sadık Keleş, Mehmet 
Büyükbekar, Seyit Kırmızı, Mevlüt Bora, 
Erol Küçükbakıcı, Erol Öztorun, Hasan 
Can, Yusuf Ecevit, Hüseyin Tığlı, Adnan 
Tam, Mehmet Şafakcı, Ayhan Aytekin  ve 
bir çok sporcularımız milli takımda yarıştı.

Nezir Sonakın’ın Konya’ya yerleşme-
sinden sonra Düz bisikletlerle düzenlen-
meye başlanan yarışlarda seçilen genç-
lerin Şampiyonluklar kazanmasından 
sayesinde Konya rakip tanımadı.

Bu spora büyük önem veren ilçe 
Müdürü Mustafa Dündar’ın gayretine 
destek veren Recep Konuk’un Belediye 
Başkanlığı sırasında Bisiklet faaliye-
ti başlatan Çumra, Türkiye de ilk İlçe 
olarak tarihe geçti. Bu arada Çumralı 
Ahmet Örken 2010 yılında İsviçre ve 
İspanya’da açılan kamplara çağırıla-
rak Yol ve Pist (Veledrom) da başarılar 
kazanıp Avrupa Şampiyonu oldu. Genç 

sporcu 2020 yılında Malezya’nın Sapu-
ra takımına Trasfer oldu.

Genç yaşta vefat eden Hasan Can 
amatörler Fransa Turunda yarışma ve 
Türkiye Yol Şampiyonlukları kazandı. 
Merhum Rıfat Çalışkan 1961, Nezir 
Sonakın 1962, Hasan Kılıç 1964, Nus-
ret Ergül 1965, Seyit Kırmızı 1971, Erol 
Öztorun 1973, Erol Küçükbakırcı 1974, 
Tevfik Erdoğdu 1977-1980 yılları ara-
sında üst üste 4 yıl, Hasan Can 1981, 
Nurettin Kipriksiz 1982 ve 1983, Ayhan 
Aytekin 1984 ve 1992 Ömer Ali Erikci 
1991, Mustafa Tam 1995 yıllarında 
Türkiye Yol birinciliğini kazandı. AYNI 
ZAMANDA TEVFİK ERDOĞDU AYNI 
YILLARDA 4 DEFA PİST SÜRAT BİRİN-
CİLİĞİNİ KAZANDI.

1963 yılında Marmara Turu adı ile dü-
zenlenip Rıfat Çalışkan ve 1964’te Hasan 
Kılıç’ın birinci olduğu, 1965 yılından itiba-
ren yabancı ülkelerin katılımı ile ‘Cumhur-
başkanlığı Türkiye Turunu alan çok etaplı 
yarışmamızıda 1965 yılında da Rıfat Ça-
lışkan kazandı. Daha sonra 7 yıl Turu ya-
bancılar kazandı.1975’de Ali Hüryılmaz, 
1974’de Seyit Kırmızı, 1989’da ise Erdinç 
Doğan birincilik kürsüsüne çıktı.

spor@konyayenigun.com
NİZAMETTİN YETİŞEN

Federasyon başkanı Erol Küçükbakırcı’nın da spor yaptığı yıllar Konya takımı...

1970’li yılların şampiyonu Tevfik Erdoğdu…

Rahmetli Hasan Kılıç…
Milli Bisikletçi Erol Öztorun, bisiklet  hakemi 

olarak da uzun yıllar hizmet etti…

Son yılların yıldızı Ahmet Örken…

Şampiyon Ayhan Aytekin, şeref kürsüsünde... 1969 Akdeniz Turu dönüşü bölge müdürü Cemil Ergen ve bisikletçiler... Süleyman Okur milli bisikletçi...

1956 yılında Mersin’de yapılan 100 kilometrelik yarışta birinci olan 
Ahmet Renkyorgancı, Fenerbahçe dergisine konu olmuştu…1960’lı yılların şampiyonları; Nusret Ergül, Rıfat Çalışkan, Mustafa Mest, şeref kürsüsünde...Antrenör Nezir Sonakın ve Mevlüt Bora…
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TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, sürpriz Fenerbahçe 
galibiyeti ile milli araya girerken, gözler 
Kasımpaşa maçına çevrildi. Ligin en güç-
lü ve en formda takımını yenerek büyük 
sükse yapan Anadolu Kartalı’nda alınan 
galibiyet moralleri yükseltse de son dö-
nemdeki Süper Lig performansı camiayı 
endişelendiriyor. Favori olarak çıktığı 
maçlarda istediği sonuçları alamayan Ye-
şil Beyazlılar, güçlü rakiplerini ise mağlup 
ederek ezber bozdu. Bu istikrarsız tablo 
ise taraftarın dikkatini çekti. 

SON 6 GALİBİYETİN 5’İ ŞAMPİYON 
TAKIMLARA KARŞI

Geçen sezon sıkıntılı dönemlerden 
geçen ve ligin sonunda düşme adayı ha-
leni gelen Konyaspor, yine kazanması 
gereken maçları kazanamamış ve güçlü 
rakiplerini yenerek ligde kalmıştı. Geçen 
sezon ve bu sezon ligde oynadığı son 23 
maçta sadece 6 galibiyet alan Konyaspor, 
bu maçların bir çoğunda daha önce lig-
de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı 
aldı. 

Geçen sezonun son bölümünde Fe-
nerbahçe galibiyeti ile bu seriye başla-
yan Konyaspor sırasıyla Başakşehir ve 
Trabzonspor’u yenerek büyük bir sürprize 
imza atmıştı. Bu sezon da aynı geleneği 
devam ettiren Anadolu Kartalı, ligdeki 2 
galibiyetini de Beşiktaş ve Fenerbahçe’e 
karşısında elde etti. 

Bu dönemde kendine yakın güçte 
takımlardan sadece Çaykur Rizespor’u 
yenebilen Yeşil Beyazlılar ilginç bir ista-
tistiğe imza atmış oldu. 

RAKİPLERİNİ YENEMİYOR
Konyaspor son oynadığı 23 maçlık se-

ride 8 mağlubiyet alırken, 9 kez de maç-
larını beraberlikle tamamladı. Bu karşı-
laşmaların bir çoğunda Anadolu takımları 
ile karşılaşan ve hatta bazen ölüm kalım 
maçına çıkan Kartal, hiçbirinde istediği 
sonucu alamadı. Geçen sezon düşme hat-
tındayken Yeni Malatyaspor, Kayserispor, 

Kasımpaşa, Denizlispor gibi takımları 
yenemeyen Yeşil Beyazlılar, bu nedenle 
türbülansa girmiş ve sezon sonu büyük 
sıkıntılar çekmişti. 

TEKNİK HEYETİN GÜNDEMİNDE
Milli aradan sonra Kasımpaşa maçıy-

la ligi yeniden açacak olan Konyaspor’da 

gündem sonuçlardaki istikrarsızlık. Güçlü 
takımlara karşı önemli mücadeleler veren 
temsilcimizin denk takımlara karşı neden 
olumsuz sonuçlar aldığı analiz ediliyor. 

Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi 
sorunun tespiti ve çözümüne yönelik çalış-
malar gerçekleştirecek.  n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’nın 
gözü yükseklerde!

Fenerbahçe galibiyeti ile milli araya giren TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, aldığı 
istikrarsız sonuçlarla dikkat çekiyor. Son 23 maçta sadece 6 galibiyet alabilen Anadolu Kartalı, bu 

galibiyetlerin 5’ini şampiyonluk yaşamış takımlara karşısında aldı. Yeşil Beyazlılar’ın 8 mağlubiyet ve 
9 beraberlik görülen tablosunda ise puan kaybettiği kulüplerin büyük bölümü kendisine denk takımlar

Yeşil-Beyazlılar’ın 
maç programı belli oldu

Konyaspor’dan 3 isim
haftanın 11’ine seçildi

Yavru Kartal’ın yeni
 başkanı Çalıcı oldu

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un ligin 
9,10,11. haftalarındaki ve Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’n-
daki oynayacağı maçların programı açıklandı. 2 haftalık pe-
riyotta 3 lig, 1’de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan 
Anadolu Kartalı, bu süreci en az hasarla atlatmanın peşin-
de. Konyaspor’un mili ara dönüşü maç programı şu şekilde:

22 Kasım saat 16.00: İttifak Holding Konyaspor-Kasım-
paşa

26 Kasım saat 19.00: İttifak Holding Konyaspor-Manisa 
FK

29 Kasım saat 16.00: Aytemiz Alanyaspor- İttifak Hol-
ding Konyaspor

5 Aralık saat 16.00: İttifak Holding Konyaspor-BB Erzu-
rumspor n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 8. 
haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-0’lık 
sonuçla mağlup ederken karşılaşmaya performanslarıyla 
damga vuran isimler ise Marko Jevtovic, Abdülkerim Bar-
dakçı, Adil Demirbağ ve Artem Kravets oldu. Sofascore 
analiz şirketi ise haftanın 11’inde 3 Konyasporlu futbolcuya 
yer verdi. İttifak Holding Konyaspor’da Abdülkerim Bardak-
çı, Adil Demirbağ ve Artem Kravets haftanın 11’inde kendi-
lerine yer buldu. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor’da geçen hafta ger-
çekleşmesi gereken Olağan Genel Kurul gerekli çoğunluk 
sağlanamadığı için gerçekleşememişti. Dün gerçekleştiri-
len olağan genel kurulda mevcut Başkan Zahir Renklibay 
aday olmadı. Tek aday ile gerçekleşen genel kurulda yeni 
Başkan Mustafa Çalıcı oldu.

Mustafa Çalıcı’nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Fevzi Tezcan, Murat Erdoğdu, Rıfat Çenesiz, Oktay Er-

kek, Hasan Cankılıç, Cengiz Dağdeviren, Abdullah Aslan, 
Hüseyin Sezen, Haluk Gümüş, Halil Bölükbaşı, Ali Güven 
Coşkun, Mustafa Küçüksöker. n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-
cadele eden Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor, ligin 9. haftasında sahasında 
Serik Belediyespor’u ağırlayacak bugün 
saat 13.00’de Selçuk Üniversitesi 15 
Temmuz Stadyumu’nda oynanacak olan 
karşılaşma hakem Ahmet Ecevit tarafın-
dan yönetilecek.

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 
rakibi Serik Belediyespor. Bugün saat 
13.00’de sahasında Antalya temsilcisi-
ni konuk edecek olan Yeşil-Beyazlılar, 
karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın 
planlarını yapıyor. Ligde yakaladığı çıkı-
şı sürdürmek isteyen 1922 Konyaspor’un 
zorlu rakibi karşısında nasıl bie 11 ile çı-
kacağı ise merak konusu oldu. Antalya 
temsilcisi Serik Belediyespor ise şam-
piyonluk hedefiyle başladığı sezonda 9 
hafta sonunda üçüncü sırada bulunuyor.

GÖZLER EGE VE DOĞAN CAN’DA
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-

cadele eden Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor, SerikBelediyespor’u da mağlup 
ederek ligdeki 4. galibiyetini almak isti-
yor. Teknik Direktör Erol Mıngır ile iyi bir 

çıkış yakalayan Yeşil-Beyazlılarda, mo-
raller yerinde.Ziraat türkiye Kupası’nda 
da Altay’ı eleyerek bir üst tura yükselen 
Yavru Kartal’da gözler Ege Özkayımoğlu 
ve Doğan Can Gölpek’de olacak. Takı-
mın golcüsü Ege şu anakadar oynadığı 7 

maçta 5 gole imza atarken, kanat oyun-
cusu Doğan Can Gölpek ise 7 maçta 3 
gol attı. 

LİGDEKİ SON 2 MAÇTA
 GALİBİYETİ YOK

Karatay termal 1922 Konyaspor’un 

rakibi Serik Belediyespor lige adeta fır-
tına gibi başladı. İlk 6 haftada 4 galibiyet 
ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan 
Antalya temsilcisi son 2 maçta ise sen-
deledi. Ligin 7. haftasında deplasmanda 
karşılaştığı Etimesgut Belediyespor’a 
2-0 mağlup olan Yeşil-Beyazlı ekip, 8. 
haftada ise sahasında karşılaştığı Kasta-
monuspor ile 1-1 berabere kaldı.

ZTK’DA SANCAKTEPE’Yİ ELEDİ
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşı-

laşmasında Beyaz Grup’ta mücadele 
eden Sancaktepe Futbol Kulübü’nü, 90 
dakikası 2-2 biten maçta penaltılar so-
nucu 3-2 yenen Antalya temsilcisi adını 
bir üst tura yazdıran taraf oldu. Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup’un güçlü ekip-
lerinden biri olan Sancakepe’yi eleyen 
Serik Belediyespor 1922 Konyaspor kar-
şılaşmasında maçın ikinci yarısının orta-
larında yorgunluk çekebilir. Sancaktepe 
FK karşısında 120 dakika futbol oynayan 
Serik Belediyesporlu futbolcuların nasıl 
bir performansla Yavru Kartal karşında 
olacağı da merakla bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’da parola galibiyet

RPS

Şenol Güneş: ‘Bütün futbolcuları takipteyiz’
A Milli Futbol Takımı Teknik Di-

rektörü Şenol Güneş, Hırvatistan maçı 
öncesinde soruları yanıtladı. Kadroda 
olmayan isimlere değinen ve bütün 
futbolcuları takipte olduklarını söyle-
yen Güneş, kısa vadeli planlarla so-
nuçlara bağlı hoca kellesi alınmaması 
ve uzun vadeli planlamalar yapılması 
gerektiğini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik 
Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan 
karşılaşması öncesinde basın toplan-
tısında soruları yanıtladı. Riva Hasan 
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eği-
tim Tesisleri’nde düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Şenol Güneş, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak 
sözlerine başladı. ‘Atamızı unutmadık’ 
diyen Güneş, “Bu sabah Atamıza say-
gı duruşunda bulunduk. Unutmadık, 
unutmayacağız. Gösterdiği yolda ül-
kemiz için gitmeye devam edeceğiz. 
Oyuncularımızın hepsi heyecanlı. 
Ülkeyi temsilen güzel şeyler sunmak 
istiyoruz. 3 müsabaka için kampa 
girdik. Önem itibariyle her maçın yeri 
varlık. Rusya’yla FIFA sıralamasında 
hemen hemen aynı seviyedeyiz. Hır-
vatistan güç itibariyle daha etkili isim-
leri olan bir takım. Uluslar Ligi’nden 

çıkabilmek için Rusya ve Macaristan 
maçlarını kazanmamız gerekiyor. Ab-
dülkadir ve Gökhan bizimle olamadı. 
Ufak tefek sakatlıkları olanlar var. 
Çağlar’ın oynama durumu zor. Cenk 
döndü, değerlendirilebilir. Burak’ın 
sakatlığı var. Kenan’ın belinde rahat-
sızlığı var. Artık daha yukarılara çık-
mak için güçlü takımlarla oynamamız 
gerekiyor. Daha önce Almanya’yla 
oynadık, Belçika’yla da oynayabiliriz 
ilerleyen dönemde. Futbolcuların güç-
lerini görmesi ve belli bir seviyeyi geç-
mesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN İÇİNE 
SİNENİ YAPACAĞIZ”

Basın toplantısına kendisiyle 
birlikte katılan Nazım Sangare’nin 
kadroda olmasına karşın Fenerbahçe 
forması giyen bir diğer isim Gökhan 
Gönül’ün olmamasıyla ilgili konuşan 
deneyimli teknik adam, “Gökhan da 
bizim için çok önemli ve değerli bir 
oyuncu. İlk kamp döneminde gelip 
çok katkısı olmuştu. Sonrasında genç 
arkadaşlarımız şans buldu. Gökhan 
takımında oynuyor ama ihtiyacımız 
olduğunda tabii ki kapımız açık. Her 
oyuncuya kapımız açıktır ama her 
oyuncuyu alacağımız anlamına gel-

mez bu. Bütün kamuoyu bilsin ki 
yanlış iş yapmayacağız ve herkesin 
içine sinen doğru iş yapacağız. Türk 
oyuncuların bu ülke için en iyisini ya-
pacağını biliyoruz. Heyecanla kenarda 
bekleyen, kadroya şu anda girmeyen 
oyuncu belki bugün kadroda olacaktır. 
9 sene önce Burak’la Caner kadro-
daydı. 11 Kasım’da Hırvatistan’la oy-
namıştık 2011’de. Şimdi kadro nere-
deyse tamamen değişti” açıklamasını 
yaptı.

“HER FUTBOLCU, KADRODAKİ 
İSİMLERİ GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMALI”

Hazırlık maçı ya da resmi maç oy-

namalarının önemli olmadığının altını 
çizen Şenol Güneş, “Her maç önemli, 
her maçı kazanmak istiyoruz. FIFA sı-
ralamasına girerken maç kazandıkça 
avantajlar yakalıyorsunuz. Uluslar 
Ligi’ndeki maçları kazanmak isterim, 
hazırlık maçında da bütün oyuncula-
rı görme şansınız var. Olabildiğince 
kadroda değişiklikler olacaktır. Çe-
kirdek bir kadro zaten var ama bu 
isimleri geçebilecek oyuncuların da 
hazırlık maçlarında iyi işler yapmasını 
bekliyorum. Hırvatistan maçı da böyle 
bir maç. Duvarı aşmalarına yardımcı 
olacak bir maç. 3 maçımız da önemli 

ama 2 resmi maç çok daha önemli. 
Altay izlediğimiz bir oyuncu. Ümit 
Milli Takım’da oynamasını istiyor-
dum ancak Gökhan’ın sakatlığı olun-
ca bu maç için çağırdık. Mert’le baş-
lamayı düşünmüyorum. Uğurcan’la 
başlayıp Altay’ı sahaya sürmeyi 
düşünüyorum” dedi.

Uluslar Ligi’nin eksilerinin ve 
artılarının olduğunu da sözlerine 
ekleyen tecrübeli hoca, “Uluslar 
Ligi’nin artıları eksileri var. Hazırlık 
maçlarının resmiyete dönmesi gibi 
oldu ve burada da Dünya Kupası 
Elemeleri için bir şans verildi. Bü-
tün maçlar bittikten sonra buradan 

2 takım çıkacak ve Dünya Kupası Ele-
meleri’nde yer alacak. Ama pandemi 
döneminde üst üste maçlar oynandı. 
Bazen 7-8 günde 3 maç yapıyorsunuz. 
Seyahatler uzak olunca futbolcular 
etkilenebiliyor. Yoğunluk olabiliyor. 
Genel bir şikayet var. Bu kadar üst 
üste maçlarla oyuncular yıpranıyor” 
ifadelerini kullandı.

“SONUÇLARA GÖRE HOCA 
KELLESİ ALINMAMALI”

Kadroda olmayan bütün oyuncu-
ları takip ettiklerini söyleyen A Milli 
Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 

“Bütün oyuncuları takip ediyoruz. 
Genel kültürün yanı sıra spor kültürü-
müzün de üst seviyeye çıkması için 
çalışıyoruz. Toplantılarda futbolculara 
güçlü olabilmeyi anlatmaya çalışıyo-
ruz. Bunlar zaman içinde yerini bula-
caktır. Kulüplerdeki spor hayatlarını 
ve özel hayatlarını da denetlemeye 
çalışıyoruz. Sadece kendilerini temsil 
etmiyorlar, yeni gelecek nesillere de 
örnek oluyorlar. Takım içinde sorum-
lulukları var. Bu takımın bir iskeleti var 
ama bu isimleri geçmek için çalışacak 
oyuncularımı. Hırvatistan’ın birçok 
oyuncusu üst seviyede. Sırbistan ve 
Macaristan’ın oyuncuları da öyle. Mil-
li takıma gelen oyuncuları Avrupa’daki 
takımlar almak ister. Burak belki yerin 
kötü oynayacak ama şu anda Lille’de 
gollerini atıyor. Vedat beğendiğim 
bir oyuncuydu benim, Sörloth da öyle 
ama Avrupa’daki takımlarında şu 
anda oynamakta zorlanıyorlar. Demek 
ki Türkiye’de futbol oynanıyor. Sonuç-
lara bağlı hoca kellesi almak yerine, 
düşüncelere ve uzun vadeli planlara 
göre konuşursak hem o işi yapanlar 
hem de eleştiriyi yapanlar daha güçlü 
olurlar” diyerek sözlerini tamamladı. 
n İHA


