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‘Konya, sanayide
lokomotif’ 

Öğrencilerine 
ışık oluyor 

‘Huzur’ için 
kayıtlar başladı

Mevlevi mutfağı 
onunla yaşıyor

Konya Sanayi 
Odası konfe-
rans salonunda 
yapılan ve 
KOBİ’lere 
verilen destek-
lerin anlatıldığı 
toplantıda 
konuşan KSO 
Başkanı Memiş Kütükcü, 
Konya’nın Türk sanayisine 
lokomotiflik yapan şehirlerden 
biri olduğunu, 2 milyar doları 
aşan ihracat gerçekleştirildiğini 
vurguladı.   n HABERİ SAYFA 12’DE

Azmi ve ailesinin desteğiyle 
zorlukları aşan doğuştan gör-
me engelli Türkçe öğretmeni 
Sümeyye Dilek Solmaz, öğren-
cilerini en iyi şekilde geleceğe 
hazırlamaya çalışıyor. Karşısına 
çıkan zorlukları ise öğrencile-
riyle aşıyor.   n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
dönemsel olarak hobi amaçlı 
kiraladığı Kayacık Huzur Bahçe-
lerinde boş olan 304 parsel için 
başvurular alınmaya başladı. 
Başvurular internet üzerinden alı-
narak sonrasında kura çekilecek.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Genç yaşta başladığı aşçılık 
mesleğinde, tavsiye üzerine 
Mevlana’nın sevdiği yemekleri 
araştırmaya başlayınca Mevlevi 
mutfağını keşfeden Ulaş Teker-
kaya, 45 tarifle hem Mevlevi hem 
de Selçuklu mutfağını yaşatmak 
istiyor.  n HABERİ SAYFA 9’DA

Karne heyecanı yaşadılar 
İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, karnelerini 
alarak 15 gün sürecek olan ara tatil dönemine girdi. Yaklaşık 450 
bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Karne heyecanına ortak olan Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
öğrencilere yarıyıl tatilinde ödev verilmeyeceği müjdesini verdi, 
“15 gün güzel bir dinlenme diliyorum. Sadece okuyun, bence bu 
yeterlidir” dedi. n HABERİ SAYFA 13’TE

PARİS’TEN SEDEP’E 
ÖDÜL GELDİ

SOSYAL MEDYA 
AHLAKI KONU ALINDI

SEDEP, uluslararası 
düzeyde prestij ça-
lışmalar gerçekleş-
tiren Kent Araştırma 
Enstitüsü tarafından, 
Fransa’nın başkenti 
Paris’te Uluslararası 
İdealkent Ödülleri 
kapsamında “Ço-
cuk Dostu Kent-İl-
çe” kategorisinde 
ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkan-
lığı’nın 81 ildeki cami-
lerde okutmak üzere 
yayınladığı Cuma 
hutbesinin bu haftaki 
konusu “Teknoloji 
Bağımlılığı ve Sosyal 
Medya Ahlakı” oldu.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE
06 10 numara yağ 

üretimine baskın 09 Eğitim yöneticileri 
seminerle eğitildi 14 Erdoğan: Bunu 

karşılıksız bırakmayız

Can İnşaat’tan
Yenigün’e ziyaret

Yılmaz: Eğitim, 
bizim tek işimiz

Can İnşaat Onursal Başkanı Osman Can, Can 
İnşaat Proje Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi 

Ali Can, Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’a ziyarette bulundu. 
Ziyarette Can İnşaat’ın yeni projeleriyle ilgili 

değerlendirmelerde bulunuldu.
 n SAYFA 3’TE

Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan, Temel Değerler Eğitim Kurumları Kurucu- 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Fen Bilimleri Öğretmeni 
Teoman Yılmaz’ı ziyaret etti. Eğitim anlayışları hak-
kında bilgi veren Yılmaz, eğitimin tek işleri olduğunu 

söyledi.  n SAYFA 3’TE

Hakkari 34. Hudut 
Tugay Komutanlığı 
emrinde görevli Piyade 
Sözleşmeli Er Fevzi 
Altınayak, nöbet tuttuğu 
esnada sızma girişimine 
karşı atmış olduğu el 
bombasının yakınına 
düşmesi sonucu yaralı 
olarak kaldırıldığı 
hastanede şehit oldu.
n HABERİ SAYFA 14’TE

İdlib’de Rejim güçleri 
tarafından yapılan 
bombardımandan 
kaçarak sınır kamplarına 
yerleşen sığınmacılar, 
Türkiye’den giden 
yardımlarla ayakta 
durmaya çalışıyor. 
Konya’daki minik 
öğrenciler de kardeşlerine 
yardımcı oluyor.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Konya’ya şehit ateşi düştü!Minikler İdlib’i unutmadı 

Destekle ‘sıfır’landık! 
Kredi faizlerinin düşürülmesi, finansman anlaşmaları ve firmaların özel kampanyaları sıfır araç 

satışlarının patlamasında etkili oldu. Firmalar 2020 yılında da Hükümet’ten destek bekliyor
ÖZEL KAMPANYALAR 
SATIŞLARI ETKİLEDİ

Türkiye’de 2019 yılında 479 bin 60 oto-
mobil ve hafif ticari araç satıldı. Bu araç-
ların büyük kısmı yılın son ayında trafiğe 
katıldı. Özellikle Kasım ayında büyük 
satış gerçekleşti. Kredi faizlerinin düşü-
rülmesi, finansman anlaşmaları ve firma-
ların özel kampanyaları satışların patla-
masında etkili olurken, devletin sektöre 
verdiği desteğin 2020’de de devam et-
mesi isteniyor.

2020’DE DE DESTEK 
BEKLİYORLAR

Renault otomotiv markasının Konya’da-
ki yetkili servis ve yetkili satıcısı Çelik 
Motorlu Araçlar AŞ Satış Müdürü Bülent 
Tutar, “2020 yılında da hükümetimizin pi-
yasayı canlandırma adına çalışmalar ya-
pacağını düşünüyoruz” dedi. Koyuncu 
FIAT Otomobil Satış Müdürü Murat İçil 
de, 2019 yılında yapılan devlet destekle-
riyle beklentilerin üzerinde satış gerçek-
leştiğini vurguladı.  n HABERİ SAYFA 2’DE Bülent Tutar Murat İçil
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 81 ildeki camilerde okutmak üzere yayınladığı Cuma hutbesinin bu haftaki konusu “Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Medya Ahlakı” oldu

Diyanet Teknoloji bağımlılığı ve sosyal medya ahlakına dikkat çekti

Diyanet İşleri Başkanlığı Din 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü-
nün hazırladığı Cuma hutbesinin 
konusu bu hafta “Teknoloji ba-
ğımlılığı ve sosyal medya ahlakı” 
olarak belirlendi.  Hutbede, “He-
pimizin hayatında yerini alan in-
ternet ve sosyal medya, başıboş, 
ilkesiz ve sorumsuz bir alan olma-
malıdır. Müslümana yakışan dai-
ma sorumluluk bilinciyle hareket 
etmek, Rabbinin koyduğu sınırla-
ra uymaktır. Unutmayalım ki nor-
mal hayatta olduğu gibi internet 
ve sosyal medyada da insanların 
haklarını ve özel hayatlarını ihlal 
etmek haramdır” denildi. Ayrıca 
hutbede, öğrencilerin yarıyıl tati-
line de dikkat çekilerek, çocuklar 
ve gençler aileleri ile birlikte ca-
milere davet edildi.  İşte Tekno-
loji bağımlılığı ve sosyal medya 
ahlakı teması ile hazırlanan Cuma 
hutbesi;

AZİZ MÜMİNLER!
Teknolojiyi dinin güzel saydığı, 

ahlakın onayladığı ve akl-ı selimin 
doğru bulduğu şekilde kullan-
mak mümince bir duruşun gere-
ğidir. Bu alanı amaçsız, verimsiz 
ve kontrolsüz bir mecra olarak 
görmek ise İslam’ın korunmasını 
emrettiği beş temel değeri ihlal 
etme anlamı taşır. Zira teknoloji-
nin bilinçsiz kullanımı, kişinin sağ-
lığını tehdit ederek canına, maddi 
kayba uğramasına neden olarak 
malına zarar vermektedir. Gayr-i 
ahlâkî yönelimlerle iffetini, aşırı 
ve sapkın ideolojilerle inancını ze-
delemektedir. Düşünme ve idrak 
etme kabiliyetini bozmakta, akli 
melekelerini zayıflatmaktadır.

KIYMETLİ MÜSLÜMANLAR!
Allah’ın verdiği aklı ve ham-

maddeyi kullanarak teknoloji 
üreten insan, bunu iyilik yolunda 
kullanmakla sorumludur. Eğer 

teknolojiyi kullanarak helal ka-
zancın yerine kumara, tasarrufun 
yerine israfa, iffetin yerine ahlak-
sızlığa, merhametin yerine şidde-
te yöneliyorsa, büyük bir yanlışın 
içerisindedir. Kendi eliyle fesadı 
yaygınlaştırıyor, geleceğini tehli-
keye atıyor demektir. Diğer yan-
dan telefon, televizyon ya da bil-
gisayar ekranının önünde vaktini 
heba ediyorsa, kendisine, ailesine 
ve Rabbine karşı vebal altına gir-
mektedir. Maalesef aynı çatı altın-
da ama birbirinden habersiz yaşa-
yan ailelerin sayısı her geçen gün 
artıyor. İnsanoğluna zaman ka-
zandırması gereken teknoloji, gü-
nümüzde zaman kaybetmenin ve 
vakit öldürmenin en aldatıcı tuza-
ğı haline geldi. Hâlbuki Peygam-
ber Efendimiz (s.a.s) bu hususta 
bizleri şöyle uyarmaktadır: “İki 
nimet vardır ki insanların çoğu 
onları değerlendirme hususunda 

aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
DEĞERLİ MÜMİNLER!

Hepimizin hayatında yerini 
alan internet ve sosyal medya, ba-
şıboş, ilkesiz ve sorumsuz bir alan 
olmamalıdır. Müslümana yakışan 
daima sorumluluk bilinciyle ha-
reket etmek, Rabbinin koyduğu 
sınırlara uymaktır. Her durumda 
gerçeğin ve doğrunun yanında 
yer almaktır. Unutmayalım ki nor-
mal hayatta olduğu gibi internet 
ve sosyal medyada da insanların 
haklarını ve özel hayatlarını ihlal 
etmek haramdır. Mahremiye-
te saygı göstermeyen her adım 
Kur’ân’ın, “Birbirinizin kusurlarını 
ve mahremini araştırmayın.” emri 
ile çelişir. Günlük hayatta yalan 
söylemek, insanları karalamak, 
iftira atmak nasıl günahsa, yayın 
dünyasında ve sosyal medyada 
da aynı şekilde günahtır. Âlemle-
rin rabbi olan Allah, sanal âlemde 

de bizleri görmektedir. Oradaki 
söz ve davranışlarımızdan da bizi 
hesaba çekecektir. Hutbeme baş-
larken okuduğum ayet-i kerimede 
Yüce Rabbimiz şöyle buyurmak-
tadır: “Hakkında kesin bilgi sahi-
bi olmadığın şeyin peşine düşme. 
Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların 
hepsi ondan sorumludur.” 

AZİZ MÜSLÜMANLAR!
Bugün bizler için teknolojiden 

tamamen uzak bir hayat sürmek 
elbette mümkün değildir. Zaten 
İslam’ın da böyle bir talebi yok-
tur. Ancak teknolojiyi helal-haram 
hassasiyeti taşıyarak, ahlaki ilkele-
ri koruyarak, insan hak ve özgür-
lüklerini ihlal etmeden kullanmak 
öncelikli sorumluluğumuzdur. 
Böylece vaktimizi daha verimli 
ve emeğimizi daha anlamlı hale 
getirebiliriz. Yeryüzünü iyilikten 
ve huzurdan yana imar edebiliriz. 
Yeter ki her nimet gibi teknolojiyi 

de Cenâb-ı Hakk’ın koyduğu ölçü 
ve sınırlara riayet ederek kullana-
lım.

KIYMETLİ MÜMİNLER!
Hutbemi bitirirken önemli 

bir hususu sizlerle paylaşmak is-
tiyorum. Malumunuz ilk ve orta 
dereceli okullarımız bugün yarıyıl 
tatiline giriyor. Başkanlığımız, ya-
rıyıl tatilinde yavrularımızın ibadet 
alışkanlığını pekiştirmek için tüm 
camilerimizde “Camiyi Seviyoruz, 
Namazla Buluşuyoruz” şiarıyla 
bir program uygulayacaktır. Bu 
vesileyle çocuklarımızı ve gençle-
rimizi aileleriyle birlikte camileri-
mize bekliyoruz. Başta velilerimiz 
olmak üzere bütün cemaatimizin 
bu konuda duyarlı davranacağına 
inanıyoruz. Rabbim bizlere göz 
aydınlığımız olacak nesiller ihsan 
eylesin ve bizi muttakilere önder 
kılsın!” ifadeleri kullanıldı
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye’de 2019 yılında 479 bin 60 otomobil ve hafif ticari araç satıldı.  Kredi faizlerinin düşürülmesi, finansman anlaşmaları ve 
firmaların özel kampanyaları satışların patlamasında etkili oldu. Firmalar 2020 yılında da hükümetten destek bekliyor 

‘Otomobil’e destek bekleniyor 
Türkiye’de 2019 yılında 479 bin 

60 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. 
Kredi faizlerinin düşürülmesi, finans-
man anlaşmaları ve firmaların özel 
kampanyaları satışların patlamasında 
etkili oldu. Bazı firmalar bankalarla 
0,49’dan başlayan kredi faizleri ko-
nusunda anlaşırken, bazı firmalar ise 
finansman desteği yaratarak sıfır faiz 
uygulamasına gitti. Yapılan kampan-
ya, indirim ve teşvikler 2019 yılı satış-
larını pozitif yönde etkilerken, satışlar 
tahminlerin de üzerinde seyretmesini 
sağladı. Bu anlamda otomobil firma 
temsilcileri ÖTV, Hurda ve 0 Faiz 
kampanyalarının 2020 yılında da uy-
gulanmasını bekliyor.

‘YENİ DESTEKLER BEKLİYORUZ’
2019 yılı satışlarını değerlendi-

ren ve 2020 yılından beklentilerini 
ifade eden Renault otomotiv mar-
kasının Konya’daki yetkili servis ve 
yetkili satıcısı Çelik Motorlu Araçlar 
AŞ Satış Müdürü Bülent Tutar, 2019 
yılı satışlarının beklenilenin üzerinde 
sonuçlandığına dikkat çekti. Konuyla 
ilgili detaylı bilgiler veren Tutar, şöy-
le devam etti, “Beklenen bir önceki 

yıla göre planlanan bir düşüş vardı. 
Bu öngörülen düşüşte yüzde 80-90 
ihtimalle beklendiği gibi oldu. Pazar 
400 450 bin civarlarında tahmin edi-
liyordu ama, son üç ayın artan satış 
adetleri sebebi ile 479bin adetle top-
lam pazar 2019 yılını kapattı. Haziran 
ayına kadar ticari taksilerde uygula-
nan ÖTV muafiyeti.  Yine Yılsonuna 
kadar uygulanan hurda desteği bu 
rakamların ortaya çıkmasında çok 

etkili oldu. Hurda indiriminin 1 Ocak 
2020 itibariyle bitmesi ile birlikte oto-
mobil sektöründe 2020 yılı için bek-
lenilen hareketlilik henüz yok. 2020 
yılı otomobil fiyatları hurda indirim-
siz olarak devam etmektedir.2019 
yılında yapılan Hurda İndirimleri ile 
araç alımlarında 12-15 bin TL indi-
rim gerçekleşiyordu.2020 yılında da 
hükümetimizin piyasayı canlandırma 
adına çalışmalar yapacağını düşü-

nüyoruz.  2019 yılının son aylarında 
yaşanan talep yoğunluğundan dolayı 
araçları 2020 yılında da teslim et-
meye devam ediyoruz. Şubat ayı so-
nunda Yeni CLİO 5 SHOWROOM’da 
olacak. Heyecanla bu aracımızı bekli-
yoruz.  Yeni Captur da otomobil se-
verlerle 2020 yılında buluşacak.”  

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE 
SATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2019 yılında beklentilerin üze-

rinde araç satımı gerçekleştirdikle-
rini ifade eden Koyuncu FIAT Oto-
mobil Satış Müdürü Murat İçil de, 
Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 
satışlarda bir önceki yıla göre yüz-
de 20-30 civarında artış yaşandığını 
söyledi. “Sektör 479 bin olarak paza-
rı kapattı” diyen İçil, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Konya’da 13 yıldan bu 
yana araç satışında bir liderliğimiz 
vardı. Bu liderliğimizi 2019 yılında 

da perçinledik. 2019 beklendiğimiz 
ve hedeflediğimiz beklentilerin faz-
lasını sattık. Bizler 2019 yılında araç 
piyasasının bu kadar satış gerçek-
leşebileceğini tahmin etmiyorduk.  
Bütçelerimizi daha düşük adetle-
re göre gerçekleştirmiştik. Pazarın 
şartlarını biraz daha devlet belirliyor.  
Devletin hurda teşviki, hem de kredi 
ve faiz olanların kademeleri olarak 
düşürülmesi otomotiv sektörünü 
canlandırdı. Talebe de yetişemez 
duruma geldik.  2020 yılında da dist-
ribütörlüğünü yaptığımız TOFAŞ 
pazarın 580 bin olması bekliyor. Bu 
da yüzde 15 artışa tekabül ediyor.  
Bu artışın sağlanabilmesi içinde alt 
tarafın dolu olması dolayısıyla dev-
letin bu konuya el atması ve destek 
vermesi gerekiyor. Bizler bu destek-
lerin yılbaşında belirtilmesini bu sa-
yede hem hedeflerin tutulması hem 
de otomobil katkısının piyasaya can-
landırmasını istiyoruz.  2020 yılında 
EGEA marka aracımızı yenilemesi 
düşünülüyor. Doblo markamız için 
çalışmalar gerçekleşecek.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bülent Tutar Murat İçil
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Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, 
Temel Değerler Eğitim Kurumları 
Kurucu- Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Fen Bilimleri Öğretmeni Teo-
man Yılmaz’ı ziyaret etti. Temel 
Değerler Eğitim Kurumları’nın ça-
lışmalarını yakından takip ettikleri-
ni belirten Arslan, eğitim alanının 
önemine dikkat çekerek, Temel 
Değerler Eğitim Kurumları’nın bu 
anlamda önemli bir faaliyet yürüt-
tüğünü vurguladı. Eğitim sektörün-
de çalışmalarından dolayı teşekkür 

eden Arslan, çalışma hayatlarında 
başarılar diledi. 

EĞİTİM BİZİM TEK İŞİMİZ 
Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-

rulu Başkanı Mustafa Arslan’ın zi-
yaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Temel Değerler Eğitim 
Kurumları Kurucu- Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve Fen Bilimleri Öğret-
meni Teoman Yılmaz da, “Mustafa 
Arslan Bey’in bizleri ziyaret etme-
sinden dolayı kendisine teşekkür 
ederiz. Temel Değerler Eğitim Ku-
rumları olarak Konya’da 20 yıldır 

sektörde hizmet veriyoruz. Gel-
diğimiz noktada dershanecilikten 
başlayan eğitim hizmetlerimize de-
vam ediyoruz. Bugün İlkokul, Orta-
okul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve 
son olarak ta Merkezdeki İhsaniye 
Mahallesindeki Selçuklu Akademi 
Anadolu Lisesiyle Konya’nın eği-
tim ve öğretime hizmet veriyoruz. 
Eğitimci birisi olarak, insana olan 
en değerli yatırımın eğitim olduğu 
düşüncesinden hareketle sektörde 
büyümemizi sürdürüyoruz. Bütün 
amacımız Konya’da eğitimin kali-

tesinin artmasına katkı sunmaktır.  
Her zaman söylediğimiz gibi, Eği-
tim Bizim Tek işimizdir. Eğitim ku-
rumlarımızı bir araya getirdiğimiz 
Erenköy kampüsümüzde hedefi-
miz ülkemizi aydınlık bir geleceğe 
taşıyacak olan öğrencileri yetiştir-
mektir. Bu amaçla bütün eğitim 
kurumlarımızda tecrübeli, birikimli 
öğretmen kadromuzla ve çalışanla-
rımızla gecemizi gündüze katarak 
hizmet vermekten mutluluk duyu-
yoruz” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Vali Toprak, Kahve 
Ateşi’ni ziyaret etti

Konya’daki seçim 
kurulu sayısı arttı

Konya için büyük gayret gös-
teren ve sık sık esnaflar ve va-
tandaşlar ile bir araya gelen Vali 
Cüneyit Orhan Toprak, Kahve 
Ateşi Exclusive Gourmet işletme 
sahibi Aygül Erdem’in davetini 
kırmayarak eşi Funda Toprak ile 
davete icabet etti. Vali Toprak’a 
AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun’da 

eşlik etti. İşletme sahiplerinden 
mekan ile ilgili bilgi alan Toprak,  
işletme sahiplerine ve çalışanla-
rına çalışmalarında başarılar di-
ledi.  Günün anısına Vali Cüneyit 
Orhan Toprak işletme sahibi ve 
çalışanları ile hatıra fotoğrafı çek-
tirdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’nın Selçuklu İlçesindeki 
seçim kurulu sayısının 3’e çıkarıl-
masına dair karar Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Yüksek Seçim Kuru-
lu’nun bazı kararları Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
di. Buna göre Konya’nın Selçuklu 
İlçesindeki mevcut 2 adet İlçe Se-

çim Kurulu sayısı nüfus artışından 
dolayı 3’e çıkarıldı. Resmi Gaze-
tede yayınlanan kararın ardından 
Konya il merkezindeki seçim kuru-
lu sayısı, Selçukluda 3, Meram’da 
2, Karatay’da da 1 olmak üzere 
toplam 6’ya yükseldi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Can İnşaat Onursal Başkanı Osman Can, Can İnşaat Proje Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi Ali 
Can, Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a ziyarette bulundu

Can İnşaat ailesinden
Yenigün’e ziyaret

Can İnşaat Onursal Başkanı Os-
man Can, Can İnşaat Proje Müdürü 
İnşaat Yüksek Mühendisi Ali Can, 
Konya Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a 
ziyarette bulundu. Ziyarette konu-
şan Can İnşaat Proje Müdürü İnşa-
at Yüksek Mühendisi Ali Can, “30 
yılı aşkın tecrübemiz ile Konya’da, 
çağdaş inşaat yönetmeliklerine uy-
gun, mimari prensiplere ve çevreye 
duyarlı, kaliteye önem veren bir an-
layış ile çalışmaya devam ediyoruz. 
Yıllardır Can İnşaat güvencesiyle 
oluşturduğumuz yeni konut ve işye-
ri projeleriyle bilinçli ve güvenilir ya-
şam alanları sunuyoruz. Yaptığımız 
konut ve işyerlerini farklı kılmak için 
Ar-Ge çalışmaları sürdürüyor, pro-
fesyonel bir hizmetle ülkemize ve 
milletimize yakışır faaliyetlere imza 
atıyoruz. Kurulduğumuz günden 
bugüne belirlediğimiz hedefler doğ-
rultusunda ilerleyerek, her projede 
daha ileriye gitmek için projelerimizi 
sürekli geliştirip fark yaratarak İn-

şaat sektöründe standartları belir-
leyen öncü firmalar arasında olmak 
için durmaksızın çalışmaya devam 
ediyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 
satışların demografik yapısındaki 

olumsuz değişimlerin 2020’de nor-
mal seviyesine dönmesini bekliyo-
ruz. Bu kapsamda, toplam satışlar 
içindeki ipotekli satış ve birinci el sa-
tış oranlarının yeniden yüzde 50-60 

seviyelerine çıkmasını bekliyoruz.  
2020 yılında elimizde yapmış oldu-
ğumuz daire stoklarının biteceğine 
inanıyoruz. Devletin konut alımın-
daki indirimleri iç piyasada yeniden 
canlanma dönemi başlattı ve bu in-
dirimim hızlı bir toparlanma etkisi 
yarattı. Bu toparlanmanın 2020 yıl 
içinde de devam edeceği düşün-
cesindeyiz. Şuanda  daire almanın 
tam zamanı. Çünkü elimizde bulu-
nan dairelerin maliyetleri geçmiş 
maliyetler üzerinden satılacak. Yeni 
yapılacak daireler ise yeni maliyetler 
üzerinden hesaplanacak.  Konya’da  
satılık daire sayısı oldukça fazla.  
Konyalılar genellikle 3+1 ve 4+1 
daire satın alıyorlar. Daire alacak 
vatandaşlarımız kendi öz sermayesi 
ile çalışan firmaları tercih etsinler. 
2019 yılında Kelebekler Vadisi ci-
varında bulunan Can Vadi projesini 
teslim ettik.  2020 yılında da Meram 
Yeni Yolda da ticari bir iş yeri yapa-
cağız” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yılmaz: Eğitim, bizim tek işimiz

Konya tarımı ile ilgili çok fazla 
yazdık, çizdik…

Hatta ‘Konya’nın stratejik tarı-
mın ve gıdanın da merkezi’ olması 
gerektiğini birkaç defa dile getirdik.

Dün şöyle biraz geçmiş yazı ve 
haberlerime göz attım. Konya’da ta-
rıma dair birkaç şeyi başarmışız…

Neyi? diye soranlar olacaktır.
Hemen cevap vereyim: Öncelik-

le tarım birlikteliğini sağlamışız. Bu 
da tarım alanındaki sorunları ilgilile-
re iletme ce çözüm aşamasında ilk 
ve en önemli adımdı.

Yine üniversitelerin ziraat fakül-
teleri ile Konyalı üreticiler arasında-
ki buzları eritme çabasını da gös-
termiş, bunda da bir nebze olsun 
başarılı olmuşuz.

Örnek mi?
Prof Dr. Süleyman Soylu…
Süleyman Hoca’nın Konya’nın 

tüm ilçeleri ile bağlantısı var ve 
her çiftçinin üretimle alakalı sor-
mak istediği her şeyi gece gündüz 
demeden arayıp sorabileceğini 

biliyoruz.
Tabi bu konuda başka isimler 

de var ama ilk anda yazıverdiğim 
isimlerden Süleyman Soylu Ho-
cam…

Devam edelim…
Başka neyi başardık?
Demiştik ya; Birlikteliği…
Dün gazetemizden de okudu-

nuz; Konya’nın merkez ve ilçe ziraat 
odaları başkanı bir araya gelerek 
önce Konya’da Tarım ve Orman 
Bakanlığı yetkilileri ve Konya mil-
letvekilleri ile sonra da Ankara’da 
Konya tarımının sorunlarını yetkili-
lere ilettiler.

Ne kadar güzel bir birliktelik…
Toplantı sonrası Merkez Me-

ram Ziraat Odası Başkanı Murat 
Yağız’ın kurduğu cümle önemliydi.

Ne demişti?
“Tarım ve Orman Bakanlığı’na 

bağlı kurumların yöneticileri, il-
çelerimizin ziraat odaları, üretici 
birlikleri ve tarım alanındaki sivil 
toplum kuruluşları ile toplantıda 

bir araya geldik. Top-
lantıda enerji, tarımsal 
sulama, toplulaştırma, 
destekler, krediler gibi 
çiftçilerimizi bire bir 
ilgilendiren konuları 
konuştuk. Toplantı 
sonrasında taleplerle 
ilgili rapor oluşturacak 
ve bu raporu başta 
Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’mız olmak üzere 
ilgili kurumlara iletecek ve takipçi-
si olacağız. El ele vererek tarım ve 
hayvancılığın başkenti Konya’mızı 
daha iyi noktalara taşımak için ça-
lışmaya devam edeceğiz”

El ele vererek daha yukarılara 
taşıyacağız.

En önemlisi bu işte…
Birlikteliği başarabildiğimiz sü-

rece önümüze hangi engel çıkarılır-
sa çıkarılsın, vız gelir.

Tebrik ediyorum…

Ziraat odalarının 
bütün başkanlarını ayrı 
ayrı kutluyorum.

İnşallah bu birlikte-
lik Konya tarımına çok 
şey katacak.

Angı ile Karaars-
lan bağdaş kurdu

Hazır birliktelik 
demişken geçtiğimiz 
günlerde Konya’da bir 

programda bir araya gelen AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı ile Milli-
yetçi Hareket Partisi İl Başkanı 
Remzi Karaarslan’ın  bağdaş kur-
muş bir şekilde karşılıklı oturmaları 
sosyal medyaya yansıdı.

Yorumları inceledim…
Bu birliktelikten memnun olan 

çok sayıda kullanıcının olması Kon-
ya’nın geleceği için önemli…

Her alanda birliktelik…
Daim olsun diyelim…

BU BİRLİKTELİK KONYA’YA KAZANDIRIR!

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Can İnşaat Proje Müdürü Ali Can, inşaat ve emlak 
piyasasının genel durumunu değerlendirdi.
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Kayacık Huzur Bahçeleri’nde boş parsellere kayıtlar başladı
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin dönemsel olarak hobi amaçlı 
kiraladığı Kayacık Huzur Bahçele-
rinde boş olan 304 parsel için baş-
vurular alınmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Kayacık Huzur Bahçelerinde-
ki boş parseller için kayıtlar alınma-
ya başladı. Şehrin yoğunluğundan 
ve stresinden uzaklaşarak yeşil 
içinde vakit geçirmek isteyenlerin 
yoğun ilgi gösterdiği Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Kayacık Huzur 
Bahçelerinde boş olan 304 adet 
bahçenin dönemsel olarak kiralan-
ması için kayıtlar www.konya.bel.tr 
adresi üzerinden alınıyor. 304 bah-
çeden 100’ü şehit ve gazi aileleri ile 
engelliler için tahsis edilirken baş-

vuruların tamamlanmasının ardın-
dan hak sahipleri noter huzurunda 
yapılacak çekilişle belirlenecek. 
Başvurularla ilgili detaylar şu şekil-
de: “Konya merkez (Karatay-Me-
ram-Selçuklu) ikametgahlı vatan-
daşların başvuruları kabul edilecek. 
Yeni bahçe sözleşmesi 3 yıllık ola-
cak. 50 adet parsele gazilerimiz 
ve şehitlerimizin birinci derece 
yakınları; 50 adet parsele de en az 
yüzde 60 engelli raporu bulunanlar 
başvurabilecek. Engelliler, gaziler 
ve şehit aileleri için ayrı ayrı kura 
çekilişi gerçekleştirilecek. Kura tari-
hi ve yeri müracaat sonrasında ilan 
edilecek.” Başvuru ve detaylı bilgi 
www.konya.bel.tr adresinde.
n HABER MERKEZİ

SEDEP, uluslararası düzeyde prestij çalışmalar gerçekleştiren Kent Araştırma Enstitüsü tarafından, Fransa’nın baş-
kenti Paris’te Uluslararası İdealkent Ödülleri kapsamında “Çocuk Dostu Kent-İlçe” kategorisinde ödüllendirildi

SEDEP’e uluslararası ödül 

Değerler Eğitimi Programı’nın 
8. yılında yeni marka projelerle Tür-
kiye’de örnek projeler sunmaya de-
vam eden SEDEP, şehre sağladığı 
katkılarla uluslararası idealkent ödü-
lü kazandı. 

Şehre ve şehir halkına halkına 
pozitif katkı sağlayan projelere veri-
len Uluslararası İdealkent Ödülleri, 
Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bi-
lim ve Kültür Kurumu’nda (UNES-
CO) düzenlenen törende sahiplerini 
buldu. 

Kent Araştırmalar Enstitüsün-
ce UNESCO’nun Paris’teki genel 
merkez binasında düzenlenen ödül 
törenine Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetim Politikaları Kurulu Başkan 
Vekili Şükrü Karatepe, Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi 
Yamlı, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Furkan 
Kuşdemir, Kent Araştırmaları Ens-
titüsü Genel Direktörü Emir Osma-
noğlu, Kent Araştırmaları Enstitüsü 
Genel Sekreteri Yusuf Sunar,Avrupa 
Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetim-
ler Kongresi Eski Başkan Yardımcısı 
Gaye Doğanoğlu, Uluslararası Ada-
let ve Eşitlik Konseyi (COJEP) Baş-
kanı Ali Gedikoğlu, Avrupa Konseyi 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kong-
resi Başkan Yardımcıları Barbara 
Toce ve Anna Magyar katıldı.

‘SEDEP, ÜLKE SINIRLARIMIZI 
AŞARAK ULUSLARARASI ALANA 

ULAŞAN BİR PROJE HALİNE GELDİ’
SEDEP kapsamında geleceğin 

teminatı çocukların bilgi birikimiyle 
donanımlı nesiller olmaları için her 
yıl kendini yenileyen projelerle ge-
leceğe ışık tuttuklarını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, çocukların değerlerine 
bağlı bireyler olarak yetişmeleri ve 
geleceğe hazır olmalarının en büyük 
hedefleri olduğunu belirtti.  Başkan 
Pekyatırmacı; “Burada çok güzel 
projelere şahitlik ediyoruz. Beledi-
yelerimiz hakikaten hem insanların 
hayatını kolaylaştıran hem de yerel 
yönetimler anlamında yeni çığırlar 
açan yeni projeleri hep birlikte gö-
rüyoruz. Bizim projemiz 8. yılında 
devam eden bir projedir. Bugüne 
kadar gelişerek sürdürdüğümüz özel 
bir projedir SEDEP. Belediyeler ola-
rak aslında çok farklı alanlarda faa-
liyetler gösteriyoruz. Altyapıdan üst-
yapıya kadar kültürden sanata kadar 
eğitimden sağlığa çok değişik alan-
larda faaliyetler gösteriyoruz. Fakat 
en önemli iş olarak şunu görüyoruz. 
İnsana dokunan ve eğitim alanında 

yapılan iş. çünkü eğitimle birlikte 
insana dokunmakla, çocuklarımıza 
dokunmakla aslında geleceğimizi 
şekillendirmiş oluyoruz. Bu kapsam-
da SEDEP bizim en önemli proje-
lerimizden bir tanesidir. SEDEP’le 
birlikte öz değerlerimizi, temel de-
ğerlerimizi ve insani değerlerimizi 
öncelikle olmak üzere çocuklarımı-
za anlatmak istiyoruz. Çocuklarımız 
saygı duyan, çevresine ve insanlara 
sevgi besleyen, sorumluluk üstle-
nebilen, adalet duygusu olan, barışı 
ve dürüstlüğü kavram olarak özüm-
semiş olan bireyler olsun istiyoruz. 
Geleceğe dönük onların hem eğitim 
hayatlarında hem de iş hayatlarında 
insani ve ahlaki değerlerle donan-
mış bireyler olarak yetişmelerini 
arzu ediyoruz. Bu kapsamda bu 
proje hayata geçirildi. 8 yıl içerisin-
de öylesine çok gelişti ki Konya’yı, 
ülkemizi aşarak yurtdışına ulaşan bir 
proje haline geldi. SEDEP’le birlikte 
biz hem değerlerimizi öğretiyoruz 
hem de onların kişisel gelişmelerine 
katkı sunuyoruz. Özellikle okul dışı 
programlarla onların sosyal, kültü-
rel, sanatsal, spor alanlarına katkı 
sunuyoruz. Bunun için yeni projeler 
üretiyoruz” dedi.  

‘KURUMLAR ARASI BİRLİK VE 
BERABERLİK ÇOK ÖNEMLİDİR’
Uluslararası alanda alınan başa-

rının içinde kurumlar arası birlik ve 
beraberlik son derece önemli oldu-
ğuna dikkat çeken Başkan Pekyatır-
macı, sosyal, kültürel, eğitim ve sağ-
lık alanında yapılan fiziki yatırımların 
yanısıra ülke idaresinde söz sahibi 
olacak nesillerin yetişmesinde ve 
büyük bir medeniyetin değerlerini 
devam ettirebilecek kuşakların oluş-
masında katkı sağlamaya çalıştıkla-

rını ifade etti.   Başkan Pekyatırmacı, 
“Geçen sene faaliyet sunduğumuz 
çocuk kütüphanesi ve tabiat okulu 
bunlardan bazılarıdır. Bu sene ise 
sanat atölyesi ile çocuklarımıza hem 
işitsel düzeyde hem de bilişsel dü-
zeyde çok büyük katkılar sunmak 
istiyoruz. Projemiz İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz ve Necmettin Er-
bakan Üniversitemiz ile birlikte yü-
rümektedir. Konya Valiliğimiz de 
projemize her zaman destek veriyor. 
İlçemizde 270 okulda, 135 bin öğ-
renci, 9250 eğitimci ile 56 bin yayın 
ile çocuklarımıza katkı sağlıyoruz. Bu 
projede bizlerle birlikte emek sarfe-
den değerli ilçe milli eğitim müdürü-
müze hem şahsi hem de kurumsal 
anlamda teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Yine Üniversitemizin akade-
mik katkılarından dolayı değerli 
eğitimcilerimize, yürütme kuruluna 
ve ideal kent ödüllerini değerlendi-

ren jüri üyelerimize teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bu amaçla hiçbir men-
faat gözetmeden gönüllülük esasıyla 
çalışan idarecilerimize, öğretmenle-
rimize ve velilerimize büyük emek-
lerinden dolayı çok müteşekkiriz. 
Bu başarı ortak hareket etmenin ve 
dünyaya mal olmuş değerlerimize 
sahip çıkmanın bir ürünüdür” dedi. 

‘SEDEP ÇOCUKLARIMIZI HER 
ANLAMDA GELİŞTİREREK ONLARA 

FARKLI UFUKLAR AÇIYOR’
SEDEP kapsamında çok önem-

li bir ödülü ilçeye kazandırdıklarını 
ifade eden Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı; “Projedeki 
amacımız şu bizim temel değerle-
rimiz var dürüstlük, saygı, adalet, 
sevgi, barış, yardımseverlik, dostluk 
gibi. Bu temel değerlerimizle ço-
cuklarımıza hem kişisel gelişimle-
rine katkı sunmak hem de onların 
becerilerini, yeteneklerini artırmak 

anlamında çok değişik faaliyetleri 
proje ortaklarımızla birlikte gerçek-
leştiriyoruz. Proje sadece okullarda 
gerçekleşmiyor SEDEP kapsamın-
da son yıllarda ortaya koyduğumuz 
farklı projelerimiz var bunlardan en 
önemlisi geçen yıl faaliyete geçirdi-
ğimiz özel bir proje olan KOP Çocuk 
Kütüphanesi. Bu kütüphanemizde 
6-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza 
hem okumayı sevdirecek etkinlikle-
ri burada gerçekleştiriyoruz hem de 
çocuklarımızın zihinsel gelişimlerine 
katkı sağlamış oluyoruz. bunun gibi 
SEDEP kapsamında yürüttüğümüz 
Tabiat Okulu Projemiz var. Tabiat 
Okulu Projesiyle de Sille Tabiat Oku-
lunda gerçekleştirdiğimiz program-
lar var. Bu programlar kapsamında 
zanaat atölyesi, doğa atölyesi, ar-
keoloji atölyesi ve bilim atölyesiyle 
çocuklarımızın kişisel gelişimlerine 
özel katkılar sunuyoruz. Yine başka 
bir özel proje olan Sanat Tasarım 
Atölyesi bu sene faaliyete geçir-
dik. Burada da özel ortamlarda çini 
atölyesinde, ahşap atölyesinde, ka-
ğıt katlama atölyesinde ve robotik 
atölyelerde çocuklarımızın kişisel 
gelişimlerine özel olarak katkı sunu-
yoruz. Bütün bu çalışmalarla birlikte 
ilkokul 4.sınıfta okuyan çocukları-
mıza trafik eğitim parkımızda trafik 
sorumluluğu bilinci oluşturma adı-
na trafik eğitimi veriyoruz. Özellikle 
Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 
eğitim vizyon programına da uygun 
olarak çocuklarımızın sadece okul 
ortamında değil okul dışı öğrenme 
ortamlarında da akademik gelişim-
lerinin yanında kişisel gelişimlerini 
arttırmak anlamında çok sayıda fa-
aliyeti yürütüyoruz. Bu çalışmaları 
yıl boyunca sürdürüyoruz.  Türki-

ye’ye örnek olan bir proje. Bu proje 
sayesinde burada “Uluslararası İde-
al Kent” ödüllerinde “Çocuk Dostu 
Kent Ödülü” nü aldık bu bizim için 
çok önemli” şeklinde konuştu. 

Ödül töreni öncesi “Şehirlerin 
Geleceği ve Uluslararası Örgütle-
rin Yerel Yönetimlerin Güçlendi-
rilmesindeki Rolü” başlıklı panel 
gerçekleşti. Panelde konuşan Cum-
hurbaşkanlığı Yerel Yönetim Poli-
tikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü 
Karatepe, yerel değerlerin kentlerde 
özenle korunduğunu ve sürdürüle-
bilir şehirleşmenin önemli unsurla-
rından biri kabul edildiğini söyledi.
Şehirlerin sahip olduğu değerlerle 
diğer kentlerle ilişkiler geliştirdiğini 
ifade eden Karatepe, bunun insanlı-
ğın geleceğini için önemli olduğunu 
belirtti.Karatepe, kentlerin arasında 
gerçekleşen ilişkilerin kültür içerikli 
olduğunu dile getirerek Türkiye’deki 
şehirlerle yurt dışındaki şehirler ara-
sında ilişkiler geliştirilmesin teşvik 
edildiğini söyledi.

Kent Araştırmaları Enstitüsü 
Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, 
kentte çıkan bir sorunun veya güzel 
bir uygulamanın diğer kentleri de 
etkilediğini kaydetti.Kentlerinin so-
runlarının çözümü ve kentsel yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi için ulus-
lararası iş birliklerinin son derece 
önemli olduğu görüşünü paylaşan 
Osmanoğlu, her şehrin kendine öz-
gün sorun ve imkanlarıyla sakinle-
rini daha iyi bir yaşam sunabilmek 
için mücadele verdiğini anlattı.

Kent Araştırmaları Enstitüsü 
Genel Sekreteri Yusuf Sunar, ensti-
tünün kentlerde yaşanan sorunlara 
ilişkin çözüm üretmek için kurul-
duğunu aktardı.Sunar, Uluslararası 
İdealkent Ödülleri’nin kentsel sorun-
ların çözümünde yenilikçi, toplumcu 
ve ekoloji arayışları teşvik etmeyi 
amaçladığını kaydetti. Yusuf Sunar, 
kentin sadece fiziksel şartların iyileş-
tirilmesini değil, aynı zamanda top-
lumsal ve kültürel değerleri yeniden 
üreten, toplumsal adaleti sağlayan, 
çevreye duyarlı, yerel demokrasiyi 
güçlendiren ve toplumsal riskleri 
azaltan ideal kent ödüllerinin kapsa-
mı içerisinde yer aldığını belirtti.

Ödül töreninde Bisiklet Ulaşım 
Master Planı,Anneliğe Hazırlık Eğiti-
mi ve Akıllı Kent Bilgi Otomasyonu 
Projeleri ile birlikte toplam 14 proje 
jüri tarafından ödüle layık görüldü. 

Ödül alan projeler, UNESCO bi-
nasında bir hafta boyunca sergilene-
cek.
n HABER MERKEZİ
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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10 yaşındaki oğluna TIR kullandıran babaya gözaltı
Konya’dan Ankara’ya giden 

şehirler arası yolda 10 yaşındaki 
oğluna TIR kullandırdığı belirle-
nen Hüseyin Akbayır (46) Anka-
ra’da gözaltına alındı. 

Hakkında idari para cezası 
uygulandıktan sonra serbest bıra-
kılan Akbayır, sosyal medya hesa-
bında bir video yayınlayarak, “Bir 
şey yapmadım. 

Geçmişteki bir olayı canlandır-
mışlar. 

Geçmişteki görüntüyü suikast 
olarak haberlere vermişler. Hür-
riyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. 
Fani dünyanın isyankar şoförü-

yüm” dedi.
10 yaşındaki çocuğun merkez 

Selçuklu ilçesinde TIR kullanırken 
çekildiği ileri sürülen görüntüle-
rin sosyal medyaya paylaşılması 
üzerine Konya İl Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri çalışma başlattı. 

Trafik Denetleme Şube Mü-
dürlüğü ekipleri kısa süre içerisin-
de aracı ve sürücünü tespit etti. 

Yapılan çalışmalar sonra-
sında TIR’ın Konya’dan Gölbaşı 
yönüne gittiğinin belirlenmesi 
üzerine Gölbaşı İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü yetkilileri ile irtibata ge-
çildi. Hüseyin Akbayır uygulama 
noktasında yakalanarak gözaltına 

alındı. Akbayır hakkında idari para 

cezası uygulanıp, adli soruşturma 
başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ar-
dından çekildiği öğrenilen bir vi-
deoyu sosyal medya hesabından 
paylaşan Akbayır, 

“Bir şey yapmadım. Geçmişte-
ki bir olayı canlandırmışlar. Geç-
mişteki görüntüyü suikast olarak 
haberlere vermişler. 

Hürriyetimi kısıtlamaya çalı-
şıyorlar. Fani dünyanın isyankar 
şoförüyüm” dedi. 

Akbayır, sosyal medyadaki gö-
rüntülerin 1,5 yıl önce çekildiğini 
ileri sürdü. n DHA

Tarihi eser satmak isteyen 
bir kişi gözaltına alındı

İzinsiz silah üretimiyle
ilgili 3 kişi tutuklandı

Karaman’da işçi servisi 
devrildi: 9 kişi yaralandı

Konya’da 19 düzensiz 
göçmen yakalandı

Kerpiç evde çıkan yangında 
köpekle kuşlar telef oldu

Sarayönü ilçesinde tarihi eser 
satmak isteyen bir kişi yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, jandarma 
ekipleri A.G. (45) isimli şahsın 
tarihi eser satmak için müşteri 
aradığı bilgisine ulaştı. Harekete 
geçen ekipleri, A.G.’nin arabasın-

da ve üstünde yaptığı aramada 18 
adet sikke ve 2 metal heykel ele 
geçirdi. 

Gözaltına alınan şüphelinin 
jandarmadaki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edileceği kay-
dedildi. n İHA

Konya’da jandarma ekiplerince 
yapılan yol kontrolü ve arama faali-
yeti sırasında bir kargo aracında ele 
geçirilen, izinsiz olarak üretilmiş ve 
yasal olmayan yollarla satışı yapılan 
çok sayıda silah ve silah malzemesi 
ile ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 
kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Jandarma Komutanlığı ekiplerince 
Beyşehir-Konya karayolu üzerinde 
bir kargo şirketine ait araçta yapı-
lan kontrolde, Y.G., M.G., O.Y. ve 
M.S. isimli dört şahsa ait olduğu 

tespit edilen, izinsiz olarak üretimi 
yapılmış ve yasal olmayan yollarla 
satışı yapılarak diğer illere gönde-
rilen 500 adet kuru sıkı namlusun-
dan çevrilme tabanca namlusu, 
500 adet tabanca komple gövdesi 
ve tetik tertibatı, 500 adet tabanca 
şarjörü, 10 pompalı av tüfeği ele 
geçirildi. Ele geçirilen malzemelere 
el koyulurken, dört şüpheliden M.S. 
ifadesi alınarak serbest bırakıldı. 

Y.G., M.G. ve O.Y. ise çıkarıldık-
ları mahkeme tarafından tutuklan-
dı. n İHA

Karaman’da bir bisküvi fab-
rikasına ait işçi servisinin yoğun 
kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 
kontrolden çıkarak devrilmesi so-
nucu 9 kişi yaralandı. Kaza, sabah 
saat 07.45 sıralarında Ayrancı il-
çesi Ağızboğaz mevkisinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Karaman’daki bir bisküvi fabrika-
sının işçilerini taşıyan ve sürücüsü 

henüz öğrenilemeyen 07 UU 545 
plakalı minibüs, yoğun kar yağışı 
ve buzlanma nedeniyle kontrolden 
çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile 
birlikte 9 işçi yaralandı. Yaralılar 
ambulanslarla kaldırıldıkları Ay-
rancı Sağlık Ocağında tedavi altına 
alınırken, sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. n İHA

Kulu ilçesinde yasa dışı yollar-
la yurda giren Afganistan uyruk-
lu 8’i çocuk 19 düzensiz göçmen 
yakalandı. Alınan bilgiye göre, bir 
ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri Konya’dan An-
kara’ya gittikleri öğrenilen 2 taksi-
yi, Ankara Caddesi’nde durdurdu. 
Yapılan kontrollerde Afganistan 

uyruklu 8’i çocuk 19 kişi yakalan-
dı. Araç sürücüleri ve yakalananlar 
emniyete götürülürken, göçmen-
lere 47 bin 850, sürücülere ise 34 
bin 384 lira para cezası verildi. Ya-
pılan işlemlerin ardından düzensiz 
göçmenler, polis ekiplerince Konya 
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim 
edildi. n AA

Karaman’da iki katlı kerpiç evde 
çıkan yangında bir köpek ile mu-
habbet kuşları telef oldu. 

Yangın, akşam saat 20.45 sı-
ralarında Abbas Mahallesi 350. 
Sokak’ta bulunan iki katlı kerpiç 
evde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Ramazan Ö’ye ait oldu-
ğu öğrenilen iki katlı kerpiç evden 
dumanların yükseldiğini gören 
çevredeki vatandaşlar durumu he-
men 112 Çağrı Merkezine bildirdi. 
Bunun üzerine olay yerine itfaiye 
ve polis ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine gelen itfaiye yangına müda-

hale ederken, polis ekipleri de çevre 
güvenliği aldı. İtfaiyenin yaklaşık 
2 saatlik çalışması sonucu yangın 
tamamen kontrol altına alınarak 
söndürüldü. Yangın sonrası evdeki 
eşyalar tamamen kullanılamaz hale 
gelirken, evde bulunan kaniş cinsi 
bir köpekle kafeslerdeki muhab-
bet kuşları kurtarılamayarak telef 
oldu. İtfaiye, yangının elektrik kon-
tağından dolayı çıkmış olabileceği 
ihtimali üzerinde duruyor. Yangın 
sırasında ev sakinlerinin ise akraba-
larında misafirlikte oldukları öğre-
nildi. n İHA

10 numara yağ üretimi
sırasında basıldılar!

Aksaray’da akaryakıt kaçakçıla-
rının 10 numara yağ üretmek için 
kurduğu fabrika görenleri hayrete 
düşürdü. Adeta rafineri gibi kuru-
lan fabrikada 10 numara yağ üreten 
akaryakıt kaçakçıları, üretilen 10 
numara yağları şehrin merkezinde 
satışa sundu. Polisin dron ile gerçek-
leştirdiği operasyonda yakalanan 9 
zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine 
gönderilirken, 2 firari şahsın yakala-
ma çalışması sürüyor.

Operasyon 7 ayrı adrese eş za-
manlı yapılan baskınlarla gerçek-
leştirildi. Edinilen bilgiye göre, son 
zamanlarda araçlarda motorin ola-
rak 10 numara veya benzeri yağ 
maddelerinin kullanılması sebebiyle 
artan otobüs ve benzeri araç yan-
gınlarının önlenmesi kapsamında 
saha çalışması başlatan Aksaray 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele (KOM) 
Şubesi ekipleri kaçak üretimin pe-
şine düştü. İlk olarak şehrin merke-
zinde bulunan oto sanayi sitesinde 
bir dükkanda 10 numara yağın sa-
tışa sunulduğunu tespit eden KOM 
Şubesi ekipleri iş yerini takibe aldı. 
Takip esnasında organize sanayi 
bölgesinde bir iş yerine daha ulaşan 
polis bu iş yerini de takibe aldı. 2 ay 

boyunca yapılan teknik ve fiziksel ta-
kip sonucu çok sayıda delil ve bulgu-
ya ulaşan polis Aksaray Cumhuriyet 
Başsavcılığı koordinesinde operas-
yon için düğmeye bastı. 2 iş yeri ve 
5 ikamet olmak üzere 7 ayrı adrese 
eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
Dron ile organize sanayi bölgesin-
de kaçak üretim yapan iş yerine 

gerçekleştirilen baskında akaryakıt 
kaçakçılarının adeta rafineri gibi kul-
landığı fabrika polisi şaşırttı. İş yerin-
de 70 ton madeni yağ ve bu yağları 
kamyonların yakıt depolarına boşal-
tılmasını sağlayan 4 adet pompa ve 
ekipmanı ele geçirildi.

Olayla ilgili G.K.(37), S.D.(37), 
H.S.(32), E.B.(24) Y.K.(55), T.S.(62), 

K.I.(32), C.G.(42) ve T.E.A. (39) isim-
li 9 kişi yakalanarak gözaltına alınır-
ken, 2 firari şahsın yakalanması için 
çalışmalar sürüyor. Sorgularının ar-
dından adli makamlara sevk edilen 
9 kişiden G.K. ile S.D. tutuklanarak 
cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
n İHA

Rafineri gibi bir fabrika kuran ve burada üretimi ve kullanımı yasak olan 10 numara yağ üretip 
farklı şehirlere satışını yapan kaçakçılar, polisin dronlu operasyonuyla yakayı eleverdi
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Görme engelli öğretmen
öğrencilerini eğitiyor

Azmi ve ailesinin desteğiyle zorlukları aşan doğuştan görme engelli Türkçe öğretmeni Sümeyye Dilek Solmaz, 
öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Karşısına çıkan zorlukları ise öğrencileriyle aşıyor

Karapınar’da robotik kodlama ve yazılım atölyesi açıldı

Karapınar Belediyesinin kat-
kıları ile Gazi Mustafa Kemal Or-
taokulunda “robotik kodlama ve 
yazılım atölyesi” açıldı. Karapınar 
Belediyesi ile Karapınar İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından or-
taklaşa açılışı gerçekleştirilen atöl-
yede, öğrencilere robotik kodlama 

ve yazılımlar üzerine eğitim veri-
lecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbra-
him Önal, törende, çağımızda ro-
botik yazılım ve kodlamanın vazge-
çilmez olduğunu kaydetti.

Önal, çocukların burada kod-
lama ve yazılım eğitimleri alıp, 

kendilerini yetiştirerek, ülkeye 
faydalı insan olacağını belirterek, 
“Biz öğrencilerimizle beraber daha 
güzel projeler yaparak ülkemize 
faydalı projeler yapmayı hedefliyo-
ruz. Desteklerinden dolayı Kayma-
kamımız Onur Kökçü ile Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka’ya teşekkür 

ederim.” dedi.
İlçe Kaymakamı Onur Kökçü 

de “Özel yeteneği olan öğrencileri 
tespit edebilirsek çok güzel olacak-
tır. Biz öğrencilerimize 21. yüzyılın 
temel becerilerini kazanmaları için 
tüm alt yapı hizmetlerini oluştur-
ma gayreti içerisindeyiz. Bu adım 

bundan sonra gelecek olan büyük 
adımların başlangıcı olarak görül-
melidir. 

Atölyemiz öğrencilerimize ha-
yırlı olsun. Emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından açılış 
gerçekleşti. Protokol üyeleri öğ-

rencilerin öğretmenleriyle birlikte 
yaptıkları birbirinden farklı robotlar 
incelendi. Programa Kaymakam 
Onur Kökçü, Garnizon Komutanı 
Albay Bülent Uysal, Belediye Baş-
kanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İbrahim Önal, öğretmen 
ve öğrenciler katıldı. n AA

Beyşehir ilçesinde yaşayan 
mültecilere, yangından korunma-
ya yönelik soba kurulumu ve soba 
kullanımı eğitimi verildi. Beyşe-
hir Kubadabad Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Kapalı Salonu’nda, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü-
ne bağlı Meram Sosyal Hizmetler 
Merkezi’nin “Korucuyu ve önleyici 

sosyal hizmet merkezlerinin des-
teklenmesi projesi” ekibi ile Avru-
pa Birliği tarafından finanse edilen 
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Daya-
nışma Derneği (SGDD) Konya Çok 
Yönlü Destek Merkezi tarafından 
yangın ve yangından korunma eği-
timi düzenlendi.

Türk vatandaşlar ile öğrenim 
çağındaki çocukların da katıldığı 

eğitimde, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi İtfaiye Müdahale Şube Mü-
dürü Mehmet Yıldırım tarafından, 
soba kurulumunun yanısıra soba 
kullanımı, acil durum mekaniz-
maları ve müdahale yöntemleri ile 
yangın ve yangından korunma yön-
temleri anlatıldı.

SGDD Konya Çok Yönlü Des-
tek Merkezi Çalışanı Nagihan Şen-

yıl, Beyşehir ilçesinde soba kulla-
nımının yoğun olması nedeniyle 
bu eğitimin verildiğini belirterek, 
“Eğitimde ayrıca evde meydana 
gelen küçük kazalara ve korunma 
yöntemlerine ilişkin olarak da bil-
gilendirme yapıldı.” dedi. Eğitimin 
sonunda, katılımcılara soba kovası 
ve ızgarası hediye edildi.
n AA

Sokak hayvanları 
için yiyecek bırakıldı

Kanalizasyon kuyusuna 
düşen kedi kurtarıldı

Kulu’da akıl ve zeka 
oyunları finali yapıldı

Beyşehir Belediyesi ekiple-
ri, Beyşehir ilçesinde soğuk hava 
şartları dolayısıyla yiyecek bul-
makta zorlanan sokak hayvanları 
için kent genelinde hayvanların 
beslenme alanlarına yiyecek bırak-
tı. Beyşehir Belediyesi Kültür İşler 
Müdürlüğü’nün organizasyonuy-

la Zabıta Müdürlüğü ve Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent 
merkezinde farklı noktalara bırak-
tı. Bazı hayvanseverlerde belediye 
görevlilerine hayvanlar için yiye-
cek vererek çalışmalarına destek 
oldu.
n AA

Beyşehir Belediyesi ekiple-
ri, Beyşehir ilçesinde soğuk hava 
şartları dolayısıyla yiyecek bul-
makta zorlanan sokak hayvanları 
için kent genelinde hayvanların 
beslenme alanlarına yiyecek bırak-
tı. Beyşehir Belediyesi Kültür İşler 
Müdürlüğü’nün organizasyonuy-

la Zabıta Müdürlüğü ve Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent 
merkezinde farklı noktalara bırak-
tı. Bazı hayvanseverlerde belediye 
görevlilerine hayvanlar için yiye-
cek vererek çalışmalarına destek 
oldu.
n AA

Kulu ilçesinde okullar arası 
zeka oyunları final yarışması dü-
zenlendi. Kulu Merkez İlkokulu 
Konferans Salonu’nda, 250 öğ-
rencinin katıldığı Q-Bitz, Pentago, 
Mangala kategorilerindeki yarış-
maların finali yapıldı. Yarışma-
larda dereceye giren öğrencilere 
madalyaları, Kulu İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Mehmet Çağlayan tara-
fından verildi. Yarışmaya katılan 
ve başarılı olan öğrencileri tebrik 
eden Çağlayan, “Ödül alan öğren-
cilerimiz, mart ayında Konya’da 
yapılacak yarışmada Kulu’yu tem-
sil edecek. Hepsine başarılar diliyo-
rum.” dedi.
n AA

Konya’da doğuştan görme en-
gelli Türkçe öğretmeni Sümeyye 
Dilek Solmaz, öğrencilerini geleceğe 
hazırlıyor. Hadim ilçesindeki Aşağı 
Hadim Ahmet Yavuz Ortaokulu’nda 
Türkçe öğretmenliği yapan Solmaz, 
ilkokuldan üniversite hayatına kadar 
karşısına çıkan zorlukları azmi ve ai-
lesinin desteğiyle aşarak bugünlere 
geldiğini söyledi.

Solmaz, gözlerinin görmedi-
ğinin, bir yaşına geldiğinde fark 
edildiğini anlattı. Tedavi için birçok 
doktora götürülmesine karşın sonuç 
alınamadığını belirten Solmaz, özel-
likle anne ve babasının her konuda 
kendisine büyük destek olduğunu 
vurguladı.

Geçmişte imkanların kısıtlı ol-
duğunu belirten Solmaz, şöyle ko-
nuştu: “Braille alfabesine çevrilmiş 
kitap sayısı çok azdı. İlkokul, lise ve 
üniversitede annem ders kitaplarını 
okuyarak, teyp kasetlerine kayde-
derdi. Ben de bu kasetleri dinleyerek 
derslerime çalışırdım. Bugünlere 
gelmek kolay olmadı. Eğitim ha-
yatımda ailemin yetişemediği du-
rumlarda, bazen okul arkadaşlarım 
bazen öğretmenlerim destek oldu. 

Çevremdeki insanlar hep bana yar-
dımcı oldu, ellerinden geleni yap-
tı. Bu yaşıma kadar görme engelli 
olmamla ilgili hiçbir olumsuzlukla 
karşılaşmadım.”

Yaklaşık iki yılı Konya’nın Taş-
kent ilçesinde olmak üzere toplam 
10 yıldır bu meslekte görev yaptı-
ğını dile getiren Solmaz, tüm bilgi 
birikimini öğrenicilerine aktarmaya 
çalıştığını aktardı.

‘ÖĞRENCİLERİMLE 
DİYALOĞUMUZ ÇOK İYİ’

Solmaz, öğrencileriyle gönül 
bağıyla iletişim kurmaya çalıştığını 

belirterek, “Mesleğimin ilk yıllarında 
biraz sıkıntı çektim, ancak zamanla 
geliştirdiğim yöntemlerle bu engel-
leri aştım. Derslerimi akıllı tahta ya 
da bilgisayar üzerinden yapıyorum. 
Öğrencilerimle diyaloğumuz çok iyi. 
Ben onları seviyorum, onlar da beni 
sever. Sınıfta katip öğrenci seçiyo-
rum. Bir evrak ya da tahtaya yazıl-
ması gereken bir durum olursa, ka-
tip öğrencim benim adıma yazıyor. 
Dolayısıyla, engelli olmam nedeniy-
le karşıma çıkan zorlukları da öğren-
cilerimle aşıyorum.” diye konuştu.

Okumayı ve şiir yazmayı çok 

sevdiğine dikkati çeken Solmaz, bu 
yaşına kadar yazdığı farklı konular-
daki şiirlerinden oluşan bir kitap 
çıkardığını ayrıca ilahiyat alanında 
ikinci üniversiteyi okuduğunu, me-
zun olmasına 1 yıl kaldığını da dile 
getirdi.

‘ÖĞRENCİLERİMİN YOLUNU 
AYDINLATMANIN MUTLULUĞUNU 

YAŞIYORUM’
Solmaz, “Şimdi 10 yıldır görev 

yaptığım bu meslekte, azmimle ve 
yaşama sevincimle örnek olmaya 
çalıştığım öğrencilerimin yolunu 
aydınlatmanın mutluluğunu yaşıyo-
rum.” diye konuştu.

Görme engellilerin hayatını ko-
laylaştıracak teknolojik imkanların 
geçmişe göre çok daha fazla oldu-
ğunu vurgulayan Solmaz, henüz 
eğitim hayatının başındaki görme 
engellilerin, bu imkanları kullanarak 
başarıya kolayca ulaşabileceklerini 
söyledi.

Sümeyye Dilek Solmaz’ın ders-
lerine girdiği öğrenciler ise öğret-
menlerini çok sevdiklerini, onun 
azim ve gayret dolu hayat hikayesin-
den büyük ders aldıklarını ifade etti.
n AA

Mültecilere soba kurulumu ve kullanma eğitimi
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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
İŞ ARIYORUM

 Bahçıvanlık ve 
Tekstil tecrübem vardır

Meram Bölgesi tercihimdir
Maaş konusunda 

makul ücret yeterlidir
Bay - Yaş 29

GSM : 0553 678 91 69

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler
0531 710 88 76

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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• Toplam 10 kişi alınacaktır

Toroslarda Siyah Benekli 
Vaşak görüntülendi

Jandarma öğrencilere 
mesleklerini tanıttı

Seydişehir ilçesinde nesli teh-
like altında olan Siyah Benekli Va-
şak görüntülendi. Doğa fotoğrafları 
çekmek için Susuz Mahallesi’ne gi-
den amatör doğa fotoğrafçısı Me-
sut Bükücü tilki diye çektiği fotoğ-
rafı dikkatlice inceleyince bunun 
bir vaşak olduğunu gördü.

Konuya ilişkin Mesut Bücürü, 
“Zaman zaman fotoğraf çekmek 
için doğaya çıkıyorum şimdiye ka-
dar yaban keçisi, yaban domuzu, 
tilki gibi farklı türde hayvanların 

fotoğrafını çekmeyi başardım. Sey-
dişehir Susuz Mahallesi bölgesinde 
bir hayvanın tepeye doğru çıktığını 
gördüm. Tilki diye fotoğrafını çek-
tim. Eve gelip daha fotoğrafa dik-
katlice  baktığımda bunun benekli 
bir vaşak olduğunu görünce çok 
şaşırdım. Çünkü daha önce sadece 
belgesellerde izliyordum.” dedi. 

Beyşehir Milli Parklar Şefi 
Mehmet Şenel de fotoğrafta görü-
len hayvanın Siyah Benekli Vaşak 
olduğunu doğruladı. n AA

Kulu ilçesinde ilkokul öğrenci-
lerine İlçe Jandarma Komutanlı-
ğı’nda görev yapan askerler Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ni anlattı. İlçe 
Jandarma Komutanlığı’nda gö-
rev yapan ekipler Merkez ilkokulu 
öğrencilerini ziyaret ederek Türk 

Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgi 
verdi. Sinevizyon eşliğinde yapılan 
sunumlarda mesleğin gerektirdi-
ği nitelikler, zorluklar ve görevleri 
anlatıldı. Programda öğrencilerin 
sorularına da ayrıca cevap verildi. 
n AA

Genç yaşta başladığı aşçılık mesleğinde, tavsiye üzerine Mevlana’nın sevdiği yemekleri araştırmaya başlayınca 
Mevlevi mutfağını keşfeden Ulaş Tekerkaya, 45 tarifle hem Mevlevi hem de Selçuklu mutfağını yaşatmak istiyor

Mevlevi mutfağını yaşatıyor

Konya’da, Mevlevilik gelene-
ğinde sofrayı kuran ve kaldıran 
anlamına gelen “Somatçı” lakabıy-
la anılan 43 yaşındaki Tekerkaya, 
genç yaşta bir otelde komi olarak 
çalışmaya başladı. Mutfaktaki ye-
teneği kısa zamanda fark edilen ve 
yemek yapmaya başlayan Teker-
kaya, askere gittiğinde de protokol 
aşçısı olarak görevlendirildi. Vatani 
görevini, aşçılık yeteneği sayesinde 
“üstün başarı” ödülüyle tamamla-
yan Tekerkaya, 1999 yılında Türk 
Hava Kuvvetlerinde aşçı olarak işe 
alındı. “Somatçı” Tekerkaya’nın ha-
yatı, burada 10 yıl çalıştıktan sonra 
bir komutanın “Mevlana Hazretleri 
ne yerdi? Neyi severdi?” sorularıyla 
yeni bir anlam kazandı.

Tekerkaya, o günden sonra tüm 
gayretiyle Mevlevi mutfağını araştır-
maya karar verdiğini anlattı. Mevle-
vi mutfağında, ince geleneklerinde 
ve şükür adabında kendini buldu-
ğunu vurgulayan Tekerkaya, şunları 
söyledi: 

“İki yıl canla başla bu kültürü 
araştırdıktan sonra, 2011 yılın-
da görevimden istifa edip Mevlevi 
mutfağına yöneldim. Araştırma 
aşamamda Türkiye genelindeki bü-
tün Mevlevihaneleri ziyaret ettim. 
Mevlana’nın Mesnevi’sini ve diğer 
eserlerini inceledim, konuyla ilgili 
beyitleri çıkardım. Tabii oralarda bi-
rebir tarif verilmiyor ama Mevlana 
Hazretleri mesela bir yazısında şöy-
le söylüyor, ‘Hay ateşbaz hay, biraz 
badem, biraz un. Yap ahaliye bir ba-
dem helvası’. Böyle beyitlerde tam 

miktarlar verilmese de içerikler veri-
liyor. Bunları araştırdım, bilenlerden 
destek aldım. Askeriyedeyken dene-
yerek, yemek yaptığım 130 kişilik 
devlet erkanının görüşlerini alarak 
kendi tariflerimi çıkardım.”

Uzun emekleri sonucunda ta-
mamı Mevlevi mutfağında yapılan, 
bazıları Selçuklu mutfağına dayanan 
45 yemek tarifi çıkardığını bildiren 
Tekerkaya, daha sonra bu yemekleri 
9 yıl önce Mevlana Müzesi’nin yanı 
başında açtığı restoranda yerli ve ya-
bancı turistlere sunmaya başladığını 
ifade etti.

Yemeklerin her birinin özel ol-
duğunu ve çok beğenildiğini belir-
ten Tekerkaya, misafirlerine yemek-
lerle birlikte Mevlevi geleneğini de 
anlatmayı amaçladığını dile getirdi. 
Yazdığı ve İngilizceye de çevrilen 
yemek kitabıyla Mevlevi mutfağını, 
geleneklerini ve adabını en doğ-
ru şekilde anlatmayı amaçladığını 

kaydeden Tekerkaya, “Şöyle bir 
kaygımız var, bu kültür tamamen 
kayıt altına girsin, yok olmasın. Ye-
mek kitabını bu amaçla çıkardım. 
Kitapta da menümüzdeki yemekleri 
anlattım. Bütün dünya üzerinde bu 
kültürü araştırmak isteyen insanlar 
ulaşabilsin diye kitap iki dilde yayım-
landı. Ayrıca bütün Mevlevihanelere 
de gönderdik.” dedi.
BAHARAT YOK, KURUYEMİŞLER VE 

KURU MEYVELER VAR
Mevlevi mutfağına ilişkin bilgiler 

de veren Tekerkaya, sözlerine şöyle 
devam etti: “Mevlevi geleneğinde 
yemek yapmanın, sofra kurmanın 
ve yemenin bazı kuralları var. Bun-
ları her gelen misafirimize aktarıyo-
ruz. Mevlevi mutfağını, kültürünü 
gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. 
Yemeklerimizin hiçbirinde domates, 
salatalık, salça, sıvı yağ gibi ürün-
ler kullanmıyoruz. Bütün bunlar o 
dönemlerde keşfedilmediği için, o 

dönem keşfedilmiş ürünlerle ye-
meklerimizi yapıyoruz. Kuruyemiş-
lerle, badem, fındık, fıstık veya kuru 
meyvelerle tatlandırıyoruz yemek-
lerimizi. Örneğin incirli etimiz var 
veya farklı bitki kökleriyle yaptığımız 
soslar var. Bütün yemeklerimizin 
özelliği, karında şişlik, mide yanması 
gibi sağlık problemleri ortaya çıkar-
mamaları.”

‘ATEŞBAZ-I VELİ’Yİ 
ANLATMAK İSTİYORUM’

Tekerkaya, deneyenlerin Mev-
levi tariflerini çok beğendiğini dile 
getirerek, şunları kaydetti: “Özel-
likle Şeb-i Arus haftasında, Mistik 
Müzik Festivali zamanlarında Kon-
ya’yı ziyaret edenler restoranımıza 
gelir. O tarihlerde hep dolu oluruz. 
Turistler, Mevlevi mutfağını seviyor 
diyebiliriz. Ben Mevlevi ve Selçuklu 
mutfağını en iyi şekilde temsil et-
mek için elimden geleni yapıyorum. 
‘Bunu sadece ben yaparım veya ben 
yapmalıyım.’ demiyorum. Yeni nes-
le, bu iş için yetişen öğrencilere ve 
meslektaşlarıma da ‘Lütfen taklitten 
kaçının, aslı astarı olan şeyleri ya-
pın.’ diyorum. Yemeklerimizi aslına 
uygun yapsınlar, kültürümüzü yan-
lış tanıtmayalım. Dünya üzerinde 
adına türbe yapılmış tek aşçı olan 
Ateşbaz-ı Veli Hazretleri’ni dünya-
ya duyuramıyoruz, buna çok üzü-
lüyorum. Onu anlatmak, duyurmak 
istiyorum. İnsanların Ateşbaz-ı Ve-
li’yi, Konya’yı, Mevleviliği, Selçuklu 
mutfağını araştırması ve öğrenmesi 
gerektiğini düşünüyorum.”
n AA

Eğitim yöneticileri seminerle eğitildi

Konyalı esnaflara TSE belgesi verildi

Ereğli ilçesinde, eğitimcilere yö-
nelik “21. Yüzyılda Eğitim Yönetici-
si Olmak” konulu seminer gerçek-
leştirildi. 

Şehit Emre Dut Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi konferans salo-
nunda düzenlenen seminerin ön-
cesinde konuşan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İradet Genç, 

“Günümüzde yaşanan sosyal, 
ekonomik ve teknolojik gelişmeler 
oldukça hızlı bir şekilde artmakta-

dır. 
Bu değişim ve gelişime, gerek 

kurumlar olarak gerekse idareci-
ler olarak en yüksek seviyede ayak 
uydurmanın önemli olduğunu dü-
şünüyorum. Bu uyumu da eğitimle 
başaracağımıza inanıyorum.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 
Daire Başkanı Dr. Niyazi Kaya ise 
seminerde yaptığı konuşmada, ço-
cukların güçlü yönlerine değer ve-

rilmesinin, zayıf yönlerinin ise üze-
rinde çalışılarak güçlendirilmesinin 
benlik algısı oluşturmaktaki önemi-
ne dikkati çekti. 

Çocuklarda kariyer yönlendir-
mesi yaparken, öğrencilerin gerçek 
potansiyellerini keşfedip mutlu ola-
cakları ve sevecekleri işlere yönlen-
dirilmesi gerektiğini belirten Kaya, 
bir ülkedeki eğitimin yönetici ve 
öğretmenlerin kalitesine bağlı oldu-
ğunu vurguladı. n AA

Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE), Konya’da tüketiciye sunulan 
hizmetler konusunda esnaflara hiz-
met belgesi verdi. Kaliteli üretim ya-
pılması ve hizmet sunulması için ça-
lışmalarını sürdüren TSE tarafından 
hizmet belgelendirmesi yapıldı. Bu 
kapsamda, tüketiciye sunulan hiz-
metlerin ilgili kriterlere uygun oldu-
ğunu gösteren belgeleri, Konya’daki 
esnaflara verildi.

TSE Konya Bölge Koordinatörü 
Mehmet Yıldırım, belgesini alan bir 
firma için şunları söyledi: “Yeni hiz-
met yeri adresinde yapılan inceleme 
neticesinde, firma TSE-HYB belgesi-
ni almaya hak kazanmıştır. Firma TS 
9261 standardı kapsamında Kon-
ya’da ilk ve tek, ülkemizde 3 belgeli 
kuruluştan biridir. Başarılarının de-
vamını diliyorum.” n AA
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Kız kardeşler cinayeti sanığının akıl sağlığı raporla tespit edilecek
Konya’da komşuları öğretmen 

Şeyma ile kız kardeşi Tuğba Sarı’yı 
öldürdüğü, anneleri Hacer Sarı’yı 
da yaraladığı gerekçesiyle yargıla-
nan sanık, akıl sağlığı raporu için 
Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülen duruşmaya, tutuklu sanık 
Muzaffer Canpolat cezaevinden 
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi 
(SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki 
yakınları ve taraf avukatları ise sa-
londa hazır bulundu.

Sanık Canpolat’ın avukatı, mü-
vekkilinin akıl sağlığının yerinde 
olup olmadığına dair rapor aldı-
rılmasını talep etti. Sarı ailesinin 
avukatı Ferit Atalay ise sanığın su-
çunun sabit olduğunu belirterek, 
en ağır şekilde cezalandırılmasını 
istedi.

Adli tıptan alınacak rapora ihti-
yaç olmadığını dile getiren Atalay, 
“Sanığın duruşmadaki tavırları, ifa-
deleri, suçu işleyiş şekli göz önüne 
alındığında cezai ehliyetini sorgula-
maya gerek olmadığı görülecektir.” 
ifadesini kullandı.

Duruşma savcısı, sanığın akıl 
sağlının tespiti için İstanbul Adli 
Tıp Kurumuna sevk edilmesi ve 
tutukluluk halinin devamı yönünde 
görüşünü sundu. Mahkeme heyeti, 
sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu-
na sevkine ve tutukluluğunun de-
vamına karar vererek, duruşmayı 
erteledi. Avukat Atalay, duruşma 
sonrasında, avukatlar ve sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileriyle 
adliye binası önünde basın açıkla-
ması yaptı. Türkiye’deki kadın ci-
nayetlerinin önüne geçebilmek için 

bu davada verilecek kararın emsal 
olacağını kaydeden Atalay, “Sanı-
ğın en ağır şekilde cezalandırılma-
sını istiyoruz. Tüm gayretimiz bu-
nun gibi acımasızca işlenmiş kadın 
cinayetlerinin önüne geçebilmek.” 
diye konuştu.

Selçuklu ilçesi Binkonutlar Ma-
hallesi Revan Caddesi’ndeki evinde 
yalnız yaşayan Muzaffer Canpolat, 
komşuları Hacer Sarı (51) ile kızları 
Şeyma ve Tuğba Sarı’yı evlerinde 
tabancayla vurmuştu. Öğretmen 
olduğu öğrenilen Şeyma Sarı olay 
yerinde hayatını kaybetmiş, hasta-
neye kaldırılan yaralılardan Tuğba 
Sarı da kurtarılamamıştı.

Olayın ardından polise teslim 
olan Canpolat, çıkarıldığı hakimlik-
çe tutuklanmıştı.
n AA

Kulu’dan İdlib’e 
kardeşlik köprüsü                                                                                                  

‘Akşehir’i Seviyorum Şehrimi 
Tanıyorum’ projesi başladı

Konya İnsan Hak ve Hürriyet-
leri (İHH) İnsani Yardım Derneği 
Kulu Temsilciliği, İdlib’deki bom-
bardımandan kaçan ihtiyaç sahi-
bi aileler için çeşitli insani yardım 
malzemelerinden oluşun insani 
yardım TIR’ını bölgeye gönderdi. 
Konya İHH, ‘İdlib’e 100 TIR kam-
panyası‘ kapsamında daha önce 
35 Tır İnsani Yardım malzemesi 
göndermişti. Kampanyanın deva-
mı olarak Kulu Temsilciliğinin ön-
cülüğünde Kulu’lu hayırseverlerin 

de destekleriyle Un yüklü İnsani 
Yardım TIR’ı İdlib’li ihtiyaç sahibi 
ailelere gönderildi. Yardım TIR’ı 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulu-
nan İHH İnsani Yardım Vakfına 
ait Lojistik Merkezine doğru yola 
çıktı. Kulu Temsilciği tarafından 
2. yardım tırı için çalışmaların sü-
ratle devam edileceği dile getirildi. 
TIR’daki insani yardım malzeme-
leri İdlibli ihtiyaç sahiplerine İHH 
ekiplerince dağıtılacak.
n HABER MERKEZİ

Akşehir Kaymakamlığı, Akşe-
hir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün paydaş olduğu 
‘Akşehir’i Seviyorum Şehrimi 
Tanıyorum Projesi’ başlıyor. Ak-
şehir’de yaşayan öğrencilerin Ak-
şehir’in türkülerini, halk oyunla-
rını ve kültürünü daha yakından 
tanıması amaçlanan proje, Akşe-
hir’deki tüm ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerini kapsayacak. Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın 
isteği üzerine İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü proje ekibi tarafından 
geliştirilen ve hazırlanan proje, 
Başkan Akkaya’ya sunuldu. Top-
lantıda hazırlanan proje ve yıl bo-
yunca yapılacaklar hakkında İlçe 
Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros 
Topaloğlu ve proje ekibi tarafından 
Başkan Akkaya’ya bilgiler verildi. 
Toplantıda Akşehir Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim 
Öncel de hazır bulundu.

Akşehir’deki tüm öğrencilerin 
en az bir Nasreddin Hoca fıkrası, 
en az bir Akşehir türküsü ve en 
az bir Akşehir yöresi halk oyunu 
bilmesi amacıyla böyle bir proje 
hazırladıklarına değinen Başkan 
Akkaya, “Paydaşlarımız ile birlikte 
tüm çocuklarımıza halk oyunları-
mızı, türkülerimizi, kültürümüzü 
ve Nasreddin Hocamızın fıkraları-
nı öğreterek onları bu eşşiz şehir-
de yaşamış olmanın farkındalığını 
oluşturma çabası içerisindeyiz. 
Projemizi 2019-2020 eğitim öğre-
tim yılı ikinci döneminde başlatıp, 
gerekli görülen iyileştirmeler ve 
çalışmaları yaparak sonraki yıllar-
da da devam ettirme düşüncesin-
deyiz. Önümüzdeki günlerde pro-
jemizle ilgili bir lansman yapılacak 
olup, projedeki paydaşlarımıza ve 
proje ekibine şimdiden teşekkür 
ediyorum” dedi.
n İHA

İdlib’de Rejim güçleri tarafından yapılan bombardımandan kaçarak sınır kamplarına yerleşen sığınmacılar, Türkiye’den 
giden yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. Konya’daki minik öğrenciler de kardeşlerine yardımcı oluyor

Minik yüreklerden
İdlib’e önemli destek

Suriye’nin İdlib kentinde Rejim 
güçleri tarafından yapılan bombar-
dımanlar sonucu sınır bölgelerimize 
sığınan göçmenlerin sayısı 382 bini 
geçmiş durumda. İdlib, rejimin en 
yoğun hedef aldığı bölgelerin başın-
da geliyor.  Kasım 2019’un başından 
itibaren İdlib Gerginliği Azaltma 
Bölgesi’nde 100’ü çocuk, 313 sivil 
hayatını kaybederken, yerinden edi-
lenlerin sayısı 382 bini aştı.  Ayrıca, 
48 cami, 3 Sivil Savunma merkezi, 1 
ambulans ve 9 sağlık ekibi, 15 sağlık 
tesisi, 11 çadır kent, 8 su santrali, 51 
okul ve 14 pazar yeri hedef alındı. 

Savaşın başladığı ilk andan bu 
yana kardeşlerinin yaralarını sarmak 
için ülkemizde bulunan sivil toplum 
kuruluşlarının yanı sıra, birçok ku-
rum ve kuruluşta bu yardım çalış-
malarına destek vermekte.

15 TEMMUZ’LU 
MİNİKLER SESSİZ KALMADI

Meram 15 Temmuz Milli Birlik 
İlkokulu öğrencileri de “Kardeşim 
Üşümesin” kampanyası düzenleye-
rek topladıkları atkı, bere, eldiven, 
battaniye ve kışlık giyecekleri İdlib’e 
ulaştırmak üzere RİDA Uluslararası 
Yetim ve Muhtaçlara Yardım Der-
neği’ne teslim ettiler. Kampanya 
hakkında bilgi veren 15 Temmuz 
Milli Birlik İlkokulu Müdürü Fa-
tih Bayram; “Öğretmenlerimizin 
önderliğinde düzenlediğimiz ‘Kar-
deşim Üşümesin’ kampanyası ile 
öğrencilerimiz ve ailelerinin deste-
ğiyle atkı, bere, eldiven, battaniye 
ve kışlık elbiseleri daha önceki ema-
netlerimizi yerlerine ulaştıran RİDA 
Derneği’ne teslim ettik. Kendilerine 
teşekkür ediyorum” dedi.  

Yardımları kabul eden RİDA 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Se-
lim Doğdu, Suriye ve özelde İdlib 
bölgesi hakkında ayrıca yapılan 
yardımlar hakkında çocuklara bilgi 
verdi. 

Doğdu şu sözlere yer verdi: “İd-
lib’de kitlesel olarak bir yok etme 
politikası uygulanmaktadır. Yaşam 
alanları, eğitim kurumları, cami-
ler, pazar yerleri siviller hiç dikkate 
alınmaksınız bombalanmakta, bin-
lerce masum insan ve çocuklar bu 
bombalar altında öldürülmekte veya 
evlerini, yurtlarını terk etmeye zor-
lanmaktadır. İdlibli masum insanlar 
da en yakın ülke olan Türkiye’ye sı-
ğınmak için akın akın sınıra doğru 
gelmektedir. Kışın zorlu yaşam şart-
larında mücadele veren insanlar, 
ilkel çadırlarda çok zor bir şekilde 
yaşamlarını idame etmek zorun-
dalar. İnsani yaşam malzemesinin 
her türlüsüne muhtaçlar. Maalesef 
zorlu kış şartlarının bastırması böl-
gedeki durumu daha da zor bir hale 
getirmiştir. Geçtiğimiz günlerde 
soğuktan donarak ölen bir çocuğun 
haberi hepimizi derinden üzmüştür. 
İdlib’de ölen Müslüman kardeşimiz-
dir, insanlıktır.” 

RİDA Derneği olarak savaşın ilk 
başladığı zamandan bu yana Suriye 
yardımlarını aralıksız sürdürdükle-
rini belirten Doğdu, geçtiğimiz ay 
içinde İdlib’e Yardım tırlarını ulaştır-
dıklarını belirtti. Devam eden İdlib 
yardımları hakkında da bilgi veren 
Doğdu, “Gönderdiğimiz yardım tır-
larında temel ihtiyaç malzemeleri 

bulunmakta. Halkımızın desteğiyle 
soba, kömür, battaniye, gıda, giye-
cek ve kışlık malzemelerin dağıtım-
larını bölgede bulunan ekibimizle 
birlikte bizzat yaptık. Ama bu yar-
dımlar yetersiz. Birçok sivil toplum 
kuruluşu olarak yardımsever hal-
kımızın emanetlerini İdlib’e ulaş-
tırıyoruz. Dünyanın sessiz kaldığı, 
duyarsız olduğu bu duruma keşke 3 
maymunu oynayan dünya liderleri-
nin 15 Temmuz Milli Birlik ilkoku-
lundaki koca yürekli minik kardeş-
lerimiz kadar duyarlı olsaydı. Ben 
bu minik kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum. Bu yavrularımıza pay-
laşma ve yardımlaşma duygusunu 
aşılayan öğretmenlerine ve aileleri-
ne teşekkürlerimi sunuyorum. Allah 
sayılarını artırsın. İnşallah emanet-
lerini önümüzdeki günlerde devam 

eden İdlib yardım kampanyamız 
kapsamında yeni yardım tırlarımızla 
götürüp kardeşlerimize teslim ede-
ceğiz” dedi. 

MUTLULUĞU PAYLAŞIYORUZ, 
RAHAT UYUYAMAYIZ

Okul Rehberlik öğretmeni Tuba 
Erdoğan ise “Öğrencilerimize pay-
laşma ve kardeşlik duygularını aşıla-
mak maksadıyla daha önce Oyuncak 
Kardeşim ve Giyim projeleri yaptık. 
Yeni projelerle dünya üzerinde sı-
kıntı yaşayan çocuklara kardeş ol-
mak için kocaman yüreklerimizle 
ama minik yardımlarımızla mutlu-
luğu paylaşmak adına projelerimize 
devam ediyoruz. Düzenlediğimiz 
her yardım faaliyetinde bize destek 
veren öğrencilerimize ve ailelerimi-
ze teşekkür ediyorum” diye konuş-
tu.

3-E sınıf öğretmeni Lütfiye Men-
dilli de insan olmanın büyük bir er-
dem ve değer olduğuna vurgu yapa-
rak, “Bizler Müslümanız, ‘Komşusu 
açken tok yatan bizden değildir’ di-
yen bir Peygamberin ümmeti ola-
rak her gün haberlerden izlediğimiz 
bu duruma sessiz kalamayız, rahat 
uyuyamayız. Yardımlara destek sağ-
layanlara şükranlarımızı sunuyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Suriyeli Eyer 
Al-Muhammed yapılan yardımlar 
için çok mutlu olduğunu ve kardeş-
lerinin de mutlu olacağına emin ol-
duğunu söyledi. Eyer konuşmasında 
bombalar sustuğu zaman bir gün 
savaş biterse, Halep’e ülkesine dön-
mek istediğini, oraları çok özlediğini 
belirtti. 
n HABER MERKEZİ
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Şehirlerin gelecekteki problem ve 
ihtiyaçlarını öngörerek hayata değer 
katan çözümler üreten daha yaşana-
bilir ve sürdürülebilir yaşam alanlarını 
tesis etmek için ‘’akıllı şehirler’’ artık 
dünyada önemli bir yer edinmektedir. 
Dünyada küresel etkileşimin artmasıy-
la birlikte birbirine bağlı bir ekonomide 
rekabet etme gücünün oluşturulması 
adına ‘’akıllı şehirler’’ başlığı ortaya 
çıkmaktadır.  Teknolojik gelişmenin 
ve şehirlerin büyüme hızının karşısın-
da meydana gelen karmaşık ve yaka-
lanması güç, hızlı değişim yapısının 
getirdiği yeni olumlu ya da olumsuz 
sonuçları bütüncül ve sistematik olarak 
ele alma ihtiyacı hasıl olmaktadır.  Bu 
ihtiyaç doğrultusunda ise ‘’akıllı şehir’’ 
yaklaşımı çözüm olarak görülmektedir. 

Bu kapsamda Ulusal Akıllı Şehir-

ler Stratejisi ve Eylem Planı’na ilişkin 
bir genelge Cumhurbaşkanlığı tarafın-
dan yayınlandı. Bu genelde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 
hazırlanan ‘’2020-2023 Ulusal Şehir-
ler Stratejisi ve Eylem Planı’’nın öne-
mine değinildi. Diğer dünya ülkelerine 
kıyasla oldukça erken bir farkındalık 
ile uygulamaya konan bu çalışma 
Türkiye’nin hala yerel yönetimler 
noktasında gelecek vaat eden bir du-
rumda olduğunu göstermektedir. 

Bu bakış açısının ürünü olarak ise 
15-16 Ocak tarihlerinde ‘’Akıllı Şehir-
ler ve Belediler Kongre ve Sergisi’’ 
Ankara’da düzenlendi. Kongrede Kon-
ya ve Konya’nın geleceğe dönük vizyo-
nu kendisini ortaya koydu, demek doğ-
ru olacaktır. Akıllı şehir uygulamasına 
kimi alanlarda geçen Konya, bütüncül 

bir dönüşümü ortaya 
koymak için de belediye 
noktasında önemli ça-
lışmalar yürütmektedir. 
Trafikte bulunan ‘’EDS’’ 
ve ‘’akıllı ekranlar’’ 
ile trafik ile ilgili önemli 
bir çözüm geliştirirken 
‘’e-pati’’ uygulaması 
ile hayvan dostlarımıza 
yönelik çok kıymetli bir 
çalışma yürütmektedir. 

Öte yandan 28 Aralık 2019 tari-
hinde Konya Bilim Merkezi’nde ‘’Akıllı 
Şehirler Hackathonu’’ ile sürdürü-
lebilir ve geleceğe dönük bir bakışa 
sahip olunduğu gösterilmektedir. Akıllı 

Şehirler Hackathonu’na 
yalnızca Konya’dan değil, 
Türkiye’nin birçok yerin-
den katılımcının gelmesi 
de bu işin büyüklüğünü 
gösterir niteliktedir. 

Bu çerçevede Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank’ın ‘’Konya, 
akıllı şehircilik uygula-
malarında modeldir.’’  
sözünün ne kadar haklı 

olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bu kongrede Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
‘’şehir coin’’ açıklaması dünyada 
olmayan bir uygulamayı ifade etmek-

tedir. Değişen finans yapısının tek-
nolojik açıdan dönüşümü ile birlikte 
geleceğin parası tartışmaları ile gün-
demimize giren ‘’kripto para’’ ilk defa 

bir belediye açısından bu şekilde ele 
alınmıştır. Kripto paranın daha finans 
sektörü tarafından bile çözülemediği 
bir tablo da bir belediye başkanının 
‘’şehir coin’’den bahsetmesi yadsı-
namaz bir ufuğa sahip olunduğunun 
göstergesidir. 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, bu para ile sosyal yardımların 
yapılabileceği, belediye iştirakindeki 
şirketlerin alım satımlarını gerçekleşti-
rebilecekleri ve vergi tahsilatının yapıla-
bileceğini söyledi. 

Üstelik bu konunun daha çok tar-
tışılacak olduğu ortadadır. Yasal dü-
zenlemelerden teknik alt yapıya kadar 

bütün bir alanda Türkiye’nin bu konu-
da dünya ile birlikte çalışma ve tartışma 
yürüteceği gözükmektedir. 

Ancak bu noktada da Konya, Tür-
kiye’de birçok şehir ve üniversiteden 
önde hareket ediyor. 

Birçok ön çalışmanın yapıldığı 
‘’Blockchain’’ alanında kripto para ile il-
gili de akademik bir zeminin olduğunu 
söyleyebilirim. 

En son 21-22 Aralık 2019 tari-
hinde düzenlenen ‘’Blockchain Boo-
tCamp’’ programında bu alanda yine 
Türkiye’den birçok katılımcının konuk 
edildiğini bilmekteyim.

Akıllı şehirlerden, şehir coine 
kadar uzanan bu alanda Konya’nın 
öncülüğünün devam etmesi adına 
önemli çalışmaların yapılacağını da 
düşünmekteyim…

AKILLI ŞEHIRLER, ŞEHIR COIN VE KONYA

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU

Meram Ziraat Odası Başkanı  
  

Murat YAĞIZ’ın 

dedesi

İsa YAĞIZ’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

Türk Eğitim Sen Konya 2 Nolu 
Şube Üyesi ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni

  Kemal 
YENİYAYLA’nın 

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

GAZETESİ GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI

TIRKON Treyler Firma Sahibi Erol Yağız’ın Dedesi, Yahya Yağız’ın Büyük Dedesi ve Meram 
Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız dedesi İsa Yağız dualarla Üçler Mezarlığına defnedildi 

Türk Eğitim Sen Konya 2 Nolu Şube Üyesi, Sosyal Bilgiler öğretmeni Kemal Yeniyayla 60 
yaşında vefat etti. Merhum Kemal Yeniyayla dualarla Üçler Mezarlığına  defnedildi

İsa Yağız dualarla son 
yolculuğuna uğurlandı

Kemal Yeniyayla 
dualarla defnedildi

TIRKON TREYLER Firma Sa-
hibi Erol Yağız’ın Dedesi, Yahya 
Yağız’ın Büyük Dedesi ve Meram 
Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız 
dedesi İsa Yağız 104 yaşında vefat 
etti Merhum İsa Yağız dün cuma 
namazını müteakip Hacıveyis Ca-
mii’nden kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla Üçler Mezarlığına 
defnedildi. 

Yağız ailesi acı günlerinde Vali 
Yardımcısı Mehmet Aydın, Milliyet-
çi Hareket Partisi (MHP)  İl Başkanı 
Remzi Karaarslan, Karatay Ziraat 
Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ile 
Yağız ailesin sevenleri ve yakınları 
katıldı. Yağız ailesi cenaze nama-
zının ardından taziyeleri kabul etti. 

Merhum İsa Yağız 5 erkek 2 kız 
çocuk annesiydi. Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum İsa Yağız’a Yüce Al-

lahtan rahmet yakınlarına ve seven-
lerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türk Eğitim Sen Konya 2 Nolu 
Şube Üyesi, Sosyal Bilgiler öğret-
meni Kemal Yeniyayla 60 yaşında 
vefat etti. Merhum Kemal Yeniyay-
la dün Cuma namazına müteakip 
Hacıveyis Cami’inde kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Üçler 
Mezarlığına defnedildi. 

Yeniyayla ailesini acı günlerinde 
Türkiye Kamu-Sen Konya İl Tem-
silcisi ve Türk Eğitim Sen Konya 2 
Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, Ye-
niyayla ailesinin sevenleri ve yakın-
ları yalnız bırakmadı. 

Yeniyayla ailesi cenaze nama-
zının ardından taziyeleri kabul etti. 
Yenigün Gazetesi olarak merhum 

Kemal Yeniyayla’ya Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 

başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Konya, katma değerli 
üretime odaklanıyor

Konya’da gerçekleştirilen KOBİ’lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finansal Olanaklar 
panelinde Konya’nın yüksek katma değerli üretime odaklandığının mesajı verildi

Minik öğrenciler atölyede 
tuvallere resim yaptı

Beyşehir’de, minik öğrenciler 
ziyaret ettikleri resim atölyesinde 
ebeveynleriyle birlikte resim ça-
lışması yaptı. Beyşehir’de faaliyet 
gösteren özel bir kreşte öğrenim 
gören öğrenciler anne ve babaları 
ile birlikte Beyşehir Belediyesi Kül-
tür ve Sanat Merkezini ziyaret etti.

Sanat merkezindeki yeni ye-
teneklerin keşfedilmesine yönelik 
eğitim faaliyetlerinin de gerçek-
leştirildiği resim atölyesinde yürü-
tülen çalışmalar hakkında ressam 
Nisa Akın’dan bilgiler alan öğren-
ciler ebeveynleri ile birlikte bir süre 
faaliyetlere de eşlik etti.

Öğrenciler ebeveynleri ile 
birlikte ressam Akın’ın desteğiy-
le tuvallere akrilik boya ile resim 

çalışması yaptı. Kreş Müdürü Ay-
şegül Selanik, yaptığı açıklamada, 
“Beyşehir’imizde bu tür kültür ve 
sanat çalışmaların olması ilçemizin 
vizyonuna da önemli kazanımlar 
sağlıyor. Biz eğitimciler olarak ba-
şarılı bir eğitim amaçlıyorsak, içine 
anne ve babayı da alan, aile katı-
lımını hedefleyen planlamalar ve 
etkinlikler oluşturmak gerekiyor. 
Bunu her ortamda uygulayabilmek 
çocukların gelişimi açısından da 
önemlidir. Öğrencilerimize kapıla-
rını açarak bizlere bu imkanı sunan 
Kültür ve Sanatevi Merkezi yöne-
ticilerine, Belediyemize, okulumuz 
ve velilerimiz adına çok teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Sanayi Odası (KSO) ve 
Konya Ticaret Odasının (KTO) des-
teklediği Türkiye Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek 
Mensupları ve Yöneticiler Vakfı 
(TOSYÖV), Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destek-
leme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ta-
rafından düzenlenen ‘KOBİ’lere, 
Girişimcilere Sağlanan Destekler 
ve Finansal Olanaklar’ paneli ger-
çekleştirildi. Panelde konuşan Kon-
ya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, Konya’nın yüksek katma 
değerli üretime odaklanan yeni bir 
sıçramanın eşiğinde olduğunu söy-
leyerek, Konya ile iş yapanın her 
zaman kazanacağı mesajını verdi.
‘TÜRKİYE’DE ÇOK ÖZEL BİR ÖRNEK’

Konya Sanayi Odası konferans 
salonunda yapılan ve KOBİ’lere ve-
rilen desteklerin anlatıldığı toplan-
tının açılışında konuşan KSO Baş-
kanı Memiş Kütükcü, Konya’nın 
Türk sanayisine lokomotiflik yapan 
şehirlerden biri olduğunu, 2 milyar 
doları aşan ihracat gerçekleştirildi-
ğini vurguladı. 

Konya’nın yüksek katma değer-
li üretime odaklanan, yeni bir dö-
nemin eşiğinde olduğunu aktaran 
Kütükcü, “Konyalı sanayicilerimi-
zin 50 yıllık sanayi mücadelesi artık 
Konya’yı daha stratejik bir geleceğe 
taşıyor. 24 Konyalı girişimcimizle 
Aselsan, Konya’da Aselsan Konya 
Silah Sistemleri Fabrikasını kuru-
yor. 

Şu anda arazide çalışmalar de-
vam ediyor. Bu süreç devam eder-
ken, şehrimizin nitelikli üretim ka-
pasitesini artıracak yeni bir gelişme 
daha yaşadık. 

Aselsan yatırımının da bulun-
duğu 1 milyon 581 bin metreka-
relik alan Konya Teknoloji Endüstri 
Bölgesi ilan edildi. 

Burada da yüksek teknoloji üre-
ten yatırımlar hayata geçecek. Kon-
ya Organize Sanayi Bölgemizin 5. 
kısım genişleme bölgesinde son bir 
yılda yaptığımız 102 tahsisin 3’te 
birinin inşaat faaliyetine başlamış 
olması da, Türkiye’de çok özel bir 
örnek” dedi.

Konuşmasında model fabrikaya 
da değinen Kütükcü, model fabri-
kanın çalışmalarının Konya Ticaret 
Odasının yürütücülüğünde, Konya 
Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası 
ve Konya Organize Sanayi Bölgesi-
nin ortak projesi olarak devam etti-
ğini kaydetti.

Daha sonra konuşan TOSYÖV 
Başkanı Nezih Kuleyin ise, vakıfla-
rının KOBİ’lerin sorunlarının çözü-
mü için kurulduğunu, bu bağlamda 
KOBİ’lerin desteklenmesine büyük 

önem verdiklerini, ülkenin birçok 
yerinde KOBİ’ler ile bir araya gele-
rek toplantılar organize ettiklerini 
söyledi. KOBİ’lerin her sorununu 
dert edindiklerini bunlara çözüm 
bulabilmek için de KOBİ Akade-
mi uygulamasını hayata geçirdik-
lerini ifade eden Kuleyin, burada 

işletmelere dış ticaret, uygulamalı 
girişimcilik eğitimleri verdiklerini 
bildirdi. Türkiye’nin yerli üretim ile 
uluslararası pazarlarda çok önemli 
bir konumda yer alacağına inandı-
ğını aktaran Kuleyin, devlet destek-
lerinin de bu anlamda büyük katkı 
sağlayacağını dile getirdi.

‘KONYA, 2020’DE DAHA ÇOK 
ÜRETECEK, DAHA ÇOK 

İHRACAT YAPACAK’
Konya Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş da, 
Anadolu ekonomisinin canlandığı-
na vurgu yaparak, “Türkiye’de artık 
ekonomi denince akla sadece İstan-
bul ve çevresi gelmiyor. Ülkemizde 
ekonomik olarak yeni güç merkez-
leri yükseliyor. 

Tüm bunların sırrı güven, is-
tikrar, moral ve motivasyondur. 
Konyalı müteşebbisin gerektiğinde 
devleti ve milleti için üstlendiği so-

rumluluk takdire şayandır. Konya 
iş dünyası olarak 2020’de daha çok 
üreterek, ihracat yaparak, ülkemize 
yeniden yüksek büyüme temposu 
kazandırmayı hedefliyoruz” şeklin-
de konuştu.

‘KOBİ’LER İŞLETMELERİN YÜZDE 
99.89’UNU OLUŞTURUYOR’
KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Ahmet Akdağ ise, “Türkiye’de KO-
Bİ’ler işletmelerin yüzde 99,89’ünü 
oluşturuyor. 

Ülkemizde oluşmuş olan is-
tihdamın yüzde 74’ünü KOBİ’ler 
oluşturuyor. Cironun yüzde 66’sını, 
yatırımların yüzde 58’ini, ihraca-
tın yüzde 56’sını KOBİ’ler yapıyor. 
KOSGEB olarak biz de KOBİ’le-
rimizi desteklemeye devam ede-
ceğiz. Destek programları ile cari 
açığı azaltmayı ve ithal ürünlerin 
yerlileştirilmesine katkı sağlamayı 
amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

KGF Genel Müdür Yardımcı-
sı Caner Teberoğlu da, Konya’nın 
tarım, ticaret ve sanayileşmede 
büyük gelişmeler kaydeden bir il 
olduğuna vurgu yaparak, verdikleri 
destekleri anlattı.

Konuşmaların ardından ger-
çekleştirilen panelde ise, işletmele-
re verilen destekler hakkında bilgi 
verildi.

Toplantıya Konya Sanayi Oda-
sı Başkanı Memiş Kütükcü, Konya 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, TOSYÖV Başkanı 
Nezih Kuleyin, Konya Ticaret Oda-
sı Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan 
Erkuş, KOSGEB Başkan Yardımcısı 
Ahmet Akdağ, KGF Genel Müdür 
Yardımcısı Caner Teberoğlu ile çok 
sayıda sanayici katıldı.
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Konya, 2023’e bir bütün olarak hazırlanacak
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

şehrin 2023 vizyonunu ve gelecek 
stratejilerini belirlemek amacıyla; 
31 ilçeden belediyeler, kamu ku-
rum ve kuruluşları, üniversiteler 
ile sivil toplum kuruluşlarından 
oluşan geniş bir kesimin katılımıy-
la 3 gün süren Şehir Politikaları 
Analizi Bölge Çalıştayı düzenle-
di. Çalıştayın son gününe katılan 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Konya’yı 
her zaman ortak akılla yönetmeye 
gayret ettiklerini belirterek, “Kon-
ya’mızın geleceği adına önemli bir 
başlangıç yapıyoruz. Şehir hepimi-
zin. 

Benim de bu şehre ait bir 
fikrim var diyen herkesin fikrini 
önemsiyoruz, hep birlikte Konya’yı 
geleceğe taşımaya gayret ediyo-
ruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si tarafından şehrin 2023 vizyo-
nunu belirlemek amacıyla Şehir 
Politikaları Analizi Bölge Çalıştayı 
gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen çalış-
tayın son gününe katılan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, şehri ortak akılla 
yönetmeye gayret ettiklerini ifade 
etti. Konya’nın 31 ilçesinden geniş 

katılımla şehrin meselelerinin ko-
nuşulduğunu dile getiren Başkan 
Altay, “Ekonomiden istihdama 
altyapıdan iletişime kadar birçok 
konuda toplantılar gerçekleştir-
dik. 180’in üzerinde katılımcıyla 
Konya’nın meselelerini, çözüm 
önerilerini ve gelecek stratejilerini 

belirlemeye çalışıyoruz. 
Konya için çok faydalı bir ça-

lışma oldu. Konya’mızın geleceği 
adına önemli bir başlangıç yapı-
yoruz. Şehri birlikte yönetmeye 
çalışıyoruz. 

Şehir hepimizin. Benim de bu 
şehre ait bir fikrim var diyen her-

kesin fikrini önemsiyoruz. İster 
resmi ister bireysel olsun ortaya 
sunulan fikirleri mutlaka değer-
lendirerek Konya’yı geleceğe taşı-
maya gayret ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Şehrin 2023 vizyonunu ve 
gelecek stratejilerini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya; 
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, 31 
ilçelerin kamu kurum ve kuruluş-
ları, üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşlarını kapsayan çok geniş 
bir kesim katıldı. Her gün farklı il-
çelerden katılımlarla 3 gün süren 
toplantılar kapsamında Altyapı 

ve Mobilizasyon, Şehir Ekonomisi 
ve İstihdam, Çevre ve Şehircilik, 
Sosyal ve Kültürel Gelişim, Şehir 
Yönetimi ve Vatandaşlarla İletişim 
konularında fikir alışverişinde bu-
lunulurken uzmanlar tarafından 
çeşitli sunumlar yapıldı.
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Her namazdan 
sonra okunduğunda 
günahları affettiren 
tesbihat... sübhanallah, 
elhamdülillah ve allahu 
ekber demenin anlamı 
ve fazileti

Sübhanallah An-
lamı: Sübhanallah; 
“Allah noksanlardan 
münezzehtir.” demek-
tir. Sübhanallah tesbihi, Allah’ın 
zatında, sıfatında ve efalinde bütün 
kusurlardan ve noksanlıklardan uzak 
olduğunu ifade eder.

Elhamdülillah Anlamı: Elham-
dülillah; “Şükür Allah’adır, Allah’a 
şükürler olsun, hamd Allah’adır” 
gibi övgü ve saygı ifade eden bir söz 
öbeğidir.

Allahu Ekber Anlamı: Allahuek-
ber; “Allah en büyüktür” anlamında 
olup Allah’ın yüceliğini belirtmek için 
kullanılan, ezanın ve kāmetin de ilk 
cümlesini teşkil eden söz, tekbir de-
mektir.

Namaz Tesbihatının Fazileti: 
Müslümanlar namazların sonunda 
tesbihat yaparken “Sübhanallah, El-
hamdülillah ve Allahu ekber” diyerek 
Allah’ı tesbih, sena ve tazim eder, 
arada getirdikleri olduğu salavatlarla 
da Hz. Muhammed’e (s.a.v.) mu-
habbet ve selamlarını gönderirler. 
Böylece hem Allah’ın yardımını, hem 
de Peygamber Efendimiz’in şefaatini 
istemiş olurlar. 

Daha sonra yapmış 
olduğu dua ile bir kul 
olarak acizliğini, zayıflı-
ğını ve ihtiyaçlarını dile 
getirir, bütün bunları 
Allah’tan ister.

Sübhanallah, El-
hamdülillah Ve Allahu 
Ekber Demenin Fazi-
leti: Bir gün, başta Ebu 
Zer (r.a.) olmak üzere 
muhacirlerin fakir olan-

ları Peygamber Efendimiz’e gelerek 
şöyle dediler: “Ya Resulallah, varlık 
sahipleri yüksek dereceleri ve daimi 
nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da 
bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi 
oruç tutuyor. Onlar sadaka veriyor, 
biz veremiyoruz. Onlar köle azat edi-
yor, biz edemiyoruz.”

Sahabileri dinleyen Peygamberi-
miz, onların gönlünü şu müjdesiyle 
aldı: “Ben size bir şey öğreteyim mi? 
Onunla sizi geçenlere yetişir, sizden 
sonrakileri de geçersiniz. Hem hiçbir 
kimse sizden daha faziletli olamaz. 
Meğer ki, sizin yaptığınız gibi yapmış 
olsunlar. 

Her namazdan sonra ‘otuz üçer 
kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve 
Allahu ekber’ derseniz, tamamı 99 
eder. Yüzün tamamında da, Lailahe-
illallahü vahdehu la şerika leh, lehül 
mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala 
külli şeyin kadir derseniz, günahla-
rınız denizin köpüğü kadar da olsa, 
affolunur.” (Müslim, Mesacid: 146; 
Ebu Davud, Vitir: 2)

SÜBHANALLAH, ELHAMDÜLİLLAH VE ALLAHU 
EKBER DEMENİN ANLAMI VE FAZİLETİ

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Memiş Kütükcü
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Selçukya’dan TYB’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Selçukya Kültür Sanat Derne-

ği Başkanı  Av. Fatma Şeref Po-
lat beraberindeki heyetle birlikte 
TYB Konya Şubesi Başkanlığına 
seçilen Ahmet Köseoğlu’na ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulunarak 
ve yeni yönetim kuruluna tebrik 
ve başarı dileklerini iletti.

TYB Konya Şubesi Başka-
nı Ahmet Köseoğlu, Denetim 
Kurulu Üyesi Salih Sedat Ersöz, 
Zeki Oğuz ve Sadık Gökçe’nin ev 
sahipliği yaptığı görüşme sami-
mi bir ortamda gerçekleşti. Sivil 
toplum kuruluşlarının sorunları 
ve önümüzdeki dönemde daha 
aktif roller üstlenerek toplumsal 
sorumluluklar konusunda etkin 
projeler üretilmesi gereği ile ilgili 
fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Ahmet Köseoğlu, 42 
yıllık geçmişi ile ülkenin kültürüne 
katkısı tartışılmaz olan TYB’nin bir 
üyesi olarak sorumluklarının far-
kında olduklarını ve Konya Yazarlar 
Birliği’nin mütevazi ve anlamlı yü-
rüyüşünün devam edeceğini; özel-

de Konya’nın genelde Türkiye’nin 
insanına iyiyi, güzeli, hayrı, kültürel 
sanatsal ve edebi programlar ve fa-
aliyetler içerisinde sunmayı vazife 
bildiklerini diğer derneklerle de bir-
birlerini tamamlayan gerektiğinde 
yardımlaşan kardeş STK’lar olarak 
yollarına devam edeceklerini, bu 

sebeple Selçukya  Kültür Sanat 
Derneği’nin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Selçukya Kültür Sanat Derneği 
Başkanı Av. Fatma Şeref Polat da, 
TYB Konya Şubesi’nde 20 yılı aş-
kın bir zamandır çok değerli prog-
ramlar yapıldığını, bundan dolayı 

önceki dönemlerdeki başkan ve yö-
netim üyeleri ve son dönem Şube 
Başkanlığı görevini yürütmekte 
olan ve akademik çalışmalarındaki 
yoğunluk sebebiyle başkanlık va-
zifesinden ayrılan Prof. Dr. Hayri 
Erten’e şehir adına müteşekkir 
olduklarını söyledi. Polat, önceki 

dönemlerde de başkanlık yapmış 
olan ve uzun yıllardır bulundu-
ğu her platformda kültür ve sanat 
camiasına desteği ve katkısı süren 
Ahmet Köseoğlu ile bu hizmetlerin 
taçlanacağına inandığını söyledi.

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği heyetinden  şair Hasan Ukdem, 

Tayyar Yıldırım, Prof. Dr. Hüseyin 
Muşmal, Kazım Öztürk, Hasan Ka-
raca, Osman Uzunkaya  ve Adnan 
Arı da görüşlerini dile getirerek iyi 
dileklerde bulundu. Ziyaret günün 
anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile 
sona erdi. 
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Karne heyecanı!
İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, karnelerini alarak 15 gün sürecek olan ara tatil 

dönemine girdi. Yaklaşık 450 bin öğrenci karne heyecanı yaşarken, uzmanlar önemli uyarılarda bulundu

Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş, öğrencilerin karne heyeca-
nına ortak oldu. Meram Niyazi Usta 
İlköğretim Okulunda öğrencilerin 
karne dağıtım törenine katılan Baş-
kan Kavuş, çocuklara karnelerini de 
dağıttı. Karnelerini Başkan Kavuş’un 
elinden alan öğrenciler büyük sevinç 
yaşadılar. Başarılı bir yarıyıl geçiren 
öğrencileri tebrik eden Başkan Ka-
vuş, derslerde zorlanan öğrencilere 
de tatili iyi değerlendirip gelecek dö-
neme çok daha iyi bir giriş yapmaları 
tavsiyesinde bulundu. Okul idareci-
lerine ve öğretmenlerine de göster-

dikleri fedakarlık, sabır ve azimden 
dolayı da teşekkür eden Başkan Ka-
vuş, “İlçemizin, şehrimizin ve ülke-
mizin geleceğini şekillendirecek ger-
çek şey sizlerin sergilediği bu özverili 
çalışmalardır” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ VE 
BAŞARISI İÇİN NE YAPSAK AZDIR’

Ülkemizin geleceği olan çocuk-
larımızın daha modern ve nezih 
şartlarda eğitim alabilmeleri adına 
belediye olarak üzerlerine düşen gö-
revi fazlasıyla yaptıklarını ifade eden 
Başkan Kavuş, bu çerçevede okulla-
rın fiziki eksikliklerini giderme, ço-

cukların eğitimlerine kaynak ürete-
rek ya da sağlayarak destek verme, 
çeşitli gezi ve programlarla onların 
bilime, sanata ve tarihe olan me-
raklarını artırmaya çalışma gibi pek 
çok çalışmaya imza attıklarının altını 
çizdi. Son olarak tüm okullara kitap-
lık ve Meram’da okuyan tüm çocuk-
ların internet üzerinden kolaylıkla 
kitap okuyabilecekleri ‘Sanal Kütüp-
hane’ kazandırmak için kolları sıva-
dıklarını ve bu çalışmalarda da sona 
geldiklerini belirten Başkan Kavuş, 
“Yapılan en değerli yatırım gelece-
ğimize, geleceğin büyük Türkiye’si-

ne yapılan yatırımdır. Buna destek 
vermek her bireyin ve her kurumun 
üzerine düşen mukaddes bir görev-
dir adeta. Bugün bu çocuklarımızın 
gözlerindeki cevheri ve heyecanla-
rını görmek bizi gelecek adına daha 
da ümitlendiriyor. Bugün burada 
karnelerini verdiğimiz çocuklarımız 
ve geleceğimizi oluşturacak tüm 
çocuklarımıza tüm hayatlarında sağ-
lık, mutluluk ve başarı diliyorum. 
Bu başarılarda imzası bulunan tüm 
öğretmenlerimize de şükranlarımı 
sunuyorum” diye konuştu.
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Rektör Mustafa Şahin 
öğrencilere karne dağıttı

KTÜN’de Kalite Yönetim
Sistemi Toplantısı yapıldı

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuklu 
Atatürk Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi tarafından düzenlenen 
karne dağıtım törenine katılarak 
Hemşirelik Yardımcılığı okuyan 
11/B sınıfı öğrencilerine karneleri-
ni dağıttı.

Selçuklu Atatürk Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinde ger-
çekleştirilen karne törenine; Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Selçuklu Atatürk 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Zafer Sonel, Müdür Yar-
dımcıları Adnan Yücel, Ahmet 
Uyanık, akademisyenler ve öğren-
ciler katıldı.

 Karne töreni açılış konuş-
masını yapan Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“Öncelikle hepinizi tebrik ediyo-
rum. Bir dönemi başarıyla tamam-
ladınız. İnsanoğlu eşref-i mahlû-
kattır. Yeryüzündeki ve dünyadaki 
yaratılmış olan canlıların en şeref-
lisidir. Allah’ın özenerek yarattığı 
bir canlıdır. Tabii sağlığın hiçbir 
zaman eyvallahı yoktur. Bir kâğıda 
yazı yazarken hata yaparsınız kâ-
ğıdı yırtar atarsınız, bir keresteden 
masa yaparken hata yaparsınız 
onu atar başkasını yaparsınız ya 
da başka malzemeden başlarsınız. 

Ama sağlık da böyle bir telafi yolu 
yoktur. O zaman sağlıkla ilgili ve-
receğiniz kararlardan, atacağınız 
adımlarda, uygulayacağınız teda-
vilerde tek atış hakkınız var. Bu 
nedenle çok iyi düşünmeniz, çok 
iyi karar vermeniz lazım. Bunu ya-
pabilmeniz için de çok iyi eğitim al-
manız lazım. Dolayısıyla ben bunu 
bilmiyordum, bunda eksik yetiştim 
gibi savunma hakkınız yok. Alanı-
nızla ilgili her şeyi bilmek zorunda-
sınız. Müfredatımız neyi öğrenme-
nizi istemişse bunu eksiksiz olarak 
öğrenmeniz lazım. Ayrıca mesle-
ğinizin yanında bir yabancı dil öğ-
renmeniz gerekir. Sağlık alanında 
okuyorsunuz mutlaka devam edin. 
Üniversitemizi tercih edin. Bizler, 
sizi öğrenciler olarak bekliyoruz. 
Hepinize teşekkür eder, başarıla-
rınızın devamını dilerim” şeklinde 
konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafın-
dan, Selçuklu Atatürk Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinde 9,10 ve 
11. sınıfların, bölüm birincisi olan 
öğrencilerine hediye verildi. Ardın-
dan Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrenci-
lere karnelerini dağıttı. Program, 
toplu fotoğraf çekiminin ardından 
sona erdi. n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Kalite Yönetim Sistemi 
Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Babür 
Özçelik’in başkanlığında gerçek-
leşti. Rektörlük A Salonunda ya-
pılan toplantıya, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. H. Selçuk Halkacı, daire 
başkanları, şube müdürleri, koor-
dinatörler başta olmak üzere üni-
versite bünyesindeki birim temsil-
cileri katıldı.

Rektör Özçelik, toplantıda yap-
tığı konuşmada, bu tür toplantı ve 
sonrasındaki çıktıların üniversite-
lerin gelişiminde önemli bir rolü 
olduğunu ifade etti. Bu anlamda 
ekip çalışmasının gerekli olduğunu 

belirten Özçelik, “Bir üniversite ge-
lişme yolunda ilerliyorsa bunu eş-
güdümlü çalışan bir ekiple yürüt-
melidir. Bu çalışmalar neticesinde 
üniversite olarak Kalite Yönetim 
Sistemi’nde önemli aşamalar kay-
dederek ciddi bir yol aldık. Sürecin 
yürütülmesi adına bu tür toplantı-
lara devam edeceğiz.” dedi.

Toplantıda, Öğr. Gör. Halil Çe-
lik tarafından “Kalite Yönetim Sis-
temi”ne ilişkin sunum gerçekleşti-
rildi. Toplantı birim sorumlularının 
sorularının cevaplanması, görüş, 
katkı ve değerlendirmelerin yapıl-
masıyla sona erdi
n HABER MERKEZİ

Konya, Aksaray, Karaman ve 
Afyonkarahisar’da ilkokul, ortaokul 
ve liselerde eğitim gören öğrenciler 
karnelerini alarak yarıyıl tatiline gir-
di. Konya’da ilkokul, ortaokul ve lise-
lerde eğitim gören 458 bin öğrenci 
karnelerini aldı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
okulların yarıyıl tatiline girmesi ne-
deniyle Karatay ilçesindeki İzzet 
Bezirci İlkokulunda karne dağıtım 
törenine katıldı. 

Okula gelişinde öğrenciler tara-
fından çiçeklerle karşılanan Toprak, 
girdiği sınıflarda öğrencilere tek tek 
karne dağıttı. Öğrencilere yarıyıl 
tatilinde ödev verilmeyeceği müj-
desini veren Toprak, “15 gün gü-
zel bir dinlenme diliyorum. Sadece 
okuyun, bence bu yeterlidir. İnşallah 
15 gün sonra kaldığımız yerden de-
vam.” dedi. 

Vali Toprak, velilere ise çocukla-
rını arkadaşlarıyla eğlenmeleri için 
sosyal ortamlara yönlendirmeleri 
tavsiyesinde bulundu. 

Karne dağıtım töreninde, Top-
rak’a, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Selçuklu Kaymakamı 
Resul Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük de eşlik etti.

BAŞKAN ALTAY KARNE ALAN 
ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, eğitim ve 
öğretim yılının ilk dönemini tamam-
layarak karnelerini alan öğrencileri 
tebrik ederek güzel ve verimli bir 
tatil geçirmelerini diledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Başkan Altay, 2019-2020 
eğitim-öğretim yılının ilk dönemi-
nin sona ermesi nedeniyle bir mesaj 
yayımladı. Geleceğimizin teminatı 
olan çocukların yoğun tempoda ge-

çen bir dönemin ardından yarıyılı 
tatiline girdiğini belirten Başkan 
Altay, “Bütün öğrencilerimize bol 
bol dinlendikleri verimli bir tatil di-
liyorum. Özellikle Bilim Merkezimi-
zin Bilim Kamplarına katılmalarını, 
kitap okuyarak vakitlerini en güzel 
şekilde değerlendirmelerini, Büyük-
şehir Belediyemizin Şehit Tiyatro-
sundaki oyunları izlemelerini tavsiye 
ediyorum. Geleceği imar edecek ço-
cuklarımızın ve gençlerimizin en iyi 
şekilde yetişmeleri adına gayret gös-
teren bütün öğretmenlerimize de 

teşekkür ediyorum” dedi. Velilere 
de seslenen Başkan Altay, “Çocuk-
larımızın başarısını karne notlarının 
değil, onların tutum ve davranışları-
nın belirlediğini unutmadan bütün 
çocuklarımıza karşı anlayışlı olalım, 
onlara yol gösterelim. Bu iki haf-
talık arayı öğrencilerimizin çok iyi 
değerlendireceği kanaatindeyim. 
Tatilin hayırlı olmasını diliyor, bütün 
öğrencilerimize, öğretmenlerimize 
ve eğitim ordumuzun neferlerine 
sağlıklı ve güzel bir tatil diliyorum” 
ifadelerini kullandı.n HABER MERKEZİ

Kavuş, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu karşılıksız bırakmayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde Cuma 
namazını kıldı. Cuma namazı 
sonrası gazetecilerin sorularını 
yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Barış Pınarı Harekatı’nda ve 
Hakkari’de şehit düşen askerlere 
Allah’tan rahmet, yakınlarına baş-
sağlığı diledi. Erdoğan, “Bunu kar-
şılıksız bırakmayız” dedi. 

Gündeme ilişkin soruları ya-
nıtlayan Erdoğan, İdlib’teki ge-
lişmeleri “sıkıntı verici” olarak 
niteleyerek, “Sadece ‘İdlib’ deyip 
geçemeyiz. Kuzeybatıdan kuzey-
doğuya doğru o koridorda ciddi 
sıkıntılar var.” dedi.

Pazar günü Berlin’de olacakla-
rını hatırlatan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, burada Rusya Devlet Baş-

kanı Vladimir Putin ile bu konuları 
etraflıca ele almayı düşündüklerini 
dile getirdi. 

Bir gazetecinin İdlib’deki kara 
saldırılarının ardından Türkiye’ye 
yoğun bir göç olduğunu kaydet-
mesi üzerine, “Rejimin ateşkesle 
alakalı attığımız adıma uymadığı-
nın çok açık bir ispatı.” karşılığını 
veren Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Malum 3 tane şehidimiz oldu. 
Kendilerine Allah’tan rahmet di-
liyorum, ailelerine ve milletimize 
başsağlığı diliyorum. Tabii bunu 
biz karşılıksız bırakamayız. Bunun 
da bedelini çok daha farklı, çok 
daha ağır bir şekilde ödeteceğiz. 
Fakat İdlib’teki bu son gelişme-
lerde 20’ye yakın maalesef sivil 
vatandaş bu bölgede şehit edil-

di, öldürüldü. Bahane her zaman 
hazır. Bahane şu: ‘Terör örgütleri 
orada şunu yapıyor, bunu yapıyor.’ 
Hepsi yalan. 3 yaşında, 4 yaşında, 
5 yaşında, öbür tarafta malum an-
nelerden evlatlarının yanında te-
rörist mi olurmuş? Biz ekranlarda 
da görüyoruz kocasını 2-3 ay önce 
kaybetmiş anne 6 çocuğuyla bera-
ber orada çadırların altında kendi-
ne yer bulmaya çalışıyor ve bunlar 
sivil. Tüm bu olaylar karşısında 
şahsen Berlin süreci ağırlıklı Lib-
ya gibi görünse de ben orada İdlib 
konusunu da etraflıca gündeme 
getirmeyi düşünüyorum. İkili gö-
rüşmelerde de yine İdlib üzerinde 
durmayı düşünüyorum.”

Erdoğan, Rusya Dışişleri Ba-
kanı Sergey Lavrov’un, Halife 

Hafter’in uzlaşmaya uygun davra-
nacağı yönündeki sözlerinin hatır-
latılması üzerine de “Ben doğrusu 
karanlıkların okuyucusu değilim. 
Bu adam (Hafter) güvenilir bir 
adam da değil. Şu anda Trablus’u 
dün bombalamaya devam ettiler. 
Biz etraflıca bunu çok açık net Ber-
lin’de göreceğiz ve Berlin’de söy-
ledikleriyle onun hemen ardından 
bir gün sonra, iki gün sonra ne 
yaparlar bunu da göreceğiz. Bun-
dan dolayı da ben gerek pazar gü-
nünü, pazartesi, salı, çarşamba... 
Bugünleri çok önemsiyorum. Te-
menni ederim ki verdikleri sözün 
arkasında dururlar, aksi takdirde 
biz tabii bunun takipçisi olacağız.” 
değerlendirmesini yaptı.
n AA

Konya’ya şehit ateşi düştü!
Hakkari 34. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli  Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, nöbet tuttuğu esnada sızma 

girişimine karşı atmış olduğu el bombasının yakınına düşmesi sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Hakkari’de mühimmat patla-
ması sonucu şehit olan bir askerin 
Konya’nın Ilgın nüfusuna kayıtlı 
Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak ol-
duğu belirlendi. Şehidimizin Kon-
ya’nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak 
mahallesi nüfusuna kayıtlı Sözleş-
meli Fevzi Altınayak olduğu belir-
lendi. Acı haber şehidimizin ailesi-
ne yetkililerce verildi.

Şehadet haberini alan baba 
Mehmet, anne Elif gözyaşlarına bo-
ğuldu. Şehit askerimizin bekar ve 5 
kardeş olduğu öğrenildi.

Konya Valiliği de “Hakkari 34. 
Hudut Tugay Komutanlığı em-
rinde görevli  Piyade Sözleşmeli 
Er Fevzi Altınayak, 17 Ocak 2020 
tarihinde nöbet tuttuğu esnada sız-
ma girişimine karşı atmış olduğu el 
bombasının yakınına düşmesi so-
nucu yaralanmış olup, kaldırıldığı 
hastanede şehit olmuştur” açıkla-
masını yaptı.

MÜHİMMAT PATLAMASI 
SONUCU 2 ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığınca 
(MSB), Hakkari’nin Çukurca ilçe-

sinde atış eğitimi esnasında mey-
dana gelen kazada iki askerin şehit 
olduğunu ve yaralanan 2 askerin 
hastaneye kaldırılarak tedavi edil-
meye başlandığı bildirildi.

MSB’den yapılan yazılı açıkla-
mada, şunlar kaydedildi: “Hakkari 
Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 
tarihinde atış eğitimi esnasında 
meydana gelen kazada iki kahra-
man silah arkadaşımız şehit olmuş, 
2 kahraman silah arkadaşımız ise 
yaralanmış ve derhal hastaneye 
kaldırılarak tedavilerine başlanmış-

tır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye 
boğan bu olayda hayatını kaybe-
den aziz şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, kederli ailelerine, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri ile asil milletimize 
başsağlığı ve sabır, yaralanan kah-
raman silah arkadaşlarımıza acil 
şifalar dileriz.”

ŞEHİT ASKERLER 
MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 
atış eğitimi esnasında meydana 
gelen kazada şehit olan 2 asker için 
tören düzenlendi. Dağ ve Koman-

do Tugay Komutanlığındaki tören-
de, şehit piyade sözleşmeli erler 
Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi’nin 
Türk bayrağına sarılı cenazeleri 
alana getirildi. Saygı duruşunda 
bulunulmasının ardından şehitle-
rin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehitlerin cenazeleri, silah ar-
kadaşları tarafından omuzlarda 
taşınarak ambulanslara konuldu. 
Şehit Kaplan’ın cenazesi Mersin’e, 
şehit Miyanyedi’nin cenazesi de 
Zonguldak’a uğurlanmak üzere 
Van gönderildi.

Törene Vali Vekili Aziz Gölbaşı, 
Çukurca 2. Hudut Tugay Komuta-
nı Tuğgeneral Mehmet Yasin Ka-
lın, Hakkari Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, 
İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Duygu 
Durmaz Demirayak, Doğu Anado-
lu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri 
Federasyonu Başkanı Abdurrah-
man Er, siyasi parti temsilcileri, 
kurum amirleri, asker ve polisler 
katıldı. n AA

Şehit Teğmen Sinan Bilir 
son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Alpaklı 
Şanlıurfa’da toprağa verildi

Şehit Er Miyanyedi 
dualarla defnedildi

Barış Pınarı Harekatı bölge-
sinde meydana gelen patlamada 
şehit düşen 29 yaşındaki Piyade 
Teğmen Sinan Bilir’in cenaze-
si, Tokat’ta toprağa verildi. Şehit 
Bilir’in cenazesi, Türk Hava Kuv-
vetlerine ait askeri uçakla Tokat 
Havalimanı’na getirildi. Şehidin 
cenazesi, annesi Nevriye ile eşi 
Sibel Bilir tarafından gözyaşlarıyla 
karşılandı. Şehidin naaşı, baba-
evinde helallik alındıktan sonra 
Cumhuriyet Meydanı’na götürül-
dü. Şehidin annesi Nevriye, eşi Si-
bel ile kardeşleri Ahmet ve Aşkın 
Bilir, gözyaşı döktü. 

Cuma namazının ardından 
kılınan cenaze namazı sonrası bir 
süre askerlerin omzunda taşınan 
şehidin cenazesi, Erenler Mezar-
lığı’ndaki Garnizon Şehitliği’nde 
defnedildi. Cenaze törenine şehi-
din ailesi ve yakınlarının yanı sıra 
Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan 
Kuş, Vali Ozan Balcı, AK Parti To-
kat Milletvekili Mustafa Arslan, 
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bu-
lut, CHP Tokat Milletvekili Kadim 
Durmaz, Garnizon Komutanı Pi-
yade Albay Ayhan Ocak ile askeri 
yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
n AA

Barış Pınarı Harekatı bölgesin-
de yol kontrolü sırasında düzen-
lenen bombalı araç saldırısında 
şehit olan Piyade Uzman Onba-
şı Mustafa Alpaklı’nın cenazesi, 
memleketi Şanlıurfa’da toprağa 
verildi. Şanlıurfa Mehmet Akif 
İnan Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi morgundan alınan şehidin 
Türk bayrağına sarılı naaşı, Ey-
yübiye kırsalında Selmanlar Ma-
hallesi’ndeki babaevine getirildi. 
Helallik alınmasının ardından Sel-
manlar İlkokulunun bahçesinde 
cenaze töreni düzenlendi. 

Törene şehidin babası Ali, an-
nesi Aysel, eşi Ayten ile kardeşleri 
Mehmet, Kadir, İbrahim, Halil, 

Hülya ve Sara Alpaklı, AK Parti 
Şanlıurfa milletvekilleri Halil Öz-
can ve Mehmet Ali Cevheri, Şanlı-
urfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu 
Komutanı Korgeneral Sinan Yay-
la, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 
20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğ-
general Oktay Ağbuga, İl Emniyet 
Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandar-
ma Komutanı Albay Eyüp Sabri 
Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı Mehmet Yavuz 
ile siyasi parti temsilcileri, diğer 
yetkililer ve vatandaşlar katıldı. 
n AA

Hakkari’nin Çukurca ilçesin-
de atış eğitimi sırasında meydana 
gelen kazada şehit olan piyade 
sözleşmeli er Sait Miyanyedi’nin 
cenazesi, memleketi Zongul-
dak’ın Çaycuma ilçesinde toprağa 
verildi. Şehit Miyanyedi için ilçe 
merkezindeki Şehit Kerim Keçeci 
Üretici Köylü Pazarı’nda düzen-
lenen cenaze törenine ailesi ve 
yakınlarıyla Zonguldak Valisi Er-
doğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan 
Güner, Karabük Valisi Fuat Gürel, 
EDOK Okullar Komutanı Tuğ-
general Mehmet Salih Akay, AK 
Parti Zonguldak milletvekilleri Po-
lat Türkmen ile Ahmet Çolakoğlu, 
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz 

Yavuzyılmaz, İl Emniyet Müdürü 
Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma 
Komutanı Jandarma Albay Gönen 
Süslü, Çaycuma Kaymakamı Mu-
harrem Coşgun, belediye başkan-
ları, askeri erkan, emniyet perso-
neli ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı 
tabutu, askerlerin omuzlarında 
cenaze nakil aracına konulduğu 
sırada babası Satılmış ve anne-
si Naciye Miyanyedi ile yakınları 
gözyaşlarına hakim olamadı.  Kı-
lınan cenaze namazının ardından 
şehit piyade sözleşmeli er Miyan-
yedi’nin naaşı, Dereköseler kö-
yündeki aile mezarlığına defnedil-
di. n AA
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Sezonun ilk yarısında kötü sonuçlar 
alan ve düşme hattında yer alan 1922 
Konyaspor, ikinci yarının ilk maçında 
Çorum FK’yı evinde mağlup etmeyi ba-
şarmış ve ligde kalma adına umutlan-
mıştı. Yavru Kartal 19. Haftada, yarın 
deplasmanda çok kritik bir mücadele-
ye çıkacak. 

17 puanla 17. Sırada yer alan Yeşil 
Beyazlılar, bir sıra üstündeki rakibi Gü-
müşhanespor ile karşılaşacak. Zorlu 
mücadele Gümüşhane Şehir Stadı’nda 
oynanacak ve saat 13.00’te başlaya-
cak. Karşılaşmayı hakem Hasan Kaçar 
yönetecek. 
1922 KONYASPOR KAZANMAK İSTİYOR

Pilot takım 1922 Konyaspor, Ço-
rum FK galibiyeti ile başladığı ikinci 
yarıdaki çıkışını sürdürmek istiyor. 
Deplasmanda alınacak bir galibiyet 
Yavru Kartal için ligde kalma adına dev 
bir adım olacak. Olası bir beraberlik 
ise Yeşil Beyazlılar’ı potada tutacak. 

RAKİP KAZANAMIYOR
1922 Konyaspor’un yarın karşılaşa-

cağı rakibi Gümüşhanespor evinde maç 

kazanmakta zorlanıyor. 18 puanla 16. 
Sırada yer alan Gümüşhane temsilcisi iç 
sahada sadece 2 kez kazanabildi. Gümüş-

hanespor’un kazandığı iç saha maçların-
dan biri de lige alt yapı oyuncuları ile de-
vam eden Şanlıurfaspor.  n SPOR SERVİSİ

Bisiklet Ulaşım Master Planı’na İdealkent Ödülü
Türkiye’nin bisiklet başkenti Kon-

ya, UNESCO’nun İdealkent ödülüne 
layık görüldü. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı ile birlikte 2030 yılına kadar 
Konya’daki bisiklet yollarını 780 kilo-
metreye çıkarma planlamasına imza 
atan Konya Büyükşehir Belediyesi, 
UNESCO’nun İdealkent ödülünü aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Türkiye’de ilk kez Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı ile imzaladığı Bisiklet 
Master Planı, UNESCO’nun Paris’teki 
genel merkez binasında düzenlenen 
törende Uluslararası İdealkent Ödü-
lü’ne layık görüldü. Şehirlere ve şehir 
halkına pozitif katkı sağlayan proje-
lere verilen Uluslararası İdealkent 
Ödülleri, Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Kurumu’nda (UNES-
CO) düzenlenen törenle sahiplerini 
buldu. Kent Araştırmalar Enstitüsünce 
UNESCO’nun Paris’teki genel merkez 
binasında düzenlenen ödül töreni ön-
cesinde “Şehirlerin Geleceği ve Ulus-
lararası Örgütlerin Yerel Yönetimlerin 
Güçlendirilmesindeki Rolü” başlıklı 
panel gerçekleştirildi. Panelde konu-
şan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim 
Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü 
Karatepe, yerel değerlerin kentlerde 

özenle korunduğunu ve sürdürülebilir 
şehirleşmenin önemli unsurlarından 
biri kabul edildiğini söyledi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR’E ÖDÜL
Türkiye’de 550 kilometre ile en 

fazla bisiklet yolu yapan Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, “Bisiklet Ula-
şım Master Planı Projesi” ile Ulus-

lararası İdealkent Ödülü’ne layık 
görülürken; ödülü Konya Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı-
sı Furkan Kuşdemir aldı. Kuşdemir, 
törende yaptığı konuşmada, “Türki-
ye’de ilk defa Cumhurbaşkanımızın 
destekleriyle, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızla 2030 yılına kadar 

sürecek bir Bisiklet Master Planı ha-
zırladık. Bu kapsamda bir planlama 
çerçevesinde mevcut bisiklet yol-
larını 780 kilometreye yükseltece-
ğiz. Türkiye’de ilk olması sebebiyle 
önem arz ediyor. Ödül için teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Ödül alan projeler, UNESCO bina-

sında bir hafta boyunca sergilenecek. 
Etkinliğe Avrupa Konseyi Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Kongresi Eski 
Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, 
Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konse-
yi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu, 
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi Başkan Yardım-

cıları Barbara Toce ve Anna Magyar, 
İtalya’nın Urbino kentinin Belediye 
Başkan Yardımcısı Roberto Cioppi, 
Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Di-
rektörü Emir Osmanoğlu, Kent Araş-
tırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri 
Yusuf Sunar katıldı.  
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
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PUAN DURUMU

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden olan Selçuklu Belediyespor, hizmetlerini sürdürüyor. 2019’da 
30 bin sporcuya ulaşan Selçuklu Belediyespor Kulüp müdürü Mehmet Ali Kolay, “Kulübümüzün şu an 15 bin 6 

lisanslı sporcusu bulunuyor. Bunlardan 172’si milli sporcu unvanıyla Türkiye adına müsabakalara katılıyor” dedi

Selçuklu Belediyespor Kulübü, 2019 
yılında 20 branşta yaklaşık 30 bin çocu-
ğun spor yapmasını sağladı. Kulüp müdü-
rü Mehmet Ali Kolay, yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin en modern tesislerinden bi-
rine sahip olduklarını söyledi. Her yıl on 
binlerce çocuğa spor okullarında eğitim 
verdiklerini ifade eden Kolay, şunları kay-
detti: “Kulübümüzün şu an 15 bin 6 lisanslı 
sporcusu bulunuyor. Bunlardan 172’si milli 
sporcu unvanıyla Türkiye adına müsaba-
kalara katılıyor. Spor okullarımızda eğitim 
vererek, sağlıklı ve spor yapan bir nesil 
için çalışıyoruz. Kulüp olarak 2019 yılında 
9 branşta katıldığımız Türkiye, Avrupa ve 
dünya şampiyonalarında 88 madalya ka-
zarak, önemli bir başarıya imza attık. Bu 
süreçte 55 sporcumuzu da milli takımlara 
kazandırdık. Her yıl daha fazla çocuğumuzu 
sporla buluşturup, şehrimizi ve ülkemizi en 

iyi şekilde temsil etmeleri için çalışıyoruz.” 
Kolay, 2020 yılında milli sporcu sa-

yısını daha da yukarıya taşımayı hedef-
lediklerini belirterek, “İnşallah ilerleyen 
yıllarda olimpiyatlarda ülkemizi temsil 
edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. 
Her yıl spor okullarımıza gelen on binlerce 
öğrencimiz arasından yetenekli olanları 
bulup, doğru branşlara yönlendirerek, 
alanında profesyonel antrenörlerimizle 
başarıyı yakalamaları için çalışıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. Konya’da faaliyet gös-
teren amatör spor kulüpleri arasında hem 
tesis hem de sporcu sayısı bakımından ilk 
sırada yer aldıklarını anlatan Kolay, “Ku-
lübümüz, merkez Selçuklu ilçesindeki 35 
tesis ve 56 salonda 20 farklı branşta spor 
faaliyetlerini yıl boyu sürdürmektedir. En 
modern yüzme havuzları, tenis kortları, 
kapalı spor salonları ve futbol sahalarıyla 

Selçuklu ilçesi Konya’da sporun merkezi 
haline gelmiştir.” diye konuştu.

Kolay, Selçuklu Belediyespor Kulübün-
de şu anda aktif olarak basketbol, güreş, 
futbol, voleybol, hokey, judo, jimnastik, 
tekvando, wushu-kungfu, karate, kick boks, 
bisiklet, yüzme, tenis, masa tenisi, sat-
ranç, sutopu, okçuluk, hentbol ve engelli 
branşlarında faaliyetlerin yürütüldüğünü 
aktardı. Selçuklu Belediyespor’un yaz ve 
kış okullarında geçen yıl yaklaşık 30 bin 
sporcunun eğitim gördüğüne dikkati çeken 
Kolay, sözlerini şöyle tamamladı: “Sel-
çuklu Belediyespor’da 4 yaşından itibaren 
çocuklar sporla tanışıyor. Spor yapmak is-
teyen gençlerimizi ve çocuklarımızı evlerin-
den servislerle alıp, tesislerimize getiriyo-
ruz. Antrenman sonrası ise yine servislerle 
evlerine götürüyoruz. Yaz dönemi haftada 
üç gün, kış dönemi ise hafta sonları eğitim 

yapılmakta. Ayrıca spor okullarına kayıt 
yaptıran öğrencilere branşa özel hazırlanan 
kıyafetler kulübümüz tarafından ücretsiz 
veriliyor. Ulusal standartlara uygun olan 
tesislerde, sporcularımıza hijyenik şartlar-
da, teknik donanıma sahip alanlarda eğitim 
verilmektedir. Antrenmanlar, branşlarında 
profesyonel antrenörler eşliğinde gerçek-
leştirilirken, Türkiye, Avrupa ve dünya de-
recesi yapan sporcularımızın birçoğu spor 
okullarımızdan yetişmiştir. 2019 yılında 
Selçuklu Spor Okulları’nda toplam 29 bin 
96 sporcu eğitim gördü.” 

Selçuklu Spor Okulları’nda yıllara göre 
eğitim alan öğrenci sayısı şöyle: 2009: 480, 
2010: 535, 2011: 1.404, 2012: 1.904, 2013: 
2.697, 2014: 7.000, 2015: 12.040, 2016: 
18.000, 2017: 24.832 , 2018: 29.266, 2019: 
29.096.   
n AA

Konyaspor Akademisi’nden 
kardeş kulüpler turnuvası
Konyaspor Futbol Akademisi, Konya merkez ve 

ilçelerinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri-
nin katılımı ile Saraçoğlu Spor Tesisleri’nde ‘Kar-
deş Kulüpler Turnuvası’ gerçekleştirecek.

2008-2009 ve 2010 doğumlu sporcuların katılı-
mı ile gerçekleştirilecek organizasyona amatör spor 
kulüpleri tercih ettiği yaş gruplarında katılabileceği 
gibi tüm kategorilerde de dahil olabilecek.

‘Kardeş Kulüpler Turnuvası’ ile sporcuların mü-
sabaka oynama sayılarının artırılarak performans-
larına katkı sağlanmasının yanında, Konyaspor ile 
amatör spor kulüplerinin dostluk bağlarının güçlen-
dirilmesi hedefleniyor. 

Öte yandan yaş grupları düzeyinde yeni sezon 
öncesinde bir hazırlık turnuvası niteliğinde sayıla-
bilecek organizasyon, yarıyıl tatilinin değerlendi-
rilmesi, kulüpler ve sporcular arasındaki etkileşim 
ile gelişimlerine katkı sağlanması anlamında önem 
taşıyor. 

Konu ile ilgili Konyaspor Futbol Gelişim Aka-
demisi’nden yapılan açıklamada, “Turnuvaya ka-
tılmak isteyen kulüplerimizin en geç 20 Ocak 2020 
Pazartesi saat 12.00’ye kadar -0 (532) 623 33 70- 
numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmaları ge-
rekmektedir” denildi.   n SPOR SERVİSİ

Sporda bir marka
Selçuklu Belediyesi

1922 Konyaspor kader maçına çıkıyor

Mehmet Ali Kolay

Ödülü Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Kuşdemir aldı



Antalyaspor’dan Lukas 
Podolski bombası

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, 
Japonya’nın Vissel Kobe takımında forma giyen Alman 
yıldız Lukas Podolski ile prensipte anlaşmaya vardıklarını 
açıkladı.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Antal-
yaspor, golcü oyuncu Lukas Podolski ile anlaşmaya vardı. 
34 yaşındaki yıldız futbolcuyla görüşmelerin yarın sonuç-
lanması planlanıyor.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, 
İHA’ya yaptığı açıklamada, Alman futbolcu ile görüşme-
lerde sona gelindiğini söyledi.

Podolski’nin önemli bir isim olduğunun altını çizen 
Süğlün, “Şuan bir sıkıntı görünmüyor. 1.5 yıllık anlaşma 
imzalayacağız. Genel görüştüğümüz konular var, prensip-
te tamamız. Sözleşme maddeleriyle görüştüğümüz konu-
lar var. Yarın bu işi tamamlamamış olacağız” dedi. n AA

Sonunda Konyasporluların da yüzü güldü. 
Süper Lig’in 18. haftasında Ankaragücü deplas-
manına çıkan İttifak Holding Konyaspor, Levan 
Shengelia’nın golü ile rakibini 1-0 mağlup etti. 
Maça iki taraf da kontrollü başlarken, en net 
pozisyonları Konyaspor buldu. Özellikle maçın 
ikinci yarısında birbirinden net pozisyonlardan 
yararlanamayan Yeşil Beyazlılar’ın bir topu da 
direkten döndü. Maçın son bölümünde ise Le-
van Shengeli sahneye çıktı. Konyaspor bu gali-
biyet ile haftalar sonra kazandı ve puanını 18’e 
yükseltti. Düşme hattındaki rakibi Ankaragücü 
ile de aradaki puan farkı 6 oldu.  

MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Tiago Pinto’nun ara pasında 

topla buluşan Kitsiou’nun vuruşunda top üstten 
auta gitti.

16. dakikada Milosevic’in ceza sahası içe-
risine yaptığı ortada Thuram topa dokunamadı.

17. dakikada Milosevic’in yerden şutunda 
top kale direğinin dibinden auta gitti.

30. dakikada İlhan Parlak’ın ortasında Ri-
cardo Faty’in vuruşu savunmaya çarparak kor-
nere gitti.

42. dakikada Alper Uludağ’ın kullandığı 
köşe vuruşunda kaleye yönelen top az farkla 
auta gitti.

İKİNCİ YARI
56. dakikada Cebrail’in sağdan ortasında 

Ricardo Faty kafayı vurdu. Top az farkla auta 
çıktı. 

65. dakikada Scarione uzaktan vurdu top 
üstten dışarı gitti.

69. dakikada Konyaspor mutlak bir fırsattan 
yararlanamadı. Alper’in soldan içeri çevirdiği 
topa Ömer Ali vurdu. Savunma çizgiden çıkardı.

83. Dakikada Alper sağdan ortaladı. Mi-
ya’nın kafa vuruşu direkten oyun alanına geri 
döndü.

90+2. dakikada Levan Shengelia’nın golü 
ile Konyaspor öne geçiyor.

Mücadele Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile 
sona erdi.  n SPOR SERVİSİ

Trabzonspor Avdijaj 
ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, sezon başı transfer ettiği Donis Avdijaj 
ile yollarını ayırdı.  Bordo-mavili kulüp, 23 yaşındaki Ko-
sovalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği 
Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Ay-
dınlatma Platformununda (KAP) da yer alan açıklamada, 
“Şirketimiz ile Avdijaj arasındaki 08.07.2019 başlangıç, 
31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, 
karşılıklı olarak feshedilmiştir.” denildi. n AA

Göztepe Eren’in 
sözleşmesini feshetti 

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlık 
kampı kadrosunda yer almayan Eren Derdiyok’la yollarını 
ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Eren’in 
sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Eren 
Derdiyok’a katkılarından dolayı teşekkür edildiği açıkla-
mada, futbol yaşantısında başarılar dilendi. Türkiye kari-
yerinde 2014-2015 sezonundan itibaren Kasımpaşa, Ga-
latasaray ve Göztepe’de forma giyen Eren Derdiyok, Süper 
Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’da 126 maçta 43 
gol atmıştı. n AA

Kayserispor’dan 
transfer şov

Hes Kablo Kayserispor’da daha önce anlaşma sağla-
nan  6 futbolcu için toplu imza töreni yapıldı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törene, Kayse-
rispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, asbaşkan Mustafa 
Tokgöz, başkan yardımcıları Onur Gözbaşı, İsa Gün ve 
başkan danışmanı Süleyman Akın ile genel sekreter Bur-
hanettin Erdoğan hazır bulundu.

Törende, Zoran Kvrzic, Mario Situm ve Oğuzhan Ça-
par 2,5 yıllığına, Gustavo Campanharo 1,5 yıllığına, Muris 
Mesanovic ile Enver Cenk Şahin de sezon sonuna kadar 
kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye 
imza attı. n AA

Nihayet!
Haftalardır kazanamayan Süper Lig temsilcimiz Konyaspor, nihayet 3 puana ulaştı.Yeşil 

Beyazlılar Ankaragücü deplasmanında son dakika golü ile güldü. Gol öncesi pek çok pozisyondan 
yararlanamayan Anadolu Kartalı Levan Shengelia’nın golü ile duygu dolu bir galibiyet aldı

En çok zarar eden lig Süper Lig
UEFA, 2018 finans yılı içinde Av-

rupa’da en fazla zarar eden ligin, kur 
farkında dolayı Süper Lig olduğunu 
duyurdu. UEFA’nın bu yıl 11’incisini 
yayımladığı “Avrupa Kulüp Futbo-
lunun Görünümü” adlı 132 sayfalık 
finansal raporunda, kendisine bağ-
lı liglerin ve kulüplerin ekonomik 
yapılarına ilişkin veriler paylaşıldı. 
Raporda, Süper Lig ve Türk takımla-
rına ilişkin birçok önemli bilgi verildi. 
Süper Lig, 2018 finans yılı içinde kur 
farkında yaşadığı değer kaybı nede-
niyle Avrupa’da en fazla zarar eden 
lig oldu. 

Toplam 263 milyon avro zarar 
eden Süper Lig, diğer Avrupa lig-
leriyle kıyaslandığı mali tabloda 
125 milyon avro döviz kaybı yaşadı. 
Raporda, “125 milyon avroluk döviz 
kaybı, söz konusu kaybın 73 milyon 
avro olduğu 2017 finansal yılına 
oranla Türk kulüplerini 2018’de daha 
sert bir şekilde etkiledi.” ifadelerine 
yer verildi. İngiltere Premier Lig ise 
382 milyon avro ile Avrupa’da en çok 
kar eden lig sıralamasında zirvenin 
sahibi oldu.

TÜRK TAKIMLARI İÇİNDE EN 
BORÇLUSU FENERBAHÇE

Avrupa’da 2018 finans yılı içinde 
en fazla net borcu olan kulüplerin 

sıralandığı 20 takımlı listeye 3 Türk 
takımı da girdi. Fenerbahçe 334 
milyon avroyla 6’ncı, Beşiktaş 183 
milyon avroyla 15’inci, Galatasaray 
ise 175 milyon avro ile 17’nci sırada 
yer aldı. Raporda, son 10 yılda en 
çok stadyum inşa eden ülkeler liste-
sinde Türkiye ve Polonya öne çıktı. 
Söz konusu ülkeler, bu dönem için-
de 20’den fazla stadyum inşa ederek 
zirvenin sahipleri oldu.

YABANCI KURALINDA 
EN RAHATI TÜRKİYE

18 kişilik kadroda 14 yabancının 
yer alabildiği Süper Lig, yabancı 
oyuncu sınırlaması kuralının bulun-
duğu Avrupa ligleri arasında zirvede 
yer aldı. Bu kuralının en sıkı uygu-
landığı ülke ise yalnızca 3 yabancıya 
izin veren Karadağ oldu. Bu ülkeyi, 
4’er yabancı izniyle Sırbistan ve Bos-
na Hersek takip etti. n AA

Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş karnesi kötü
Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak 

lider Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Ça-
lımbay, çalıştırdığı ekiplerle eski takımına karşı istediği 
sonuçları alamadı.  

Futbolculuk döneminde Beşiktaş’ta sembol olan, 
birçok şampiyonluk ve kupa kazanan, futbolseverlerce 
‘’Atom Karınca’’ olarak adlandırılan eski milli futbolcu Rıza 
Çalımbay, Süper Lig’de 19 Ocak Pazar günü siyah-beyazlı 
ekibe karşı 30. sınavını verecek. 

Tecrübeli teknik adam, kariyerinde 11 farklı takımın 
başında Beşiktaş’a karşı mücadele verdi. Çalımbay, tek-
nik direktörlük yaptığı Göztepe, Denizlispor, MKE Ankara-
gücü, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin 
İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve 
Konyaspor ile Beşiktaş’a karşı çıktığı 29 resmi maçın sa-
dece 4’ünde galibiyet gördü. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 
Çalımbay’ın takımlarına karşı 17 galibiyet elde ederken, 8 
karşılaşma da beraberlikle SONUÇLANDI.

ÇALIMBAY YÖNETİMİNDEKİ SİVASSPOR’UN 
BEŞİKTAŞ’A KARŞI PERFORMANSI

Sivasspor’u 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013’ün 

ardından bu sezon yeniden çalıştıran Çalımbay, kırmı-
zı-beyazlı ekibin başında ligde Beşiktaş’a karşı 7 kez mü-
cadele etti.  Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Beşiktaş’ı 
3 kez mağlup ederken, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı, bir 
karşılaşma da berabere bitti. Rıza Çalımbay, Beşiktaş’a 
karşı en fazla Sivasspor’un başında sahaya çıktı. Tecrü-
beli çalıştırıcı, Sivasspor ile farklı dönemlerde Beşiktaş’a 
karşı 7 maça çıkarken, Denizlispor ile 5, Eskişehirspor 
ile 4, Antalyaspor ile 3, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve 
Mersin İdmanyurdu ile ikişer, Göztepe, MKE Ankaragücü, 
Konyaspor ve Trabzonspor ile birer kez siyah-beyazlı ekibe 
karşı mücadele verdi. 
ÇALIMBAY’IN BEŞİKTAŞ’A KARŞI KAZANDIĞI MAÇLAR

Rıza Çalımbay, Süper Lig’de Beşiktaş’a karşı Si-
vasspor’un başında 3, Kasımpaşa’nın başında ise 1 kez 
kazandı. Bu mücadelelerde Çalımbay yönetimindeki 
Sivasspor, rakibi Beşiktaş’ı 3-0 ve iki kez de 1-0’lık skor-
larla mağlup etti, Kasımpaşa ise Beşiktaş engelini 2-1’le 
geçmeyi başardı. Rıza Çalımbay, Türkiye Kupası’nda 
Beşiktaş’a karşı tek sınavını Denizlispor’un başında verdi. 
Çalımbay’ın ekibi mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. 

BEŞİKTAŞ’A KARŞI 30. MAÇINA ÇIKACAK 
Sezon başında göreve getirildiği Demir Grup Si-

vasspor’a altın çağlarından birini yaşatan Rıza Çalımbay, 
teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş’a karşı 30. sınavına 
çıkacak. Ligin ilk yarısını 37 puanla lider tamamlayan 
kırmızı-beyazlılar, 30 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş 
engelini de aşarak ligin ikinci yarısına galibiyetle başla-
manın hesaplarını yapıyor.  n AA

Maçlara ayakta 
seyirci alınabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), talimatlarda 
bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu. TFF Yönetim 
Kurulunun bugünkü toplantısında alınan kararlarla 
ilgili yapılan yazılı açıklamada, Profesyonel Fut-
bolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 20. 
maddesinin 1. fıkrasında değişikliğe gidildiği belir-
tildi. Yapılan değişiklikle TFF’nin, Süper Lig kulüp-
lerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu 
sözleşmelerini, transfer ve tescil dönemlerinin son 
günü en geç saat 18.00’e kadar Kulüp Lisans Kuru-
luna sunma zorunluluğu getirdiği ifade edildi.  Bu 
sınırlama daha önce, transfer ve tescil dönemlerinin 
son günü en geç saat 24.00’e kadar uygulanıyordu.

TRİBÜNE AYAKTA SEYİRCİ ALINABİLECEK
TFF, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesinin 

önünü açan düzenlemeyi de yürürlüğe soktu. Stad-
yum ve Güvenlik Komitesi Talimatı’nda yapılan de-
ğişiklikle, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine 
ilişkin düzenlemeye gidildiği vurgulandı.  Öte yan-
dan, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nda da 
bir takım yeni düzenlemelere gidildiği aktarıldı.n AA

R
PS

Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy x, Samet Çavuş x, Abdullah Bora 
Özkara x
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Cebrail Karayel xx, 
Michal Pazdan xx, Ante Kulusic xx, Tiago Pinto xx, Ricardo 
Faty xx, Wilfred Moke xx (Alper), Sedat Ağçay xx (Hasan), 
Stelios Kitsiou xx, İlhan Parlak xx, Oscar Scarione xx
Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Alihan Kubalas, Kaan Uykur, 
Mahmut Akan, Ender Aygören, Alper Önal, Hasan Kaya, 
Hector Canteros, Zaur Sadaev, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Skubic xx, 
Selim Ay xx, Anicic xx, Alper Uludağ xx, Volkan Fındıklı xx, 
Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xx, Milosevic xx, Dacı xx 
(Miya), Thuram xx (Bajic)
Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, 
Jevtovic, Bajic, Uğur Demirok, Hadziahmetovic, Shengelia, 
Miya, Zuta, Ali Karakaya
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı Kart: Milosevic (Konyaspor)
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