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Konya model oluyor 
“Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi” programı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Varank, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Belediyeler 
Birliği Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla ATO Congresium’da 
düzenlendi. 

Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret eden Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya’nın her alanda 
olduğu gibi akıllı şehircilik uygulamalarında da model 
olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

ZAMMA TEPKİ İÇİN
BORDROLORU YAKTILAR!

Kamu-Sen’den zam tepkisi 

2020 yılının ilk maaş bordrosunu yakarak verilen 
zammı eleştiren Türkiye Kamu-Sen Konya İl Tem-
silciliği, enflasyona göre memur maaşlarına düşük 
bir zam yapıldığını savundu, memurların ekonomik 
ateşin ortasına atıldığını vurguladı.

n HABERİ SAYFA 12’DE

Kilistra fotoğraf 
tutkunlarını 
cezbediyor 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay’dan 
ihtiyaç sahiplerine
şefkat eli 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Dışa bağımlılığı
azaltmakla 
sorumluyuz 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Kılıçdaroğlu 
Aksaray’da 
partisini eleştirdi 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Eski hükümlü 
mağaza açtı

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü-
nün açtığı girişimcilik kursunu ba-
şarıyla bitiren ve İŞKUR’dan hibe 
desteği alan denetimli serbestlik 
hükümlüsü Erdinç Ateş, perde ve 

çeyiz üzerine mağaza açtı.  
n SAYFA 7’DE

Konut satışları 
sevindirdi

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü’nün 
2019 Aralık ayı verilerine göre 

Konya’da Aralık’ta Konya’da 5 bin 
66 adet konut satıldı. Konya’da, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

29,4 oranında daha çok konut 
satışı oldu.  n SAYFA 10’DA

Dikey büyüyeceğiz
Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni yatay olarak değil dikey olarak büyütmeye odaklandıklarını kaydeden Rektör Prof. 

Dr. Cem Zorlu, durağan olmanın, prosedürlere hapsolmanın kimseyi ileriye götürmeyeceğini söyledi
NİTELİĞİ ARTIRACAK 
ADIMLAR ATILIYOR

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, bir yıl içeri-
sinde hayata geçirilmiş ve gündemdeki 
projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. 
NEÜ’yü yatay olarak değil dikey olarak 
büyütmeye odaklandıklarını belirten Rek-
tör Prof. Dr. Cem Zorlu, dikey büyümeden 
kasıtlarının niteliğin arttırılması olduğuna 
vurgu yaptı.

EKONOMİYE 
KATKI SAĞLADILAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak, 
içerisinde yer aldıkları araştırma geliştirme 
projeleri ile Konya ekonomisine doğrudan 
ve dolaylı olarak toplam 23 Milyon TL katkı 
sağladıklarını ifade eden Rektör Zorlu, 2019 
yılı içinde kirada olan üniversite birimlerini 
kendi binalarına taşıyarak 2 Milyon 265 Bin 
lira tasarruf sağladıklarını kaydetti.  
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)’yü yatay olarak değil dikey olarak büyütmeye odaklandıklarını kaydeden Rektör 
Prof. Dr. Cem Zorlu, durağan olmanın, prosedürlere hapsolmanın kimseyi ileriye götürmeyeceğini söyledi 

Hedef; dikey büyümek
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zor-
lu NEÜ’nün Sosyal Tesislerindeki 
Lezzan Restoran’da düzenlenen 
basın toplantısında bir yıl içerisinde 
hayata geçirilmiş ve gündemdeki 
projelerle ilgili açıklamalarda bu-
lundu. Düzenlenen programa NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ 
Rektör Yardımcıları, NEÜ Genel 
Sekreteri  ile Konya’da görev yapan 
yerel ve ulusal basın mensupları 
katıldı.  NEÜ’yü yatay olarak değil 
dikey olarak büyütmeye odaklan-
dıklarını kaydeden Rektör Prof. 
Dr. Cem Zorlu, durağan olmanın, 
prosedürlere hapsolmanın kimseyi 
ileriye götürmeyeceğini kaydetti. 
NEÜ’yü Türkiye’de sayılı, dünyada 
da adından söz edilen üniversiteler-
den birisi haline getirmek için gay-
ret gösterdiklerini kaydeden Rektör 
Zorlu, gelecek için büyük hedefleri 
olan, geçmişi ile gurur duyan, ba-
şarıya odaklanmış, sorumluluk sa-
hibi, ahlaki değerleri özümsemiş ve 
memleketi için dertlenen bir nesil 
yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

 ‘ÖĞRENCİLERİMİZİ KENDİ 
EVLADIMIZ GİBİ GÖRÜYORUZ’
Memleketin dört bir yanından 

üniversite eğitimi için Konya’ya ge-
len öğrencileri kendi evlatları gibi 
gördüklerini söyleyen Rektör Zorlu,  
göreve geldikten sonra fakültelerde 
öğrencileri ziyaret ettiklerini söyledi 
ve tek tek her bir öğrenci ile ilgilen-
meye çalıştıklarını, imkânlar el ver-
diğince talepleri yerine getirmeye 
uğraştıklarının altını çizdi. Çalma-
yacağımız kapı, dokunmayacağımız 
kimse kalmayacak diyerek hem üst 
yönetim olarak kendilerinin hem 
de fakülte dekanlarının öğrencileri 
evlerinde ziyaret ettiğini ifade eden 
Zorlu, bunu bir gelenek haline geti-
rerek sürdürmeye kararlı oldukları-
nı belirtti.

‘YENİ BİR KURUM 
KÜLTÜRÜ İNŞA EDİYORUZ’

Kurumların da kişiler gibi kim-
likleri, kişilikleri olduğunu bu bağ-
lamda yeni bir kurum kültürü inşa 
ettiklerini belirten Rektör Zorlu; 
“En üstten en alt kademeye kadar 
her bir üyemiz Necmettin Erbakan 
Üniversitesini temsil ettiğini bil-
meli ve kurumumuzu en az asgari 
düzeyde temsil edebilmeli diye dü-
şünüyoruz. Bu doğrultuda özellikle 
idari kadrolarımızda ve halkımıza 
hizmet ulaştıran birimlerimizde 
İdari Akademi adında bir program 
başlattık. Personellerimizin yete-
neklerini keşfetmelerini sağlayan, 
kişisel gelişimlerine katkı sunan 
eğitimler düzenliyoruz. Amacımız 
dinamik, yenilikçi, sürekli gelişim-
ci, sürdürülebilir bir kurum kültürü 
oluşturmak” dedi. Kurum içi diyalo-
ğun son derece önemli olduğunun 
altını çizen Zorlu, “Her konuyu, o 

konuda bilgi, tecrübe ve ihtisas sa-
hibi olan insanlarla istişare etmek 
gerek. İşlerimizin muvaffak olma-
sı için, ferdî, ilmî, siyasî, ticarî tüm 
alanlarda istişare mekanizmasını 
canlandırmak zorundayız. Biz de 
üniversitemizde tüm kadroları ile 
iletişim ve istişare içerisinde olan, 
herkese dokunan bir anlayışla ha-
reket ediyoruz” ifadelerini  kullandı. 

‘DİKEY BÜYÜMEYE ODAKLANDIK’
NEÜ’yü yatay olarak değil dikey 

olarak büyütmeye odaklandıkları-
nı kaydeden Rektör Prof. Dr. Cem 
Zorlu, durağan olmanın, prosedür-
lere hapsolmanın kimseyi ileriye 
götürmeyeceğini kaydetti. Dikey 
büyümeden kasıtlarının niteliğin 
arttırılması olduğuna vurgu yapan 
Zorlu, fakülte sayıları, öğrenci sayı-
ları, araştırma merkezlerinin sayıla-
rı gibi başlıca verileri paylaştı. Ra-
kamların azalıp, yükselebileceğini 
kaydeden Zorlu, önemli olanın ba-
şarılı öğrenci ve akademisyenlerin 
tercihi olabilecek nitelikli bir eğitim 
kurumu haline gelebilmek olduğu-
nu söyledi. Rakamlarla övünme-
nin ötesinde, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi diplomasının cari ha-
yattaki karşılığı ile ilgilendiklerini 
belirten Zorlu, nitelikli bir üniver-
site olmak konusunda yapacakları 
niteliğin artırılmasına dönük çalış-
malardan da örnekler verdi. Büyük 
üniversite demenin öğrenci sayısı 
ya da fakülte sayısı çok olan demek 
olmadığının altını çizen Zorlu, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Necmettin 
Erbakan Üniversitesini yatay geniş-
lemeyeceğiz. İhtiyaç duyduğumuz 
bir iki takviyenin dışında daha fazla 
fakülte açma niyetimiz yok. Öğrenci 
sayısı olarak da 40 binler ideal bir 
seviye. Kütüphane sayısı, öğrenci 
başına düşen kitap ortalaması, la-
boratuvarların kapasitesi ve işlevi, 
öğretim üyesi sayısı, kültür spor 
tesislerindeki imkânlar, optimum 
barınma imkanı sunan, ülke eko-
nomisine ve sosyal hayatına katkı 
sunacak nitelikli projeler geliştiren 
bir üniversite olmak bizim için daha 
elzem.Bu bakış açısıyla üniversite 
çalışanlarının da üstüne görevler 
düştüğünü, hedeflerine ulaşabil-
mek için ekip olarak tüm çalışan-

larla birlikte aynı ufka bakmaları 
gerektiğini  söyleyen Zorlu, perso-
nelin kendi işiymiş gibi görev üst-
lenmesinin gerekli olduğunu, özel 
sektör refleksi ile hareket ederek 
daha dinamik bir kurum olmak ge-
rektiğinin altını çizdi. Rektör Zorlu, 
öğrencisiyle, velisiyle, akademisye-
niyle, çalışanıyla, mezunuyla herke-
sin üyesi olmaktan onur duyduğu 
bir yapı meydana getirmeyi amaç-
ladıkları belirtti.

‘NECMETTİN ERBAKAN 
ÜNİVERSİTE VAKFINI KURUYORUZ’

Necmettin Erbakan Üniversite 
Vakfı’nı kurmak için çalıştıklarını 
ifade eden ve ve vakıf hakkında  
veren Prof. Dr. Cem Zorlu, Vakfın 
burs kaynağını kullanarak hem ni-
telikli uluslararası öğrencileri hem 
de ülkemizdeki başarılı öğrencileri 
bünyelerine kazandırmak istedikle-
rini belirtti. Konya’yı dünya ile daha 
entegre hale getirecek yabancı öğ-
rencilerin gönüllü elçiler olduğu-
nu kaydeden Zorlu şunları söyledi: 
“2019 yılında akademisyenlerimi-
zin de destekleriyle ihtiyaç sahibi ve 
başarılı öğrencilerimize burs ver-

meye başladık. Eğitime yaptığımız 
yatırımın, şehrimize geri dönmesini 
arzu ediyoruz. Başarılı öğrencileri-
mizin Konya’mızda kalması, şehri-
mize değer katması için çalışmalar 
yürütüyoruz” dedi.  Üniversitenin 
Uluslararasılaşma çalışmalarına da 
değinen Zorlu, yabancı öğrenciler-
den aldıkları öğrenim ücretlerinde 
2019 yılında yüzde 50 indirim ya-
pıldığını, bir önceki yıla göre ya-
bancı öğrenci sayısının yüzde 33 
oranında arttığını sözlerine ekledi. 
Farklı ülkelerle imzalanan işbirliği 
protokollerine de değinen Rektör 
Zorlu, bu çalışmaların uzun vadede 
önemli katkılarının olacağına dikkat 
çekti. 

‘TÜRKİYE EKONOMİSİNE 
23 MİLYON LİRA KATKI’

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi olarak, içerisinde yer aldıkları 
araştırma geliştirme projeleri ile 
Konya ekonomisine doğrudan ve 
dolaylı olarak toplam 23 Milyon 
TL katkı sağladıklarını ifade eden 
Rektör Zorlu, Konya’ya biyomedikal 
alanında Ar-Ge ve üretim yapacak 
bir merkez kazandırmak için Av-
rupa Birliğinin finansmanı ile Sa-
nayi Bakanlığına proje başvurusu 
yaptıklarını söyledi. Rektör Zorlu, 
tıp alanında ortopedik travmalarda 
kullanılan dolgu malzemelerinin 
Ar-Ge’sini yapıp üreteceklerini kay-
detti. Zorlu şunları söyledi: “Elimiz-
deki verilere göre ülke olarak bu 
alandaki ürünleri 2 milyar 270 mil-
yon dolara ithal ediyoruz. BİOMAT 
araştırma merkezimizle bu alanda 
%85 oranındaki dışa bağımlılığımı-
zı azaltarak ülke ekonomimize katkı 
sunacağız. BİTAM’da yine bu mer-
kezlerimizden biri. Toprak ve kuyu 
suyu analizinde Türkiye’deki 3 
merkezden biri olacak, yine mikron 

hassasiyetinde 3 boyutlu yazıcı ile 
materyal geliştirme Konya’da sade-
ce bu merkezimizde mümkün hale 
gelecek. Her iki projemizle bilgiyi 
ürüne dönüştürmeyi, ülke ekono-
misine katkı sunmayı hedefliyoruz” 
dedi.  Akademik Performansa Göre 
Üniversite Sıralaması (URAP)’daki 
konumlarından da bahseden Zorlu, 
2000 yılından sonra kurulmuş 95 
üniversite içerisinde ise 13. sırada 
yer aldıklarını belirtti. Adaletli ve 
doğru bir mukayese için kendile-
rinin, 100 yıllık üniversitelerle kı-
yaslanmasının doğru olmayacağını 
kaydeden Zorlu, 2000’den sonra 
kurulan yeni nesil üniversite olarak 
da adlandırılan üniversiteler içeri-
sinde ilk sıralara yükselmenin ön-
celikli hedefleri olduğunu ifade etti.

‘GÜÇLÜ ÜNİVERSİTE, 
GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ’

Gelişen teknolojiyle paralel ola-
rak sanayi sektörüyle yürüttükleri 
iş birliği çalışmalarından da bah-
seden Rektör Zorlu, öğrencilerin 
iş yaşamına atıldıklarında güncel 
uygulamalara hâkim ve uzman 
birer mezun profili çizmeleri için 
gayret ettiklerini söyledi.Göreve 
geldiklerinden bu yana il ve ilçe 
belediye başkanları ile çok uyumlu 
çalıştıklarını belirten Zorlu, “Hem 
yerel yönetimlerle, odalarla, hem 
iş dünyası ile hem STK’lar ile işbir-
liği içerisinde çalışıyoruz. İhtiyaç 
dâhilinde herkesin kapısını çalıyo-
ruz. Selçuklu Belediyesi ile SOBE 
Vakfının yürüttüğü çalışmalarda 
birlikteyiz, Karatay Belediyesi ile 
Alzheimer Yaşam Merkezinin fa-
aliyetlerinde bir aradayız. Bunlar 
gibi yardım eli bekleyen insanlara 
dokunan işlerin içinde olmaktan 
memnunuz. Daha sayamadığımız 
pek çok kurumumuzla son derece 
uyumlu çalışıyoruz. İnşallah yerel 
yönetimlerimizle kurduğumuz bu 
güçlü iş birliği, üniversitemizin 
gücüne güç katacak gelişmelere 
vesile olacaktır diye düşünüyo-
rum. Yine göreve geldikten sonra 
Konya’mızdaki üniversite rektör-
lerimizle aylık mutat toplantılar 
düzenlemeye başladık. Ortaya 
koyduğumuz bu sinerji ile inşallah 
yüksek öğrenim alanında şehrimi-

zin belli başlı sorunlarına çözümler 
geliştireceğiz, buna inanıyoruz” 
dedi.

‘DUMANSIZ ÜNİVERSİTE
 İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Emniyet, sağlık müdürlüğü 
gibi kamu kurumlarının eşliğinde 
bağımlılık konusunda farkındalık 
eğitimleri düzenlediklerini belirten 
Zorlu, sigaraya savaş açmış birisi 
olarak, kampüs sınırları içerisinde 
açık alanlar dahil her yerde sigarayı 
yasaklamayı planladıklarını da söz-
lerine ekledi.

2 MİLYON 265 BİN LİRA 
TASARRUF ELDE EDİLDİ 

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, yeni 
bir üniversite olmaları hasebiyle 
dağınık halde bulunan rektörlük, 
fizik tedavi ve simülasyon merke-
zi birimlerini 2019 yılı içinde yeni 
binalarına taşıyarak toplamda 2 
Milyon 265 Bin lira olan kira öde-
mesinden tasarruf elde ettiklerinin 
altını çizdi. Diş Hekimliği Fakülte-
sinin de yeni binasına taşınacağı-
nı söyleyen Zorlu, 2020 yılı içinde 
bu fakülteyi de Sağlık Yerleşkesi 
olarak adlandırdıkları yerleşkeye 
taşıyacaklarını ifade etti. 2019 yılı 
içerisinde İlahiyat Fakültesinin yeni 
binasının inşaatını tamamladıkları-
nı hatırlatan Zorlu, bu fakültelerinin 
de derslikler ve kongre merkezi ile 
birlikte toplam 50 bin 500 metreka-
re alanda eğitim-öğretim hizmetini 
sürdürdüklerini söyledi. Köyceğiz 
yerleşkesine merkezi bir kütüpha-
ne açacaklarının müjdesini veren 
Rektör Zorlu, yakın tarihte Ahmet 
Keleşoğlu Vakfı ile imzaları atarak 
projeyi başlatacaklarını kaydetti.

ÖĞRENCİLERİMİZLE 
GURUR DUYUYORUZ 

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesinde farklı bölümlerde okuyan 
öğrencilerin Konya’yı ve NEÜ’yü 
katıldıkları yarışmalarda gurur 
duyulacak biçimde temsil ettikle-
rini belirten Zorlu; “Mimarlıktan, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları-
na, Havacılık ve Uzay Bilimlerin-
den Mühendisliğe pek çok alanda 
öğrencilerimizin ödül haberlerini 
alıyoruz. Genç proje sahiplerinin 
bizleri dışarıda temsil edişi ve bu ya-
rışmalardan ödülle dönmelerinden 
gurur duyuyor, memnun oluyoruz” 
dedi. Üniversite bünyesindeki 121 
öğrenci topluluğunun faaliyetleri ile 
de yakından ilgilendiklerini söyle-
yen Zorlu, gençlerin özgeçmişlerine 
katacakları her türlü pozitif özel-
liğin gelişebilmesi için her zaman 
yanlarında yer alacaklarını kaydetti.  
Rektör Zorlu Türk siyasetine damga 
vuran ve üniversitenin ismini aldığı 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına 
üniversite bünyesinde bir müze 
kurmak amacıyla çalışma gerçek-
leştirdiklerini de ifade etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Cem Zorlu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu NEÜ’nün Sosyal Tesislerindeki Lezzan Restoran’da 
düzenlenen basın toplantısında bir yıl içerisinde hayata geçirilmiş ve gündemdeki projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 21 Cemazil-Evvel 1441  -  Rûmî: 3 Kanun-u Sani 1436

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:32 07:57 13:04 15:39 18:01 19:22 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   0 °C   6 °C

Karaman            -2 °C 5 °C 

Aksaray             -2 °C  8 °C

Ankara               -2 °C 7 °C
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Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin standını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya’nın Türkiye’ye model olduğunu söyledi

Varank: Konya Akıllı Şehir 
Uygulamalarında da model

“Akıllı Şehirler ve Belediyeler 
Kongre ve Sergisi” programı, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Bakan Varank, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum ile Türkiye 
Belediyeler Birliği Başkanı Fatma 
Şahin’in katılımıyla ATO Congresi-
um’da düzenlendi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Akıllı Şehirler ve 
Belediyeler Kongre ve Sergisi”nde 
bulunan Konya Büyükşehir Bele-
diyesi standını ziyaret ederek akıllı 
şehir uygulamaları hakkında bilgi 
aldı. Bakan Varank, Konya’nın her 
alanda olduğu gibi akıllı şehircilik 
uygulamalarında da model olduğu-
nu söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği tara-
fından düzenlenen “Akıllı Şehirler 
ve Belediyeler Kongre ve Sergisi”-
nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-

fa Varank, Ankara’da düzenlenen 
ve iki gün devam edecek kongre-
nin açılışı sonrası Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 

Altay ile birlikte Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin standını ziyaret etti. 
Stantta akıllı şehircilik uygulama-
ları hakkında bilgi alan Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Konya’nın her alanda olduğu gibi 
akıllı şehircilik uygulamalarında da 
model olduğunu belirterek, Başkan 

Altay’ı tebrik etti. Bakan Varank, 
Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi 
ve ASELSAN Konya Silah Sana-
yi’nin Konya’nın bu gelişimine bü-

yük katkı sağlayacağını vurguladı. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Konya’da 
hayata geçirdikleri akıllı şehir uygu-
lamalarının hayatı kolaylaştırdığını 
belirterek, Konya’ya Konya Tekno-
loji Endüstri Bölgesi ve ASELSAN 
Konya Silah Sanayi’nin kazandırıl-
masına katkı sağlayan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a 
teşekkür etti. Başkan Altay, “Her 
alanda olduğu gibi akıllı şehir konu-
sunda da yerel yönetimlere vizyon 
kazandıran ve destekleriyle şehir-
lerin geleceğe hazırlanmasında bü-
yük emeği olan Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şük-
ranlarımı sunuyorum” dedi. Başkan 
Altay, “Akıllı Şehirler ve Belediye-
ler Kongre ve Sergisi” kapsamında 
“Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönü-
şen Şehirlerimiz” başlıklı oturumda 
da konuşacak.
n HABER MERKEZİ

Konya’da çok güzel şeyler de oluyor.
Son birkaç gün içinde çok sayıda 

basın toplantısına katıldım. Hemen he-
men hepsi de şehir ve nesil adına umut 
verici…

Şehir ve nesil…
Bizim birincil önceliklerimiz diye-

lim…
Önce Konya Genç İş İnsanları Der-

neği basın ile bir araya geldi. Bu şehir 
ve ülke ekonomisini daha da ileriye taşı-
yabilmek adına genç ve enerjik olan bir 
ekip…

Konya GİAD Başkanı Gülvezir 
Korkmaz, özelde Konya, genelde ülke-
mizin gelişimine katkı sağlayan bir si-
vil toplum kuruluşu olarak, ekonomik 
ve sosyal hayattaki sinerjiye katkı sun-
mak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Üretime ve kalkınmaya yeni bir 
sinerji getirmek adına yola çıkan ekibi 
kutluyorum. 

Başkan Gülvezir Korkmaz bu şehir 
adına harika bir sinyal verdi.

Bu cümle de ispatı:  “Gençlik hızdır, 

harekettir ve hareketin getirdiği bere-
kettir. Gençlik hayal kurmanın sınırsız 
olduğu noktadır. Dolayısıyla biz Genç 
İş İnsanları olarak öncelikle şehrimizin 
ve ülkemizin kalkınması için Konya’da 
bir filizin tohumlarını attık.” 

Yolunuz açık olsun…
Tabi ilerleyen aşamalarda çalışmala-

rı ile ilgili bizleri bilgilendirdikçe bizler de 
Konya ile paylaşmaya devam edeceğiz.

***
Konya İnsan ve Medeniyet Hare-

keti de yeni yönetimini basınla bir araya 
getirdi. Başkan Mustafa Ekrem Doğan 
başta olmak üzere yönetimde de çok 
değerli isimlerin olduğunu gördük.

Hepimizin yakından tanıdığı önce-
den şehir ve nesil adına çok değerli 
çalışmalara imza atmış isimler…

İnsan ve Medeniyet Hareketi 
Konya Şubesi aslında uzun zamandır 
Konya’da güzel ve önemli çalışmalara 
imza atıyordu. Ama basın ile çok fazla bir 
araya gelemediği için neler yaptıklarına 
ayrıntılı olarak vakıf olamıyorduk.

Anlaşılan yeni yöne-
tim bundan sonra basın 
ile daha çok bir araya 
gelerek bilgilendirmeler 
yapacak.

Bu da STK çalışmala-
rının en önemli ayakların-
dan bir tanesi…

İMH Konya’nın genç-
likten kadınlara, ticaretten 
kültüre kadar birçok alan-
da çalışma yaptığını bir 
kez daha öğrendik.

Yani müslüman, hayatının her ala-
nında inancını baz almalı…

Ahlaklı tüccara ihtiyacımız olduğu 
kadar donanımlı bir genç ya da iman 
ve inanç anlamında potansiyel bir an-
neyi yetiştirmek çok önemli.

Tam da burada İMH ‘biz varız’ di-
yor…

Temel sloganı da bir o kadar önemli: 

Toplumun takva eksenin-
de dönüşümüne katkı 
sağlamak istiyoruz.

İşin doğrusu da bizim 
de tam istediğimiz bu…

Bir de ‘mahalle lokal-
leri’ projesiyle ihtiyaç sa-
hiplerinin hem maddi hem 
de manevi eksiklerini gide-
receklerini duyduğumda 
‘işte bu’ demiştim.

Yolunuz açık olsun…
***
Dün Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile bir 
araya geldik.

Cem Hoca’yı siyaset döneminden 
tanırım.

O dönemde de bu şehir için çok de-
ğerli çalışmaları olduğunu hatırlatmam 
lazım. 

Misal Konya’da sadece hafız ye-

tiştiren imam hatiplerin önünü açan 
Cem Hoca’dır.

Haberini de ilk ben yapmıştım. 
Bugün onun meyvelerini aldığımızı 

tahmin ediyorum. Fiziki anlamda da 
şehrin birçok projesinin takipçisi olma-
sının yanında sorumlu olduğu alan Milli 
Eğitim’de de Konya’da yöneticileri güzel 
işler için özendirdiğini biliyoruz.

Gelelim rektörlük tarafına…
İlk atandığı saatlerde kendisini ‘ha-

yırlı olsun’ dileklerimi iletmek için aradı-
ğımda kurduğu birçok cümlenin yanın-
da, ‘sorumluluğumuz çok büyük, Allah 
utandırmasın’ demişti.

Rektör Cem Zorlu dünkü basın top-
lantısında bir yılını değerlendirirken yap-
tıkları ve yapacakları ile alakalı çok önemli 
cümleler kurdu.

Bugün gazetemizden başlıkları ay-
rıntılı bir şekilde okuyacağınız için ben 
burada sadece birkaç cümle yazıp sırası 
geldikçe Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi’ndeki güzel gelişmeleri paylaşacağı-
mı hatırlatayım.

Rahmetli Erbakan Hoca’ya yakışır 
bir üniversite haline gelmiş.

Tabi ki bunda kurucu Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’in de emeği ve kat-
kısı çok büyük. Kendisine de şehir adına 
teşekkür ediyoruz.

Fakat Cem Hoca siyaseten de lobi-
ciliği bildiği için kısa sürede üniversiteye 
çok şey kazandırmış.

Tasarruf yapmış…
Fiziki anlamda yeni binalar kazandır-

mış… Yeni protokoller imzalamış ki bu 
protokollerin de kağıt üzerinde kalmaya-
cağının garantisini veriyor.

Üniversiteyi özel sektör mantığıyla 
yönetmek için birçok adım atmış ve bu-
nun da meyvelerini almaya başlamış.

Vizyon meselesi…
Üniversite şehir ile birlikte büyür…
Şehir de üniversiteyle…
Cem Hoca bunun farkında ve çok 

kıymetli adımlar atmış…
Çok şey yazmaya gerek yok lakin 

şunu da yazayım: Cem Hoca NEÜ’ye 
çok şey katmış…

KONYA GİAD, İMH VE REKTÖR CEM HOCA…

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Medeniyet Okulu Sınıf Tiyatrosu, 
Beyaz Baston Görme Engelliler Haf-
tası dolayısıyla Mediha Hasan Tah-
sin Alaylı Görme Engelliler İlkokulu 
öğrenciler için özel bir oyun sahne-
ledi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin yürüttüğü Medeniyet Okulu 

Projesi kapsamında okullarda her 
ay farklı bir konuda eğitici oyunlar 
sergileyen sınıf tiyatrosu, Beyaz Bas-
ton Görme Engelliler Haftası kap-
samında görme engelli öğrencilerle 
buluştu. Konya genelinde okul okul 
gezerek ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 1. 
sınıf öğrencilerine değerlerimizi ak-
taran Medeniyet Okulu Sınıf Tiyat-

rosu, bu kez Beyaz Baston Görme 
Engelliler Haftası dolayısıyla Mediha 
Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelli-
ler İlkokulu öğrencileri için özel bir 
oyun hazırladı. Çok beğenilen oyun-
dan sonra öğrencilere tekerlekli bas-
ton ve Konya Çocuk dergisinde yer 
alan “Simitçi” hikâyesinin anlatıldığı 
“Braille” alfabesinden oluşan hikâye 

hediye edilirken minik öğrenciler, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. 
Ayda bin 230 okul, 2 bin 980 şube 
ve 73 bin öğrenci ile buluşan Mede-
niyet Okulu Sınıf Tiyatrosu; birbirin-
den eğlenceli oyunlarla öğrencilere 
değerlerimizi aktarıyor.
n HABER MERKEZİ

Medeniyet Okulu Tiyatrosu görme engelli öğrencilerle buluştu

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Konya’da yaban keçisi 
sürüsü görüntülendi

Köy öğretmenleri 
İspanya yolcusu

Seydişehir ilçesinde, nesli ko-
ruma altında olan yaban keçisi sü-
rüsü görüntülere yansıdı. Çetin kış 
şartlarının yaşandığı kentte, yaban 
hayvanları da olumsuz hava koşul-
larından etkileniyor.

Giden Gelmez Dağları’nda, 
nesli tükenmekte olduğu için ko-
ruma altında bulunan ve nadir gö-
rülen çengel boynuzlu dağ keçileri 
yavrularıyla görüntülendi. Yiyecek 
arayan keçi sürüsünün kar üstün-

deki mesaisi, eşine az rastlanır 
görüntüler oluşturdu. Öte yandan, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. 
Bölge Müdürlüğünün koruma sa-
hasındaki hayvanları sayımı, 24 
kişilik ekiple zor iklim koşulları 
altında gerçekleştirildi. Hayvanla-
rın yaş ve cinsiyet bilgilerini elde 
etmek amacıyla yapılan sayım, ya-
ban hayatının korunmasında doğ-
ru kararlar alınabilmesini sağlıyor.
n AA

Karapınar ilçesinin Kesmez 
Mahallesi’ndeki Kesmez Ortaoku-
lu öğretmenleri Erasmus programı 
kapsamında İspanya’ya eğitime 
gidecekler. Kesmez Ortaokulunun, 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
yürütülen Erasmus+ Bireylerin 
Öğrenme Hareketliliği Okul Eğiti-
mi Personel Faaliyeti kapsamında 
“Biz Özeliz Özel Eğitim İsteriz” 
isimli projesi 2019 yılı teklif çağrısı 
döneminde kabul edildi.

Kesmez Ortaokulu Müdürü 
Özden Yalçın konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, “Bu proje okulumuz 
adına çok büyük bir başarıdır. 5 
öğretmenimiz İspanya’nın Barse-
lona kentinde 10 gün süreyle özel 

eğitim öğrencilerine yönelik kursa 
katılacaklardır. Öğretmenlerimiz 
10 günlük eğitim programı kap-
samında özel eğitim öğrencilerinin 
okula uyumuna yönelik becerileri 
derste daha etkili kullanabilecek-
lerdir. Okulumuz öğretmenlerinin 
yurt dışında mesleki gelişim fır-
satları sunulması sonucu eğitim 
faaliyetine katılarak yurt dışında 
kazandıkları deneyimleri öğrenci-
lerimize aktarmaları, özel eğitim 
öğrencilerine yönelik yöntem ve 
teknikleri etkin kullanmaları oku-
lumuz ve öğrencilerimiz adına çok 
önemli bir katkıdır.” dedi.

İlçe Kaymakamı Onur Kökçü 
de Kesmez Ortaokulu’nu ziyaret 
ederek öğretmenleri başarıların-
dan dolayı tebrik etti. n AA

Kilistra fotoğraf 
tutkunlarını cezbediyor

Helenistik ve Roma dönemlerine uzanan geçmişi, tarihi dokusu ve coğrafi yapısıyla dikkati çeken Meram 
ilçesi sınırlarındaki Kilistra Antik Kenti, kar örtüsüyle de fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor

Kilistra Antik Kenti, kar yağı-
şının ardından farklı bir güzelliğe 
büründü. Meram ilçesi Gökyurt Ma-
hallesi’nde bulunan, Kapadokya’da-
ki gibi lav yığılmalarıyla meydana 
gelen volkanik arazi üzerine kurulu, 
Helenistik ve Roma dönemi eserle-
rinin yer aldığı Kilistra Antik Kenti, 
tarihi mirası ve coğrafi güzellikleriy-
le ilgi görüyor.

Konya kent merkezine 50 kilo-
metre uzaklıktaki antik kent, kayala-
ra yapılmış oyma kilise ve şapelleri, 
bugüne kadar gelmiş sarnıç ve su 
kanallarıyla Orta Çağ Hristiyanlığı-
nın izlerini taşıyor.

Antik kentin, 2 bin yılı aşkın 
geçmişi bulunuyor. Antik kent, Haz-
reti İsa’nın havarilerinden Aziz Pau-
los’un yaşadığı yerlerden biri olması 
dolayısıyla Orta Çağ Hristiyanlığının 
önemli merkezleri arasında yer alı-
yor.

Ziyaretçilerini tarih içinde yol-
culuğa çıkaran antik kent, kar yağışı 
sonrasında ise beyaza büründü.

Kar manzarası ise fotoğraf tut-
kunlarını cezbetti. Konya’da ya-
şayan çok sayıda fotoğrafçı, antik 

kentteki beyaz şöleni fotoğraflamak 
için Kilistra’ya geldi.

‘KİLİSTRA, HARİKA BİR YER’
Konya Fotoğrafçılar Derneği 

Başkanı Erkan Mumcu, antik kentin, 
kendilerini beyaz şölenle karşıladı-
ğını belirtti. Mumcu, “Kilistra, tarihi 
bir mekan ve doğal fotoğraf stüd-
yosu. Kent merkezinde kar yoktu. 
Buraya güzel kar yağmış. Doğayla 
iç içeyiz. Kişinin bakış açısına göre 
kompozisyon ortaya çıkıyor. Kilistra, 
Konya’ya da yakın doğal ve tarihi 
bir ortam. Herkesi davet ediyoruz. 
El değmemiş, şehirleşmeden uzak 
doğal bir ortam var. Tarihi kiliseleri, 
yaşam alanları, tapınakları geziyo-
ruz.” dedi.

Fotoğraf tutkunlarından Ayşe 
Kayacı ise antik kenti ilk kez gördü-
ğünü ifade ederek, “Fotoğrafa olan 
ilgimi teorik eğitimle üst seviyeye 
taşımak istiyordum. Burada sahaya 
ilk kez çıktım ve yeni gördüm, kar 
manzarası da çok özelmiş. Çok güzel 
fotoğraflar çektik. Kilistra, çok güzel 
ve harika bir yer. En yakın zamanda 
buraya tekrar gelmeyi planlıyoruz.” 
ifadesini kullandı.n AA

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şu-
besi’nde bayrak değişimi yaşandı. 

Son dört yıldır TYB Konya Şube-
si’nin başkanlığını icra eden Prof. Dr. 
Hayri Erten hocamızın kendi isteği ile 
tekrar görev almayacağını beyan et-
mesi üzerine, daha önce de başkanlık 
yapan Ahmet Köseoğlu kardeşimiz 
yeniden başkanlığa getirildi.

Geçen hafta Cumartesi günü ya-
pılan 13. Olağan genel kurul toplantısı 
olgun bir hava içerisinde cereyan et-
miş ve yeni yönetim, denetim kurulları 
belirlenmiştir. 

Benim de denetim kurulu üyesi ve 
genel merkez delegesi olarak bulun-
duğum TYB Konya Şubesi, kurulduğu 
1994 yılından bu yana yapmış olduğu 
kültürel etkinliklerle, Konya’da kültür 
ve sanat faaliyetlerinin öncüsü konu-
munda olmayı başarmıştır.  

TYB Konya Şubesi, Prof. Dr. Hayri 
Erten hocamızın başkanı olduğu son 4 
yıl içinde 200 civarında kültürel etkinli-
ğe imza atmış, Konya’nın kültür hafıza-

sında önemli bir yer edinmiştir. 
TYB Konya Şubesi’nin son 22 yıl 

içindeki kültürel etkinliklerine yakinen 
şahit olan bir kardeşiniz olarak şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim ki TYB’nin, 
Konya’nın kültürel birikiminde çok bü-
yük katkısı vardır. 

Önceden planlandığı şekilde ak-
satmadan her hafta bir kültürel etkinlik 
gerçekleştiren bunu da 20 yıldır ek-
siksiz ve pürüzsüz devam ettiren TYB 
Konya Şubesi, yapmış olduğu kalıcı ve 
insana yönelik yatırımları ile en büyük 
takdir ve teşekkürü hak etmiştir. 

TYB Konya Şubesi bu yönü ile 
sadece Konya’da değil Türkiye’de sa-
yılı STK’lar arasına girmeyi başarmış 
ender kuruluşlardandır. 

Bu başarıda, daha önceki dö-
nemlerde başkanlık yapan Mustafa 
Çalışkan, Tahir Erbil, Ahmet Efe, Yusuf 
Türkalp,  Bekir Şahin, M. Ali Köseoğlu 
kardeşlerimizin elbette büyük payı var-
dır. Kendilerine şükran borçluyuz.

Yapılan TYB etkinliklerinde başta 

Büyükşehir Belediyesi 
olmak üzere, ilçe bele-
diyelerinin katkısını da 
zikretmem gerekiyor. 
Kazanılan bu başarıda 
verdikleri destek ve 
katkıları nedeniyle şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Hayri Erten hoca-
mız, sadece hizmet-
leri ile değil, nezaketi, 
insana olan saygısı, 
muhabbeti, mütevazılığı ve kimseyi 
kırmamaya özen gösteren güzel ahlakı 
ile gönüllerde taht kurmuştur. Hoca-
mızın samimiyetine ve istikamet üzere 
olduğuna şehadet ederim.    

Hayri Erten hocamızın bundan 
sonra akademik çalışmalara daha fazla 
ağırlık vermek istediğini beyanla görev 
almak istemediği genel kurulda daha 
önce 8 yıl başkanlık yapan, TYB Konya 

Şubesine büyük hizmetleri 
dokunan ve onursal başkan 
sıfatını almaya hak kazanan 
Ahmet Köseoğlu kardeşim 
oy birliği ile ikinci defa baş-
kanlığa seçilmiş oldu. 

Ahmet Köseoğlu kar-
deşimin bundan sonra da 
TYB Konya Şubesi faali-
yetlerine büyük katkısı ola-
cağına ve tekrar devraldığı 
bayrağı daha yükseklere 

taşıyacağına inanıyorum. 
Hayri Erten hocamıza bugüne ka-

dar yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik 
ve teşekkürlerimi sunarken, Ahmet 
Köseoğlu kardeşimi kutluyor, Cenab-ı 
Hak’tan muvaffakiyetler diliyorum. 
Rabbim utandırmasın ve hayırlı hiz-
metlere vesile kılsın. 

Bir ay kadar önce bu dönemdeki 
yıllık faaliyetini tamamlayan TYB Kon-

ya Şubesinde yeni dönem Şubat ayı 
başında başlayacaktır. Yeni dönem-
de de daha önceki güzel, faydalı ve 
verimli etkinlikler yıl boyunca sürüp 

gidecektir İnşaallah…  
Etkinliklerin kültürel boyutu olması 

yanında aynı zamanda bir eğitim bo-
yutu olduğunu da belirtmek mümkün-
dür. Bu haliyle TYB Konya Şubesi’nin 
bir mektep rolü oynadığını rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 

Bu mektepte, insanımızın büyük 
küçük, kadın erkek her kesimine, milli 
ve manevi değerlerimizi de içine alacak 
şekilde bir eğitim ve kültür programı 
uygulanmaktadır.  

Bu etkinliklere bilhassa gençleri-
mizin ilgi göstermesi şarttır. Son dö-
nemde, daha önceki dönemlere göre 
gençlerimizin daha fazla ilgi gösterme-
si memnuniyet vericidir.

Etkinlikler önceden hazırlanıp 
basın aracılığı ile duyurulduğu gibi, 
bastırılan afişler, üniversitelere, beledi-
yelere ve kamu - özel tüm kurumlara 

gönderilmekte, böylece toplum ke-
simlerine duyurulması için çaba sarf 
edilmektedir.  

Gerekli duyurular yapıldığına göre, 
artık görev gençlere düşmektedir. 
Bundan sonra İnşaallah onlar da daha 
fazla ilgi gösterirler. Gençlerimizin et-
kinliklere katılmaları kendilerine çok 
büyük artılar sağlayacak, onlara büyük 
kazançlar elde etmelerinin yolunu aça-
caktır. 

Etkinlikler Kültür Park yanındaki 
Kültür Evlerinin ortasına bağımsız bir 
bina olarak inşa edilen Kılıçarslan Kon-
ferans Salonunda Şubat ayından itiba-
ren her Cumartesi gerçekleştirilecektir. 

Tüm kardeşlerimizi bir mektep 
havası içinde faaliyet icra eden TYB 
Konya Şubesinin kültürel etkinliklerine 
davet ederken, önceki dönemlerde gö-
rev ifa eden yönetim ve denetim kurulu 
üyesi dostlarımıza şükranlarımı sunu-
yor, yeni görev alan kardeşlerimize de 
hayırlı ve başarılı hizmetler diliyorum. 
Sağlıklı ve mutlu yarınlar efendim.

TYB KONYA ŞUBESİ’NDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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KTO Karatay’dan rehber öğretmenlere atölye çalışması

Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi, Meram Reh-
berlik ve Araştırma Merkezi’ne 
bağlı rehber öğretmenlere yönelik 
“Performans Anksiyetesi ve Sınav 
Kaygısı” konulu atölye çalışması 
gerçekleştirdi. KTO Karatay Üni-
versitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Psikoloji Bölümü akade-
misyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ha-
tice Harmancı, rehber öğretmenle-
re yönelik düzenlenen programda 
anksiyete bulgusunun her insanın 
hayatının bir döneminde yaşayabi-
leceği, kaygı, tedirgin olma, huzur-
suz olma olarak tarif edilebilecek 

hoşnut olunmayan bir semptom ol-
duğunu söyledi. Kaygı olgusunun, 
yaşamın devamlılığıyla ilgili oldu-
ğunu belirten Harmancı, “Kaygı, 
bizim yaşamımızda olması gereken 
semptomlardan bir tanesi. Bu se-
beple bizim hayatımıza yansıyan 
şekliyle motivasyonun olması ya da 
başarının entegre edilebilmesi nok-
tasında önemli olan kavramların 
arasında yer almaktadır” dedi.

‘KAYGI OPTİMAL DÜZEYDEYSE, 
İŞLEVSELDİR’

Kaygının düzeylerine de deği-
nen Harmancı, “Eğer kaygı opti-
mal düzeydeyse, işlevseldir. Yani 

bir şeyin olacağından korkuyorsa-
nız, tedirginlik duyuyorsanız ya da 
bunu sınav kaygısına çevirdiğimiz 
zaman başarma noktasında biraz 
endişeniz var ise burada kaygı duy-
gusu hayata olumlu yansır. Sınav 
dönemlerinde optimal kaygı, aile 
ve çevre tarafından beklenti süre-
cine girilmesi gibi konular, sürecin 
optimal düzeyde devam etmesini 
sağlayarak motivasyonu arttırıyor” 
şeklinde konuştu.

‘ÖĞRENCİNİN BİLGİSİNİN DEĞİL, 
KİŞİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ 

DÜŞÜNCESİNE YOL AÇIYOR’
Performans anksiyetesinin sı-

nava yansıması sürecini değerlen-
diren Harmancı, “Öğrenci yıllarca 
sınava çalışıyor, çevresi ve kendisi 
beklentiye giriyor fakat bazen sınav 
kaygısıyla, edindiği bilgiyi ya da 
tecrübesini kullanamıyor. Öğren-
ciyi oldukça zorlayan ve yetersizlik 
duygusunu ciddi anlamda besleyen 
bu süreç, öğrencinin bilgisinin de-
ğil, kişiliğinin değerlendirildiği dü-
şüncesine yol açıyor. 

Aslında öğrencilerin haklı da ol-
duğu bir alandır. Çünkü gerçekten 
öğrenciler yatırım yapıyor. 

Zaman, kurslar, etütler derken 
ortada çok ciddi bir yatırım söz ko-

nusu. Ortaokul dönemine kadar se-
kiz yıl, üniversite dönemine kadar 
12 yıllık bir süreç ve öğrencilerin 
onca senelik deneyimi birkaç sa-
atlik sınava sığdırılıyor” ifadelerini 
kullandı.

‘AİLELERE BÜYÜK 
SORUMLULUK DÜŞÜYOR’

Rehber öğretmenlere öğrenci-
ler ile birlikte aileleriyle de görüş-
melerini tavsiye eden Harmancı, 
”Ailelerin çocuklarına güven ve 
sorumluluk vermesi, önemsediği-
ni göstermesi ve olumlu geri bil-
dirimlerde bulunması gerekiyor. 
Aileler, çocuklarıyla sınava ilişkin 

konuşmalarda özenli davranmalı, 
gerçekçi olmalı ve akranlarıyla kar-
şılaştırmamalı. 

Beklenti düzeyini gerçekçi sı-
nırlara indirerek; sınavı kazanmak-
tan çok sınava çalışma konusu odak 
noktası yapılmalıdır. Bu konuda ai-
lelere büyük sorumluluk düşüyor” 
diye konuştu.

Program, rehber öğretmenlere 
sertifika takdimi ve Meram Rehber-
lik Araştırma Merkezi Müdür Yar-
dımcısı Harun Reşit Başkaya’nın 
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Harmancı’ya 
hediye takdimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Polis amcalarından
trafik eğitimi aldılar

Yunak’ta Öğretmen 
Korosu kuruldu

Meram Mevlana Anaokulu 
“Yolun Sonu Hayat Olsun” eTwin-
ning projesi kapsamında Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğünü 
ziyaret etti. 

Projenin amacının, öğrencilere 
verilen trafik eğitimi ile öğrenci-
lerin öğrendiklerini doğru olarak 
uygulayabilme becerilerini geliş-
tirmek ve bilinçli yaya olabilme 
konusunda farkındalık oluşturmak 
olduğu ifade edildi. Öğrenciler ha-
zırladıkları mektup, resim ve kitap 

ayraçlarını trafik polislerine hedi-
ye olarak verdiler. Trafik polisleri 
ve uzman eğitmenler tarafından 
trafik eğitimi verildi. Animasyon 
filmi ve sunum ile öğrencilerin gü-
venlik, trafik kuralları, bilinçli yaya 
olabilme konusunda kazanımın 
arttırılması konularında eğitim ve-
rildi. Çocuklar merak ettikleri soru-
ları sorma fırsatı buldular. Eğitim 
sonunda trafik polisleri çocuklara 
hediyeler verdi.
n HABER MERKEZİ

Yunak Kaymakamlığı İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü “Öğretmen 
Kültür ve Sanat Atölyesi” projesi 
kapsamında ilçede “Öğretmen Ko-
rosu” kuruldu. 

Yunak’ta görev yapan öğret-
menlerin sosyal ve kültürel ha-
yatlarına katkı sağlamak, eğitimle 
halkı buluşturmak ve farklı etkin-
liklerle ilçe insanına kültürel ve 
sosyal faaliyetler sunmak amacıyla 
oluşturulan Öğretmen Kültür ve 
Sanat Atölyesi projesi kapsamında 
yeni bir aktivite daha eklendi. Proje 
kapsamında daha önce öğretmen-
lere yönelik açılan ebru atölyesi, 
step ve aerobik kursundan sonra 
şimdi de Öğretmen Korosu kurul-
du. 

Yunak KOMEK Binasında baş-
layan Öğretmen Korosu, faaliyetle-
rine yaklaşık beş hafta önce başla-
dı. TRT Sanatçısı Özgür Demirhan 
yönetiminde devam eden Türk 
Halk Müziği kursuna 25 öğretmen 
katılıyor.

Öğretmen Korosu, 5 haftalık 
bir çalışmanın ardından KOMEK 
Binası Müzik Atölyesinde mini 
bir konser verdi. Sanatçı Özgür 
Demirhan yönetiminde verilen 
konserde, Anadolu’nun sevilen ez-
gilerinden oluşan solo ve koro ol-
mak üzere çeşitli parçalar dinlendi. 
Büyük bir zevkle ve ilgiyle izlenen 
program sık sık alkışlarla takdir 
buldu. 

Yunak Öğretmen Korosu’nun 
ilk programına Yunak Kaymaka-
mı Mehmet Erdem Akbulut ve 
eşi, Yunak Belediye Başkan Vekili 
Bekir Coşkun, Cumhuriyet Savcısı 
Ömer Polat, Yunak İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Mahmut İşcan, KO-
MEK Müdürü Ekrem Varol, okul 
müdürleri, öğretmenler ve diğer 
davetliler katıldı.  Açılış programı-
na Kaymakam Akbulut’un yani 
sıra Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
İşcan, okul müdürleri, kursiyer öğ-
retmenler ve öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

İhtiyaç sahiplerine
şefkateli uzatıldı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Belediye olarak zor zamanlarında vatandaşlarımızın 
yanında olmaya devam edeceğiz. Bu inancımızın ve medeniyetimizin gereğidir” dedi

Eğitim, sağlık, kültür, spor ve 
daha birçok alanda hayata geçirdiği 
yatırımlarla ilçeye değer katan Kara-
tay Belediyesi, sosyal belediyecilikte 
de başarılı projelere imza atıyor.  Bu 
kapsamda Karatay Belediyesi Sosyal 
Destek Hizmetleri Yardım Komis-
yonu, ihtiyaç sahibi vatandaşların 
gerçekten ihtiyaç duyduklarının kar-
şılanması adına ihtiyaç sahibi vatan-
daşları evlerinde ziyaret ediyor. 

Gerçekleştirilen ziyaretlerle bi-
reysel, CİMER, Başkana Mektup ile 
Whatsapp iletişim hatları çeşitli yol-
larla Karatay Belediyesi’ne ulaşan 
ihtiyaç sahibi vatandaşların durum-
ları sosyal incelemelerle birebir ve 
yerinde takip ediliyor. 

Karatay Belediyesi Meclis Üye-
leri, sosyologlar, sosyal hizmet uz-
manları ve doktorlardan oluşan 
Sosyal Destek Hizmetleri Yardım 
Komisyonu, yapılan inceleme ziya-
retlerinin ardından oluşturdukları 
raporlar ışığında Karatay Beledi-

yesi’nin söz konusu kişilere sosyal 
yardımın yapılıp yapılamayacağına 
karar veriliyor. 
ZOR ZAMANLARINDA İHTİYAÇ SAHİBİ 
VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Karatay Belediyesi olarak ihti-
yaç sahibi vatandaşların zor zaman-
larında yanlarında olmaya gayret et-

tiklerini belirterek bu konuda birçok 
proje yürüttüklerini söyledi. 

Başkan Hasan Kılca, “Karatay 
Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi va-
tandaşlarımızın zor zamanlarında 
yanlarında olmaya gayret ediyoruz. 
Bu, hem köklü medeniyetimizin 
hem de inancımızın bir gereği. Bu 
kapsamda da Karatay Belediyesi 

olarak; nakdi yardımdan aşevi yardı-
mına, şefkat evlerinden gıda yardı-
mına, asker maaşından Karatay Kart 
uygulamasına kadar her konuda ih-
tiyaç sahiplerine katkı sunuyoruz. 
Belediyemiz bünyesindeki Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz 
de Karatay genelinde ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın tespiti veya bele-
diyemize ulaşan müracaatların de-
ğerlendirilip sonuçlandırması adına 
yıl boyunca özverili bir şekilde çalı-
şıyor. Çünkü yardımlarımızın gerçek 
ihtiyaç sahiplerine ulaşması önem-
li. Bizlere bir şekilde ulaşan ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızı evlerinde 
ziyaret ederek söz konusu hizmetle-
rimizin gerçek amacına ulaşmasını 
sağlıyoruz. 

Belediye olarak sadece fiziki 
belediyecilikte değil sosyal beledi-
yecilikte de iddialıyız ve bu konuda 
vatandaşlarımızın gönlüne dokun-
maya değer veriyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu, her salı vatandaş-
larla bir araya gelerek istek, talep 
ve önerilerini dinliyor. Belediye 
Başkanı Oprukçu her salı hemşeh-
rileriyle buluşmaya devam ediyor. 
Hemşehrilerinin istek, talep ve 
önerilerini dinleyen Başkan Op-
rukçu gerekli notları alıyor ve ge-

rekli birimlere talimatlarını veriyor. 
Belediyenin kapısının vatandaşa 
sürekli açık olduğunu vurgulayan 
Başkan Oprukçu, “Vatandaşımızın 
her zaman yanındayız. Seçim bitti 
diye vatandaşa sırtımızı dönmüyo-
ruz. Dertlerini, istek ve şikayetlerini 
bizzat dinliyor ve çözme noktasında 
çaba sarf ediyoruz. Seçimde bizlere 

desteklerini esirgemeyen hemşeh-
rilerimizi kati surette pişman etmek 
gibi bir ayıbın sahibi olmayacağız” 
dedi.

‘HEMŞEHRİLERİMİZİN GÖNLÜ 
RAHAT, BAŞI DİK OLSUN’

Tüm engellemelere rağmen 
kendilerine teveccüh gösteren 
hemşehrilerinin emrinde olmaya 

devam edeceklerini söyleyen Baş-
kan Oprukçu, “Şehrimize layıkıyla 
hizmet etmeye devam edeceğiz. 
Huzur şehri Ereğli’yi inşa etmek 
gayesiyle çıktığımız bu yolda engel-
leri aşacak ve hiçbir zaman yılma-
yacağız. Hemşehrilerimizin gönlü 
rahat, başı dik olsun” diye konuştu.
n İHA

Oprukçu: Vatandaşımızın her zaman yanındayız
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Konya merkezli 3 ilde
FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

6 ilde yapılan FETÖ
operasyonunda 7 gözaltı

Konya merkezli 3 ilde, FE-
TÖ’nün adliye yapılanmasına 
yönelik operasyonda 10 kişi ya-
kalandı. Konya Cumhuriyet Baş-
savcılığınca yürütülen FETÖ soruş-
turması kapsamında, İl Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak’ta 
Konya merkezli 3 ilde eş zamanlı 
operasyon yaptı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli-
den 3’ü emniyetteki ifadelerinin 
ardından salıverildi, adliyeye sevk 
edilen 7 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi 
sulh ceza hakimliğince adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.  Serbest 
kalan şüphelilerden 4’ünün etkin 
pişmanlık hükümlerinden fayda-
landığı bildirildi. n AA

Van merkezli aralarında Kon-
ya’nın da bulunduğu 6 ilde Fe-
tullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) 
yönelik düzenlenen operasyonda 
7 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğün-
den yapılan açıklamada, “Van 
Cumhuriyet Başsavcılığı koordi-
nesinde FETÖ/PDY silahlı terör 
örgütünün bütünüyle deşifre edi-
lip faaliyetlerinin sonlandırılması, 
örgüt mensuplarının yakalanarak 
haklarındaki gerekli yasal işlemle-
rin yapılabilmesi adına, Bitlis Polis 
Meslek Eğitim Merkezinde eğitim 
alırken, mahrem imamlarla irti-
batlı olduğu tespit edilen ‘Polis 
Okulundan İhraç Edilen Öğrenci’ 

8 örgüt üyesi şüpheliye yönelik 
olarak; Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü görevlilerimizce; 14 Ocak 
2020 günü Van merkezli İstan-
bul, Adana, Konya, Erzurum ve 
Hatay illerinde yapılan eşzamanlı 
operasyonda 7 şüpheli yakalana-
rak gözaltına alındı. 1 şüphelinin 
yakalama çalışmaları devam et-
mektedir. 

Gözaltına alınan FETÖ/PDY si-
lahlı terör örgütü üyesi şüphelileri 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğündeki 
işlemlerinin ardından adli ma-
kamlara sevk edileceklerdir” de-
nildi. n İHA

1 günlük bebeğe 
kalp ameliyatı!

Gaziantep’te doğar doğmaz kalp damarlarının ters çıktığı belirlenen 1 günlük bebek, ambulans uçakla 
getirildiği Konya’da ameliyat edildi. 100 dakika kalbi durdurulan bebeğin ameliyatı 3,5 saat sürdü

Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren 
hasta, hava ambulansıyla il merke-
zindeki hastaneye taşındı. Edinilen 
bilgiye göre, Fehmi Öztürk (66) ilçeye 
bağlı Şerefli mahallesinde bulunan 
evinde rahatsızlandı. Yaşlı adamın 
rahatsızlandığını gören yakınları du-
rumu sağlık ekiplerine bildirdi. İh-
bar üzerine adrese sevk edilen sağ-
lık ekiplerinin ilk müdahalesinin 
ardından yaşlı adam ambulansla 
Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Yapılan tetkiklerle birlikte kalp krizi 
geçirdiği belirlenen hastanın sevki 
için İl Sağlık Müdürlüğünden hava 
ambulansı istendi. Kulu Alpaslan Par-
kındaki helikopter sahasına inen hava 
ambulansına taşınan yaşlı adamın, il 
merkezinde bir hastaneye sevk edil-
diği öğrenildi. n İHA

Kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansı ile taşındı

Kalpten çıkan damarları ters 
olan bebek, Gaziantep’ten ambu-
lans uçakla getirildiği Konya’da kalbi 
100 dakika durdurularak ameliyat 
edildi

Gaziantep’te yaşayan Hilmi ve 
Gamze Girgil çiftinin pazar günü 
sezaryen ile bir bebekleri dünya-
ya geldi. Doğan bebeğin kalbinde 
rahatsızlık olduğunun belirlenme-
si üzerine, minik bebek ambulans 
uçakla Konya’ya getirildi. 

Havalimanından ambulans-
la Başkent Hastanesine getirilerek 
burada tetkikleri yapılan bebeğin 
kalpteki damarlarının ters çıktığı ve 
kalbinde delik olduğu tespit edildi. 
Minik bebek yapılan tetkiklerin ar-
dından ertesi gün hemen ameliyata 
alındı. 

Toplamda 3,5 saat süren ame-
liyatta, 100 dakika minik bebeğin 
kalbi durduruldu. Kalbin anatomisi 
düzeltildikten sonra ise kalbi yeni-
den çalıştırıldı. Ameliyatın ardından 
minik bebek yoğun bakım ünitesine 
kaldırıldı.

Öte yandan, minik bebeğe ailesi 
tarafından Muhammet İsmail ismi-
nin verildiği, ailesinde herhangi bir 
kalp rahatsızlığının bulunmadığı öğ-
renildi.

‘YOĞUN BAKIMDA TAKİBİMİZ
 DEVAM EDİYOR’

Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk 
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. 
Mehmet Çelik, Muhammet bebeğin 
Gaziantep’te doğduğunu ve doğuş-
tan kalpten damarlarının ters çıktığı-
nı söyledi. Uzm. Dr. Çelik, “Yani vü-
cuttan gelen kanı akciğere götüren 
damar kalbin sağ tarafından değil 
sol tarafından çıkıyordu. Akciğer-
den temizlenip kalbe gelen kanı da 
vücuda dağıtması gereken aort da-

marı soldan değil, sağdan çıkıyordu. 
Dolayısıyla vücuttan gelen kirli kan 
tekrar vücuda gidiyordu, akciğerden 
gelen temiz kan tekrar akciğere gidi-
yordu. Doğduğu gün bize gönderildi 
hasta. Pazar günü geldi, pazartesi 
günü ameliyata aldık. Kalbinde delik 
vardı, o deliği kapattık. Damarlarını 
da normal olması gereken gibi ame-
liyatla düzelttik. Şu anda yoğun ba-
kımda takibimiz devam ediyor. 100 
dakika içerisinde normal anatomik 
tamirimizi gerçekleştirdik. Şu anki 

durumu ameliyat sonrasında uyum 
evresinde, ilaç tedavisiyle destek-
lerini yapıyoruz” şeklinde konuştu. 
Türkiye’nin birçok yerinden 112 
vasıtasıyla önemli miktarda hasta 
ameliyat ettiklerini kaydeden Uzm. 
Dr. Çelik, “Özellikle yeni doğan has-
taları Türkiye’nin bir çok yerinden 
kabul ediyoruz ve ameliyatlarını ya-
pıyoruz. İstanbul, Ankara ile beraber 
Türkiye’nin büyük merkezlerinden 
biri olmak için uğraşımız bu yönde” 
ifadelerini kullandı. n İHA

Garip, bir toplum olduk.  Gün geç-
miyor ki, tüyler ürperten cinayet haberle-
rini duymayalım. Gün geçmiyor ki, milli 
ve manevi değerlerimizi unuttuğumuzu 
hatırlatan olaylara şahit olmayalım. 

Her gün yüzlerce hırsızlık olayı vu-
kuu bulmakta, yakalananlar ise ilk mah-
kemede serbest bırakılmakta elini kolu-
nu sallayarak gezmeye devam etmekte. 

Yol vermeyene hakaret eden, adres 
sorana küfür eden, gözünün üstünde 
kaşın var diyene mermi sıkan, ana avrat 
küfür eden,  kadını hor gören, büyüğe 
saygıyı, küçüğe sevgiyi unutan bir millet 
olduk.

Rüşvetin suç olmaktan çıktığı, fuh-
şun meşrulaştığı bir ortamda namuslu 
vatandaşların hakkını koruyamaz hale 
geldik.

Mertlik, yiğitlik, asillik kavramlarını 
unuttuk. Ecdadımız, düşmanıyla bile 
dövüşürken arkadan vurmaz, kalleşlik 
bilmezdi. Kavgada olduğu gibi, ticarette, 
siyasette, sosyal hayatta, komşu ilişkile-

rinde de, aile içinde de ahlaki değerleri-
mizi erozyona uğrattık

Din adamlarına güvenmiyoruz, 
çünkü din adamıyım(!) diye ortalıkta 
dolaşan bir sürü şarlatan var (İstikameti 
ve yaşantısı düzgün olanlar var tabii ki). 
Aydınlara güvenmiyoruz zira aydınları-
mız, toplum menfaatlerinin değil kendi 
ikballerinin peşinde. 

Sanatçılara güvenmiyoruz zira 
onların tek derdi, magazin basınında 
boy göstermek, Facebook, Twiter ve 
Instagram gibi sosyal medya hesapla-
rında takipçi derdinde. Hukuk adamla-
rına güvenmiyoruz, zira bir gün heykeli 
dikilecek kadar sevilenler ertesi gün 
vatan haini olabiliyor. Öğretmene gü-
venemiyoruz, çünkü öğretmene verilen 
müfredat öğrenciye ahlak, terbiye, saygı 
öğretmekten çok iyi liseye, Üniversiteye 
nasıl gidilir derdinde.

Dün dinin tavsiye ettiği tesettürle-
riyle iffetli, vakarlı duruş ve tavırlarıyla 
örnek olan hanımların yerine öylesine 

örtüleriyle yabancı er-
keklerden sakınmayan, 
olması gereken vakar ve 
ciddiyetten uzak, laubali 
hal ve davranışlarıyla her 
ortamda boy gösteren 
sözde mesture hanımlar 
türedi günümüzde.

Toplumumuz dedi-
koducu, yalancı, röntgen-
ci, bana neci, duyarsız, 
ruhsuz tepkisini kendi 
çıkarları söz konusu olduğunda ortaya 
koyan, haksızlığa karşı duruş sergile-
mek yerine “oh olsun!” diyen bir top-
lum oldu.

Sokağa çıkıp bakıyoruz kimsenin 
yüzü gülmüyor. Sanki insanlar her an 
kavga edecekmiş gibi yumrukları sıkılı 
geziyor. Suratları asık, görüntüleri kor-
kunç...

Siyasilerimiz ise, top-
lumu bu konulardan kur-
tarmak yerine “bana oy 
gelsin   yeniden seçileyim 
de hırsızmış, sapıkmış, ka-
tilmiş, mafya babasıymış 
fark etmez” halinde.

Deyim yerindeyse, 
hepimiz gün boyu ateşle 
meşgulüz. Başkalarının 
hayatıyla çok kolay oynu-
yoruz. Can yakmaktan sa-

kınmayanların sayısı sürekli artıyor. 
Sahi gidişat nereye? Bizi biz yapan 

örf adetlerimize ne oldu? Nerede yitirdik 
o herkesin gıpta ile hayranlıkla seyrettiği 
o güzel hasletlerimizi, o nezih hal ve dav-
ranışlarımızı? Kimler çarptı, kimler çaldı 
o pak temiz meziyetlerimizi, güzellikleri-
mizi? Bizi bu hale kim ya da kimler getir-
di?  Bunun cevabı elbette tek cümleyle 

verilecek kadar basit değil.
 Ülkemizde en önemli sorun   gü-

ven duygusunun kaybolması. İnsanla-
rın artık eskisi kadar birbirlerine güven-

memesi.
Daha neler neler. Yazacak çok şey 

var ama… 
Türkler tüm dünyada hoşgörüsü, 

misafirperverliği, sıcaklığı ile tanınan, 
kadına verdiği değer ile anılan büyükle-
re saygısı, küçüklere sevgisi ile bilinen 
“emin bir millet” değil miydi?  Peki bize 
ne oldu böyle? Bütün güzel hasletleri-
miz yavaş yavaş kaybolmakta.

Manzara vahim. “Nasıl toparlanı-
rız?” sorusuna, acilen cevap bulmalı 
birileri. Sosyal bilimciler, psikologlar, din 
alimleri, bilim adamları, toplumun kana-
at önderleri ve yöneticiler bir araya gelip 
bu toplumu yeniden inşa etmenin ortak 
paydasının bulmalıdırlar…

Geline halimizi Arif Nihat Asya’nın  
“Bize bir nazar oldu” şiiri ile  özetleyelim: 
Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu

Ne olduysa hep bize azar, azar oldu
Ne şöhretten hastayız, ne de candan 
hastayız
Ne ruhça ne vücutça ne de kandan has-
tayız
Avrupa’ya bir değil iki pencere açtık
Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
Yaklaştıkça her sene öz yurdumda yıl-
başı
Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı
Buna ağlar ağacı hem toprağı, taşı
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
Sen Hıristiyan mısın? Diye sorsan darılır
Yılbaşında hindi kaz yemesine bayılır
Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır
Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
Kurbağa misali “ılık suda haşlanıyoruz” 
farkında değiliz. Uyuşukluğu ve gevşek-
liği bırakıp yaratılış fıtratımıza yani  kendi 
özümüze  dönüş vakti geldi geçmek 
üzere.
Baki Selamlar.

BİZE BİR NAZAR OLDU

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Uzmanı Dr. Mehmet Çelik
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Cezaevinde anneleriyle kalan çocuklara ana sınıfı açıldı
Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumunda hükümlü anneleriyle 
kalan çocuklar için ana sınıfı açıldı. 
Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Ku-
rumu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
arasında imzalanan işbirliği proto-
kolü kapsamında cezaevinde hü-
kümlü olarak bulunan annelerinin 
yanında kalan çocuklar için ana sı-
nıfı açıldı. Ceza İnfaz Kurumu kon-
ferans salonunda düzenlenen açılış 
programına Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, İl Jandarma Komu-
tanı Tuğgeneral Şakir Uslu, proto-
kol mensupları ile hükümlü anne 
ve çocukları katıldı. Programda ko-
nuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, “Burada evlatlar, yeğenler 
ve kardeşlerimiz var. 0 yaştan 10 
yaşına kadar bulunan çocuklarımı-
zın bu ortamlarda en az etkilen-
mesi için yaşıtlarıyla birlikte vakit 
geçirmeleri, oyun oynamaları ve 

eğitim almaları için bu projeyle bir-
likte çocuklar kadar annelerini de 
mutlu edecektir. Buraya gelmeden 
ana sınıfını ziyaret ettik. Gerçekten 
çok iyi düşünülmüş bir ortam. İn-
şallah bu evlatlarımız yıllar geçse 
de buradan geriye bu güzel ortamı 
hatırlayacaklar” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Rama-
zan Solmaz da, “Yeni öğretmen-

lerimiz burada göreve başlayacak. 
Buradaki ben de buradayım diyen 
çocuklarımıza iyi bir gelecek hazır-
lamak için buradayız. 14 tane çocu-
ğumuz var, 7 tanesi öğleden önce, 
7 tanesi öğleden sonra; 3-6 yaş 
arasında olanlar sabah gelecekler. 
Minikler ise sabah uykusu olduğu 
için onlar sonra gelecek” şeklinde 
konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük de, “Bu yaştaki çocuklar öğ-
rendiklerini sanki taşın üzerine ya-
zıyor gibiler. Çok önemli bir dönem. 
Burada çocuklarımız ile öğretmen-
lerimizi bir araya getirmenin sevin-
cini yaşıyoruz. Eğitim her yerde. 
Bir tarafta örgün eğitim bir tarafta 
hastanede hasta olan çocuklarımız 
için eğitim veriliyor. Buraya da bir 

öğretmen görevlendireceğiz. Dev-
letimiz var olsun, çocuklarımız için 
en güzel projeler yapılıyor” dedi.

Hükümlü ve tutukluların tekrar 
suç işlemelerini önlemek ve fayda-
lı bireylerin bulunduğu bir ortam 
hazırlamak adına çeşitli projelerle 
destek olmaya çalıştıklarını belirten 
Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Ku-
rum Müdürü Orhan Gökçe, “Kuru-

mumuzda annesinin yanında kalan 
çocuklarımız Ceza İnfaz Kurumu 
ortamından uzak, yaşıtlarıyla aynı 
eğitim alabilmelerini sağlamak 
amacıyla Konya İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile bir protokol yapılarak 
bu protokol sayesinde burada anne 
ve çocukların tüm eğitimleri sağla-
nacaktır” ifadelerini kullandı.
n İHA

Isparta – Konya yolunda yolcu 
otobüsünün devrilmesi sonucu ilk 
belirlemelere göre 3’ü ağır 29 kişi 
yaralandı. Konya-Isparta kara yolun-

da seyir halindeki sürücüsü henüz 
belirlenemeyen 63 DV 750 plaka-
lı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ile 
Göksöğüt mevkisinde devrildi. Kaza 

yerine çok sayıda itfaiye ve polis eki-
bi sevk edildi. Kazada, ilk belirleme-
lere göre 3’ü ağır 29 kişi yaralandı. 
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 

ambulanslarla Yalvaç, Gelendost ve 
Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastane-
lere kaldırıldı.
n AA

Aksaray’da 222 litre 
sahte içki elegeçirildi

Otomobille hafif ticari 
araç çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da kaçak ürünlerle 
sahte içki imal edilen depoya ger-
çekleştirilen operasyonda 222 litre 
sahte içki ele geçirildi. Operasyon, 
Muhsin Çelebi Mahallesinde bu-
lunan bir depoya gerçekleştirildi. 
Edinilen bilgiye göre, depoda ka-
çak ürünlerle sahte içki imalatı ya-
pıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi 
ekipleri takibe başladı. Yaklaşık 
2 hafta takip yapan KOM ekipleri 
yeterli delil ve bulgulara ulaşıl-
masının ardından operasyon için 
düğmeye bastı. Depoya gerçekleş-
tirilen operasyonda A.N.E. (41) ile 

K.Y. (52) isimli 2 şüpheli suçüstü 
yakalanarak gözaltına alınırken, 
depoda ve 2 şüpheliye ait otomo-
bilde yapılan aramalarda toplam 
80 litre sahte içki yapımında kulla-
nılan etil alkol, 10 litre satışa hazır 
halde pet şişede viski, 60 litre rakı, 
10 litre votka, 30 litre viski, 30 litre 
votka, 2 litre viski aroması, 5 litre 
gliserin maddesi, 2 adet huni, 2 
adet maşrapa, 3 adet alkol yapı-
mında gliserin enjekte etmekte 
kullanılan enjektör ve çok sayıda 
bidon ve varil ele geçirildi. Gözal-
tına alınan şüpheliler sorgulanmak 
üzere emniyete götürülürken olay-
la ilgili soruşturma sürüyor. n İHA

Karaman’da hafif ticari araç-
la çarpıştıktan sonra kontrolünü 
kaybeden otomobil, kaldırımdaki 
demir elektrik direğine çarptı. Ka-
zada otomobilin sürücüsü hafif şe-
kilde yaralandı.

Kaza, Yunuskent Mahallesi 
Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde 
bulunan kavşakta meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, S.U. idaresin-
deki 70 FL 381 plakalı otomobil 
ile M.B. yönetimindeki 70 EH 769 
plakalı hafif ticari araç kavşakta 
çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 

FL 381 plakalı otomobil, kaldırıma 
çıktıktan sonra elektrik direğine 
çarparak durabildi. Çevredeki va-
tandaşların haber vermesiyle olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Kazada hafif şekilde yara-
lanan bayan sürücü S.U., tedbir 
amaçlı olay yerine gelen ambulan-
sa alınarak ayakta tedavisi yapıldı. 
Kaza nedeniyle tek şeridi ulaşıma 
kapanan yol, araçların yoldan kal-
dırılmasının ardından yeniden tra-
fiğe açıldı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlattı. n İHA

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün açtığı girişimcilik kursunu başarıyla bitiren ve İŞKUR’dan 
hibe desteği alan denetimli serbestlik hükümlüsü Erdinç Ateş, perde ve çeyiz mağazası açtı

Eski hükümlü, aldığı
destekle mağaza açtı

Konya’da Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğünün açmış olduğu giri-
şimcilik kursunu başarı ile tamamla-
yan denetimli serbestlik hükümlüsü 
Erdinç Ateş’in, Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü (İŞKUR)’dan al-
dığı hibe desteği ile kurduğu perde 
ve çeyiz mağazasının açılışı, Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve pro-
tokol üyelerinin katılımıyla gerçek-
leştirildi.

Konya Denetimli Serbestlik Mü-
dürlüğü, mahkeme tarafından hak-
kında denetimli serbestlik tedbirine 
karar verilen yükümlülerin toplum 
içerisinde cezalarını çekmeleri süre-
cinde, denetim ve takiplerini yapa-
rak, suçtan uzak durmaları, yeniden 
topluma kazandırılması, sosyal ha-
yata tutunmaları ve meslek edin-
melerini sağlamak amacıyla örnek 
çalışmalar yürütüyor.

TÜRKİYE’DE ÖRNEK PROJE
Yükümlülerin meslek ve sanat 

edinmeleri ile birlikte iş kurmalarını 
yönelik Konya Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğünce açılan, ‘Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi Kursu’, Türki-
ye’de örnek projeler arasında yer 
alıyor. Müdürlüğün açtığı kurslara 
katılıp, başarı ile tamamlayan yü-
kümlüler, hazırlamış oldukları proje-
leriyle İŞKUR’un Eski Yükümlülere 

Yönelik Proje Destekleri Hibe Prog-
ramlarına başvuruda bulunabiliyor. 
19 YÜKÜMLÜYE İŞ KURMA DESTEĞİ

Konya Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğüne bu şekilde başvuru-
da bulunan 17 yükümlünün büyük 
ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 
1 yükümlünün istiridye ve mantar 
yetiştiriciliği ile 1 yükümlünün de 
perde ve çeyiz mağazası projesi, İŞ-
KUR tarafından kabul edildi. Proje 
kapsamında, Konya’da Denetimli 
Serbestlik Müdürlüğünün açmış ol-
duğu girişimcilik kursunu başarı ile 
tamamlayan denetimli serbestlik 
yükümlüsü Erdinç Ateş, hazırladığı 

perde ve çeyiz mağazası projesiyle, 
İŞKUR’dan 38 bin TL hibe desteği 
aldı.

KONYA PROTOKOLÜ 
YALNIZ BIRAKMADI

Mağazanın kurulması için aile-
sinden de maddi destek sağlayan 
Ateş, mağazayı hazır hale getire-
rek, Denetimli Serbestlik Müdür-
lüğünün aracılığı ile Konya proto-
kolünü açılışa davet etti. Ateş’in 
talebini olumlu yönde değerlendi-
ren Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 
ise Konya protokolünü programa 
davet etti. Konya’nın Selçuklu İlçe-
si Kılıçarslan Mahallesinde gerçek-

leştirilen mağaza açılışına, başta 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak 
olmak üzere, Konya İl Jandarma 
Komutanı Tuğg. Şakir Uslu, Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Rektörü Prof.Dr. Cumhur 
Çökmüş, Cumhurbaşkanlığı İleti-
şim Başkanlığı Konya İl Müdürü 
Abdurrahman Fidancı, İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, Denetimli Ser-
bestlik Müdürü Resul Emrah Bil-
gin, Konya Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürü Emrah Keleş ve diğer 
protokol üyeleri katıldı.
n HABER MERKEZİ

Yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 29 kişi yaralı
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 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 21-30 Yaş Arası 

Sıhhi Tesisatçı alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü’nden 

aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim 

hükümsüzdür.

Yusuf ALKAN

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü’nden 

aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim 

hükümsüzdür.

Buğra BAYRAM

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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• Toplam 10 kişi alınacaktır

İŞ ARIYORUM
Bahçıvanlık ve 

Tekstil tecrübem vardır
Meram Bölgesi tercihimdir

Maaş konusunda 
makul ücret yeterlidir

Bay - Yaş 29

GSM : 0553 678 91 69

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden aldığım öğrenci kimlik 

    kartımı kaybettim hükümsüzdür.                Halil İbrahim Kutlu 
Ö. No: 17150021056

VELA ÇORAP;
“VARDİYALI ÇALIŞACAK’’

VASIFLI - VASIFSIZ 

BAY - BAYAN  

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR
Adayların ikametgahının Konya’da olması ve
Erkek Adayların Askerliğini yapmış olması 

gerekmektedir.

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi 

Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

Gündemimizde bulunan ABD – 
İRAN sorunsalı yalnızca bu döneme ait 
olmayıp menşei uzun yıllar öncesine 
dayanmaktadır. Tüm Dünya devletleri-
nin ortak kavgalarından olan petrol ve 
yer altı kaynakları İran doğmadan önce 
kaderini o topraklara mühürlemiştir. Yıl 
1953 Dönem Yöneticisi, Muhammet 
MUSADDIK petrol kaynaklarını milli-
leştirmeye kalktığında ABD tepesine 
yumruğu indirmiştir. Yaptığı darbeler-
le yalnızca bombardımana tutmakla 
kalmayıp aynı zamanda, 1984‘te İran’ı 
terörü finanse eden ülkeler listesine 
eklemiştir. Çok geçmeden yine bir gö-
zümden kaçmış savunması ile 1988’ 
de İran uçağını vurup 290 İranlıyı öl-

dürmüştür. 
Sorunlar ortaktı ne de olsa nükleer 

silahlanma ve bolca uranyum … Oba-
ma yönetimi sıralarında ‘İran yumruk 
sıkmayı bırakır ise el sıkışırız.’ Çağrısı 
da yapmıştır oysaki! İşin stratejik yanı 
ise yalnızca şu şekilde anlatılır; aynı 
şeyi isteyen insanlar aynı masa da otu-
ramazlar.

Yaşanan olaylarla gündeme gelen 
sorun bazen bir kişinin ölmesiyle, birin-
ci dünya savaşında olduğu gibi bom-
banın pimini çekmek gibi ses getirir. 
Aslında kişiler, rütbeler, makamlar hiç 
önem arz etmez çünkü o pim çekildiği 
zaman o bomba patlar.  

Batı’nın Orta Doğu’su Türkiye’nin 

Yakın Doğu’su savaş-
ta hep doğurganlığı ile 
kendini göstermiştir. 
Bundandır ki bir Tarihçi 
olarak gündemde kaşı-
nan bu sorunu bir olay 
değil de olgu olarak ka-
bul ediyorum. 

ELBETTE 
KOMŞU DA PİŞEN 
BİZE DE DÜŞER…
Türkiye açısından 

politik değeri yüksek olan, mekânsal 
ve silahlanma noktasında telaş çanla-

rını çalmadı değil. Önemli 
strateji uzmanlarımız her-
hangi bir dünya savaşının 
çıkmasına olarak verme-
mektedir. Bu noktada 
Türkiye Cumhuriyeti için 
savaş ne demek, hangi 
nokta ya gelinirse bir savaş 
başlar sorularına vereceği 
yanıtla Dünya Savaşının 
olup olmayacağı konusu-
na bizde cevap verebiliriz. 

Tarihsel süreç boyunca savaş denildiği 
zaman kıstas olan tek şey yaşanan 2 

büyük Dünya savaşı, fakat günümüz-
de bu artık böyle değil. Gelişen tekno-
loji, açlık, kıtlık, hudutsal problemler 
hepsi tek başına bir avuç savaş eder 

aslında. Her an her saniye Dünya da 
bir yerler yanıp kavrulurken ki Suriye, 
Libya, Mısır, özellikle ilkokul çağlarım-
dan hatırlıyorum ah o Filistin… Bunları 
da bir Dünya Savaşı olarak görmemiz 
yalnızca bir yerin yanmasından dolayı 
mı bilemiyorum. Savaşlar, politikalar, 
tüm bunların üstüne yürütülen strate-
jiler aynı kalemden çıkmış gibi tıkır tıkır 
ilerliyor maalesef ki.

Dün Suriye yandı, Türkiye için teş-
kil ettiği sorunları bir makalemde de-
ğerlendirmiştim. Bugün ABD ile İran, 

şimalimizde bulunan Rusya her an 
herkese dost olabilir… Irak buluşma 
noktası ve Türkiye – Irak sınır komşu-
luğu, kaybolan yapboz parçaları birle-
şince eminim gürültüye uyanacağız. 
Elbette ki yakın zaman da beklenilmese 
dahi, Yakın doğunun kaderi paylaşıla-
mamaktır. Osmanlı Dönemine ait en 
dikkat çeken anlaşmalar bilinmelidir ki 
hep gizlidir. Pay ve ölçekler Osmanlı 
dan hep gizli tutulmuştur. Bundandır ki 
geleceğin tek kaynağı geçmiştir.3 tara-
fı da savaşlarla çevrili ya da her daim 
hazır olan millet unutulmamalıdır ki 
Ulu Türk milletidir. Düşmanlarımız için 
üzüleceğimiz tek nokta bizi kendilerine 
düşman etmiş olduklarıdır.

3 TARAFI SAVAŞLAR İLE ÇEVRİLİ

haber@konyayenigun.com
ŞERİFE ÖZ

Doç. Dr. Tonyalı: Pankreas 
kanseri sessiz tehlikedir
Medicana Konya Hastanesi Me-

dikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ön-
der Tonyalı, ‘Sessiz tehlike’ olarak 
adlandırılan pankreas kanserinde 
farklı kemoterapi kombinasyonları 
ile yaşam süresinin 2 kat arttığını 
söyledi.

Doç. Dr. Önder Tonyalı, pankre-
asın omurganın ön tarafında mide, 
ince bağırsaklar, karaciğer ve dalak 
arkasında diyaframın hemen altın-
da sağdan sola doğru uzanan bir or-
gan olduğunu, yiyeceklerin sindiril-
mesi için enzimler ve kan şekerinin 
düzeninin sağlanması için insülin 
ve glukagon gibi hormonlar salgı-
layan hayati bir organ olduğunu 
hatırlattı. Pankreasta birbirinden 
çok farklı kanserler gelişebildiğini 
ifade eden Doç. Dr. Tonyalı, has-
talığın ‘sessiz tehlike’ olarak adlan-
dırıldığını kaydetti. Tosyalı, “Bü-
tün kanserler içerisinde pankreas 
kanserinin görülme sıklığı oldukça 
azdır. Dünyada en sık görülen 11. 
kanserdir. Az görülmesine rağmen 
kansere bağlı ölümlerin 7. sebebi-
dir. Pankreas kanseri teşhisi konu-
lan her 100 kişiden yalnızca 8’i beş 
yıl yaşayabilmektedir. Bu yaşam 
süresi bütün kanserler içerisinde en 
kötü olanıdır. Pankreas kanserinin 
görülme sıklığı her yıl yüzde 0,5-1 
oranında artmaktadır. Yaşlılarda 
ve erkeklerde daha fazla görülür. 
Pankreas kanserinin en önemli se-
bebi sigara içmektir. Yiyecek ve 

içecekler ile ilişkisini açıklamak çok 
güçtür. Bazı kanıtlar özellikle ızgara 
tarzı et tüketiminin risk artırdığını, 
meyve ve sebze tüketiminin risk 
azalttığını göstermektedir. Gazlı 
şekerli içeceklerle, kahve, az veya 
orta derece alkol tüketimi ile pank-
reas kanseri riski arasında ilişki ku-
rulamamıştır. Pankreas kanserinin 
yüzde 10-16’sını ailesel ve gene-
tik nedenler oluşturur. Ailesinde 
pankreas kanseri olan bireylerde 
pankreas görülme riski diğer kişile-
re göre 13 kat artar. Kronik pank-
reatitli kişilerde pankreas kanser 
riski 2,3 -16,5 kat artar. Diyabet ile 

pankreas kanseri arasında bir ilişki 
yoktur. Ancak pankreas kanserli 
hastalarda tanı konulmadan önce 
diyabet ortaya çıkması olağandır. 
Obezite ve fiziksel inaktivite pank-
reas kanserinin olabilecek sebep-
lerindendir. Pankres kanserinin bu 
kötü gidişi onu bir ‘sessiz tehlike’ 
yapar. Yerleşim itibari ile belirtileri 
geç ortaya çıkar ve en sık görülen 
belirtisi herkeste olabilen müphem 
karın ağrısıdır. Henüz erken teşhis 
koyabilecek bir tarama testi yoktur. 
Pankreas kanserinde ortaya çıkan 
uyarıcı şikayetler kilo kaybı ve sarı-
lıktır” dedi. n İHA
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Eşini öldürüp kızını yaralayan 
sanığa 38 yıl 9 ay hapis cezası 

2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Konya’da boşanma aşama-
sında olduğu eşini tabancayla 
öldürüp kızını da ağır yaraladığı 
gerekçesiyle yargılanan sanık, 38 
yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülen duruşmaya, “tasarlaya-
rak öldürme” suçundan ağırlaş-
tırılmış müebbet hapis istemiyle 
yargılanan tutuklu sanık Niyazi 
Yetişir, olayda yaralanan kızı Ra-
bia Yetişir, maktul Sevda Yeti-
şir’in annesi Leyla Kütük ve taraf 
avukatları katıldı. 

Son sözleri sorulan tutuklu 
sanık Yetişir, eşi Sevda Yetişir’i 
öldürdüğü için pişman olduğunu 
belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme 
heyeti, tahrik indirimi uyguladığı 
sanığa, “eşi kasten öldürme” su-
çundan 20 yıl, “kızını kasten öl-
dürmeye teşebbüs” suçundan 16 
yıl 8 ay, ruhsatsız silah bulundur-
maktan da 2 yıl 1 ay olmak üzere 

38 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Merkez Karatay ilçesi Hacı-

veyiszade Mahallesi Şeyhulema-
yahşi Caddesi’nde, 31 Ağustos 
2017’de, Niyazi Yetişir, boşanma 
aşamasında olduğu öğrenilen eşi 

Sevda Yetişir’i tabancayla öldür-
müş, kızı Rabia Yetişir’i de ağır 
yaralamıştı. Sevda Yetişir olay 
yerinde hayatını kaybetmiş, Rabia 
Yetişir ise hastanede tedavi altına 
alınmıştı. n AA

Hüyük ilçesine bağlı Köşk 
Mahallesinde iki katlı evde çıkan 
yangın mahalle sakinleri arasında 
korku dolu anlar yaşanmasına yol 
açtı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren 
müdahalesi sonrasında söndü-
rülebildiği yangının kundaklama 
sonucu çıktığı ihtimali üzerinde 
duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 
bağlı Köşk Mahallesinde ikamet 
edenlerin evde olmadığı sırada 
saat 03.00’te çıktığı belirtilen 
yangın, yerleşim merkezinde 
devriye gezen jandarma ekipleri-
nin sayesinde fark edilebildi. 

Yangının bildirilmesi üzerine 
adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 
uzun uğraşların ardından sabah 
saatlerinde kontrol altına alına-
bildi.

Köşk Mahallesi Muhtarı Ah-
met Parlar, itfaiye ekiplerinin ha-
len soğutma çalışmalarına devam 
edildiğini, eşyalarla birlikte yanan 
evin kullanılamaz hale geldiğini 

söyledi. Yangının çıkış sebebiy-
le ilgili çalışmaların sürdüğünü, 
ancak kolluk kuvvetlerinin cam-
ların kırılması, bahçedeki korku-
lukların yere yatırılmış olmasının 
görülmesi nedeniyle kundaklan-
ma şüphesi üzerinde durduğunu 

kaydeden muhtar Parlar, ikamet 
sahiplerinin yerleşim merkezi dı-
şında olması dolayısıyla yangın 
çıkan evde olay esnasında kimse-
nin olmadığını dile getirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruş-
turma sürüyor. n İHA

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili Kadınhanı ilçesi Çavdar mahallesi 145 ada 9 parsel sayılı taşınmaz 40.450 
m2 olup tamamı satışa konudur. Taşınmaz sulu tarım yapmaya uygundur. Mahalle yerleşim alanına 1250 
m mesafede Kadınhanı karayoluna 1250 m arazi yoluna 0 m Kadınhanı merkeze 18 km mesafededir. 
%0-2 eğimli taşlılık problemi yoktur. Verimli toprak derinliği 40 cm olup killi tınlı yarı geçirgen yapıda olup 
su tutma kapasitesi normaldir drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Organik maddece orta seviyededir. 
Tarım alet ve makinalarıyla işlemeye uygundur 1. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Çevresinde sulu 
tarım yapılan tarlalar mevcuttur. Çevresinde benzer özellikteki arazilerde ağırlıklı olarak hububat tarımı 
sulanabilen yerlerde ise ayçiçeği şekerpancarı mısır tarımı yapılmaktadır.1/100.000 ölçekli Konya 
Çevre düzeni planında ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ‘’ tarım alanı lejantında kalmakta olup 
1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.
Adresi         : Konya ili Kadınhanı ilçesi Çavdar mahallesi 145 ada 9 parsel
Yüzölçümü        : 40.450 m2  Arsa Payı: Tam       İmar Durumu: Var (yukarıda yazılı)
Kıymeti         : 262.925,00 TL   KDV Oranı : %18    
Kaydındaki Şerhler : Denizbank Aş ipotek şerhi olup tapu kaydının aynısıdır.
1. Satış Günü        : 28/02/2020 günü 09:30- 09:35 arası 
2. Satış Günü        : 30/03/2020 günü 09:30- 09:35 arası
Satış Yeri        : KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3.KAT TOPLANTI SALONU 
           KADINHANI/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 2019/353 Tlmt. 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.

T.C.
KADINHANI İCRA DAİRESİ

2019/353 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1116175

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü’nün 2019 Aralık ayı verilerine göre Konya’da Aralık’ta Konya’da 5 bin 66 adet 
konut satıldı. Konya’da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında daha çok konut satışı oldu

2019’da yapı ruhsatı 
verilen bina sayısı azaldı

Trafik kazasında biri
bebek, 3 kişi yaralandı

Beyşehir ilçesinde, 2019 yı-
lında yapı ruhsatı verilen bina 
sayısında azalma olduğu bildiril-
di. Beyşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü’nden yapı-
lan yazılı açıklamada, geçtiğimiz 
yıl Beyşehir ilçe genelinde 126 
binaya yapı ruhsatı, 167 kişiye 
ise yapı kullanma izin belgesi 
verildiği belirtildi.  Açıklamada, 
Beyşehir’de bir önceki yıl da 331 
binaya yapı ruhsatı, 218 kişiye ise 

yapı kullanma izin belgesi verildi-
ği hatırlatılarak, “2019 ve 2018 
yılları istatistikleri mukayese 
edildiğinde, ilçemizde yapı ruh-
satı ve yapı kullanma izin belgesi 
verilmesinde bir önceki yıla göre 
2019’da önemli bir azalma olması 
dikkat çekmektedir. Temennimiz, 
bu yıl inşaat sektörünün daha da 
hareketlenmesiyle beraber yapı 
ruhsatı verilen bina sayısının art-
masıdır.” denildi. n AA

Kulu ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında biri bebek, 3 kişi 
yaralandı. 

Ramazan H. İdaresindeki 42 
HBR 97 plakalı hafif ticari araç, 
Ahmet Baran Caddesi’nde Suri-
ye uyruklu Khaled Bazo (36) yö-

netimindeki 42 ABL 773 plakalı 
otomobile çarptı.  Kazada, sürücü 
Bazo ile aynı araçta bulunan Ya-
semin Hava (23) ve Hüseyin Bazo 
(1) yaralandı. Kulu Devlet Hasta-
nesine kaldırılan yaralıların duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. n AA

Konut satışlarındaki
hareketlilik sevindirdi

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2019 yılı Aralık ayı konut satış is-
tatistiklerini açıkladı. TÜİK Konya 
Bölge Müdürlüğünden yapılan açık-
lamaya göre, 2019 yılı Aralık ayı 
itibariyle Konya’da toplam konut 
satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 29,4, bir önceki aya göre 
yüzde 39,1 oranında artarak 5 bin 
66 adet oldu. Konya 5 bin 66 konut 
satışı ile Türkiye genelindeki toplam 
konut satışlarından yüzde 2,5 pay 
alarak 7’nci sırada yer aldı. 

Türkiye genelinde konut satışla-
rı 2019 Aralık ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 47,7 oranında 
artarak 202 bin 74 oldu. Konut sa-
tışlarında, İstanbul 40 bin 317 konut 
satışı ve yüzde 20 ile en yüksek paya 
sahip oldu. Satış sayılarına göre İs-
tanbul’u, 20 bin 84 konut satışı ve 
yüzde 9,9 pay ile Ankara, 12 bin 
284 konut satışı ve yüzde 6,1 pay 
ile İzmir izledi. Konut satış sayısının 

düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut 
ile Hakkari, 33 konut ile Ardahan ve 
103 konut ile Tunceli oldu.

853 KONUT İPOTEKLİ SATILDI
Yapılan açıklamada, 2019 yılı 

Aralık ayında Konya’da satılan ko-
nutların yüzde 16,8’i ipotekli olarak 
satıldığı ve ipotekli satış oranının en 

fazla olduğu iller sıralamasına göre 
Konya’nın 66’ncı sırada yer aldığı 
bildirildi. 

Türkiye genelinde 2019 Aralık 
ayında ipotekli konut satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
603,4 oranında artış göstererek 50 
bin 278 oldu. Toplam konut satışları 

içinde ipotekli satışların payı yüzde 
24,9 olarak gerçekleşti. İpotekli sa-
tışlarda İstanbul 10 137 konut satışı 
ve yüzde 20,2 pay ile ilk sırayı aldı.

ARALIK’TA 2 BİN 845 KONUT EL 
DEĞİŞTİRDİ

Konya’da 2019 yılı Aralık ayı 
itibariyle toplam konut satışları için-
deki diğer konut satışı payı (yüzde 
83,2) sıralamasına göre 16’ncı sıra-
da yer aldı. 2019 Aralık ayında Kon-
ya’da satılan konutların 2 bin 221 
adedi ilk defa satılırken, 2 bin 845 
konut ise ikinci el konut satışı ile el 
değiştirdi.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre, Kon-
ya’da toplam konut satışları içinde 
ilk satışların payı yüzde 43,8 iken; 
ikinci el satışlarının payı ise yüzde 
56,2 olarak gerçekleşti. Türkiye ge-
nelinde ise konut satışları içinde ilk 
satışın payı yüzde 37,4, ikinci el sa-
tışlarının payı ise yüzde 62,6 oldu.
n NAZİFE ARSLAN
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2020 yılının ilk maaş bordrosunu yakarak verilen zammı eleştiren Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsilciliği, enflasyona göre 
memur maaşlarına düşük bir zam yapıldığını savundu, memurların ekonomik ateşin ortasına atıldığını vurguladı 

Kılıçdaroğlu Aksaray’da 
kendi partisini eleştirdi

Kamu-Sen’in Karaman Şubesi 
üyeleri bordrolarını yaktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdardoğlu, Aksaray’da bir otelde 
düzenlenen toplantıda muhtarlar-
la bir araya geldi. Demokrasilerde 
herkesin kendi düşüncesini ifade 
etmesi gerektiğini ifade eden Kı-
lıçdaroğlu, ‘’Farklı fikirler yoksa bir 
toplumda, o toplum gelişemeye-
cektir’’ dedi. Partisini de eleştiren 
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Eski 
siyaseti bırakmamız lazım. Eski 
siyaseti bırakmamız lazım derken 
şunu da söylüyorum. Efendim 
CHP olarak biz her zaman doğrula-
rı yaptık, doğruları söyledik. Hayır. 
Bizim de eksiğimiz oldu, bizim de 
yanlışımız oldu. Biz bazen oturduk 
Ankara’da çok güzel laflar ettik. 
Sonra döndük vatandaşa niye bize 
oy vermiyorsun dedik. Niye size oy 
versin? Sen vatandaşın ayağına 
gittim mi? Oturdun konuştun mu? 
Varsa derdi, o dert böyle çözü-
lür dedin mi? Ankara’da oturdun 
bana oy verin, dedin. Vatandaş 
gelmez. Kabahat kimde vatanda-
şın ayağına gitmeyen siyasetçide.’’

MUHTARLARA BÜTÇE 
OLUŞTURULMASI 

Kılıçdaroğlu, her muhtarın 
rutin işlerini yapabilecek büro 
görevlisi olması gerektiğini, bu-
nun  maaşının da genel bütçeden 
karşılanması gerektiğini söyledi. 
Kılıçdaroğlu, mahalledeki fakir ve 
yoksulu muhtarların bildiğini be-
lirterek, devlet tarafından yapılan 
yatırımların muhtarlarla birlikte 
yapılması, belediyelere verilen 
emlak vergisinin yüzde 1’inin de 
muhtarlara bütçe olarak verilip, 
mahalledeki fakir ve yoksulun 
anında ihtiyacını karşılaması ge-
rektiğini ifade etti. Belediye mec-
lisinde alınacak kararlara muhtar-
ların oy kullanma hakkının olması 
gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, 
belediyelerin muhtarlıklarla ortak 
proje yürütebilmesi için de kanun 
çıkartılması gerektiğini kaydetti. 
Kılıçdaroğlu, Türkiye Belediyeler 
Birliği gibi muhtarların da birliği 
olması ve muhtarlık ofislerinin bu-
lunması gerektiğini söyledi. Türki-
ye’nin tarım politikasını eleştiren 
Kılıçdaroğlu, buğday, arpa, mer-
cimek, canlı hayvan ve etin ithal 
edildiğini belirtti. 

DIŞ POLİTİKAYI ELEŞTİRDİ 
Konuşmasında Türkiye’nin 

dış politikaya yönelik çalışmalarını 
eleştiren Kılıçdaroğlu, ‘’Bizim dış 
politikayı barış eksenli yapmamız 
lazım. Suriye’ye müdahale edildi-
ğinde karşı çıktım. En ağır eleşti-
rileri aldım, ‘neden Suriye’ye karşı 
çıktın’ diye. Suriye politikasından 
bizim ne karımız oldu? Bir Allah’ın 
kulu çıkıp bana anlatsın, ne karı-
mız oldu? 6 milyon 300 bin Suri-
yeli, 40 milyar dolar para harcadık. 
Şimdi İdlib’den yeni kardeşlerimiz 
gelecek. Onların sayıları da 1 mil-
yon. Ne faydamız oldu. İtiraz ettim 
doğru bulmadım. Suriyelileri kendi 
ülkelerine göndermemiz lazım, de-
dim, ona da kızdılar. ‘Vay efendim 
sen nasıl böyle dersin’. Kardeşim, 

benim vatandaşım işsiz, iş bula-
mıyor. Perişan vaziyette, hadi 1 
milyon olsa kabul ederim, 100 bin 
olsa kabul ederim, 6 milyon 300 
bin bu resmi rakam. Aslında daha 
fazla. Ne olacak bu ülkenin hali? 
Göçmen sayısı  çok fazla. Afganis-
tan’dan gelen var, dünyanın her 
tarafından gelen var. Özellikle Orta 
Doğu  coğrafyasından Türkiye’ye 
geliyorlar. Fırsat bulsalar buradan 
gidecekler, başka ülkeye, Böyle bir 
sorunumuz var. Bunu da aşmak 
zorundayız’ ‘diye konuştu. 

‘ORTA DOĞU’DA 
MÜSLÜMAN KANI AKIYOR’
Türkiye’nin dış politikasını 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in belirlediğini öne süren 
Kılıçdaroğlu, ‘’Orta Doğu’da Müs-
lüman kanı akıyor. Birbirini öldü-
renler Müslümanlar. Ellerine silahı 
verenler de bir tarafta Amerika, bir 
tarafta Rusya veriyor silahı. Buyu-
run beyler birbirinizi öldürün. Niye 
Müslüman kanı akıyor? Engel ol-
mamız lazım. İki tarafı getir, buluş-
tur. Kıyamet kopardılar Putin geldi, 
Putin’in dediğini yaptılar. Peki bi-
zim dış politikamızı kim belirliyor?  
Dışişleri bakanlığı mı? Yok. Kim 
belirliyor? Putin belirliyor. Suriye’yi 
de mi Putin belirliyor? Evet. Beşar 
Esad ile nerede görüşüldü? Rus-
ya’da. Sen devletsin arkadaş senin 
iraden yok mu? İlla Rusya istediği 
zaman mı gidip görüşeceksin. Haf-
ter ile görüşün dedik. Birbirlerini 
barıştırın, birbirlerini öldürmesin 
dedik. ‘Vay efendim onlar terö-
rist’. Gittiler Rusya’ya Hafter ile 
görüştürler. Kim dedi? Putin dedi. 
Politikayı belirleyen kim? Putin. 
Ee Türkiye Cumhuriyeti devleti, 
dış politika nedir yav. Böyle miydi 
Türkiye. Türkiye’nin dünyada bir 
ağırlığı var. Bunu söylediğim için 
sürekli her türlü kızmalar, haka-
retler geliyor. Ama ben emin olun 
doğruları söylüyorum. İnsan kanı 
akmasın istiyorum. Bölgede huzur 
olsun diyorum. Komşuda yangın 
varsa kime sıçrar. Evinize sıçrar ar-
kadaşlar. Suriye’de yangın bize sıç-
radı. Dışişleri bakanına sordum. Li-
bya’da çatışmalar büyük boyutlara 
ulaşırsa, Türkiye’ye göç olur mu, 
diye. ‘Evet olur’ dedi. Suriye yet-
medi bir de Libya’dan gelecekler 
şimdi. Hepimizin oturup düşün-
mesi lazım. Türkiye bu sorunları 
aşabilir’’ diye konuştu. n DHA

Türkiye Kamu-Sen’in Kara-
man Şubesi üyeleri bordro yakma 
eylemi yaptı. Atatürk Parkı’nda 
düzenledikleri basın açıklamasın-
da konuşan Kamu-Sen Karaman 
İl Temsilcisi Nedim Ünal, 3 milyon 
kamu görevlisi ve 2 milyon emek-
linin 2 yıl sürecek çileli geçim mü-
cadelesinin başladığını belirtti.

Yetkililerin hedef enflasyonu 
bilinçli olarak düşük göstererek 
memurları düşük ücret artışına 
mahkum ettiğini ifade eden Ünal 
şunları kaydetti: “İktidar 2019’daki 
ilk enflasyon hedefine göre maaş-
lara toplam yüzde 9,2 zam yapmış-
tır. 2019 yılında gerçekleşen resmi 
enflasyon ise yüzde 11,84 olmuş-
tur. Buna göre memur maaşları 
enflasyonun gerisinden gelmekte-
dir. Kaldı ki, bu oran TÜİK’in enf-

lasyon sepetindeki, çoğunu halkın 
tüketmediği 418 madde 895 çeşit 
ürünün ortalama artışını göster-
mektedir. Milletimizin tüketmek 
zorunda olduğu gıda, temizlik, 
sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, 
kira gibi ürünlerdeki fiyat artışları 
ise 2019’da gerçekleştiği ilan edi-
len, resmi enflasyonun kat be kat 
üzerindedir. Eğitim, sağlık, ulaşım 
gibi harcamalar enflasyonun üze-
rinde zamlanmıştır.  Biz, Türkiye 
Kamu-Sen olarak sürekli gerçek-
leri dile getiriyor, maaş zamlarının 
yetersiz olduğunu, verilen sözle-
rin tutulmadığını ifade ediyor, acil 
çözüm bekleyen sorunlar için bir 
memur paketi hazırlanmasını is-
tiyoruz.” Açıklamanın ardından 
alanda toplanan memurlar maaş 
bordrolarını yaktı. n AA

Memurlar ekonomik 
ateşin ortasına atıldı!

Türkiye Kamu-Sen Konya Tem-
silciliği, 2020 yılı için geçerli olan 
memur maaş zamlarını protesto 
etti. Konya Vergi Dairesi önünde 
gerçekleştirilen protestoda 2020 
yılının ilk maaş bordroları yakılarak, 
memura yapılan maaş zamlarının 
enflasyonun gerisinde olduğu be-
lirtilerek tepki gösterildi. Türkiye 
Kamu-Sen’e bağlı sendikaların 
başkanlarının ve üyelerinin katıldı-
ğı protestoda konuşan Türkiye Ka-
mu-Sen Konya Temsilcisi Veli Doğ-
rul, yapılan zamla 3 milyon kamu 
görevlisinin ve 2 milyon emeklinin 
geçim çilesinin başladığına dikkat 
çekti. “Memurlar ortalama 160 
TL, emekliler ise 100 TL zamla 6 
ay boyunca idare etmek zorunda 
kalacaklardır” diyen Doğrul, Tür-
kiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 
açıkladığı enflasyon rakamlarını 
örnek vererek bu zam oranlarının 
kabul edilemez olduğunu söyledi. 
TÜİK’in resmi rakamlarına göre 
geçtiğimiz yıl gıda fiyatları ortalama 
yüzde 10,9; mutfak tüpüme yüzde 
17,6, doğalgaza yüzde 22, elektriğe 
yüzde 18,3 zam yapılırken, memur 
maaşlarına yüzde 4 zam yapıldığını 
hatırlatan Doğrul, şöyle devam etti, 
“Ekonomi iyi yolda, istikrar sürü-
yor, enflasyon düşüyor masalı, çarşı 
pazardaki gerçek fiyatlarla kâbusa 
dönüşmüştür. Yetkililer hedef enf-
lasyonu bilinçli olarak düşük göste-
rerek memurlarımızı düşük ücret 
artışına mahkûm ederken, milleti-
mizi zorunlu harcamalarında dahi 
enflasyon canavarına teslim et-
mektedir. İktidar 2019’daki ilk enf-
lasyon hedefine göre maaşlara top-
lam yüzde 9,2 zam yapmıştır. 2019 
yılında gerçekleşen resmi enflasyon 
ise yüzde 11,84 olmuştur. Buna 
göre memur maaşları enflasyonun 
gerisinden gelmektedir. Kaldı ki, bu 
oran TÜİK’in enflasyon sepetinde-
ki, çoğunu halkın tüketmediği 418 
madde 895 çeşit ürünün ortalama 
artışını göstermektedir. Milletimi-
zin tüketmek zorunda olduğu gıda, 
temizlik, sağlık, ulaşım, haberleş-
me, ısınma, kira gibi ürünlerdeki 
fiyat artışları ise 2019’da gerçekleş-
tiği ilan edilen, resmi enflasyonun 
kat be kat üzerindedir. Eğitim, sağ-
lık, ulaşım gibi harcamalar enflas-
yonun üzerinde zamlanmıştır. Bir 
zamanlar fakirin yemeği olan kuru 
fasulye, pilav lüks gıda maddesi ha-
line gelmiştir. Kırmızı etin yalnızca 
adı kalmıştır.

Sebze, meyve el yakmaktadır. 
İlaca yüzde 46, giyime yüzde 33, 
gazeteye yüzde 28, dergiye yüzde 
51 zam gelmiş memurun, emekli-
nin beli iyiden iyiye bükülmüştür.  

Ekmeğimiz bile yüzde 13,5 
zamlanmıştır. Buna rağmen me-
murlara 2020 yılı için yüzde 4+4, 
2021 için ise yüzde 3+3 zam ya-
pılması öngörülmüş, adeta eko-
nomi ile maaş zamlarının ilişkisi 
tamamen kesilmiştir. TÜİK’in bu 
rakamları aldığı yerleri doğrusu 
merak ediyoruz. Eğer TÜİK’in ra-
kamları gerçekse TÜİK bir market 
açsın, hepimiz oradan alışveriş 
yapalım, bizim de enflasyonumuz 
TÜİK’in enflasyonu ile eşitlensin. 
Yeniden değerleme oranları yüzde 
22,58 olarak belirlenirken memur 
maaşlarına yüzde 4+4 zam yap-
mak hangi vicdanla, hangi adalet 
anlayışıyla bağdaşır? Gerçekler 
ortadayken çocuk parası, aile yar-
dımı, doğum, ölüm yardımları, ek 
ödemeler, ek dersler, fazla mesai 
ücretleri ve tazminatlara da ayrıca 
bir artış yapılmamıştır.  Duruma 
bakıldığında bu yıl da maaşların 
eriyeceği, alım gücünün düşeceği 
açıktır. Toplu sözleşme tiyatrosuy-
la memurlarımız, 2021 yılı sonuna 
kadar devreden çıkarılmıştır. Me-
murların ekonomik ateşin ortasına 
atıldığı şu günlerde dahi malum 
konfederasyon memurların hak-
larını korumayı akıl edememekte, 
başını kuma gömmektedir.”

MEMURLAR İÇİN PAKET 
HAZIRLANSIN 

Verilen sözlerin tutulmadığını 

belirten Doğrul, Türkiye Kamu-Sen 
olarak memurların haklarını sa-
vunmayı sürdüreceklerini söyledi. 
Acil çözüm bekleyen sorunlar için 
bir paket hazırlanması çağrısında 
bulunan Doğrul, şunları kaydetti, 
“Bugün memurlarımız maaşlarını 
aldılar ve acı gerçekle yüzleştiler. 
Biz, Türkiye Kamu-Sen olarak sü-
rekli gerçekleri dile getiriyor, maaş 
zamlarının yetersiz olduğunu, ve-
rilen sözlerin tutulmadığını ifade 
ediyor, acil çözüm bekleyen sorun-
lar için bir memur paketi hazırlan-
masını istiyoruz.”

TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ 
Yetkili sendikaya da eleştiriler 

getiren Doğrul, memurların hak-
ları noktasında yetkili sendikanın 
sessiz kaldığını savundu. Konuyla 
ilgili Doğrul şunları söyledi, “Ma-
lum konfederasyon ise durumdan 
hoşnut olacak ki, eriyen maaşlara, 
unutulan 3600 ek gösterge vaadi-
ne, yardımcı hizmetlilere, haksız-
lıkların kaynağı mülakata, sözleş-
melilerin kadroya geçirilmesine, 
gelir vergisi mağduriyetine, bay-
ram ikramiyesine ve emekli maaş-
larına dair tek bir kelime etmiyor.  

Bugün, memurlar maaşlarını 
aldılar. Yani takke düştü, kel gö-
ründü.

Türkiye Kamu-Sen dün de 
meydanlardaydı; bugün de mey-
danlarda.

Dün ne dediyse, bugün de ay-
nısını söylüyor. Memurların hak-
larının budanmasına seyirci kalan 
hatta pasif tutumuyla üstü örtülü 
şekilde destek olan malum kon-
federasyon ve yetkililer, bugün 
neredeler? Bugün, hormonlu sen-
dikalar, gerçekler karşısında sakla-
nacak delik arıyorlar. Memur maa-
şına yapılan yüzde 4 zam ortalama 
maaşlara 160,6 lira zam demek. Bir 
yılda ailenin zorunlu harcamaları 
ortalama 730 lira, oransal olarak 
da yüzde 12,3 artmışken, yüzde 4 
zamma yani 160 liraya tek kelime 
edemeyenler memurun karşısına 
ne yüzle çıkacaklar? Sözleşmeliyi, 
hizmetlileri yok sayanlar, vekil ebe, 
hemşire, imam ve aile sağlığı ele-
manlarına üvey evlat muamelesi 
yapıp kadroya geçirmeyenler, öğ-
retmeni, akademisyeni, sağlık çalı-
şanını, maliyeciyi, adliye çalışanını 
unutanlar, Postacıya, ormancıya, 
belediye çalışanına, diyanet çalışa-
nına kör bakanlar, Emeklileri, ek 
gösterge sorunlarını, ek ödeme so-
runlarını, fazla mesaileri, döner ser-
mayeleri bir kenara bırakıp, tek bir 
konuyu dahi müzakere etmeden 1 
ayı heba edenler bugün memurun 
karşısına ne yüzle çıkacaklar? Me-
murlardan aldıkları yetkiyi kötüye 
kullananlar, bugün memurun kar-
şısına ne yüzle çıkacaklar? Kış soğu-
ğunun bastırdığı günlerde oduna, 
kömüre, doğalgaza gelen zamları 
bile karşılamayan maaş artışına se-
yirci kalan bir eli yağda, bir eli balda 
tatlı su sendikacıları, soğuktan do-
nan memurun karşısına ne yüzle 
çıkacaklar? Elbette, sendikacılığın 
yüz karaları bir deliğe gizlenecek ve 
Türkiye Kamu-Sen’in mücadele et-
mesini bekleyecek. Gördük ki, me-
mur ve emeklilerin bir 730 günü 
daha heba olmuştur. Kamu çalı-
şanları ve emekliler bu 2 yılı da bin 
bir güçlük içinde, biraz daha borç 
batağına saplanarak, kredi kartına 
yüklenerek, yediğinden, içtiğinden 
keserek, çocuğunun harçlığından 
kısarak, soğukta üşüyerek geçirme-
sinler. Geçtiğimiz yıl, bizleri yüzde 
4+5’e mahkûm edenler, bu yıl da 
yüzde 4+4’e mahkûm ediyorlar. 
Memurları, emeklileri enflasyonun 
altında ezdiniz; biliniz ki, memurlar 
bir darbeyi daha kaldıramaz.  Hak 
mücadelesi kutlu bir mücadele-
dir. Biz, yalnızca memurlarımız ve 
emeklilerimiz için değil, gelecek 
nesillerimiz, beşikteki bebekleri-
miz, genç kuşaklarımız için de mü-
cadele yürütüyoruz.” Açıklamanın 
ardından maaş bordroları yakılarak, 
zamma tepki gösterildi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Zabıta kaldırım 
işgaline geçit vermiyor

Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri Başkan Opruk-
çu’nun talimatları ile kaldırım iş-
galleri denetimlerini sürdürüyor

Kaldırım işgaline karşı vatan-
daşlarının mağdur olmaması nok-
tasında denetimlerini sıklaştıran 
zabıta ekipleri kaldırım işgali ya-
pan işletmeleri uyarıyor, daha önce 
uyarılan işletmelere gereken cezai 
müeyyideleri uyguluyor.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri Başkan Oprukçu’nun 
talimatları ile kaldırım işgalleri de-
netimlerini sürdürüyor. Vatandaş-
ların mağduriyet yaşamamalarına 
önem verdiklerini belirten Ereğli 
Belediye Başkanı Hüseyin Op-
rukçu: “Huzur şehri Ereğli’yi inşa 
etmek amacıyla çıktığımız yolda 
huzuru tahsis etme noktasında en-
gel teşkil edecek unsurları ortadan 
kaldırmaya kararlıyız. Vatandaşla-
rımızın huzur ve mutluluğu bizim 
için her şeyden öncedir. Bu doğrul-
tuda yaşanan tüm mağduriyetleri 
gidereceğiz. Birbirimizin haklarına 

riayet etmemiz, saygı gösterme-
miz gerekmektedir. Huzuru an-
cak bu şekilde tahsis edebiliriz, 
kaldırımlar yayalarımızın güvenli 
bir şekilde istedikleri yere ulaşma-
larını sağlamak için vardır, trafik 
akışı için de önemlidir. Hemşehri-
lerimizin kaldırımları kullanımla-
rının kısıtlanmasına, kaldırımları 
işgal edilerek hemşehrilerimizin 
mağdur olmasına izin veremeyiz. 
Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin bu 
noktada hassasiyet göstermelerini 
bizzat istiyoruz. Hemşehrilerimizin 
de mağduriyetlerini dile getirdiği, 
bizlerin de bizzat tespit ettiği kal-
dırım işgallerinin önüne geçmek 
için denetimlerimizi sürdürüyoruz. 
Kaldırım işgali yapan esnaflarımı-
zı uyarıyoruz, uyarılarımızı yerine 
getirmeyen işletmeler hakkında 
da gereken işlemleri gerçekleştiri-
yoruz. Bu konuda taviz vermeye-
ceğimizi belirterek esnaflarımızın 
da hassasiyet göstermelerini rica 
ediyorum” dedi.

 n HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
ATO Congresium’da düzenlenen Akıl-

lı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve 
Sergisi’nin açılışında, İstanbul’un ve 
diğer şehirlerin markalaşma süreci-
ni, akıllı şehirciliğin ilk örneklerini 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın başlattığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı döneminde beyaz masa, 

entegre atık su arıtma ve düzen-
li depolama süreçleri, akıllı ula-

şım hizmetlerinin ortaya konduğunu 
anımsatan Kurum, yine Erdoğan’ın li-

derliğinde “Ulusal Akıllı Şehirler Strateji-
si ve Eylem Planı”nın hazırlandığını belirtti. 
Eylem planının Türkiye’de ilk, dünyada ise 

Amerika, Hollanda ve Avustralya’dan 
sonra dördüncü olma özelliğini 

taşıdığını ifade eden Kurum, 
“Şehirlerimiz için adeta yeni 
bir dönemin başlangıcını 
temsil ediyor. Akıllı şehir 
uygulamalarını, bölgesel 
ve ulusal bir ölçekte ger-
çekleştirmek için tüm ille-
rimizin birbirine entegre 
olduğu yeni bir sistemi 
hayata geçiriyoruz. Şehir-
lerimizin acil ihtiyaçlarına 
odaklanıyor, her şehrin 
kendine özgü akıllı şehir 
stratejilerini geliştiriyo-
ruz.” dedi. Bakanlığın 
81 ilin valiliğine Akıllı 
Şehirler Strateji Belge-
sini gönderdiğini ak-
taran Kurum, şunları 
kaydetti: Valilikleri-
miz, belediyelerimiz-
le birlikte tüm akıllı 
şehir uygulamalarını 
belirlediğimiz ön-
celik sırasına göre 
en hızlı şekilde ya-
pacağız. Böylece 
yatırımların daha 
verimli olduğu, 
kaynakların israf 
edilmediği bir 
belediyeciliği 
hep birlikte ger-
çekleştireceğiz. 
2023’e kadar 
ekonomimize 

yıllık en az 25-30 milyar liralık katkı sağlayacağız. 
Tüm bu çalışmaları yaparken, belediyelerimizi ve 
girişimcilerimizi de finansal olarak destekleyeceğiz. 
Yedi bölgemizde kuracağımız AR-GE merkezlerinde 
şehirlerimizin ihtiyacı olan teknolojileri geliştirece-
ğiz. Bu merkezlerimizde geliştireceğimiz akıllı tekno-
lojiler içerisinde 2022 yılında üretime geçecek olan 
yerli otomobilimiz için de Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığımız ile gerekli olan şarj istasyonlarının altyapıla-
rını inşa edecek, navigasyon uygulamalarını hayata 
geçireceğiz. Şarj istasyonlarımızı yeni yapacağımız 
binalara entegre edeceğiz. Tüm kentsel dönüşüm 
alanlarımızı ve 100 bin sosyal konut projemizi, akıllı 
mahalle konseptine göre inşa edeceğiz. 

Şu an Esenler’de yaptığımız Akıllı Şehir Proje-
si’nin yenilerini ülkemize kazandıracağız. Bu akıllı 
şehir örneklerinden birini de Kanal İstanbul’un etra-
fında kuracağız. Nüfusu 500 bini geçmeyecek bu yeni 
şehrimizi akıllı mahalle, akıllı şehir ve yatay mima-
ri anlayışına göre inşa edeceğiz.” - “Tüm özellikle-
ri barındıran ilk örnek Kanal İstanbul olacak” Kanal 
İstanbul Projesine ilişkin bilgi veren Kurum, “Kanal 
İstanbul, tamamlandığında akıllı binalarıyla yenilikçi 
çevre ve altyapı sistemleriyle ulaşım teknolojileriyle 
dünyada uygulanan akıllı şehir ürün ve hizmetlerinin 
tamamının aynı anda, aynı şehirde uygulandığı ilk 
proje olacak.” dedi. 

Kanal İstanbul Projesi’nin İstanbul Boğazı’nı ko-
ruma ve kurtarma proje olduğunu belirten Kurum, 
projenin aynı zamanda boğazın özgürlük projesi ol-
duğunu da vurguladı. 

Son 18 yılda Türkiye’nin marka projelerini Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirdikle-
rini ifade eden Kurum, Kanal İstanbul Projesi’ni de 
yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde aynı 
inanç ve kararlılıkla gerçekleştireceklerini belirtti. 
Şehirler için milat olacak yeni bir kanun düzenle-
mesini AK Parti Grubu’nun TBMM’ye sunduğunu 
anımsatan Kurum, şu bilgileri verdi: “Bu düzenleme 
yasalaştığında, şehircilik anlayışımızda yatay mima-
rinin esas olduğu yeni bir dönemi başlatacağız. 2012 
yılında, zatıalilerinizin başlattığı kentsel dönüşüm se-
ferberliğinde de yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bundan 
böyle parsel bazlı planlama yerine ada bazlı planlama 
yapılacak. 

Kaçak yapılarla mücadelede etkin izleme süreci 
başlayacak. Artık gecekondulaşma ve kaçak yapı kav-
ramları, ülkemizin gündeminden tamamen çıkacak, 
tarih olacak. 

Köylerde yapılacak olan yapılarla alakalı vatan-
daşlarımızın valilikten onay alma zorunluluğunu 
getiriyoruz. Bu düzenlemeyle yaylalarımızda ve köy-
lerimizdeki çarpık yapılaşmaya son vereceğiz. İlave-
ten Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için güçlendirme 
yapılabilmesinin önünü açarak on binlerce binamızı 
dönüşüm kapsamına alıyoruz.” n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde ‘Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve 
Eylem Planı’ hazırladıklarını, 100 bin sosyal konut projesinin de akıllı mahalle konseptinde inşa edileceğini söyledi

Bakan Kurum: Akıllı
mahalleler kurulacak

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı  

Dr. Mehmet 
PORTAKAL’ın

 

annesi

Kamile Elif 
PORTAKAL’ın

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Dr. Portakal Sağlıklı Yaşam Merkezi sahibi,  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet 
Portakal’ın annesi Kamile Elif Portakal dualarla Musalla Mezarlığına defnedildi 

Kamile Elife Portakal dualarla defnedildi
Dr Portakal Sağlıklı Yaşam Merke-

zi sahibi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Mehmet Portakal’ın anne-
si Kamile Elif Portakal 76 yaşında vefat 
etti. Merhume Kamile Elife Portakal’ın 
cenazesi dün ikindi namazına müteakip 
Mürşit Pınar Cami’inde kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Musalla 
Mezarlığına defnedildi. Portakal ailesini 
acı günlerinde Vali Cüneyit Orhan Top-
rak, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, Konya Tabip Odası Baş-
kanı Dr. Seyit Karaca, Radyo Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) eski Başkanı İlhan 
Yerlikaya ile Portakal ailesinin sevenleri 
ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ar-
dından Portakal ailesi taziyeleri kabul etti.  

Merhume Kamile Elife Portakal 2 kız, 1 
erkek çocuk annesiydi. Merhume Kami-
le Elife Portakal’a Yüce Allah’tan rahmet 

yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı di-
leriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Beşiktaş’ın Guilherme 
transferi rafa kalktı 

Beşiktaş’a transfer olacağı iddia edilen BtcTurk Yeni 
Malatyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa 
Marques’in, sarı-siyahlı takımda kalacağı bildirildi. Gu-
ilherme’nin menajeri Marcelo Robalinho, sosyal medya 
hesabından, “TFF harcama limitleri nedeniyle Beşiktaş 
ile anlaşamadıklarını, Guilherme’nin Süper Lig’in en iyi 
oyuncularından biri olarak Yeni Malatyaspor’da devam 
edecek.” bilgisini paylaştı. Geçen sezon İtalyan ekibi Be-
nevento’tan BtcTurk Yeni Malatyaspor’a transfer olan Gu-
ilherme, Türkiye ligindeki performansıyla beğeni topladı.

Sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyo-
nunda da forma giyebilen Brezilyalı futbolcu, 59 kez sa-
rı-siyahlı formayı giydi ve 12 gol attı. Guilherme, bu sezon 
17 lig maçında 1228 dakika görev alırken, 5 kez fileleri 
havalandırdı. n AA

Trabzonspor Onazi 
ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu Ogenyi Eddy 
Onazi ile yollarını ayırdı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve 
Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gön-
derilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan 
açıklamada, “Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 
4 Ağustos 2016 başlangıç 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli pro-
fesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş-
tir.” ifadesine yer verildi. Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili 
takımda 17 numaralı formayı giyiniyordu. n AA

Yeni Malatyaspor 
gözünü lige çevirdi

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel kupada 
ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, “Sivasspor karşısında 
çok ağır bir yenilgi aldık ve turu zora soktuk. Kötü gidişatı 
düzeltmek için gereken elbette yapılacaktır. Şimdi önü-
müzde ikinci yarının ilk maçı olan Başakşehir karşılaşma-
sı var. Galip gelip bu yenilgiyi unutturmak istiyoruz. İkinci 
yarıya galibiyetiyle başlamak istiyoruz” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nun ilk maçında 
deplasmanda D.G. Sivasspor’a deplasmanda 4-0 mağlup 
olan Yeni Malatyaspor’da Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, 
“Ligimizin ikinci yarısı bu hafta başlıyor. Bu anlamda bü-
tün takımlarımıza hayırlı bir sezon diliyorum. Onun önce-
sinde kupada Sivasspor ile zorlu bir maça çıktık ve çok ağır 
bir yenilgi aldık. Açıkçası beklemiyorduk. Kötü gidişatı dü-
zeltmek için gereken elbette yapılacaktır. Şimdi önümüz-
de ikinci yarının ilk maçı olan Başakşehir karşılaşması var. 
Galip gelip bu yenilgiyi unutturmak istiyoruz. Galibiyetiyle 
başlamak istiyoruz. İnşallah Yeni Malatyaspormuz için 
büyük başarıların yaşandığı bir ikinci yarı olur. Devre ara-
sında verimli bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. 
Kampımızdaki yoğun çalışmalarımızın meyvesini ligin 
ikinci yarısında alacağımızı umuyorum. Önemli bir kadro 
kalitesine sahibimiz. İkinci yarı için yapacağımız takviye-
lerle birlikte daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum” 
dedi. n İHA

Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir heyecanı
Trabzonspor’un yeni Teknik Di-

rektörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Tür-
kiye Kupası’nda konuk edecekleri 
Yukatel Denizlispor maçıyla bor-
do-mavili takımın başında ilk resmi 
maç heyecanını yaşayacak. 

Genç teknik adamın, Ünal Ka-
raman’ın ayrılışından sonra takıma 
yaptığı dokunuşlar ise merakla bek-
leniyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye 
Kupası 16 Tur ilk maçında yarın 
sahasında Denizlispor’u ağırlaya-
cak. Teknik Direktör Ünal Karaman 
ile yolların ayrılmasından sonra 
yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, 
altyapısından yetiştiği bordo-mavili 
kulüpte teknik direktör olarak ilk res-
mi müsabakasına çıkacak.

Trabzonspor dışında dışında 
Antalyaspor, Bursaspor, Adana De-
mirspor, Sakaryaspor’da oynayan 
Hüseyin Çimşir, futbolculuk kariye-
rinde 378 Süper Lig, 27 TFF 1. Lig 
ve 48 Türkiye Kupası olmak üzere 
453 maçta görev yaptı ve 14 gole 
imza attı. 26 maçta A milli olmak 
üzere çeşitli yaş kategorilerinde 
51 kez milli formayı giyen Hüse-
yin Çimşir, 2009-2010 sezonunda 
Bursaspor formasıyla şampiyonluk 
yaşamıştı.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ
İlk olarak Haçkaspor 14 Yaş 

Altı Takımı’nda görev alan Hüseyin 
Çimşir, 2014-2015 sezonunda Akhi-
sarspor’da teknik direktör Mustafa 
Reşit Akçay’ın yardımcılığını yaptı. 

Daha sonra Fatih Tekke ile Kayse-
ri Erciyesspor’da çalışan Hüseyin 
Çimşir, Osmanlıspor, Konyaspor da 
yine Mustafa Reşit Akçay ile birlikte 
görev almıştı.

Geçen sezon başında Ünal Ka-
raman ile Trabzonspor’da ilk kez 
göreve başlayan Hüseyin Çimşir, 
Karaman’ın ardından 40 yaşında ta-
kımın başına geçerek en genç teknik 
adamlar arasındaki yerini aldı.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor’da 
futbolcu ve teknik direktör olarak 
görev alan 12 çalıştırıcıdan biri 
oldu. Ünal Karaman ile yolların ay-
rılmasından sonra Antalya kampı 
ile görevine başlayan genç teknik 
adam, Denizlispor maçıyla birlikte 
bordo-mavili takımın başında ilk 

kez resmi bir maçta teknik direktör 
olarak taktik vermenin heyecanını 
yaşayacak.
BEKLENTİLERE KARŞILIK VERMEK 

İÇİN ÇALIŞIYOR
Trabzonspor’un yeni Teknik 

Direktörü Çimşir, camianın beklen-
tilerine karşılık vermek için çalış-
malarını sürdürüyor. Teknik ekibiyle 
birlikte yoğun bir çalışma temposu 
içine giren deneyimli çalıştırıcı, ca-
miadan önemli bir destek alırken, 
bu desteğin daha da artması adına 
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynaya-
cakları Denizlispor karşısında iyi 
bir skor ile sahadan ayrılarak Süper 
Lig’de oynayacakları Kasımpaşa 
maçına moralli çıkmayı hedefliyor.
n İHA

Alanyaspor’dan 2 imza!
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş ile sözleşme imzaladı. Konyaspor’un 

da gündeminde olan tecrübeli golcü Mustafa Pektemek, “Alanyaspor’a geldiğim için, burada olmaktan dolayı çok 
mutluyum. İlk yarı iyi bir grafik çizdiler. İnşallah Emircan ile beraber biz de ikinci yarıda katkı sağlarız” dedi

Süper Lig’in ikinci yarısı öncesi takımı 
güçlendirme çalışmaları yapan Aytemiz 
Alanyaspor, Mustafa Pektemek ve Emircan 
Altıntaş’a resmi imzayı attırdı. 

İmza töreninde konuşan Başkan Hasan 
Çavuşoğlu, planlarında başka transfer ol-
madığını da belirtti.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu devre 
arası transfer döneminde Aytemiz Alan-
yaspor, Kasımpaşa’dan 31 yaşındaki forvet 
oyuncusu Mustafa Pektemek ile 1.5 yıllık ve 
Ümraniyespor’dan 24 yaşındaki orta saha 
oyuncusu Emircan Altıntaş’ı da 4.5 yıllık 
sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı.

“İKİ OYUNCUMUZDA TAKIMIMIZA 
KATKI VERECEKTİR”

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’n-
de yapılan imza töreninde konuşan Kulüp 
Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Devre arasına 
girdiğimiz bugünden bu tarafa hem ben 
hem teknik direktörümüz aynı şeyleri ko-
nuştuk. 2 tane transfer planladığımızı ancak 
mevcut kadrodan ayrılanlar olursa da ona 
göre transfer yapabileceğimizi söylemiştik. 
Göründüğü gibi bugün 2 transferimize imza 
attırıyoruz. 

Tercihlerimizi Türk oyunculardan yana 
kullandık. Zaten yabancı oyuncuya da ih-
tiyacımız da yok. Mevcut kadromuz zaten 
yeterli ama tabi takımımıza takviye için 
belirlediğimiz bölgelere hem orta sahaya 
hem santrfor mevkiine transfer gerçekleş-
tirdik. Ben Mustafa’nın (Pektemek) takıma 
katkı sağlayacağını ve yeniden Alanya’da 
iş yapabileceğine inanıyorum, güveniyo-
rum. Emircan da (Altıntaş) bildiğiniz gibi 
Ümraniyespor’da çıkış yapan son yıllarda 
herkesin takdirini kazanan bir kardeşimiz. 
Emircan’ın da burada amaçladığı hedefe 
daha da yukarılara çıkmayı hedeflediği için 
kadromuza kattık. Emircan’dan da beklen-
timiz çok onun da başarılı olacağını düşü-
nüyorum. Her iki oyuncumuzun transferi de 
camiamıza hayırlı olsun” dedi.

“BAŞKA MEVKİLERE 
TRANSFER YAPMAYACAĞIZ”

Başkan Hasan Çavuşoğlu, kaleciler 
Haydar Yılmaz ve İsmail Ünal’n kampa 
alınmasından sonra yeni bir kaleci trans-
feri yapılıp yapılmayacağıyla ilgili olarak 
da, “Kaleciyle alakalı biliyorsunuz şuanda 
Eray var. Altyapıdan bir kaleci daha var. Şu 
anda kaleciyle alakalı bir sıkıntımız yok. 
Transferin bitişine daha var hocamızla da 
konuştuktan sonra o konuyla ilgili de bir 
düşünce oluşabilir. Kulübümüze uygun bir 

kaleci olursa düşünebiliriz ama şuan için 
düşünmüyoruz. Şu anda başka mevkilere 
de transfer yapmayı düşünmüyoruz. Ancak 
transferin son gününe kadar neler olur bile-
miyorum” diye konuştu.

“OYUNCULARIMIZA TEKLİF GELMEDİ”
Devre arası öncesinde 2 transfer ya-

pacaklarını söylediğini belirten Başkan 
Çavuşoğlu, “Takımdan bir ayrılık olmazsa 
ki zaten bu saatten sonra zaten ayrılık ol-
maz çünkü maç haftasına girdik. Bu saate 
kadar zaten oyuncularımıza teklif gelmedi 
bu saatten sonra gelse de bizim için geçerli 
olmaz” dedi.

PEKTEMEK: “BURADA 
OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM”
İmza töreninde konuşan Mustafa Pekte-

mek “Öncelikle başkanımıza güzel sözlerin-
den dolayı teşekkür ederim. İnşallah onun 
inancını boşa çıkarmam, elimden geleni 

yaparım. Alanyaspor’a geldiğim için, bura-
da olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk yarı 
iyi bir grafik çizdiler. İnşallah Emircan ile 
beraber biz de ikinci yarıda katkı sağlarız. 
Biz de daha yukarılara çıkarırız” dedi. Pek-
temek ‘Alanyaspor taraftarına bir mesajın 
var mı?’ sorusuna ise, “Alanyaspor taraftarı 
iç sahada gerçekten büyük destek veriyor. 
İnşallah bu destekleri devam eder. Her 
zaman onlara ihtiyacımız olacak. Ben de 
onların önüne çıkıp güzel performans ser-
gilemek için elimden geleni yapacağım” 
yanıtını verdi.
ALTINTAŞ: “BU İNANÇ ALANYASPOR’U 

TERCİH ETMEMDE ÖNDE KILDI”
Pektemek’in ardından konuşan Emir-

can Altıntaş da, “Öncelikle başkanıma ben 
de teşekkür ediyorum. Transferin ilk günün-
den bitişine kadar çok sağ olsun bize hep iç-
ten yaklaştı. Burada olmamı bu takıma katkı 

sağlayacağıma çok inandırdı. Bana inandı-
ğını gösterdi ve bu da benim tercihlerimde 
Alanyaspor’u önde kıldı. Alanyaspor’a gel-
diğim için çok mutluyum. Geldiğimden beri 
sıcak bir aile ortamı var. Bu benim işimi 
daha kolaylaştıracak. İnşallah takıma ben 
de takımın hedefleri doğrultusunda çok ça-
lışıp katkı sağlamak istiyorum. Burada da 
tekrar herkese teşekkür ediyorum” ifadele-
rini kullandı.

“MERİH GİBİ AVRUPA’DA ÜLKEMİZİ 
TEMSİL ETMEK İSTİYORUM”

Kendi hedefleri ile ilgili sorulan soru-
ya ise Emircan, “Alanyaspor’da ilk Süper 
Lig deneyimim olacak. Çok çalışıp Alan-
yaspor’dan Avrupa’ya Merih Demiral gibi 
transfer olmak istiyorum. 

Gururumuz olarak orada hem Alan-
yaspor’umuzu hem de ülkemizi temsil et-
mek istiyorum” dedi. n İHA

Çalımbay: İstanbul’da Beşiktaş ile oynamak zor
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza 

Çalımbay, lider durumda oldukları Süper Lig’in 
ikinci yarısına Beşiktaş deplasmanında zorlu bir 
maçla başlayacaklarını söyledi.  Rıza Çalımbay, 
kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanı öncesi basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye 
Kupası son 16 turu ilk maçında BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor’u 4-0 gibi farklı bir sonuçla yenmeleri 
nedeniyle mutlu olduklarını belirtti.  Beşiktaş ile 
yapacakları 18. hafta maçı öncesi takımda sakat 
ve cezalı futbolcuların olduğunu anımsatan Ça-
lımbay, “Sakatlıktan dolayı eksik arkadaşlarımız 
var. O yüzden üzgünüz. İnşallah onlar da maça 
yetişecek.” dedi.  Çalımbay, Beşiktaş ile zorlu bir 
karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayarak, “Tabii ki 
kolay bir maç değil, Beşiktaş’la oynuyoruz. İstan-
bul’da oynamak çok zor. Elimizden geleni yapa-
cağız. İyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Başka bir 
düşüncemiz yok. Tek sorun, sakat arkadaşlarımı-
zın olması. Bunun dışında başka sıkıntımız yok. Üç 
ihtimalli bir maç olacak. İlk yarıda nasıl oynamış-
sak, nasıl istikrarlı bir grafik çizmişsek, aynı şekil-
de gitmeye çalışacağız.” diye konuştu.  Kadroyu 
güçlendirme amaçlı çalışmalarına değinen Çalım-

bay, 2 veya 3 transfer yaparak bu süreci tamamla-
yacaklarını dile getirdi.  Orta saha oyuncusu Mert 
Hakan Yandaş’ın sarı kart cezası nedeniyle Beşik-
taş maçında oynayamayacağını hatırlatan Çalım-
bay, sakat futbolcuların durumuna ilişkin, “Emre 
Kılınç’ın (kasığında) fıtığı var ve durumu bugün 
belli olacak. Onda biraz risk var. Fernando’da da 
biraz risk mevcut. Aaron Appindangoye’nin sakat-
lığı var ama belki oynayabilir. Marcelo (Goiano) da 
bir darbe alarak sakatlandı. Oyundan bu nedenle 
çıkarttık. Yetiştirmeye çalışıyoruz ancak her türlü 
aksilik olabilir.” değerlendirmesinde bulundu. 

ANTRENMAN
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 18. hafta-

sında 19 Ocak Pazar günü Beşiktaş’a konuk olaca-
ğı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik di-
rektör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda, 
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda BtcTurk Yeni 
Malatyaspor ile dün yapılan ilk maçta forma giyen 
futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.  Diğer 
grup ise koşuyla başladığı idmanı top kapma ve 
pas çalışmasıyla sürdürdü.  Antrenmana, sakatlık-
ları bulunan Emre Kılınç, Aaron Appindangoye ve 
Marcelo Goiano katılmadı.  n AA
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‘Beklentinin altında Kaldık’
Sezonun ilk yarısında güçlü kadrosuna rağmen istediği sonuçları alamayan Konyaspor Basketbol’da Genel Menajer 

Nihat Mala, sorumluluğun kendilerinde olduğunu söyledi. Yönetimin her türlü desteği verdiğini ve ekonomik bir 
sıkıntılarının olmadığını belirten Mala, “İkinci yarıda oynanmamış 15 maç var. Daha iyi hale geleceğiz” dedi

Sezona büyük umutlarla giren Kon-
yaspor Basketbol ligin ilk yarısında istediği 
sonuçları alamadı. İstikrarsız bir görüntü 
çizen Yeşil Beyazlılar devreyi 8 galibiyet 
7 mağlubiyet ile kapatarak hayal kırıklığı 
yarattı. 

Ligin güçlü kadrolarından biri olan Dev 
Kartallar ikinci yarıda tabloyu değiştirebil-
mek için kolları sıvadı. Beklentilerin altında 
kaldıklarını ve sorumluluğu kendilerinde 
olduğunu söyleyen Konyaspor Basketbol 
Genel Menajeri Nihat Mala, yönetimin 
kendilerine her türlü desteği verdiğini, her-
hangi bir sıkıntılarının olmadığını söyledi. 

İkinci yarı için değerlendirmede bulunan 
Nihat Mala, gerekli değişiklikleri yaparak 
mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. 

ORGANİZASYONUMUZ MÜKEMMEL
Sezonun ilk yarısında 8 galibiyet 7 

mağlubiyet ile istikrarsız bir görüntü sergi-
leyen Konyaspor Basketbol’da Genel Me-
najer Nihat Mala, ilk yarıda beklentilerin 
altında kaldıklarını söyledi. 

Sezon başından itibaren şanssız sa-
katlıklar yaşandığını belirten Nihat Mala, 
“Şanssız sakatlıkların yanı sıra son ola-
rak ceza alan Wilbekin’in yaptığı da kabul 
edilebilir bir şey değil. Kadro olarak Süper 

Lig’e çıkabilecek bir kadromuz var. Fakat 
bir türlü istediğimiz sonuçları alamadık. 
Sorumlusu biziz. Yönetim ilk günden beri 
her türlü desteği bize verdi. Herhangi bir 
ekonomik sorunumuz yok. Organizasyonu-
muz mükemmel” dedi. 

İYİ HALE GELECEĞİZ
İkinci yarı için umutlu olduklarını söy-

leyen Nihat Mala, “Yönetim ile oturup 
konuşacağız. Bazı verim alamadığımız 
oyuncular var. Gerekli müdahaleleri yapıp 
ikinci yarıda daha iyi hale geleceğiz. Hoca 
ile ilgili bir gündemimiz yok. O da sorunla-
rın farkında. Sorunların çözümü noktasında 

heyecanı yüksek. İlk yarıda iyi maçlar da 
oynadık. Bandırma Kırmızı ile oynadığımız 
karşılaşma gibi varlık gösteremediğimiz 
maçlar da oldu. Üstesinden geleceğiz” ifa-
delerini kullandı. 

MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ
Ligin ikinci yarısı için taraftardan des-

tek isteyen Nihat Mala, “Önümüzde oynan-
mamış 15 maç var. Gerekli değişiklikleri 
yaparak Süper Lig için yeniden iddialı hale 
geleceğiz. Play-Off’a son sıradan bile gir-
sek yine mutlu sona ulaşacak kaliteye sa-
hibiz. Taraftarımızdan ikinci yarıda destek 
bekliyoruz” diye konuştu. n SPOR SERVİSİ

Gençler futsalda il birincileri belli oldu
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları fa-

aliyet takviminde yer alan Okullar arası Gençler Kız- 
Erkek Futsal İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. 
09 Aralık 2019 – 13 Ocak 2020 tarihleri arasında Ce-
mil Keleşoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonunda oyna-
nan Futsal Gençler Erkek kategorisinde 64 okuldan 
768 sporcu, Futsal Gençler Kız kategorisinde ise 8 
okuldan 96 sporcu katıldı. Yoğun katılımın sağlan-
dığı oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsa-
bakalar sonucunda genç kızlarda 1. Akşehir Seyyit 
Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi, 2. Konya Lisesi 
(Anadolu), 3.Erbil Koru Anadolu Lisesi, 4.Bozkırlılar 
Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Genç erkeklerde ise 1.Adil Karaağaç Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Konya Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi, 3. İsmail Kaya Anadolu İmam 
Hatip Lisesi oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren ta-
kımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile 
takdim edildi. Genç Erkeklerde birinci olan Adil 
Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Genç 
Erkeklerde ikinci olan Konya Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile Genç Kızlarda birinci olan Akşehir 
Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi 06-08 Mart 
2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Futsal 
Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakalarında Konya’yı 
temsil edecekler.  
n SPOR SERVİSİ

Basketbolun yıldızlarında 
şampiyon Mehmet Beğen ve Diltaş

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 
Okul Sporları faaliyet takviminde yer 
alan Okullar arası Yıldızlar Kız-Erkek 
Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları 
tamamlandı. 10 Aralık 2019 – 13 Ocak 
2020 tarihleri arasında Spor ve Kong-
re Merkezi Spor Salonunda oynanan 
Basketbol Yıldızlar Erkek kategorisin-
de 20 okuldan 240 sporcu, Basketbol 
Yıldızlar Kız kategorisinde ise 10 okul-
dan 120 sporcu katıldı. 

Basketbol Yıldızlar Erkek Müsa-

bakaları sonucunda dereceye giren 
okul takımları şu şekilde oluştu; 1.Özel 
Diltaş Ortaokulu, 2.Özel Meram Sınav 
Ortaokulu, 3.Vali Necati Çetinkaya 
Ortaokulu, 4.Özel Meram Diltaş Orta-
okulu

Basketbol Yıldızlar Kız Müsabaka-
ları sonucunda ise 1.Mehmet Beğen 
Ortaokulu, 2.Seydişehir Mahmut Esat 
Ortaokulu, 3. Akşehir Mualla Nigar 
Yamaç Ortaokulu, 4. Özel Temel De-
ğerler Ortaokulu

Müsabakalar sonucunda dereceye 
giren takımlara kupa ve madalyaları 
düzenlenen tören ile takdim edildi. Yıl-
dız Erkeklerde birinci olan Özel Diltaş 
Ortaokulu, Yıldız Erkeklerde ikinci olan 
Özel Meram Sınav Ortaokulu ile Yıldız 
Kızlarda birinci olan Mehmet Beğen 
Ortaokulu 18-21 Şubat 2020 tarihleri 
arasında düzenlenecek olan Basket-
bol Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsaba-
kalarında Konya’yı temsil edecekler.
n SPOR SERVİSİ

Analig’de Konya’yı temsil 
edecek sporcular belli oldu

Sporun tabana yaygınlaştırılması, 
kulüplere ve milli takımlara alt yapı 
oluşturulması amacıyla düzenlenen 
Anadolu Yıldızlar Liginin ilk aşaması 
olan Analig Karate İl Seçmesi Müsa-
bakalarında Konya’yı temsil edecek 
sporcular belli oldu. Spor ve Kongre 
Merkezi Spor Salonunda yapılan ve 
birbirinden çekişmeli müsabakala-
ra sahne olan Anadolu Yıldızlar Ligi 
Karate İl Seçmesi müsabakalarında 
dereceye giren sporcular şu şekilde 
oluştu; 
Kızlarda;
34 kg’da; 1.Nazlı Buse Yüce, 2.Sude 
Nur Koç
38 kg’da; 1.Ayşe Sena Demir
46 kg’da; 1.Fatma Göğer, 2.Şevval 
Güzide Işıl
50 kg’da; 1.Vesile İlisulu, 2.Yaren 
Güngör, 3.Hatice Nur Büyükşen
+54 kg’da; 1.Işıl Güsün, 2.Zeynep 
Zişan Arıtürk, 3.Hülya Aktaş, 3.Deniz 
Sima Turhan
Kata Kategorisinde; 1.Sude Nur Koç
Erkeklerde;
32 kg da; 1.Selami İnce
36 kg da; 1.Mehmet Efe Eker, 2.Yi-

ğit Efe Kaya, 3.Burak Yiğit Söyler, 
3.Mehmet Arıcı
40 kg da; 1.Mustafa Eren Nurkoviç, 
2.Abdullah Zambakçı, 3.Nazım Esat 
Koçak, 3.Rıza Bağyatırmacı
44 kg da; 1.Agah Kerem Su, 2. Meh-
met Karadağ, 3.Mahmut Cingilli, 
3.Osman Yücel Baştürk

48 kg da; 1.Yusuf Çevik, 2.Orhan Gazi 
Özlü, 3.Ali Kemal Özünal, 3.Kadir 
Resul Uzun
56 kg da; 1.Sami Can Uslu 
+60 kg da; 1.Mustafa Akbaş, 2.Ah-
met Çimi, 3.Sefer Çağrı Demir
Kata Kategorisinde; 1.Muhammet 
Kuş oldu. n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’a 
yeni transfer

Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve 
TFF 2. Lig Beyaz Grub’un en önemli düşme adaylarından 
biri haline gelen 1922 Konyaspor, kadrosunu güçlendi-
remeye devam ediyor. İkinci yarının ilk maçında Çorum 
FK’yı evinde mağlup ederek ligin dibinden kurtulma adı-
na büyük bir adım adan Yeşil Beyazlılar, kadrosuna Ga-
ziantep FK takımından 21 yaşındaki sol katan oyuncusu 
Ali Ateş’i kattı. 

Konu ile ilgili 1922 Konyaspor’dan yapılan açıklama-
da, “1922 Konyaspor’umuz Gaziantep FK takımından 21 
yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali Ateş ile Kulüp Başka-
nımız Muhammet Zahir Renklibay’ın katıldığı tören ile 
sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı” denildi. 

Çorum FK galibiyeti ile ikinci yarıya iyi bir başlangıç 
yapan 1922 Konyaspor’da gözler hafta sonu oynanacak 
Gümüşhane maçına çevrildi. 

Yeşil Beyazlılar Pazar günü deplasmanda oynanacak 
karşılaşmayı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ço-
rum FK galibiyetinin ve takımdaki toparlanmanın mimar-
larından teknik direktör Salih Eken , bu maçta takımına 
güveniyor.

 Yavru Kartal deplasmandan en az 1 puan hedefliyor. 
 n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SAMSUNSPOR 18 13 4 1 42 7 35 43
2.MANİSA FK 18 13 4 1 49 18 31 43
3.H. TRABZON 18 11 2 5 34 29 5 35
4.SANCAKTEPE FK 18 10 3 5 30 15 15 33
5.ÇORUM FK 18 10 1 7 25 21 4 31
6.İNEGÖLSPOR 18 8 4 6 28 18 10 28
7.A. AFYONSPOR 18 7 4 7 26 22 4 25
8.PENDİKSPOR 18 7 4 7 23 22 1 25
9.TARSUS İY 18 8 1 9 25 27 -2 25
10.SARIYER 18 6 6 6 20 19 1 24
11.Z. KÖMÜRSPOR 18 6 6 6 24 24 0 24
12.HACETTEPE 18 7 2 9 22 30 -8 23
13.KIRKLARELİSPOR 18 5 7 6 15 23 -8 22
14.AMED SF 18 5 5 8 13 27 -14 20
15.BAŞKENT AKADEMİ 18 5 3 10 22 25 -3 18
16.GÜMÜŞHANESPOR 18 5 3 10 20 27 -7 18
17.1922 KONYASPOR 18 5 2 11 20 30 -10 17
18.ŞANLIURFASPOR 18 0 1 17 5 59 -54 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU



Ankaragücü maçının 
hakemi Alper Ulusoy

İttifak Holding Konyaspor’un Süper Lig’de ikinci yarı-
nın ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oyna-
yacağı karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak. 

TFF’den yapılan açıklamayla Süper Lig 18. hafta karşı-
laşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. İttifak Holding 
Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında Eryaman Stadyu-
mu’nda oynanacak olan karşılaşmanın orta hakemi Alper 
Ulusoy olurken, Ulusoy’un yardımcılıklarını Abdullah Bora 
Özkara ve Samet Çavuş yapacak. Yalçın Taşkınfurat da 
müsabakanın dördüncü hakemi olacak. 

Karşılaşmanın VAR ve AVAR hakemleri daha sonra 
açıklanacak.

Yarın: 20.00 MKE Ankaragücü - İ.H. Konyaspor: Alper 
Ulusoy

18 Ocak Cumartesi: 14.00 A.Alanyaspor - İ.M. Kay-
serispor: Ali Palabıyık, 17.00 M.Başakşehir - Yeni Malat-
yaspor: Serkan Tokat, 20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: 
Hüseyin Göçek

19 Ocak Pazar: 13.30 Antalyaspor - Göztepe: Atilla Ka-
raoğlan, 16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük, 
16.00 Galatasaray - Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu, 
19.00 Beşiktaş - D.G.Sivasspor: Ali Şansalan

20 Ocak Pazartesi: 20.00 Çaykur Rizespor - Gençler-
birliği: Arda Kardeşler
n SPOR SERVİSİ

Meram spor tesisleri yeni çehreleriyle göz dolduruyor
Meram Belediyesine ait Rabia, 

Aşkan Muhammet Yürükuslu ve Al-
tuncan Hatun Spor Merkezleri her 
yönüyle göz dolduruyor. Meram 
Belediyesi Rabia Spor Merkezi aynı 
anda 200 kişinin fitness, 50 kişinin 
de  step-zumba ve aerobik yapabil-
mesiyle Konya’nın en büyüğü, Aş-
kan Kompleksinin de tenis kortları 
ve okçuluk alanlarıyla sporseverle-
rin ilgi odağı olduğunun altını çizen 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, tüm vatandaşları, huzur ve 
mutluluğun kaynağı olan spor yap-
maları için Meram’ın tesislerine 
davet etti. Meram Belediyesine ait 
Rabia, Aşkan Muhammet Yürükuslu 
ve Altuncan Hatun Spor Merkezleri 
her yönüyle göz dolduruyor. 

Meram Belediyesi Rabia Spor 
Merkezi, aynı anda 200 kişinin fit-
ness, 50 kişinin de step-zumba ve 
aerobik yapabileceği bir altyapıya 
sahip oldu. Bu özellikleriyle Kon-
ya’nın en büyüğü haline gelen Rabia 
Spor Tesisi spor tutkunlarına ev sa-
hipliği yapıyor. 

MERAM BELEDİYESİ TESİSLERİ 
YENİ ÇEHRELERİYLE 

SPORSEVERLERİ BEKLİYOR
Rabia Spor Merkezinde bulunan 

yüzme havuzu, bay bayan fitness 
salonları, step-zumba-aerobik stüd-
yoları, step ve plates derslerinin 
yanısıra jimnastik ve taekwondo 
dersleri de verilmeye başlandı. 
Diğer alanlarda olduğu gibi çok uy-
gun fiyatlarda verilen jimnastik ve 
taekwondo dersleri için kayıtlar ise 
halen devam ediyor. 

Yine belediyeye ait Aşkan Mu-
hammet Yürükuslu Spor Kompleksi 
de tenis, okçuluk, jimnastik, spening 
ve reformer aletli plates bölümleriy-

le bölgenin ve Konya’nın en dikkat 
çekici merkezlerinden biri olma 
özelliğini sürdürüyor. 2 kapalı ve 1 
açık tenis kortu bulunan tesiste ve-
rilen okçuluk derslerinin ise gençler 
ve yetişkinlerden oluşan 400 üyesi 
bulunuyor. 

Çocuklar için verilen Jimnastik 
dersleri yoğun ilgi görürken kamu 
kurumları arasında tek olma özelliği 
ile spening ve reformer aletli plates 
dersleri de ilgi gören diğer sporlar. 
Altuncan Hatun Aile Yaşam Merke-

zinin spor salonunda ise hanımla-
ra yönelik ücretsiz zumba, plates, 
step-aerobik seansları düzenleniyor.

BAŞKAN KAVUŞ; “SPOR 
TESİSLERİMİZLE DE HİZMETİN EN 
İYİSİN VERME GAYRETİNDEYİZ” 

Meram Belediyesi spor tesis-
lerinin 7’den 70’e her kesimin en 
modern ve gelişmiş şartlarda spor 
yapabileceği tesisler haline geldi-
ğine vurgu yapan Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, tesislerin, 
sporu bir yaşam biçimi haline geti-

renlerin ya da getirmek isteyenlere 
en iyi koşullarda spor yapma imkanı 
sunduğunu belirtti. 

Bu imkandan tüm Meram ve 
Konyalıları yararlanmaya davet eden 
Başkan Kavuş, “Hangi alanda olursa 
olsun yatırımlarınızın, projelerinizin, 
hizmetlerinizin anlam kazanması 
huzurlu ve mutlu bireylerle müm-
kün. Huzur, sağlık ve mutluluk dolu 
bir hayat içinde spor olmazsa olmaz 
bir şarttır. İşte hemşehrilerimizin bu 
duyguyu yakalayabilmeleri adına üç 

spor tesisimizle hemşehrilerimize 
en iyi hizmeti verme gayretindeyiz.  
Özellikle Rabia Spor Merkezimizde 
gerçekleştirdiğimiz vizyon değişik-
liği, spor tutkunlarının çok hoşuna 
gidecek. 

Aşkan Muhammet Yürükuslu 
Spor Kompleksi zaten birçok yönüyle 
sporseverlerin gözdesi. Yeniliklerle 
bu ilginin her geçen gün artacağını 
umut ediyor. Tüm vatandaşlarımızı 
tesislerimizde spor yapmaya davet 
ediyorum” diye konuştu.  n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.DG SİVASSPOR 17 11 4 2 35 16 19 37
2.M. BAŞAKŞEHİR 17 9 6 2 32 17 15 33
3.TRABZONSPOR 17 9 5 3 35 19 16 32
4.FENERBAHÇE 17 9 4 4 34 21 13 31
5.BEŞİKTAŞ 17 9 3 5 27 22 5 30
6.A. ALANYASPOR 17 8 5 4 31 16 15 29
7.GALATASARAY 17 7 6 4 23 15 8 27
8.Y. MALATYASPOR 17 6 6 5 32 22 10 24
9.GAZİANTEP FK 17 6 6 5 26 28 -2 24
10.GÖZTEPE 17 6 5 6 19 20 -1 23
11.Y. DENİZLİSPOR 17 6 4 7 19 23 -4 22
12.Ç. RİZESPOR 17 6 2 9 17 27 -10 20
13.GENÇLERBİRLİĞİ 17 4 6 7 28 32 -4 18
14.KASIMPAŞA 17 4 3 10 26 34 -8 15
15.İH KONYASPOR 17 3 6 8 15 24 -9 15
16.ANTALYASPOR 17 3 5 9 15 33 -18 14
17.ANKARAGÜCÜ 17 2 6 9 15 34 -19 12
18.İM KAYSERİSPOR 17 2 4 11 16 42 -26 10
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Tek gerçek para!
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türk futbolunda saha içinde ve saha dışında son sözü 
paranın söyleyeceği bir dönemde olduklarını söyledi. Oyuncuların birikmiş alacakları, var olan borç ve transfer 
ihtiyacının çözülmesi zor bir denklem olduğunu söyleyen Kocaman, “Türk futbolu gerçeklerle yüzleşiyor” dedi
Yarın oynanacak Ankaragücü maçı hazırlıkla-

rını sürdüren İttifak Holding Konyaspor’da Teknik 
Direktör Aykut Kocaman önemli açıklamalarda 
bulundu. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini 
belirten Kocaman transferdeki son durum ile ilgi-
li de umutsuz açıklamalar yaptı. Kulübün borcu, 
oyuncuların birikmiş alacakları ve transfer ihti-
yacının çözülmesi çor bir denklem oluşturduğu-
nu söyleyen Kocaman, “Türk futbolu gerçeklerle 
yüzleşiyor” dedi. Ankaragücü maçına da değinen 
Kocaman, takımın genel görüntüsünün iyi bir baş-
langıç yapmaya uygun olduğunu ifade etti.

Aykut Kocaman’ın açıklamaları şöyle:
Devre arası kampı için süre kısaydı. Bir hafta 

daha eklenmiş bir milli maç arası gibiydi. Dola-
yısıyla sezonun ruhsal ve zihinsel yorgunluğunu 
atmak için 6 günlük bir izin, daha sonra 8 gün-
lük bir kamp dönemi, sonra da şehre ve tesislere 
gelerek bir maçlara hazırlanma dönemi geçirdik. 
Kısa olduğu söylenebilir kampın. 

Fakat verimlilik olarak bugüne kadarki yaptı-
ğımız kampların içindeki verimli kamplardan bi-
riydi. Her zaman şunu söylüyoruz. Kampın tecrü-
be ve gözlemlerinize dayanarak ne kadar olumlu 
ya da olumsuz olduğunu düşünseniz de, başlayan 
maç ve ondan sonraki gelen seride alacağınız so-
nuçlar kampın verimliliğini ve kalitesini göstere-
cek. Tabi gözlemlerimize göre kısa ve verimli bir 
kap olduğu söylenebilir. 

Hazırlık maçlarında bir alt gruptan ancak, 
oyun ekolleri olan takımlarla oynadık. Hem Üm-
raniye, hem Altınordu, hem de Bursaspor için bu 
söylenebilir. Güzel hazırlık maçları oldu. Umarım 
düşündüğümüz gibidir. Şimdi onu Ankaragücü 

maçları ile test edeceğiz.
GERÇEKLER VAR ORTADA

Konyaspor özelinde konuşsak da bütün takım-
ları kapsayan şeyler bu söyleyeceklerim. Zorun-
lu durumlar, biraz zamanın kısalığıyla beraber, 
transferin son haftasında bir hareketlenme olacak 
gibi görünüyor. Her zaman olduğu gibi. Onun dı-
şında Türk futbolunda son sözü, sahada ve saha 
dışında ne yazık ki, para söyleyecek. Dünya gö-
rüşüme, hayat görüşüme aykırı olmasına rağmen 
ne yazık ki durum bu. Konyaspor’u bu durumdan 
ayırarak yorumlamak olmaz. Gerçekler var orta-
da. Gerçeklerle uzun süredir yüzleşmeye başladı 
Türk futbolu. Aynı zaman da Konyaspor da. Şu-
andaki durumumuzu tamamen oraya bağlamak 
kolaycılık olur tabi. Ben kolaycı bir insan değilim. 
Her zaman temel nedenleri merak eden bir insa-
nım. 

Fakat bir önceki buradan ayrılışımızda ka-
sasında para olan bir kulüptü Konyaspor. Şimdi 
transfer soruyorsunuz ve size doyurucu bir şey 
söyleyemiyoruz. Bir yandan kota var. Kota içinde 
bir şeyler yapalım derseniz çok ciddi para lazım. 
Bir de şu nokta var. Aslında bunu söylemek aklım-
da yoktu ama bir şeyler bilinsin. Oyuncuların hak 
edişleri var. Onun üzerine geçmişten gelen borç 
var. Son olarak da transfer ihtiyacı var. Çok kolay 
çözülecek bir denklem gibi görünmüyor. Bizim en 
büyük transferimiz saha içindeki uyumsuzluğu-
muzu giderecek, uyum sorunumuzu ortadan kal-
dıracak, oyuncuların bireysel performanslarının 
da ötesine taşıyacak, grup performansına doğru 
götürecek çözümleri bulmaya çalışmak. Şu anda 
tek çıkar yol bu. 

ENTERESAN BİR SERİ
Ankaragücü maçı ile ilgili bir şey-

ler söylemek gerekirse. Her zaman 
olduğu gibi içimden geçenleri söyle-
yeceğim. Kimseyi kandırma niyetim 
yok. Genel görüntü ilk yarının sonuna 
doğru nispeten düzelen davranış biçi-
mimizi koruduğumuz, biraz daha geliş-
tirdiğimiz yönünde. Eğer bu davranış 
biçimini sürdürmeyi başarırsak iyi so-
nuçlar alırız. Çok enteresan bir seriye 
başlayacağız. Ne yazık ki sıralamada 
bulunduğumuz konumdan dolayı ente-
resan bir seri. 7 hafta içinde altımızdaki 
3 takım ve hemen üstümüzdeki 3 takım 
ile oynayacağız. Araya sadece bir Gala-
tasaray maçı girecek. Biraz altımızdaki 
biraz üstümüzdeki 6 takım ile 7 hafta 
içinde oynayacağız. İlk yarının sonun-
da yakaladığımız takım davranışı biraz 
daha artmış görünüyor takımda. Odak-
lanma biraz daha artmış gibi görünüyor. 

En büyük şikâyetim olan uyum ko-
nusunda beklentilerim karşılanacak gibi 
görünüyor. Bütün bunlar maç öncesinde 
önemli ve olumlu göstergeler. Tabi şu da 
bir gerçek ki, bunlar görüntü ve kâğıt üstün-
de geçerli. Biraz rakamla desteklediğimiz 
sonuçlar. Maçta neler olacak onu bilmiyo-
ruz. Maça kadar umarım başka bir değişken 
girmez araya. Bu duygu ve düşünce ile 
gidersek iyi bir başlangıç yapma 
ihtimali görünüyor. 
n SPOR SERVİSİ
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